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 چکیده 

درگفتمانادبیجامعۀایراناگرچهغلبهباشعروشاعریبودهاستامادردروناینگفتمان،افرادیا

شعروشاعریبهاندکهاییبودهگروه با گونهه با اینرسالهایخاصازشعرمخالفبودهطورکلییا در اند.

ازخاللمتونتاریخیوادبیاستخراجشد.برایتحلیلچرایی0011مواردِمخالفتباشعرازسدۀدهمتاسال

اندیلگفتمانمطرحکردهوپیامدهایمخالفتباشعرازمفاهیمیکهارنستوالکالوشنتالموفدرعرصۀتحل

کلیمی گفتمان دو زیرِ را شعر مخالفتبا موارد شد. تواندستهاستفاده وبندیکرد: صفویان شیعیِ گفتمانِ

گفتمانتجددادبیدرعهدقاجار.

پسندیدوانواعدیگرگفتمانادبیصفویانفقطشعرشیعیدرمنقبتومرثیۀپیامبروامامانشیعهرامی

شعرنبود.اینفضایگفتمانیتأثیراتفراوانیبرشعروادبیاتکرد.درباردیگرحامیوخریدارامنعمیشعرر

ودوره خروجشعرازدرباروشکلفارسیدرایندوره ازجمله: گیریسبکاصفهانی،هایبعدیگذاشت،

 گیریشعرشیعی.ندی،شکلگیریسبکهقدریشعروبدنامیشاعران،مهاجرتشاعرانبههندوشکلبی

سبکخراسانیوسبک بهسمتشعروادبیاتِ پسازصفویاننهضتبازگشتادبیمسیرشعررا

اینفضای در فضایادبیحاکمشد. درباریدر شعر گفتمانِ همانسنتادبییا مجدداً عراقیبازگرداندو

تجددادبیظهورکرد.سیاسی(وسپ-گفتمانیبودکهگفتمانتجدد)درحوزۀاجتماعی سمتأثرازآنگفتمانِ

درونمایه ادبیبا باگفتمانتجدد و شعرمخالفتکرد بهطورکلیبا گفتمانشعرسنتیوگاه وشکلهایِ ها

گیریشعرجدیدازکنشهایگوناگون،آنرابهحاشیهراندوبرتطورشعر،بهچندصورتتأثیرگذاشت:شکل

 گیریشعرنوازلحاظصورت.آوردنبهنثر،گسترشقالبهایروایی،شکللحاظدرونمایه،روی

سبک هندی، نهضت بازگشت، تحلیل گفتمان، الکال و سبک،  شعرستیزی، صفوی، قاجار،ها: کلیدواژه
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 مقدمه

ایرانیاست. قریحۀشاعرانۀ مولود شاعرانشان، داریوششایگانالبتهپیونددیرپایایرانیانبا بهگفتۀ

دارد:ذهنایرانیمملوازغنایگفتارشعرایسترگش،گاهبه» اینپیوندباشاعرانگیگاهحکمتیغدودمیرا

ماند.یکوجهازتنوازبیروننگریستنخویشعاجزمیآیدوازفاصلهگرفاسارتاینالگوهایغالبدرمی

آوردولیوجهدیگرشمانعتفکرآزادایبرایهویتاستوارومستحکمفراهممیاینموقعیتدوگانه،زمینه

مجالآنراگاهایناستغنایشاعرانگیتوانگفتدوطرحمسئلهکند(است.می)یعنیتفکریکهدلبهدریابزن

(.1-0030:0)رک:شایگان،«بارشکوهمنداینامانتکهنسالبیاساییمتاازکولهدهدنمی

ادبیبودایناینرسالهشدگیریشکلکهموجبابتداییپرسش پیشینۀفرهنگیو کهایرانکهدر

آفاتیکهازسرآگاهیبهمضراتواندبودههمکسانیهموارهروحیۀشاعرانگیوشعردوستیرواجداشته،آیا

باشند؟شعروشاعریمخالفبودهازآندستکهگفتهشد،با

مخالفتباشعروشاعریگشتموپسازبررسیچندتذکرههاینمونهنبالبهدپرسشدرپاسخبهاین

زاهاییگونهازمخالفتباشعروشاعرییامخالفتبامعتنابهوجریانسازیهاینمونهودیوانوکتابِتاریخ،

کارشناسینامۀپایانفرهنگوادبفارسیتاسدۀنهمرادرگیریشکلمخالفتازابتدایهاینمونهیافتم.شعر

 هاینمونهدراینرسالهارشدمآوردم. ازسدۀدهمیادورۀصفویانتا انتهایدورۀ0011سالمخالفترا یا

آوردم.قاجار

ازشعرازخاللهاییمایهدرونانواعومخالفتبارییااگرچهاستخراجمواردمخالفتباشعروشاع

بهذکر،دراینرسالهطلبیدمیکاردشواریبودوبررسیمحتواییاینمتونراتنهاییبهمتونادبفارسیخود

ابتداییشکلپرسشمتعاقبیهمکهپسازپرسشهایوبهپاسخمخالفتباشعربسندهنکردمهاینمونهوموارد

بودند:هااینپرسشهاترینعمدهرفتپرداختم.گ

 ؟اندکردهباشعرمخالفتوطبقاتیبیشازهمههاگروهچه -

 ؟اندکردهبهچهدالیلیباشعرمخالفتهاگروهاین -
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 ودرنهایتاینکه

 ،درحوزۀادبیاتچهتأثیراتوپیامدهاییداشتهاست؟هاگروهاینمخالفتِ -

هاینمونهدرگرواینبودکهمواردوتسؤاالپاسخبهاین شعررا اجتماعیوازلحاظمخالفتبا

سیاسیوفرهنگیتحلیلکنم.دراینقسمتازکارنیازبهچهارچوبومبناییداشتمکهدرامرتحلیلمتونو

حوزۀهایپدیده ازاینروازمفاهیمونظریاتِ «حلیلگفتمانت»اجتماعیوسیاسیوفرهنگیبهکارآید.

استفادهکردم.پسازبررسینظراتیکهدرحوزۀتحلیلگفتمانمطرحوبرجستهبودنظریۀگفتمانیارنستو

 شنتالموفرا مفاهیمیعنوانبهالکالو اینزوجراچهارچوبنظریانتخابکردم. مطرحپردازنظریهکه

اندکرده تحلیلچراییِ در شعرمخالفبهایجریانگیریشکل، تحلیلپیامدهایمخالفتبا نیزدر و شعر ا

براساسمفاهیمگفتمانکاویالکالوموفچهارچوبنظریهدربخشاولرسالبنابراین.یافتمکارآمدبسیار

تحلیلراآوردم.ومفاهیمکلیدیِومبانیِنظری

مخالفباهایگفتمانعرییااصلیِمخالفباشعروشاهایجریانبااستفادهازاینمفاهیمونظریات

،معلومکردمودربودداشتهوارابهمخالفتباشعروشاعریهاآنشعرراشناساییکردموپسازآنعللیکه

بررسیادبیاتیکهپسازاین مخالفباشعرشکلگرفت،مشخصکردمکهسهماینهایجریاننهایتبا

وچراییوهانمونهاینمجموعۀادبیاتِدورۀپسازخودچهبودهاست.گیریشکلدرهاآنوتأثیرهامخالفت

بخشدومرسالهراشکلداد.هاآنپیامدهای

،دوجریاناصلیمخالفبادانیممیادبیاتمعاصرگیریشکلکهآنراسال0011ازسدۀدهمتاسال

ودیگریدرعهدقاجارگفتمانتجدد.دریکیگفتمانِشیعیصفویانوشاعریوانواعآنوجودداشت:شعر

مخالفتآنانودرهاینمونهوعللاصلیمخالفتگفتمانشیعیوسپسهازمینهازبخشدومابتدادومفصل

وهازمینهازبخشدومابتداسومآخرپیامدهایمخالفتآنانوتأثیرآنبرشعروادبیاتراآوردم.ودرفصل

مخالفتآنانودرآخرنیزتأثیرمخالفتهاینمونهتمانتجددباشعروشاعریوسپسعللاصلیمخالفتگف

مواردمخالفتباشعرازدرفصلاولازبخشدومنیزشعروادبیاتدورۀبعدراآوردم.گیریشکلآناندر

خالفِشعردانستبهاینمشخصیِهایگفتمانتوانابتداتاسدۀنهمرابهطورخالصهآوردم.اینمواردرامی

معنیکهمخالفتایشانفردیبودهودرضمنجریانیاگفتمانبزرگتریقرارنداشتهاست.
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 پیشینۀ پژوهش

نقدادبیآورده،بهپیشینۀنقددربارۀ(بهغیرازمسائلنظریکه0011«)نقدادبی»درکتابکوبزرین

هاگهگاهیمواردمخالفتباشعرنیزدیدهدرایناشارههاست.ادبیدرایرانوجهانهماشارۀگذراییکرد

بهکندمی(وقتیدربارۀدورۀصفویانبحث0014«)ازگذشتۀادبیایران»همچنیندرکتابکوبزرینشود.می

بسیارکوبزریندرآثارهانمونهشعرمدحیپرداختهاست.اینویژهبهعللمخالفتشاهانصفویباشعرو

استفادهنشدهاست.هاآنندکاستوهمچنینبرایتشریحاوضاعادبیعهدصفویازا

طلیعۀتجدددر»(ونیزاحمدکریمیحکاکدرکتاب0041«)ازصباتانیما»یحییآرینپوردرکتاب

کهایناز.جدایاندکردهاشاره(بهعللوگاهیبهمواردمخالفتباشعردرعهدقاجار0011«)شعرفارسی

درایندوکتاببخشکوچکیازمواردمخالفتباشعردرعهدقاجاراست،مواردمخالفتشدهمطرحموارد

گیریشکلدرهاآنوبهمیزانتأثیراندنگرفتهتحلیلگفتمانیموردبررسیقرارهایرهیافتوباکمکدقتبه

دراینرسا اما است. مشروطهتوجهینشده برآنیمکهادبیاتدورۀ گستردهقدرآنهامخالفتایناوالًلهما

درایعمدهشعرستیزتأثیرهایگفتماناینکهاینباعنوانگفتمانیادکردودیگرهاآنازتوانمیکهاندبوده

یتحلیلدرستتواننمیهاآنوبدونشناساییوتحلیلاندداشتهبعدهایدورهادبیاتدورۀخودوگیریشکل

ادبیجدیدداشت.هایسبکازچگونگیشکلیگیری

 در درگاهینیز راهنماییاشنامهپایانمحمود کوبزرینبا استشدهچاپکتابهمصورتبهکه

مجموعۀنقدهایادبیموجوددرمتونادبیرااستخراجوتحلیلکردهاستودرخاللآنبهموارداندکیاز

عللوپیامدهایایناکردهاشارههااعتراضاین اینرسالهکهباهامخالفتستوگاه است. مطرحکرده را

تاسدۀنهمشدهچاپ0011بهسال«نقدشعردرایران»عنوان امادربررسیکردهاستاینمواردرا است،

یعنیکهآنرسالۀحاضریکی دیهایاعتراضتمرکزبرروینقدهایمنفی، گرصورتگرفتهبهشعراست،

ازمفاهیمدراینرسالهکهآناستودیگر0011مواردنقدشعریامخالفتباشعرازسدۀدهمتاسالکهآن

استفادهخواهدشد.هامخالفتتحلیلگفتمانبرایتبیینچراییایننقدهاو
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مقاله در خراسانی حسینی احمد سید عنوان با فقه»ای ترازوی در شاعری و )شعر ت(نظرا0010«

شعرازنظرهایکراهتکردهاست.دراینمقالهاوهفتموردازوبررسیمتفاوتفقهیدربارۀشعررامطرح

(0014«)شعروشاعریدرنگاهفقه»ایمشابهباعنوانفقهرامطرحکردهاست.ابوالحسنسلطانینیزدرمقاله

منفیاست،بهمباحثفقهیوهاآنرکهبرخیازپسازطرحنظراتومواضعپیامبروامامانشیعهدربارۀشع

ایندومقالهتنهابهمطرحکردنمصادیقمخالفتآنهمتنهااز نظراتمنفیفقهادربارۀشعرپرداختهاست.

.اندنکردهرابررسیهامخالفتاجتماعیاینهایزمینهوعللواندکردهنگاهفقهابسنده

استخراجنکردهوطبیعتاجریانیاگفتمانِکدامازمنابعتاکنونمهیچ یکجا واردمخالفتباشعررا

گیریهادرشکلهاراازاینجهتِمخالفتباشعربررسینکردهودرنتیجهتاکنونبهاهمیتاینمخالفتآن

دورههاوجریانسبک مخالفِشعرهایپسازاینگفتمانهایادبییابهطورکلیادبیاتِ توجهینشدههایِ

است.
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 کلیات، مفاهیم و چهارچوب نظری: بخش اول .0

0391ایاستکهازاواسطدههرشتهمطالعاتبینهاییشگرایاگفتمانکاوییکیازتحلیلگفتمان

اواسط تغییراتگسترد0311ۀدهتا پی رشته ـ علمیۀدر در انسانمعرفتی قومهاییچون نگاری،شناسی،

هایشناسیوسایررشتهشناسی،نشانهاکیواجتماعی،شعر،معانیبیان،زبانرخرد،روانشناسیادشناسیجامعه

مندساختاروکارکردوفرآیندتولیدگفتارونوشتارظهورمندبهمطالعاتنظامعلوماجتماعیوانسانیعالقه

بهدلیلبین اینگرایش، هایهایکیفیدرحوزهیکیازروشوانعنبهایبودن،خیلیزود،رشتهکردهاست.

:0013)فرکالف،شناسیانتقادیمورداستقبالواقعشدمختلفعلومسیاسی،علوماجتماعی،ارتباطاتوزبان

،مقدمۀبهرامپور(1

وساختارگراگفتمانتحلیلتوانبـهترتیبدرقالبشناسیرامـیدرزبان«گفتمانتحلیل»سیرتحول

:گراوتحلیلگفتمانانتقادیخالصهکردنقشگفتمانتحلیل

تحلیل گفتمان ساختارگرا.  در ابتدا توسطگرایساختشناسیزباناصطالحتحلیلگفتمان آمریکا

زلیگهریسمتولدشدومنظوراوازتحلیلگفتمان،تحلیلساختاریزبانباالترازسطحجملهبودهاست.با

ازآنمعطوفبودهاستترکوچکواحدهایتاآنزمانبرجملهوشناختیزبانالعاتغالبمطکهاینتوجهبه

کانونِتحلیل،گامیعنوانبهازجمله،مانندپاراگراف،تربزرگاقدامهریسدرموردتوجهقراردادنواحدهای

بهساختارها)جدایازبهبافتکاربردزبانوتوجهصرفتوجهیبیدرتحلیلساختاری.آیدمیمهمبهشمار

پنهانبه(منجر-شودمیکهدرتحلیلگفتمانانتقادیمطرح-برکاربردزبانمؤثربهمسائلمحیطیِتوجهیبی

(0011:13.)سلطانی،شودمیارتباطیومعناییکاربردزبانهایجنبهازتوجهیقابلهایبخشماندن

واولویترابهنقشوکندمیزبانبههنگامکاربردتعریفمثابۀبهگفتمانرا. گرا نقشتحلیل گفتمان 

گفتمانیهایکنشوهایگفتمانازتریجامع.وازاینراهبرآناستکهتحلیلدهدمیبهبافتکاربردزبان

 (0011:04،13ارائهدهد.)سلطانی،
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اززبانشناسانکهدردیگرایعدهدرنهایتفرکالف(.  -ون دایک-تحلیل گفتمان انتقادی )وداک

چونفوکووپشودرایفرانسویمتفکرانهایاندیشهتحتتأثیرکردندمیدانشگاهایستانگلیایانگلستانکار

همچناننارساستوبسیاریگرانقشدهۀهفتادمیالدیبهایننتیجهرسیدندکهمفهومبافتدرتحلیلگفتمان

شناسیزبانگذاریپایه.اینگروهباماندمینتأثیرمتقابلدارندناگفتهاجتماعیایکهبرزبا-ازمسائلسیاسی

انتقادیکهخودزمینۀپیدایشتحلیلانتقادیگفتمانرافراهمآورد،مفاهیمدیگریچونقدرتوایدئولوژیرا

(0011:13نیزواردتحلیلگفتمانکردند)سلطانی،

درایناستکهگرانقشادیگفتمانودونگرشساختگراووجوهتمایزتحلیلانتقترینمهمیکیاز

گراییاجتماعی) سازنده اساسدیدگاه Social constructionismتحلیلانتقادیگفتمانبر گرفتهشکل(

جهانمان،کنندهمنعکسصحبتکردنماهایشیوه»است.سازندهگراییاجتماعیمبتنیبراینتفکراستکه

تحلیل«.دارندهاآنخنثینیستندبلکهنقشیفعالدرخلقوتغییرصورتبهماناجتماعیابطوروهایمانهویت

 و ساختگرا اینچهارچوباساساًگرانقشگفتمان )گنجدنمیدر انتقادیگفتمان تحلیل رویکردویژهبهاما

 در ریشه همگی موف و الکال گفتمان نظریۀ و فوکو، رویکرد اجتماعیگراسازنده»فرکالف(، دارند.«یی

 (.Jorgensen & Philips, 2002: 1؛0011:09)سلطانی،

کوتاهی)نزدیکبهدودهه(اینگرایشازنسبتاًشناسیمتوقفنماند.درمدتتحلیلگفتماندرزبان

دیگرشناسیانتقادی،بههمتمتفکرانیچونمیشلفوکو،ژاکدریدا،میشلپشووشناسیاجتماعیوزبانزبان

ت.اسیشدوشکلانتقادیبهخودگرفمتفکرانبرجستهمغربزمینواردمطالعاتفرهنگی،اجتماعیوسی

وامدار قالبتحلیلانتقادیگفتمانبسطوگسترشدادندخود در بیشتر تحلیلگفتمانرا اینمتفکرانکه

ده در آن غیرمستقیم مستقیمو وارثان مکتبانتقادیفرانکفورتو مارکسیست م0391ۀ یژهوبههایجدید،

مکتبفمینیسم محققان و آلتوسر ساختارگرایانیچون پیروانش، امروزه ـ گرامشیو گفتمان، مفهوم بودند.

یکیازمفاهیمکلیدیوپرکاربرددرتفکرفلسفی،اجتماعی،وسیاسیوارتباطیمغربزمیندرآمدهصورتبه

مهاجرت،نژادپرستی،تبعیضجنسی،نابرابریقومیوغیرهعجینگشتهوبامفاهیمیچونسلطه،زور،قدرت،

بودتغییرکردهاست؛هرچنداینمدنظرشناسیدرزبانصرفاًآنچهاست.اکنون،وبههمینجهت،معنایآنبا

مقدمۀبهرامپور(00-0013:01)فرکالف،دادمسیرمعنایاولیهآنقراردارتغییردرامتد
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آناستکهدرتحلیلگفتمانشناسی،گفتمانونظریاتزبانۀتحلیلدرنظریشیوۀمیانلیاصفاوتت

تحلیل زبانبرخالف سنتی تشکیلنـحویعـناصربهصرفاًشناسانه،های لغـوی ۀدهندو عنوانبهجمله

0یازمتنیعنیبافتموقعیتعواملبیرونبهبلکهفراترازآن،شود،توجهنمیترینمـبنایتـشریحمعناعـمده

(0013:1،)فرکالفشودمیاقتصادیتوجهاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،

گفتمان فوکو نظر به است. شده همراه فوکو نام با اینک آن، انتقادی تحلیل و گفتمان هامفهوم

زیدناشیاءبیشتراستوگینعالمات،براینشاندادنوبراند.اماکارکردشانازکاربرداازعالماتشدهیلتشک

وهایژگیوکند.گفتمانامروزهبیانگربهزبان،سخنوگفتارمیتقلیلیرقابلغراهاآنهمینویژگیاستکه

باقیمیشدهگفتهخصوصیاتتاریخیچیزهای ناگفته چیزهاییاستکه گفتمانو ماند. مربوطبهتنهانهها

چهاشفکرشود،بلکهدربارهایننیزهستکهچهکسی،دریادربارهشودتواندگفتهمیکهچیزهاییاست

آمریتیمی چه با زمانیو ارتباطاجتماعیاست؛ و معنا گفتمانمجسمکننده دهندهشکلتواندصحبتکند.

هاهمچنیناعمالیهستندکه(است.درنظرفوکوگفتمان قدرت سیاسی) ـ ذهنیتونیزارتباطاتاجتماعی

به شکلمیسامانمندطور خودسخنمیموضوعاتیرا گفتماندهندکه موضوعاتصحبتگویند. درباره ها

اندودرفرآینداینسازندگیمداخلهخودکنندبلکهسازندهموضوعاتنکردههویتموضوعاتراتعییننمی

مقدمۀبهرامپور(0013:00)فرکالف،«.کنندراپنهانمی

البتهایننظریهوجودواقـعیترااست.یاوگفتمانهاینگرشذهنفردمحصولدرگرفتهشکلجهان

قابلیتفهموشناختهاتنهاازطریقگفتمانمعنادارگردیده،وپدیدهامامعتقداستکهاشیاءکند،نـفینمی

ازتفکروذهنیتمردمایاستکهمستقلوجـاریشدنسیل،حادثهرودخـانهطغیانبرایمـثال،.کنندپیدامی

وشودتبدیلبهموضوعیگفتمانیمیکنند،بهآنمیدهیمعناشـروعبهفردکـهزماناماازهماندهد؛رویمی

نسبتبندو...خرابیسیلنینو،الهایمختلفآنرابهخـشمخـدا،سـوءمدیریتدولتی،گفتماناساسبرافراد

کرد.واقعهنایترتیب،بدیندهند.می خـواهند متفاوتپیـدا گفتمان،معنای اساسهر ۀدامن،حالدرعینبر

ایـجابها،بلکههریکازایندریافتشود،محدودنمیبخشیمعنابهگفتمانفقط سلسلهاعـمالخـاصرا

پیامدهایخاصاجتماعیمی دنبالدارند.راکنندو مثالباالازاینبه در گفتمان،اساسبررو تصمیماتهر

                                                           
1 context of situation 
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داریاتخاذدینتقویتانتقادازدولتویا،محیطیزیستهایازسیاستدفاعبند،سیلمتفاوتچـونسـاختن

همینفرایندمعنابخشیساختهۀوجـهاناجـتماعیدرنتیجدهندهابهواقعیتمعنامـیگفتمانبنابراین،شود.می

گـفتمان،تغییردروتغییرهستندهااجتماعینیزمحصولزبانوگفتماناوروابطهکند.هویتشودوتغییرمیمی

بههمراه واقعیتاجتماعیمـنجربازتولیدداشت.مخاصماتگفتمانی،بهتغییروخواهددرجـهاناجتماعیرا

(.0010:013،زاده)حسینیشودمی

گفتمان یکجمله در د»کاوی متن و گفتگو استبررسی بافت یا زمینه چهارچوب ر  بنابراین«.

چراکههایموقعیتاجتماعیرا؛کندوهممشخصههایمتنوگفتگورابررسیمیکاوی،هممشخصهگفتمان

)ونمندیبرمتنوگفتگوتأثیرمینظامطوربهموقعیتاجتماعی گذارند. 0013دایک، درگفتمان31: کاوی(.

روانشناسیقرارمیمورداستفادهچندینرشته زبانشناسی)برایمطالعاتخاصزبانیوکاربردزبان(، گیرند:

 و باورها مطالعۀ کهاین)برای با هاآنچگونه میان میهاآنیا برقرار ارتباط دیگر باورهای وو شود(

.(01-0013:01دایک،اجتماعی()ونهایموقعیتدرهاتعاملشناسی)برایتحلیلجامعه

نظریۀغدغد درۀاصلیدر مـردم شناختینسبتبهخودچهجـوامع،گفتمانآناستکـه درکو

جتع،دیگرعبارتبهدارند. در خودشانچیستریفمـردم از گوناگون وامع شناخت،تبعبهو اینتعریفو

یـکۀکهتحتسـیطرکسیشناخت،مثالعنوانبه(.0011:311)مارشواستوکر،چیست؟هاآنالگویرفتاری

شناختکسیکهحـکومتدیکتاتوریزندگیمی مبنایحـکومتدموکراتیکبریکدرکندازخویشتنبا

رفتاروالگویعملۀشیوآن،متعاقبومتفاوتاست؛کامالًکندهازندگیمیاعتقادبهآزادیوبرابریانسان

 .(0011:011،شیرازی)کسراییوداشتهدخواایکدیگرتفاوتماهویایندونفرنیزب

توأمبابلکهشود؛نـمیموردبررسیازپیـشتـعیینامورماهیتدرتحلیلگفتمانبهقولمیشلفوکو

فراهمآوردههاآندربارهگذاردکهامکانصـحبتحیاتمیۀهایگفتمانیپابهعرصبندیصورتهمان اندرا

بلکه.کندمیاجتنابداوریزپیش،اساختارگراییبرخالفگفتمانیتحلیلبدینترتیب،.(0013:09،)تاجیک

می ایـجاد زمینهرابطهکوشدبـا کاملفهمیبهمتقابلمیانمتنو واقعیتدستروشنو از تحلیلیـابد.تر

وتمامیتکلیتهرگونهبهلحادرعینوکندمیتحلیلدرروابطشانبایکدیگرصرفاًعـناصرمـجزاراگفتمان

 (0011:04)تاجیک،نگردتردیدمـیازسر
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شناسی،مکتبکهازبرآیندقواعدتحلیلمتن،هرمنوتیک،نشانهتحلیل گفتمان.  3های فرض پیش

دیرینه در فوکو دیدگاه روانکاویمدرنو مکتبواسازی، تبارشناسیانتقادی، عبارتگرفتهشکلشناسیو ،

 :ازاست

هایمختلفازمتنشود.یعنیانسانهایمختلف،متفاوتنگریستهمیمتنیاگفتارواحدتوسطانسان -

 د.یکساناستفادهشوظاهراًدالیتواندبرایاشارهبهمتفاوتمیمدلولیواحدبرداشتیکسانوواحدیندارند.

 ت.(اس درستازمتنبرداشتنا (همیشهنادرست) برداشتوتفسیرازمتن خواندن) -

 ت.درخودمتننیسلزوماًاینمعنا.عنوانیککلمعنادارنگریستبهبایدمتنرا -

 د.هابارایدئولوژیکدارنطرفیوجودندارد،متنهیچمتنخنثییابی -

حقیقتهمیشهدرخطراست.درهرگفتمانیحقیقتنهفتهاستاماهیچگفتمانیدارایتمامیحقیقت -

 ت.نیس

 .نحودارایمعانیاجتماعیوایدئولوژیکاستکهچونمتننیزمعناداراست،0نحو -

پذیرد.معناومییرتأثنیز4یزبافتیازمینهاجتماعیوفرهنگشود،اناشیمی 1کهازمتنقدرهمانمعنا -

 د.قراردار9هایآنمتنپیامیکمتندربیننوشته

 .رنگخالقخودراهمیشهبهخودداردروینازاشود.تولیدمیهرمتنیدرشرایطوموقعیتخاصی -

 ت.سیاسی(مرتبطاسلزوماًهرمتنیبهیکمنبعقدرتیااقتدار)نه -

)رک:وجودداردونهیکنوعگفتمانگفتمانسطوحوابعادمتعدددارد،یعنینهیکسطحگفتمانی -

 (0011،بهرامپور

                                                           
2 Assumption 
3 Syntax 
4 Text 
5 Context 
6 (Reading) Between The Lines 
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اهدافتحلیلگفتمانعبارتینترمهمذکرشدههایفرضبهپیشباتوجهاهداف تحلیل گفتمان. 

:استاز

ه.نشاندادنرابطهبیننویسنده،متنوخوانند-

«نجریانتولیدگفتما»لیدمتنیعنیروشنساختنساختارعمیقوپیچیدهتو-

- دادن زیرتأثنشان نظام کل و مربوطه بالفصل محیط زبانی، )واحدهای بافتبافتمتن و بانی(

ن.(بررویگفتماموقعیتی)عواملاجتماعی،فرهنگی،سیاسی،تاریخیوشناختی

ن(شرایطتولیدگفتماگفتمان)یدکنندۀتولنشاندادنموقعیتوشرایطخاص-

طوربهوقتیچهثباتیمعنا؛یعنیمعناهمیشهدرحالتغییراست،هرگزکاملنیستونشاندادنبی-

د.شوکنمیکاملدر

آشکارساختنرابطهبینمتنوایدئولوژی.تحلیلگفتمانازبدوپیدایشهموارهدرصددبودهاست-

طرفنیستبلکهبهموقعیتیخاصوابستهاست.اینامرممکنتانشاندهدکههیچمتنیاگفتارونوشتاریبی

د.باشعامدانهیرغناآگاهانهوکامالًاست

تح- عمده هدف که است این گفتمان رسانهفنونلیل متون، مطالعه در را جدیدی روش ها،و

فرهنگ سیاست، علوم، ها، دستعاجتماو روشهبه این فکری مبادی پیشدهد. پسامدرنفرضمان های

(0011)رک:بهرامپور،«دهستن

 

حوزهدانست.آنچهتحلیلنظریاتاینترینکاربردیتوانگفتمانرامیدرزمینۀالکالوموفۀنظری

گوفلسفهبـهفرهنۀازحوزگفتمانتسریکند،میهایگفتمانیمتمایزگفتمانیالکالوموفراازسایرنظریه

موجوددرایننظریهرامفاهیمنظریماچهارچوبدربخش(0010:031زاده،)حسینیجامعهوسیاستاست

بخشهاییابالکالوموفبهکمککت عنوان، گفتمانوزبانزکتابعلیاصغرسلطانیبا (،0011)قدرت،

فیلیپس)هاییبخش و کتابیورگنسن و3113از ) هامقالهنیز نظریههاییکتابو این دربارۀ ایران در که

.کنیممیمطرح،شدهنوشته
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 گفتمان الکال و موفتحلیل 

گفتمانمعنا،براساسایننظریهانفوکواست.بسطنظریهگفتمدرواقعنظریهگفتمانالکالوموف

.اجتماعیاستهایپدیدهبخشوسازندههمه گفتمان،براساسنظریهتحلیل(0011:010،019)سلطانی،

 سازنده استزیرا استوازسویدیگرادبیاتاقتصاد،چونسیاست،ایاجتماعیهایپدیدهگفتمانسازنده

.اجتماعیاستهایپدیدهازمتأثراستچونخودنیزبرساخته

آلتوسر،الکالوموفازطریقبازخوانیوساختارشکنینظریه هایمتفکرانیچونمارکس،گرامشی،

،ویرایش0314)1هژمونیواستراتژیسوسیالیستیفوکو،دریدا،الکان،سوسورنظریۀگفتمانخودرادرکتاب

هاآنهایدیگرراکههاودیدگاهایازنظریهدانشگستردههاآننظریۀفهمروازایناند.(شکلداده3110دوم:

(10-0011:11طلبد.)سلطانی،اندمیدرکارخودمفروضداشته

 نظر گزارهصرفاًگفتمانهاآناز معنای نیست.به زبانی دموکراسی،مثالعنوانبههای لیبرال در

دانشگاهیتدریسهایکرسیها،نهرساهایحزبی،رقابتهایرأی،صندوق غیره پدیدهو هاییگفتمانیهمه

برآناستتاازهمۀاموراجتماعیبرداشتیگفتمانیارائهدهد.ازدیدگاهایننظریۀایننظریهدرواقع.هستند

تواناعیرامیهایاجتمهمۀپدیدهدرواقعند.هستفهمقابلگفتمانیهایساختمثابۀبهگفتمان،اموراجتماعی

وهایسیاسیدرتبیینپدیدهالعادهفوقازقابلیتوایننظریهباابزارهایتحلیلگفتمانیتحلیلوبررسیکرد.

؛0010:19،)تاجیکاست.آمدهدستبه،«بندیمفصل»مفاهیمیچـونکهبااستفادهازاجتماعیبرخورداراست

کاملشرحخواهیمکرد.طوربه(جلوتراینمفهومرا0011:11سلطانی،

 این البته سبب به گستردهکهایننظریۀ دیدِ افق برای دارد، وهایتحلیلای تحلیلی ابزارهای متنی

کاربردیچندانیارائهنمی نیزدراینرسالهباپدیدۀاجتماعی0011:11دهد)سلطانی، «مخالفتباشعر»(ما

کنیمکهنمودهایکوتاهیرابررسیمیهایمتنمفصلروبروباشیم،هایتنمباکهاینجایبهروبروهستیمو

نیازبهطبیعتاًکهدرحدیکیاچندجملهیایکمصراعیاچندبیتهستندوهاییمتنهستند.هاگفتمانمتنی
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متنساسگراییهلیدی،کهبراکاوانۀفرکالفیانقشهمچونچهارچوبگفتمانهاییچهارچوبرویکردهاو

کنند،نداریم.کاویمیگفتمان

موفازنظر و تنگفتمان،الکال ۀدریچهاها ند.اجهانازشناختانسان بـه گـفتمان درچیزهمههر

ممکنرو،ازاینهماننظاممعناییاست.مختصمفهومیکهبخشد.خاصمیمفهومیمعانی،چارچوبیازنظام

یا...سخن،استیکفعل، مـتفاوت،درنماد گفتمان داشتهدو یکدیگر با متضاد حتی و متفاوت معنایی

کـردباشند.برایمثال،می یکبهرابهاینکهیکپزشکآنبستهکهتوانبهکاربردچـاقواشـاره یا کارگیرد

یبرایمعنادارشدناهرعملوپدیدهدرایننظریه،.خـواهدبودبارمعنایآنمتفاوتبلکهمـتضادکار،خالف

شوندکهدرچارچوبگفتمانیخاصقرارمیفهمقابلوهازمانیمعناداربایدگفتمانیباشد.اعمال،گفتاروپدیده

د)مثالیشوجهانهممتفاوتدرکمـیهایمتفاوت،درونگفتمانازدراینهنگام،.(0013:09بگیرند)تاجیک

ادرنظربگیرید(کهدرموردسیلدرباالمطرحشدر

نظریۀالکالوموفریشهدردوسنتنظریساختگرایعنیمارکسیسموبهاعتقادفیلیپسویورگنسن

می فراهم نظریه این برای را اجتماعی امر در اندیشه مبنای مارکسیسم دارد. سوسوری وزبانشناسی آورد

 معنایی نظریۀ ساختگرایسوسور دیدموردنیاززبانشناسی میاین قرار اختیار در را گاه همهاآندهد. در با

ایشبکهمثابۀبهگرایانهدستیافتندکهمطابقآنکلحوزۀاجتماعایپساساختآمیختنایندودیدگاهبهنظریه

(0011:10سلطانی،نقلاز:شود.)تولیدمیشودکهدرآنمعنیازفرایندهایمتفاوتدریافتمی

کنندوباهرگونهتسلیمدربرابرآنبهخودتأکیدمیۀنظریداریضدسرمایهلتخصبرالکالوموف

الکالوۀدرنظریایدئولوژیدرمارکسیسم،پرکاربردمفهوم،حالدرعین.اندمخالفشدنجهانیهاییچونبهانه

ایدئوگرفتهنشئتاینمفهومزیرابازد؛میرنـگمـوف تمایزروبنایسیاسیو زیربنایاقتصادیاز لوژیکبا

مفهومدرواقع.ریزدمایززیربناوروبنافرومیاساستگفتمانیبوده،اجتماعی،قلمروولیدراینجاتماماست،

)کسراییوهایپسـامدرنشدهاستدرنـظریه«زبان»درمارکسیسمو«ایدئولوژی»جایگزینمفاهیم،«گفتمان»

(.0011:013شیرازی،
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0011هوارث)کهچنان می093: ) »گوید: دارند، گفتمان موفاز الکالو شاخصۀمؤیدبرداشتیکه

باتوجهبهبافتکلی«ایرابطه» اعمالونهادهارا معنایاجتماعیکلمات،گفتارها، ایکهاینهاهویتاست.

ایکهدرحالوقوعاستوتوانفهمید.هرمعناییراتنهاباتوجهبهعملکلیخودبخشیازآنهستند،می

باتوجهبهگفتمانخاصی]کهآنعملدرآنقراردارد[بایدشناخت هوارثضربدرگذاشتن«.هرعملیرا

شودکهدرنظاممقررات،زند.اینعملتنهادرصورتیمعنادارمیرویکاغذوانداختنآندرجعبهرامثالمی

(0011:13نامیمقراربگیرد.)نقلازسلطانی،دموکراتمی-فرایندهاونهادهاییکهآنرالیبرال

هاکهایازنشانهدردرونشبکههاآنهاراازطریققراردادنکهدیدیمسوسورمعناینشانهطورهمان

هاباجهانخارجوجهاندهد،نهبابرقراریارتباطبیننشانهمیدستبهدهند،یکنظامراشکلمیمجموعاً

بهرههاداقمص با نیز موف و الکال . با نگرشسوسوری، این از مخالفتتقلیلهایدیدگاهگیری به گرایانه

براساسنگرشایرابطهسیاسیاجتماعیدارایشاخصههایهویتاندکهاندوادعاکردهبرخاسته ایهستند.

فگرایانهتقلیل اجتماعیو امورسیاسی، همۀ ایمثلمارکسیسمسنتی، و طبقه ابزارهایدرنهایترهنگیبه به

می بناتولیدتقلیلپیدا زیربناییهمۀبرچنیننگرشیمیکنند. مشترکمعناییو هستۀ اقتصاد توانگفتکه

تقلیلپدیده نوع این است. فرهنگی و اجتماعی سیاسی، بهرههای با موف و الکال استکه ازگرایی گیری

کنندوزداییمینگرشمارکسیستیراهستههاآنخیزند.درحقیقتخالفتبرمیهایسوسورباآنبهماندیشه

بهاعتقادالکالوروازاینبرند.بخشد،ازبینمیهایدیگرهویتومعنامیآنهستۀمشترکراکهبههمۀپدیده

کههویتهرچیزدرشبکۀهامعناوهویتببخشد،بلموفدیگرهیچچیزبنیادینیوجودنداردکهبهبقیۀپدیده

(10-0011:13گردد.)سلطانی،دیگر،کسبمیهایهویت
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 کلیدی مفاهیم  .0.0

بیانمستلزممعرفییـکنـظریه، ۀبرایتبییننظریالکالوموفآناست.سازندۀمفاهیمکلیدیو

فهمشناختاینمفاهیممقدمۀاندکهگرفتهپیچیدهودارایوجوهمختلفرابهکاروگاهمفاهیممتعددخود،

آندرتحلیلگفتمانیِمتوناست.کارگیریبهوآنانۀنظری

تاحدیدشوارمیآنفهمایندواندیشمنداگرچهۀکثرتمـفاهیمدرنـظری حالدرعینامانماید،را

هایحاکمگفتمانونگفتمانیِبتواندروابطدرونگفتمانیوبرخوبیبهدهدکهابزاریدراختیارمحقققرارمی

هایاجتماعیراموردتجزیهوتحلیلقراردهد.واجـزایمختلفپدیدهبـشناسدرابرجوامع

آنیادشدهویژگیمفاهیم یکدیگرصورتبهاستکه با را.اندمرتبطزنجیروار ما بهفهمهرمفهوم،

مـی بعدیرهـنمون ایـنکشود.شناختمفاهیم اصلی،ضمن مفاهیم از برخی مفهومِه رافرعیِچند دیـگر

مربوطبهادامهدرگیرند.دربـرمی فرعیِ هاآنبرخیازمفاهیماصلیومفاهیمِ اینبرآنیمکه.ماآوریممیرا

بهترتیباز اماکنیمیکگفتمانتامراحلنهاییکهتثبیتآنگفتماناستمطرحگیریشکلزمانمفاهیمرا

مختلف،متفاوتباشد.هایگفتمان،ممکناستدراینمفاهیمگیریشکلایدتوجهداشتکهمراحلِب



 دال و مدلول .0.0.0

عباراتاشخاص،مـفاهیم،هادالکلیدیدارند.ینقشالکالوموفۀدرنظری «1دالومدلول» دومفهوم

کنند.برمـعانیخـاصداللتمیانیخاص،گفتمهایچارچوبهستندکهدرحقیقیعییاونـمادهاییانـتزا

،آنمابادیدنِکهاستایمدلولنشانهشود.مینامیدهمدلولنماید،دالبرآنداللتمییکمعناومصداقیکه

یکعالمتونشانهوبهاصالحیکمـنتقد،مـطبوعاتِتکثرِ،مثالعنوانبهشود.مـیمعنابرایمانموردنظردال

د.کنبرایمامعنامیرادیبیانآزادیگرعبارتبهشود.رهنمونمـی«آزادیبیان»رابهدالمااستکه«مدلول»

.کندمیراهنمایی«دربار»مدلولیاستکهمارابهدال«شعرمدح»
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 یا نقطۀ مرکزی مرکزی دالِ

3یمـرکزالدشوند،بندیمیمفصلهاحولمحورآنجمعویامفهومیکهسایردالنمادشخص،به

استکهعمودمثابۀبهدالمـرکزیگویند.مـی شود،اگرخیمه برداشته ایمنظومهگفتمان،.ریزدفرومیخیمه

هاراجذبسایرنشانهمرکزی،نقطۀۀونیرویجاذب،یآنمرکزۀهست،مرکزییادالبرتراستودالمـنسجم

.(Lacalau&Mouffe, 2001: 112)کندمی

همچنیناستاست.مـرکزیدال«رهبریامـامخـمینی)ره(»درگفتمانانقالباسالمیمثالعنوانبه

آزادی.همچنینالسالمعلیهعدالتدرحکومتامامعلیواصالحاتسیاسیدرگفتمانۀوتوسع)جوانان(مردم

انـدیش مرکزیاستلیبرالیسمۀدر نقطۀ مفاهیم، حقوقبشردیگرکه هایدالعنوانبهمدنیۀجامعوچون

.آیندمـیهمگـردِآزادیحوللیبرالیسم،

هابادالمرکزیازسویدالرابطۀوثباتسویکدالومدلولازۀرابطثـباتهابـهسجامگفتمانان

دیگروابستهاست.



  01دال شناور

بهشیوۀکوشندمختلفمیهایگفتمانکههستند«شناوریهایدال»نظریه،اینهاومفاهیمدرنشانه

،دیگرعبارتبهاست.)غیرثابت(دالیاستکهمدلولآنشناور«دالشناور»مـعنادهند.هاآنبـهخاصخودشان

گروههایمدلول و دارد متعدد بهموردنظرهایمختلفسیاسیبرایانـتسابمـدلول آن،خود رقابتباهم

سازدمدلولسـازگاربـاایننظاممعناییرابرجستهمیمبنایساختارنظاممعناییخـود،هرگفتمانبرکنند.می

(.Jorgensen & Philips, 2002: 28)راند.هایدیگررابهحاشیهمیومدلول
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هایدالهمهاگفتماننقاطمرکزی تفاوتدرایناستکآیندمیحساببهشناور نقطۀمرکزیبه. ه

.ولیدالشناوربهحالتیاشارهداردکهدرآمدهاستحالتیاشارهداردکهمعناینشانهبهحالتانجمادوانسداد

(0011:13متفاوتبرایتثبیتمعنا،شناورومعلقاست)سلطانی،هاگفتماننشانهدرمیدانمبارزۀ

دومدلولدارد؛حداقلایـراناستکهسـیاسیدرگفتمانیکدالشناور،«نظارت»مفهوم،مثالعنوانبه

خرده از میگفتمانبرخی نظام دیگر،های برخی و تـعریفنمایند اسـتصوابی نـظارت را آن مدلول کوشند

(.0011:011یرازی،)کسراییوشینظارتاستطالع



 گونگی گفتمان ۀحوز وقته، عنصر،

حولدال که را میدِمرکزیگردالهایی وقتهنامنمی00«وقته»آیندهم این د. را درازاینپیشها که

 یکگفتمانقرارگیرند، معانیِ گویندمی03«عنصر»زنجیرۀ هستندکههنوزذیلیکشناوریهایدالعناصر،.

 و نگرفته قرار ممکناستگفتمان گاه گفتمان موردنظراز باشندشدهطـرد توسع. اواۀ)مانند نسیاسیدر

پیروزیانقالب(.

برحسب،راطورطبیعی،یکیازآنمـعانیهرگفتمانبهمعناداشتهباشد.چندیناستهرنشانهممکن

معناییخودهم نظام ،خوانیبا میمابقیتثبیتو طرد موف.کندرا ازکهراهامعانیاحتمالینشانهالکالو

ۀیـکدالیـانشانهبهحوزسرریزمعانیهدفازطردونامند.می00«گونگیگفتمانۀحوز»اند،گفتمانطردشده

گفتماندرنزددرنتیجهشوندوترمنسجمویکدستایناستکهمعانیموجوددرآنگفتمانگونگیگفتمان

(.Laclau & Mouffe, 2001: 111)اعتباربیشتریپیداکندهاسوژهافرادجامعهیا

تدریجبهرادرنظربگیریم.اینگفتماندردهۀهفتادشمسی«طلباصالح»نسیاسیِگفتمامثالعنوانبه

اینگفتمانعناصریمانند کهدرابتدایانقالبازگفتمانانقالب«آزادی»و«قانون»،«مردم»شکلگرفت. را

 حوزۀ در ولی بودند، شده طرد گگونگیِگفتماناسالمی دنظم حضور ایران سیاسی هماشتند،فتمانیِ با
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