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 مقدمه

شاده،   ثبات  ای گنجه نظامی زندگی در تاریز دربارة کمی که بسیار با وجود اطالعات
هاایی از ایان    او زمینة مناسابی را بارای پاژوهش    مضامین اجتماعی از سرشار و پرماز اشعار

 هناری ا   پدیدة  هی که است بهنجار و راست سخن، این»است؛ چراکه  دست فراهم ساخته
 ادبای  اثر و جامعه ساخت میان همگن پیوندی آید، لذا نمی وجود به خأل شعر ا در  جمله از

 واژگاان  برخای » کاه  اسات  حادی  تا پیوستگی این(. 653: 6816نژاد،  انزابی) «است برقرار
 خاود  در را جامعاه  فرهنگای  اا  اجتمااعی  های مختلاف  پدیده که اند دانسته ای آیینه زبان را
 ناوعی  بیاان  آفارینش اثار ادبای،    دیگار،  عبارت به ؛(5: 6813مدرسی، ) «سازد می کسمنع
 آثاار  نتایج حاصل از مطالعة» که اینجاست از است. مشاهده از خاصی یا شیوة نگری جهان
 آن از اجتمااع  تصاویری از  کاه  محساوب شاود   اجتمااعی  مدارکی عنوان به تواند می ادبی
 گازینش  بررسای  باا  جساتار  ایان  در (. ماا 668: 6878)ولاک و وارن،  « است برداشت قابل
تاالش نماودیم    هاا در ساخنش   آثار نظامی، با نظر به بسامد آن در جامعه با مرتبط های واژه
 کاه  چارا  یاابیم؛  دسات  است، داده پرورش خود در را او که اجتماعی از بیشتر شناختی به تا
 مارتبط  آن باه  و وفاادار  یات واقع باه  ای العااده  فاو   گستردگی با و مضاعف شدتی با شعر»

 در آن بازتااب  میزان از نمادین هیئتی در و تصاویر قالب در واقعیت بازتاب شعر، در. است
 ماؤثر  های شیوه از یکی(. 653: 6877 مهرگان،) «است تر وسیع مراتب به ملفو  زبان قالب
 تحلیال » قاع، اسات و در وا  گفتماان  انتقادی تحلیل ادبی، اثر شناسانة زبان جامعه بررسی در

 هاا  گفتماان  کاه  چارا  باود؛  خواهاد  کارآمد بسیار زبان، بررسی از ای جنبه عنوان به گفتمان
 تحلیال » دیگر، بیان ؛ به(5ا6: 6839 حاتمی،) «است اجتماعی ارتباطات و معنا کنندة مجسم
 و هاا  ایادئولوژی  چهارة  از برداشاتن  پارده  اسات؛  ایادئولوژیکی  تحلیلای  انتقاادی،  گفتمان
 بارمال  کلای،  طاور  باه  و قضاایی  سیاسای،  ادبای،  ای، رساانه  متون پس در پنهان های قدرت
 و هااا بیاانش در هااا آن نقااش و مااتن تعبیاار و تولیااد گفتمااانی هااای صااورت راز ساااختن
 تحلیاال شاایوة در کااه ای نکتااه(. 618: 6868زاده،  آقاگاال) «اساات اشااخاص هااای قضاااوت
 رابطة مساتقیمی  یکدیگر با همواره عهجام مسائل و متن که است این نهفته، گفتمان انتقادی



 21محمد ایرانی و... /…رویکردبانظامیخمسةدراجتماعیاتبامرتبطواژگانتحلیل

مساائلی   چه متون پسِ در که کند بیان و تحلیل را متن باید گفتمان تحلیل بنابراین، ندارند.
 یاا ) گویناده  بگویاد  و کناد  کالبدشاکافی  باید گفتمان تحلیل» بهتر، عبارت به است؛ پنهان

 «سااازد آشااکار را مااتن پنهااان چهاارة در واقااع، و اساات داشااته افکاااری چااه( نویساانده
هاا   ارتباط آن»همچنین، در ارتباط زبان و جامعه نیز باید گفت  (.635: 6838یارمحمدی، )

کاار   یک ارتباط بیرونی نیست، بلکه درونی است. هر زمان و هر جاا کاه ماردم زباان را باه     
: 6837)خاانیکی،  « گیرند، تحت تأثیر جامعه و شارایط اجتمااعی حااکم بار آن هساتند      می
است و ایان تفکار دربردارنادة چناد مفهاوم       "کردار اجتماعی"زبان یک »اقع، (. در و556

ا زبان یاک  8ا زبان فرایندی اجتماعی است. 5ا زبان بخشی از جامعه است. 6ضمنی است: 
زاده،  )آقاگال « های غیرزبانی جامعه است فرایند مشروط است؛ یعنی مشروط به سایر بخش

6831 :55.) 

 از یکای  گزیند، برمی نویسنده یا شاعر که واژگانی به توجه انتقادی، گفتمان تحلیل در
 در هاا  آن گازینش  و واژگان نقش» همچنین، است. آن بررسی و متون به نگرش های شیوه
 ترکیاب  از هاا  گفتماان  تماام  اصال  در زیارا  اسات؛  کلیادی  و مهام  انتقادی گفتمان تحلیل
تحلیال انتقاادی   در  فرکالف (.73: 6866 نیکوبخت، و صالحی) «آیند می وجود به واژگان
 که مختلفی های بازنمایی در متون بین ایدئولوژیک های تفاوت که است معتقد نیز گفتمان
 نیاز  شناسای  سابک  دیاد  در شاود.  مای  رمزگذاری ها آن واژگان در دهند، می ارائه جهان از
ی کلا  عناوان  سه ،«هنجار از انحراف» و «خاص نگرش» کنار در «واژگان گزینش» به توجه
 امار  ایان  .(85اا 68: 6838ر.ک؛ شمیساا،  ) اسات  «سابک » موضاوع  به نگاه در زاویه سه یا
توجاه   .است ادبی های پژوهش و ها بررسی در ها واژه گزینش عامل ارزشمندی دهندة نشان

هاای زباان از شاأن و کاارکرد مسااوی       تماام واژه »به این مسئله نیز حائز اهمیت اسات کاه   
گیرند و بعضی دیگار،   سبب نقش خاص خود در مرکز قرار میبرخوردار نیستند. برخی به 

شناسای،   (. از اینجاسات کاه در گفتماان   685: 6838)یارمحمادی،  « ای دارند حالت حاشیه
دار  و نشاان  (Unmarked)نشان  گروه بی»کنند:  واژگان زبان را به دو گروه کلّی تقسیم می

(Marked)ت و باه مصاادیق ذاتای و تجریادی     نشان تنها نمادی از واقعیت اسا  . واژگان بی
دار عاالوه بار اشاارت باه مصادا  خااص، نگارش گویناده و          های نشان اشارت دارد. واژه



 8230، تابستان 08، شمارة 32سال پژوهیادبی؛متن 21

 باا  نگارنادگان  مقادمات،  (. با ایان 18: 6838)همان، « اند نویسنده را نیز در خود جای داده
 ادبای  در بطن آثار که هستند مطالبی و اطالعات کشف پی در گفتمان تحلیل بر شیوة تکیه
 چگاونگی  و ای گنجاه  نظامی عصر مشخصات روشنگر که یعنی مسائلی است؛ واقع نظامی
در واقاع، از آنجاا کاه زباان      .اوست دار در شعر نشان واژگان گزینش خالل در ها آن درج

های اجتماعی بسایار مهام    ای از کردار اجتماعی است و هنرمندان از جمله گروه شعر، جنبه
کنند جایگاه زبان شاعر نظاامی را باه عناوان      جامعه هستند، تالش میدر اثرگذاری بر زبان 

 سازندة روابط اجتماعی و باورها، بیش از پیش آشکار نمایند.

 در که است شده تألیف اخیر های سال در آثار زیادی انتقادی، گفتمان حوزة تحلیل در
 اشااره  ماوارد  ایان  باه  تاوان  از میان مقاالت می. پردازیم می ها آن از هایی نمونه به تنها اینجا
 صااوفیه مشااایز مقامااات گفتمااان انتقااادی تحلیاال بااه( 6868) اکبااری و سااجودی: نمااود
 در صاوفیانه  گفتماان  انتقاادی  تحلیال ( 6868) فردوسای  و مرزباان  ملاک  فقیه اند، پرداخته
 انتقاادی  گفتماان  تحلیل به( 6866) همکاران و یوسفی اند، کرده بررسی را سعدی گلستان
 نیاز ( 6866) نیکوبخات  و صاالحی  و اناد  پرداختاه  شاهنامه سیاوش داستان در یرانیا هویت
. اناد  کارده  بررسای  انتقادی گفتمان تحلیل منظر از را پور امین قیصر شعری های گزینی واژه
 هادایت  صااد   گفتماان  انتقادی تحلیل که( 6868) رجبی نامة نیز پایان ها نامه پایان میان در
 پژوهشای  که( 6866) غیاثی نامة پایان و است نموده بررسی فرکالف نظریة چارچوب در را
 لاذا بررسای   .همدانی است القضات عین عرفانی ا سیاسی اندیشة انتقادی گفتمان تحلیل در
 است. پیشینه بدون پژوهشی تحلیل انتقادی گفتمان منظر از نظامی شعر

 روش پژوهش

ای که نخسات باا مطالعاة     ه گونهروش بررسی در این جستار، توصیفی ا تحلیلی است ب 
تواناد تاا    اناد، وقاایعی را کاه مای     ای که تاریز عصر نظامی را تشری  نماوده  منابع کتابخانه

ایم. ساپس باا مطالعاة خمساة نظاامی و       حدی بر ذهن هنرمند تأثیرگذار باشد، در نظرگرفته
ن حضاور ایان   دار میاا  دار پربسامد در سخن او، ارتباطی معنی استخراج برخی واژگان نشان
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دسته از واژگان در شعر نظامی و حاوادث واقاع در دوران زنادگی او بار ماا آشاکار شاد.        
هاا را نویساندگان ایان جساتار باا مطالعاة        ها و ارائاة بساامد آن   ضمن اینکه گردآوری واژه

اناد. همچناین، باه منظاور      خمسة نظامی به عنوان جامعة آماری پاژوهش باه انجاام رساانده    
ایام و   ن مسئله، رویکارد تحلیال انتقاادی گفتماان فارکالف را برگزیاده      تحلیل روشمند ای

را در سه سط  توصیف، تفسیر و تبیاین   خمسهشناختی در  های حامل بار معنایی جامعه واژه
 ایم. بررسی نموده

 . بحث و بررسی1

 اثار  یک در» کنند و می ایفا ادبی اثر مختلف سطوح میان در تأثیرگذاری نقش کلمات
 اسات،  باوده  جهاان  آنچاه . شوند می ترکیب هم با اثر شکل در تمامی به مصال  ق،موف ادبی

 دیگار،  ساط   در و هساتند  هاا  کلماه  ساط ،  یک در ادبی اثر یک مصال . شود می "زبان"
(. 56: 6839موحاد،  ) «بشاری  افکاار  و هاا  نگارش  دیگار،  ساط   در و آدمی رفتار و تجربه
 از و زناد  مای  هاا  واژه گازینش  به دست اش نهشاعرا تصاویر و توصیفات در شاعر که زمانی
 هاا،  بحاران  باه  کاه  جوید می بهره واژگانی از بیافریند، تواند می که مضمونی نهایت بی میان

 معنااداری  اسات،  مارتبط  او  زندگی پیرامون محیط واقع در معمول امور یا حتّی و حوادث
 مااواقعی، در و تحساساای دهناادة نشااان اماار ایاان. شااود ماای آشااکارتر او واژگااان گاازینش
 و حساساایت از درجااه ایاان. اوساات پیرامااونی امااور بااه نساابت شاااعر پااذیری مساائولیت
 بروز مجال شعرش های واژه در است، نظامی چون اندیشمندی شایستة که پذیری مسئولیت
 برخای  انعکااس  کاه  ای گوناه  باه  اسات،  ساخته سرشار را توصیفاتش و تصاویر و است یافته
 الی باه  ال در تاوان  مای  را زنادگیش  دوران فرهنگای  و اقتصاادی  اجتمااعی،  سیاسی، مسائل

وقاایع نااگوار، از مشخصاات باارز تااریز دوران       .نشسات  نظاره به شعرش های برخی واژه
 و هااا تعصااب نظااری، تنااگ کااوردلی، عصاار نظااامی، عصاار» ای کااه اوساات، بااه گونااه 

 در. اسات  یای خِربدگرا ضاد  و اخالقای  اا  انسانی های ارزش سقوط مذهبی، های سختگیری
 ساتم  خاانگی،  هاای  جناگ  اقتصاادی،  فشاارهای  معنویات،  ضادّ  هاای  ارزش همه این کنار
 زلزلاه و  محاروم،  ماردم  بر ها طایفه و ها ایل رؤسای و حکومتی مأموران تجاوزهای شاهان،
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 آساامان بار  نیااز را پارداز  مدیحاه  شاااعران فریااد  حتاای کاه  ساازد  ماای را اجتمااعی  قحطای، 
ای با چنین مشخصات قطعااب بار زباان     (. بنابراین، چنین جامعه58 :6873)ثروت، « رساند می

 هنرمند آگاه تأثیرگذار است.

 اا  اجتمااعی  هاای  دیادگاه  و رواباط  حفاظ  و برقاراری  برای مهم ابزاری» عنوان به زبان
 نویساندة  شخصای  هاای  دیادگاه  از عاری که یافت توان نمی را متنی لذا هی . است سیاسی
 فرازباانی  هاای  شایوه  از یکای  نیاز  انتقاادی  گفتمان تحلیل(. 98: 6876تاجیک، ) «باشد آن

 دوساویة  روناد  تشاری   و ماتن  پیراماونی  جهاان  از فهمی به دستیابی پی در متون به نگرش
 صارفاب  دیگار  گفتمان، تحلیل در» است؛ به عبارتی، متن و جهان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری

 عوامال  باه  آن از فراتار  بلکاه  نداریم، ارسروک جمله دهندة تشکیل لاوی و نحوی عناصر با
فارکالف،  ) «داریام  ساروکار  و... اجتمااعی  فرهنگای،  ماوقعیتی،  بافت یعنی متن، از بیرون
 گفتمان تحلیل مفروضات برخی باید در گفتمان تحلیل بحث به ورود منظور به(. 3: 6876
 باشیم: داشته تأملی

 خاود  در لزوماب معنا این و تنگریس معنادار کلّ یک عنوان به باید را متن ا6»
 رو، ایان  از شاود.  مای  تولیاد  خاصای  موقعیات  و شرایط در متنی هر ا5. نیست متن
 های نوشته بین در متن یک پیام و معنا ا8. دارد خود به همیشه را خود خالق رنگ
 (.96: 6876تاجیک، ) «دارد قرار متن آن

 عملای  عناوان  باه  را زباان » کاه  نامیاد  روشای  را انتقاادی  گفتماان  تحلیال  تاوان  لذا مای 
 و گفتااری  از اعم متن، سط  در جامعه و تاریز قدرت، ایدئولوژی، با ارتباط در اجتماعی

افاراد باا زباان خاود، سااختار      »کاه   ؛ چرا(66: 6868زاده،  آقاگل) «کند نوشتاری مطالعه می
« ساازند  ل مای نهند و منتقا  های ارزشی را بنیاد می آورند و نظام اجتماعی را به نمایش درمی

 (.86: 6876)فرکالف، 

 اسات؛  یافتاه  اشاعارش  هاای  الیه در هنرمندانه بازتابی پیرامونش محیط به نظامی نگرش
 روش لاذا  رفات.  فراتار  زباانی  و ساطحی  هاای  تحلیال  از بایاد  هنرمندی، شناخت این برای
خای  حضاور بر . ساازد  آشانا مای   شااعر  نگااه  ناوع  با را ما تر وسیع نگرشی با گفتمان تحلیل
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اناد،   دار نام گرفتاه  های نشان شناسی، واژه های پربسامد در خمسة نظامی که در گفتمان واژه
حکایت از میزان تأثیرپذیری شاعر از مسائل پیرامونی اوست. همچنین، بخشای از عمال یاا    

های اجتمااعی   به ساختن جهان اجتماعی مشتمل بر هویت»کردار اجتماعی مهمی است که 
(. لاذا  668: 6836)یورگنسان و دیگاران،   « کناد  ]دلخواه او[ کمک مای و روابط اجتماعی 

هااای پربساامد بااا رویکاارد تحلیال انتقااادی گفتمااان    بررسای و تحلیاال معنااداری ایاان واژه  
های پنهان در اینگونه واژگان شعر نظاامی را بار ماا آشاکار      تواند معانی و پیام فرکالف می

 سازد.

 توصیف . سطح2

 را بار  ماتن  اسات کاه   توصایف  سط  فرکالف، انتقادی مانگفت تحلیل سطوح از یکی
 کاه  هساتند  ها واژه متن، صوری های ویژگی از کند و صوری تحلیل می های ویژگی اساس

 واژگاان  از بحاث  در. باشاد  پنهاان خاصای   معانی دربرگیرندة تواند می ها نحوة گزینش آن
 هاا  آن ساخگوی پا بایاد  ماتن  کاه  کناد  مای  مطرح را هایی پرسش فرکالف توصیف، سط 
 باشد:

 معناایی  رواباط  ناوع  چاه  هساتند   تجربای  هاای  ارزش کادام  واجاد  کلمات»
 باین  معناادار  ایادئولوژیک  لحاا   باه ( معناایی  تضاد معنایی و شمول معنایی، هم)

 از کلماات  در هستند  بیانی های ارزش کدام واجد کلمات دارد  وجود کلمات
 (.678: 6876 فرکالف،) «است  شده استفاده ها استعاره کدام

 محاور » و «جانشاینی  محور» اصطالح دو به است الزم بحث از خمسة نظامی، شروع در
 میاان  همنشاینی  رابطاة » در واقاع،  اسات.  شناسی زبان از اصطالحات که بپردازیم «همنشینی
 تشاکیل  بااالتر  ساط   از را واحادی  و گیرند می قرار هم با ترکیب در که است واحدهایی

 هام  جاای  باه  کاه  اسات  واحدهایی میان کالم عمودی محور در انشینیج رابطة و دهند می
 (.53: 6838صفوی، ) «شوند می انتخاب
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 در واقاع، » کناد،  مای  جلاوه  مهام  گفتماان  تحلیال  در کاه  همنشاینی  رواباط  از مقصاود 
 بار  عناصار  یعنای  د؛پیوناد  مای  هام  به را متن یک درون عناصر که است متفاوتی های شیوه
. دهند می تشکیل را متن سرانجام، و ها سازه و شوند می گذاشته هم کنار در قواعدی اساس
 از(. 96: 6868 ساجودی، ) «کنناد  مای  برجسته را کهل به جزء روابط اهمیت همنشین روابط
 تناساب  و تناساب  داد، قارار  همنشاینی  روابط پایة بر را ها آن توان می که شگردهایی جمله
مای   مطرح «معنایی تضاد» و «معنایی شمول» های عنوان با گفتمان تحلیل در که است ضادت

 میاان  مختلاف  طار   از پرداخات کاه   خاواهیم  روابطای  به توصیف، از بخش این در .شود
 از .گاردد  مای  معنا تقویت سبب که روابط این برقراری نحوة و شود می برقرار شعر واژگان
 شاود،  مای  محساوب  شاعر  در هناری  ابزارهاای  از در واقاع،  کاه  هاا  واژه میاان  روابط جمله
 ساط   در انتقاادی  گفتماان  تحلیال  مباحاث  از کاه  «آیای  بااهم » اسات.  واژگاان  «آیی باهم»

 اصاطالح . شاود  می محسوب بدیع دانش در «تناسب» صنعت همان است، واژگان توصیف
 کاه  معنایی وزةح یک های واژه سازی همنشین: »از عبارت است شناسی زبان در «آیی باهم»
 مارتبط  هاای  واژه در «آیای  باهم»(. 6868: 6838صفوی، ) «کند می عمل همنشینی محور بر
 کاه  اینجاسات  از و شاود  می او نظر مورد معنای تأکید و تقویت سبب شاعر، عصر جامعة با
 دیگار آنکاه   نکتاة  .است شایستة پژوهش انتقادی، گفتمان تحلیل مباحث از یکی عنوان به
 یاک  از ارتبااط  ایان  باشاد.  برقارار  هاا  آن باین  ارتباطی است که هایی واژه میان تناسب این

: 6836ر.ک؛ شمیساا،  ) اسات  «منفای  تناساب  یاا  تضااد  تناساب » ای جنبه از و جنبه، تناسب
نامیاده   کلماات  معناایی  تضااد  و معناایی  گفتمان، شامول  انتقادی تحلیل در امر این(. 667
 توان می نظامی شعر در ایدئولوژیک بار با های واژه در معنایی شمول های نمونه از .شود می
ماورد باه معنای     58در « رناگ »کارد. واژة   اشااره  «نیرناگ » و «رنگ» های پربسامد واژه به
همنشاین  « افسون»و « مکر»، «ریو»، «فریب»، «نیرنگ»های  است و با واژه کار رفته به« فریب»

 است: شده
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 او رناااااگ از ایماااان ولاااایکن مباااااش»
 

 ه کااه عطرسااای ماااز اساات کااان قصاا
 

 فرهنااااااگ کااه ملیخااای آسمااااااان  
 

 «نیرناااگ او و مکااار از غافااال مشااااو 
 (559 ، ب:6868)نظاااامی گنجاااوی،   

 «گر رناگ و فریااب نیست، ناز اسات 
 (.689)همان، ج:                                

 «از زمانه چو ریاو دیاد و چاو رنااااااااگ   
 (.568)همان، ها:                                 

« دسااتان»و « ناااموس»، «افسااون»هااای  مااورد همنشااین واژه  86نیااز در « نیرنااگ»واژة 
 است: شده
 خااک محباوس   مشاتی  کاه  داناد  می که»
 

 «نامااوس و نیرنااگ از در سر دارد چه 
 (.589: 6869همان، )                          

 راه ودسااتان راه و باای  بااه صااد نیرنااگ»
 
 هاااا کاااه پیشاااینیان سااااختند  نگااار آ»
 

 «بااااااه آذربایگااااااان آورد بنگاااااااه   
 (.665 )همان:                                     

 «به نیرنااااگ و افساااااون برانداختنااد  
 (.68 ، الف:6868)همان،                    

 و «تااراج » هاای  واژه اسات،  مساتحکمی  معناایی  رواباط  دارای کاه  هاایی  واژه دیگر از
« تارک »مورد در شاعر نظاامی رواباط همنشاینی باا واژة       59در « تاراج»واژة  .است «رکته»

 باورهاای  و عقایاد  ژرفای از که است آن بیانگر تنها نه کلمات این از برخاسته معانی دارد.
ترین نمودهاای   هایی است که از رایج ها و تاراج غارت گر روایت بلکه گرفته، نشأت شاعر

 عصر نظامی است: نابسامانی در جامعة
 تااااراج نساااز باای قلااام ترکااان بااه»
 

 «تااااج  یکی بخشد، کماار میمش یکی 
 (.66 :6869)همان،                             

 کنااای ترکتااااازی خاااود تااااراج باااه»
 

 «کناای بااازی و باشاای گنجشااک کااه 
 (.658 ، ب:6868)همان،                     

 ترکاااااتاز آن تاااااراج کااااه ببیاااانم»
 

 «باااز داشاات چااون علااام سَاارِ از را تااو 
 (.97 )همان، الف:                                   
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باار از آن بهاره    97قرار دارد که شااعر   «دزد» واژة پربسامد نیز معنایی شمول بخش در
 «خاونی » هاای  واژه کنار در نیست، ایدئولوژیک معنایی بارِ از خالی که واژه این است. برده
 نظاامی  دیدِ از گناهشان که است دربارة گناهکارانی «راهزن» و( قاتل و خونریز معنای در)

 است: نابخشودنی

 دساات آلااوده دزدِ و خااونی بااه جااز »
 

 «هسات  کاه  گنااااااهی هر بر ببخشاای 
 (.618 )همان:                                           

 بُاااوَد گنااهکاااااار کااااااو آن مااااگر»
 

 «بُاااااوَد راهااااادار و خوناااااای و دزد 
 (.688 )همان، ها:                                    

 معنااایی بااار پرکاااربرد بااا  هااای واژه از یکاای نیااز «معنااایی تضاااد» از در بحااث امااا
 از کاالم  همنشاینی  محور بار، در 687واژه با بسامد  این است. «دشمن» واژة شناسانه، جامعه
 :دحضور دار بیت ساختار در تضاد تناسب معنایی رابطة طریق

 تاو ریااازم   بار  جااان  دولت دوساتی  زِ»
 

 «گریااازم دولااات از کااه  دشااامن ناایم  
 (.699 :6869)همان،                               

 وقت مردن آن کش دوست داری چه »
 
 تبااااأمَن مَااان زِ ننگااارم هااای  کاااس »
 

 «ساپردن  بایاااااااد  کساای  تر دشمان به 
 .(557 )همان:                                     

 «دشماااان  پاس  دوسات،  پیش نشد که
 (.99 ، ها:6868)همان،                            

 عناوان  باه  نیز را «ویرانه» واژة توانیم می نظامی شعر در واژگان «معنایی تضاد» حوزة در
 اوضااع نامسااعد   از دیگاری  گار  روایات  کاه  بررسی کنایم  شاعر برگزیدة کلمات از یکی
هاا، برجاای مانادن     ها و آشوب که نتیجة طبیعی جنگ ت؛ چرااوس زمانة اجتماعی و سیاسی
 واژة باا  «معناایی  تضااد » هناری  شگرد طریق از بار، 51با بسامد  «ویرانه» هاست. واژة ویرانه
 :است یافته نمود ابیات در بیشتر «آباد»
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 پااااری را هااام دل دیوانااااااه جویاااد »
 

 «در آباااادی ناااه، در ویراناااه جویاااد    
 (.817 :6869)همان،                            

 بااوم ویرانااه ماارز آن ماادت کاام بااه»
 

 «روم زِ شااااد آبااااادتر وی فاااارّ بااااه 
 (.88 ، الف:6868)همان،                    

 کااااارد آبااااااد ویراناااااه بناهاااااای»
 

 «کااارد بنیااااد نیاااز ناااو شهاااار بااای 
 (.563 )همان، ب:                                

« جناگ »هاای   ایی واژگان، تقابلی است که میان واژهاز دیگر موارد در حوزة تضاد معن
 بار است: 51و  655است که به ترتیب  مطرح شده« صل »و 

 رها کان جنااگ و راه صال  بگشاای    »
 

 «آمیاااز عااذری چنااد بنمااااااای نفاااااا  
 (.866 :6869)همان،                           

 بدو بایااااد کاه داناااااااا بگارود زود   »
 

 «و زیان شد، صال  او ساود  که جنگ ا 
 (.588 )همان:                                           

 جهانش گاه صال  و جناااگ آزماود    »
 

 «زِ جنگش زیان دید و از صال  ساااود   
 (.686 ، ب:6868)همان،                     

 نیز چنین است.« کین»و « مهر»های  تضاد میان واژه

ای باروز   عصابات ماذهبی اسات کاه در هار دوره     به طور کلّای، عصار نظاامی، عصار ت    
اسات کاه عرصاه را بارای      است. جامعة آن زمان، شاهد فراوانی وجاود منافقاانی باوده    یافته

اند. این امر در سخن نظامی از طریق تقابلی که باه طاور    دیده ها گشاده می انواع سودجویی
 است: کلی میان دین و دنیا از دید شاعر مطرح است، مجال بروز یافته

 گااذار بااا تااو دنیاااااطلب دیاااان   »
 

 «باناااااگ برآورده رقیبااااااان باار  
 (.617 )همان، د:                              

 ایام  دَرِ کجروی بار جهااااان بساته   »
 

 «ایام  راستی رسته زِ دنیاا به دیاااااان 
 (.553 )همان، الف:                          
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جویاد.   در متون ادبی، ادیب از شگردهایی به منظور بیان هنری، زیباا و ماؤثر بهاره مای    
گاه این شگردها در محور همنشینی است و گااه در محاور جانشاینی. در محاور جانشاینی      

است؛ زیرا روابط جانشاینی، بحاث   « انتخاب»یا « گزینش»کالم، مسئلة حائز اهمیت، بحث 
ر موجود در متن و نیز مفاهیمی است کاه در ماتن حضاور ندارناد. از     در ارتباط میان عناص

است. در این جساتار، اساتعاره را باه عناوان     « استعاره»روابط جانشینی بسیار مهم، برگزیدن 
کنایم؛ چراکاه    یکی از ابزارهای شعری نظامی به منظور غنابخشیدن باه معاانی بررسای مای    

« ژة دیگر باه عالقاة شاباهت و وجاود قریناه اسات      ای به جای وا کار بردن واژه استعاره، به»
داناد کاه    شاعر مای »دانند؛ زیرا  (. استعاره را بخش اصلی زبان شعر می697: 6836)شمیسا، 

استعاره، منش اصلی و گوهر زبان است و اینکه هر معنایی در پایان استعاری است. پس باه  
اش را  شود و زیبایی نهفتاه  کامل میگیرد. استعاره در شعر  کار می ای رندانه زبان را به گونه

تار ماتن، ارتبااط     (. از اینجاسات کاه شاناخت کامال    87: 6839)فضایلت،  « کند آشکار می
هاا از نظار ارزش گفتمااانی،    هاای آن دارد. بررسای اساتعاره    مساتقیمی باا شاناخت اساتعاره    

دهااد. از نمونااة  اطالعااات مفیاادی را در باااب معااانی پنهااان جاااری در مااتن بااه دساات ماای
 است.« چاه»و « آتش»های  های بخش توصیف تحلیل گفتمان شعر نظامی، استعاره تعارهاس

ها  است. این استعاره مورد برای وصف دنیا و مشکالت آن کاربرد یافته 96با « چاه»استعارة 
 شناسی هستند: هایی با بار ارزشی جامعه در واقع، واژه

 در ایاان جااای سااختی نگیااریم سااخت»
 
 یاااا بااار سااار  بااار چنیاااان چااااه بور  »
 
 زردرخ از چااااارخ کباااااود آمااااادی»
 
 فسرده کسای کاو در ایان چااه بسات     »
 

 «باان باارآریم رخاات  از ایاان چاااه باای  
 (.535 ، ب:6868)نظامی گنجوی،       

 «ماارده چااون ساانگ و بوریااا مگااذر   
 (.51)همان، ها:                                   

 «چونکاااه در ایااان چااااه فرودآمااادی 
 (.665 )همان، د:                                 

 «چو برف اندر افتاد و چون یاز ببسات  
 (.55 )همان، الف:                                   
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هاا و نیاز    هاای دنیاا، ساختی    مورد در وصف نابساامانی  69که « آتش»همچنین، استعارة 
 د:بین های دنیا را همانند آتشی سوزان می ویرانی است، آنجا که دشوارهایی

 در ایاان جااای سااختی نگیااریم سااخت»
 
 بااار چنیاااان چااااه بوریاااا بااار سااار    »
 
 زردرخ از چاااارخ کباااااود آمااااادی »
 
 فسرده کسای کاو در ایان چااه بسات     »
 

 «باان باارآریم رخاات  از ایاان چاااه باای  
 (.535 ، ب:6868)نظامی گنجوی،       

 «ماارده چااون ساانگ و بوریااا مگااذر   
 (.51)همان، ها:                                   

 «چونکاااه در ایااان چااااه فرودآمااادی 
 (.665 )همان، د:                                 

 «چو برف اندر افتاد و چون یاز ببسات  
 (.55 )همان، الف:                                   

 
 

 دهد: ای برای هر گونه ویرانی قرار می همچنین، آنجا که آتش را استعاره

 موانگهاااای ترکتاااااز کاااارد بااااه رو »
 

 «درفکناااد آتشااای در آن بااار و باااوم   
 (.689)همان، ها:                                

ها، از اساتعارة آتاش و تصاویر     ها و آسانی همچنین، برای بیان نکتة توأمان بودن سختی
 است: کرده همراهی بر  آسمان و ریزش باران استفاده

 نخست آتش دهد چارخ آنگهای آب  »
 

 «و دریاااببااه حااال تشاانگان دربااین     
 (.868 :6869)همان،                           

 ها . ارزش تجربی واژه5

هاا باشاند، بایاد تماایز      های صوری ممکن است واجاد آن  هایی که ویژگی میان ارزش
 قائل شد:

های صوری با ارزش تجربی، ردّ پاا و سارنخی از روشای باه دسات       ویژگی»
از جهان طبیعی یاا اجتمااعی بازنماایی    دهد که در آن، تجربة تولیدکنندة متن  می
هاای   گردد. ارزش تجربی با محتوا، دانش و اعتقادات سر و کار دارد. ویژگی می
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ای، ردّ پاا و سارنخی از آن دساته از رواباط اجتمااعی باه        صوری با ارزش رابطاه 
آیناد و سارانجام،    دهند که از طریق متن در گفتمان به مورد اجرا درمی دست می
وری با ارزش بیانی، ردّ پاا و سارنخی از ارزشایابی تولیدکنناده از     های ص ویژگی

: 6876 ،)فرکالف« دهند که مرتبط با این ویژگی است بخشی از واقعیت ارائه می
675.) 

ها را به عناوان یکای    های شعری نظامی، ارزش تجربی واژه در این بخش، در میان واژه
هاا در آثاار نظاامی     برخی از واژه کنیم. های صوری متن بررسی می ترین ویژگی از برجسته
هاا   اند. این واژه به خود اختصاص داده خمسهاند و بسامد نسبتاب باالیی در  ای یافته نمودِ ویژه
توان دارای بار یا ارزش تجربی دانست؛ به عبارت دیگر، نظامی در گازینش واژگاان    را می

اش از جهاان پیراماون    گر تجرباه است کاه بیاان   هایی بهره جسته شعری تا حد زیادی از واژه
باار در   555است. این واژه با کااربرد  « دریا»، خمسههای با ارزش تجربی در  است. از واژه

اسات. لاذا نمایاانگر یکای از      واقع، یکی از اجزای محیطی است که شاعر در آن رشد یافته
 تجربیات او از جهان طبیعی و محیط زندگانی اوست:

 دساات بااه آیاااد آنگااه شااااه تمناااای»
 

 «بساات پااول تااوان دریااا روی در کااه 
 .(665 ، ب:6868نظامی گنجوی، )      

 برهنااه زِ صحااارا بااه صحااارا شاادن    »
 

 «بااااه از غرقااااه در آب دریااااا شاااادن 
 .(969همان: )                                     

 رویاای تلاااز چاااو دریاااا دُر دهاااد باای »
 

 «خاویی  تناگ  گهر بخشد چو کاان بای   
 .(66 )همان:                                            
 13باا بساامد   « کشتی»در شعر نظامی، « دریا»از دیگر کلمات پرکاربرد و مرتبط با واژة 

 بار است:
 باااادرود کااااه رخااااات راه بستااااام  »
 

 «در کشتااااااای رفتگااااااان نشسااااااتم  
 (.696 ، ج:6868)همان،                         

 نادن در این کشتی چاو نتاوان دیاار ما  »
 

 «ببایااااد رفاااات باااار دریااااا فشاااااندن 
 .(553 :6869)همان،                               
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 کساای را کااه کشتااای نباشااد درساات »
 

 «شااناور شاادن واجااب آیااد نخساات     
 (.55 ، الف:6868)همان،                    

که یاریگر شااعر در سااخت مضاامین و تصااویر شاعری اسات، همانناد        « کشتی»واژة 
بااه عنااوان یکاای از عناصاار محاایط « کشااتی»تجرباای دارد؛ بااه عبااارت بهتاار، ارزش « دریااا»

گیاری از   اسات و سابب بهاره    اجتماعی نظامی است که ذهن شاعر را به خود متوجه ساخته
های  است. از دیگر واژه تصویر آن و سرانجام، گزینش واژة مربوط به آن در اشعارش شده

 بار است: 83با بسامد « ریشماب»کنندة شرایط محیط اجتماعی نظامی،  منعکس

 دو باشاااد منجنیااق از روی فرهناااگ  »
 

 «یکاای ابریشاام اناادازد یکاای ساانگ     
 .(855 :6869)همان،                           

 دو نوباااوه هاام تااود، هاام بااار  تااود »
 

 «زِ حلاااااوا و ابریشااااام آورده ساااااود 
 .(851 ، ب:6868)همان،                     

 کشاای بریشاام در کااان اساات دو کاارم»
 یکااااای کارگااااااه بریشااااام تناااااد   

 

 و آتشااااای آباااای دعاااااوی کناااااد 
 «یکااااای کااااااروان بریشااااام زناااااد 

 .(56 )همان، الف:                               
 

همچنین است کاربرد فراوان دیگار عناصار مرباوط باه دریاا؛ مانناد: صادف، مااهی و         
 .خمسهنهنگ در 

اقتصااادی محاایط زناادگانی شاااعر،   هااای برخاسااته از شاارایط اجتماااعی و  امااا از واژه
هاای   هاا، و نیاز سانگ    هاا و نقدیناه   ساکه   های مربوط به فلزات گرانبهاست؛ مثل: نقره، واژه

گنجه به عنوان شهری کاه  »قیمتی؛ همانند: لعل، عقیق، گوهر و الماس. جالب آن است که 
افازایش   است؛ تجارت داخلی و خاارجی  محل عبور بازرگانان بوده، اهمیت فراوانی داشته

« شاد  است و در آنجا فلزات گرانبهایی مانند: طال، نقره، مس، آهان و... اساتخراج مای    یافته
 (.593: 6875)بهزادی، 
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اما از دیگر واژگان باا ارزش تجربای کاه نمایاانگر شارایط سیاسای حااکم بار محایط          
 بار اشاره نمود: 59با بسامد « ستم»توان به واژة  زندگانی شاعر است نیز می

 رسااااایده ا ناااااه مااااانم ساااااتمتنهااااا»
 

 «کااو دیااده کااه صااد چااو ماان ندیااده   
 (.36 ، ج:6868)نظامی گنجوی،           

 یکباااارگی رهاااا کااان ساااتم را باااه   »
 

 «کاااه کااام عماااری آرد ساااتمکارگی  
 .(656 )همان، الف:                            

 سااتم در مااذهب دولاات روا نااایست  »
 

 «کااه دولاات بااا سااتمکار آشاانا نیساات   
 .(633 :6869)همان،                             

 نیز چنین است.« باج و خراج»و « زیان»، «سود»های  واژه

 ها . ارزش بیانی واژه6

در تحلیل انتقادی گفتمان، غرض از ارزش بیانی واژگان، دخیل بودن ارزشیابی و ناوع  
  از هاایی از واقعیات اسات. لاذا در ایان ساط       نگرش تولیدکنندة متن در روند ارائة بخاش 

شود، هدف نماایش واژگاانی در شاعر     تحلیل که زیرمجموعة سط  توصیف محسوب می
نظامی است که دربردارندة دخالت آگاهی و اندیشة خاص شاعر در باب اوضاع و احاوال  

اسات  « ایمان »های صاحب ارزش بیانی در ساخن نظاامی، واژة    جامعة عصر اوست. از واژه
 فی همراه است:بار بیشتر با فعل من 98که با بسامد 

 رسااااایده تنهاااااا ناااااه مااااانم ساااااتم»
 

 «کااو دیااده کااه صااد چااو ماان ندیااده   
 (.36 ، ج:6868)نظامی گنجوی،           

 یکباااارگی رهاااا کااان ساااتم را باااه   »
 

 «کاااه کااام عماااری آرد ساااتمکارگی  
 .(656 )همان، الف:                            

 سااتم در مااذهب دولاات روا نااایست  »
 

 «نیساات کااه دولاات بااا سااتمکار آشاانا  
 .(633 :6869)همان،                               
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توانست باه جاای کااربرد ایان واژه، از      داشتن ارزش بیانی به این معناست که شاعر می
ای  کااربردن پربساامد واژه   ها یا افعال مثبت بهره جویاد، اماا تأکیاد شااعر در باه      دیگر واژه

های ارزشامند از   سازد. یکی دیگر از واژه خاص، آن را حامل بار معنایی با ارزش بیانی می
است که معرف شخصیت منفی و عنصار برجساتة اجتمااع شااعر     « شحنه»حیث بیانی، واژة 
و... در ساخن نظاامی   « غاارتگر »، «خاونریز »، «خفتاه »، «مسات »هاایی چاون    است و باا واژه 
 گردد: توصیف می

 ساااتانِ خاااونریز کاااان شحنااااااة جاااان»
 

 «آباااای تنااااد اساااات وآتشاااای تیااااز   
 .(35 ، ج:6868)همان،                             

 ره، رهِ خوف و شب، شبِ خطار اسات  »
 

 «است و دزد بر گذر است شحناااه خفته 
 .(895 )همان، ها:                                      

 شحانااااة ایان راه چااو غاارتگر اسات    »
 

 «مفلساااای از محتشاااامی بهتاااار اساااات 
 .(655 )همان، د:                                  

 کاه آن خاون کناد    شحنه بُاوَد مساات  »
 

 «عرباااده باااا پیاااارزنی چااااون کناااد     
 .(66 )همان:                                              

نیز از دیگر واژگانی است که ارزش بیاانی دارد. تارس یکای از عواطاف     « ترس»واژة 
اناد کاه    های نامسااعدی دانساته   تانسان است که منشاء ایجاد آن را نوعی واکنش به موقعی

ورزد. بنابراین، گرایش فرد به بیان عاطفاة   ها به مبارزة مستقیم مبادرت  تواند در آن فرد نمی
هاا، امکاان تحقاق     ترس در واقع، نشان از بیان نیازهایی است که در مواجهه با آن موقعیات 

اسای، نیااز باه امنیات و     شن ها فراهم نیست. یکی از نیازهای بسیار ضاروری از نظار روان   آن
توان تا  دارد در دنیایی که امور آن منظم است و می  هرکس احتیاج»آسایش خاطر است و 

)پورمقادس،  « کناد تاا احسااس امنیات نمایاد      بینی نمود، زندگی ای امور آن را پیش اندازه
 (. تأمین نشدن نیاز به امنیت از ساوی جامعاه بارای فارد، عامال و منشااء ایجااد       588: 6853

دهاد کاه جامعاه، شارایط      مای  احساس ترس است. نگاهی به تاریز زنادگانی نظاامی نشاان   
تواناد در   ها مای  است. لذا سخن از ناامنی نساخته  مساعدی را برای آسایش خاطرشان فراهم
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هایی بیان شود که شاعر به عنوان فردی آگاه و حساس نسبت به شارایط محایط    قالب ترس
 است: ساخته  مطرح« ایمنی»را در مقابل « ستر»است. او گاه  نموده  درک

 تااارس دوشاااینم از کجاااا برخاسااات »
 

 «و امشااابم کاااام ایمنااای زِ کجاسااات   
 (.596: ، ها6868ظامی گنجوی، )ن        

 در سخن نظامی است:« ترس  بیم»های کاربرد واژة  از نمونه

 ز فااالی کااه باار فاات  یااابی نخاااست   »
 

 «دلاای بایااد از تاارس دشاامن درساات    
 (.585: همان، ب)                                

 نباااود آگاااه کاااه شاااااهان جاماااة راه»
 

 «دگرگوناااه کنناااد از بااایم بااادخواه    
 (.35: 6869)همان،                             

 کشااای تااارس باشااد بساای     زِ مااردم»
 

 «خااوری چااون نترسااد کساای   زِ مااردم 
 (.689 ، ب:6868)همان،                        

 56با بساامد  « بیم»و « ترس»های  اهمیت این است که در موارد کاربرد واژهمسئلة حائز 
کشی و جنگ همنشین اسات؛ یعنای    های مربوط به دشمن، بدخواه، مردم ها با واژه این واژه

همان مسائل اساسی که جامعة عصر نظامی درگیر آن است و نگرش کلّی شاعر را باه دنیاا   
 است: متأثر نموده

 نباشااااد مقاااایمآنچااااه مقاااااام تااااو »
 

 «گهاای شااد چااه کناای جااای باایم   باایم 
 (.688 :، د)همان                                 

 . سطح تفسیر7

 از گارفتن  یااری  باا  و توصایف  ساط   در تعماق  با متن مفسر ها، تحلیل از سط  این در
 از تفسایری  کوشاد  مای  اسات،  یافتاه  دسات  هاا  آن به سط  این در که هایی سرنز و ها نشانه
 زیارا  نمایاد؛  ارائاه  متن چهارچوب در و خود ای زمینه دانش بر تکیه با را خویش های تهیاف

 در ای زمیناه  داناش  از جساتن  بهره چگونگی تفسیر،» کند: می فرکالف بیان که طور همان 
در  دیگر، عبارت به ؛(559: 6876فرکالف، ) «دهد می قرار توجه مورد را گفتمان پردازش
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تفسیرها ترکیبی از محتویات خاود ماتن و ذهنیات مفسار اسات و      »، تحلیل انتقادی گفتمان
بندد. همچناین، از   کار می ای است که در تفسیر متن به مقصود از ذهنیت مفسر، دانش زمینه

هاایی هساتند کاه عناصار      های صوری متن در حقیقت، به منزلاة سارنز   منظر مفسر، ویژگی
سیر، محصول ارتباط متقابال و دیاالکتیکی   سازند و تف ای ذهن مفسر را فعال می دانش زمینه
(. یکی از نکات برجساته  569)همان: « ای ذهن مفسر خواهد بود ها و دانش زمینه این سرنز

بافات عباارت از موقعیات، محایط و     »در تفسیر واژگان متن، تأمال در بافات ماتن اسات و     
ساط  بافات    گیرد. در تحلیل گفتمان، متن را در فضایی است که یک اثر در آن شکل می

)صالحی « پردازند کنند و با توجه به آن به کشف نگرش و ایدئولوژی شاعر می بررسی می
به ساخت یا بافت زبان در مراحال  »که گفتمان به طور کلی،  (؛ چرا69: 6866و نیکوبخت، 

(. در این بخش از پژوهش بار آنایم   96: 6838)یارمحمدی، « شود باالتر از جمله اطال  می
 هایی که در سط  توصیف مطرح شده، ارائه نماییم. مناسب از کاربرد واژهتا تفسیری 

شناسی مهم هستند. این مسائله زماانی    بسیاری از گزینش کلمات نظامی از حیث جامعه
کاه نظاامی در آن     های مذکور را با تأمل در بافات ماوقعیتی   تر خواهد شد که ما واژه عینی

هاای برگزیاده در شاعر     کنایم. برخای از واژه   اسات، بررسای   به خلق آثار خویش پرداختاه 
نظامی روایتگر اوضاع سیاسی و اجتماعی محیطی است که او در آن قرار دارد و برخای از  

کنندة اوضاع اقتصاادی و معیشاتی ماردم در موقعیات جارافیاایی اسات کاه         ها، ترسیم واژه
عصار نظاامی مقاارن    تاریز »است. در واقع،  نظامی متون ادبی خویش را در آن پایه افکنده

هاای   است با تالش حکومت مرکزی سلجوقیان و آغاز نبرد قدرت میان بسایاری از سلساله  
)ثاروت،  « کوچک و بزر ، امیران و اتابکان در نواحی گوناگون سارزمین بازر  ایاران   

خیزترین دوران حکومت سالجوقیان   های زندگی نظامی مصادف با جدال (. سال68: 6873
جنگای اسات کاه ماابین غازان و سالطان       »ناگوار دوران جوانی شااعر،   بود. از جمله وقایع
 .(. نظامی در ایان دوران، تقریبااب پاانزده سااله باود. در آن زماان،        953« )سنجر درگرفت

شهرهای آباد خراسان که هریک چشم و چراغ عالم تمدن بودند، پایمال سُم ستوران ایان  
طاوس، نیشاابور و هارات باه بااد یاماای       جماعت غارتگر و خونخوار گردید و مرو، بلز، 

هاا[، شاربت شاهادت    ]ایشان رفت و بسیاری از عالماان و اهال زهاد و تقاوا باه دسات غاز       
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(. این مسائل ناگوار در ذهن و سخن نظامی تأثیرات عمیقای بار جاای    65)همان: « نوشیدند
 گذاشت و هرچند در ظاهر به خلق آثاری پرداخت که حکایت از روحیة اساتوار و تاالش  

هاایی از   تاوان سارنز   او برای حفظ روح امید و نشاط اسات، اماا در ژرفاای ایان آثاار مای      
تأثیرپذیری شاعر از وخامت اوضاع سیاسای و اجتمااعی و نیاز پریشاانی احاوال باه دسات        

هاا، کااوش در کلمااتی اسات کاه نظاامی        هاای دساتیابی باه ایان سارنز      آورد. یکی از راه
یات از وضاع سیاسات و اجتمااع در دوران زنادگانی      هایی که حکا برگزیده است. از واژه

نیرنگ، تاراج، تهرک، دزد، راهزن، خونی، ایمنای )نداشاتن(،   »های  توان به واژه اوست، می
و « آتاش »هاای   شحنه )با صفات مست، خفته و خونریز(، ستم، دشمن، ویرانه  و نیز استعاره

صار کاوردلی، تعصاب و    عصار نظاامی، ع  »در وصف دنیا اشااره کارد. از آنجاا کاه     « چاه»
هاای خاانگی، ساتم     ا اخالقای، جناگ   های انساانی  های مذهبی، سقوط ارزش گیری سخت

ساازد کاه حتّای     شاهان و تجاوز مأموران حکومتی به مردم محروم است، اجتمااعی را مای  
(، چاه رساد باه    58: 6873)ثاروت،  « رسااند  پرداز را نیز بر آسمان مای  فریاد شاعران مدیحه

نظامی کاه درد اجتمااع، درد اوسات و گازینش چناین واژگاانی در شاعر،        ای چون  فرزانه
هایی معنادار و با بار ایدئولوژیکی است. اما برخای دیگار از واژگاان شاعرش کاه       گزینش

و « کشاتی »، «دریاا »هاای   کنناد، واژه  وضوح ترسیم می اوضاع اقتصادی روزگار شاعر را به
 است.« ابریشم»

آن « شاهربند »اسات و   مارش را در آن ساپری کارده   هاای ع  شهری که نظامی تمام سال
، الزم است نظری باه جارافیاای   «ابریشم»پربسامد  است. به منظور تفسیر واژة« گنجه»بوده، 

 گوید: کوب می تاریخی این شهر بیفکنیم. زرین

است بر سَرِ راه بردع و تفلیس. از زمانی که بردع، به دنبال  گنجه شهری بوده»
های غارتگر روس ویران شده بود، شهر گنجه که  و چریکهجوم دزدان دریایی 

تدریج ثروت و جمعیت بیشتری را جلب  بر سَرِ راه بردع و تفلیس بنا شده بود، به
ای شاده باود. خااک شاهر گنجاه       کرده بود و مرکز بازرگاانی درخاور مالحظاه   
شاد. درخات تاود بایش از هار       مساعد بود و توسعة کشت و بارز را موجاب مای   

زودی  ری مجال رشد داشت و به قدری فراوان بود که شهر گنجه باه درخت دیگ
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مرکز عمدة صنعت ابریشم شد. حتّی ابریشم گنجه از ابریشم بردع که در گذشته 
تار باود و هار گوناه جاماة ابریشامین از آنجاا باه          شهرت بسیار داشات، مرغاوب  
 (.6ا3: 6836کوب،  )زرین« گشت شهرهای اطراف صادر می

توان به اهمیت ابریشم باه عناوان کااالی ارزشامند تجااری در       شت، میبنا بر آنچه گذ
در شاعر نظاامی   « ابریشام »روزگار نظامی پای بارد و از اینجاسات کاه ارزش تجربای واژة      

، «کشااتی»، «دریااا»هااای  هااای دارای ارزش تجرباای، واژه شااود. از دیگاار واژه آشااکار ماای
ساته از بافات ماوقعیتی آثاار اوسات.      ها نیاز برخا  بود. این واژه« نهنگ»و « ماهی»، «صدف»

ها، حکایت از تجربة شاعر در حیطة جهان طبیعی پیراماون او دارد؛ چراکاه    بسامد این واژه
اسات. ایان رود در    شهر گنجاه از لحاا  جارافیاایی در نزدیکای رود کهار واقاع گردیاده       »

)امیار  « تاسا  رانای باوده   گذشته تا شهر تفلیس که در نزدیکی گنجه قرار دارد، قابل کشتی
(. لذا این امر، نقش مهم تجارت دریایی را در تأمین معیشت مردم آن 85: 6838احمدیان، 

و ملزوماات  « دریا»، «کشتی»گردد. این مسئله از طریق کلمات پرکاربرد  نواحی یادآور می
هاای انادکی هساتند بارای      ها تنهاا نموناه   است. البته این واژه آن در سخن نظامی نمود یافته

کند و وقایع اجتماع عصار شااعر    وار عمل می این واقعیت که زبان شعر، گاهی آیینه تفسیر
ای هنرمنداناه   نمایاند و گاه منشوروار است و حقایق را در زوایای مختلف به شیوه را بازمی

زیسات،   دهد. بنابراین، مشخصات روزگاری کاه نظاامی در آن مای    و دیریاب انعکاس می
ع و چه در حوزة اقتصاد و یا حتّی فرهناگ، هام در محتاوا و    چه در حوزة سیاست و اجتما

صاراحت گفات کاه     تاوان باه   اسات. لاذا مای    های شعرش بازتاب یافتاه  هم در صورت واژه
ها در سخن حکیم گنجه، رابطة معناداری میان کلمات و محایط اجتمااعی او    گزینش واژه
 است. برقرار نموده

 . سطح تبیین8

توانناد تاأثیر    کاه مای   ی تحلیل انتقادی گفتمان هساتند؛ چارا  متون یکی از منابع مهم برا
ها و...(، ابعماال، رواباط اجتمااعی و جهاان ماادّی داشاته        بسیاری بر مردم )باورها، دیدگاه
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(. در ساط   63: 6833ر.ک؛ کالنتاری و دیگاران،   ) هاا را تاییار دهناد    باشند و یا حتّای آن 
ای و نیاز   جتمااعی و تاییارات داناش زمیناه    باه شاالودة ا  »تبیین از تحلیل انتقاادی گفتماان،   

پردازند. هدف از این مرحله، توصیف گفتمان باه   بازتولید آن در جریان کنش گفتمان می
عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی است. تبیاین، گفتماان را باه عناوان کانش اجتمااعی       

عاین  دهاد کاه چگوناه سااختارهای اجتمااعی، گفتماان را ت       کناد و نشاان مای    توصیف مای 
بخشند. بنابراین، تبیین عبارت است از دیدن گفتمان باه عناوان جزئای از روناد مباارزة       می

(. هر جاا بحاث از ایادئولوژی    559: 6876)فرکالف، « اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت
مندی است که در  های نظام ها و ارزش ای از عقاید، برداشت مجموعه»است، منظور از آن، 
آن ساری و جاری است. ممکن اسات خاود افاراد جامعاه بار ایان        یک جامعه یا بخشی از

هاای عماومی از نظار روانای خودآگااهی نداشاته باشاند، ولای          ها و ارزش عقاید، برداشت
گیارد و گفتاار سااخته و     ها در داخل این نظام شکل خاصی به خاود مای   اعمال و رفتار آن
شود و معناای خااص خاود را     ه میها با توجه به همین ایدئولوژی تبیین و توجی پرداختة آن
(. مناسبات قادرت در جامعاة عصار نظاامی، عامال      636: 6838)یارمحمدی، « کند پیدا می

است و همین مسائله در زباان شاعر باه عناوان       ایجاد گفتمانی خاص در سط  زبان گردیده
ن زباا »خاود قادرتی نادارد، بلکاه      خودی است؛ زیرا زبان به بخشی از زبان جامعه نمود یافته

گیرناد. قادرت از    کار مای  آورد که آن را به قدرت خود را از افراد قدرتمندی به دست می
شود، بلکه زبان برای مبارزه با قدرت، برای فروپاشی آن و ایجااد تاییار در    زبان مشتق نمی
تاوان   (. بنابراین، شعر نظامی را مای 55: 6831زاده،  )آقاگل« شود کار گرفته می توزیع آن به
 (Political Poetryشاعر سیاسای )  »که در اصال   نظر، شعری سیاسی دانست؛ چرااز یک م

تاوان گفات: شاعر سیاسای درباارة       تواند داشته باشد و تنهاا مای   تعریف محدود دقیقی نمی
(. 31: 6839)موحاد،  « توانست غیر از آنچاه هسات، باشاد    اوضاعی از اجتماع است که می

اسات   ها داشته یی علیه حکام و سیستم حکومتی آنصراحتاب انتقادها األسرار مخزننظامی در 
اسات و دفااع از حاق و حقیقات را از ضاروریات       از حقو  حقة تودة مردم دفاع نماوده »و 

(. این امر حاکی از آن است که زبان شعر نظامی باه عناوان   77: 6815)ریپکا، « است دانسته
 کند. اجتماعی عمل میهای  کرداری اجتماعی در تاییر ساختار جامعه و رفع نابرابری
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درد نظامی، درد اجتماع است. شکایت او شکایت مردمان سارزمین ماادری اوسات از    
اند. او شاعری درباری نیست؛ زیارا در   کرده ها تحمیل می ها بر آن هایی که قدرت نابسامانی

است. او  ای شاخص از او ساخته بسیاری مواقع، تفکرات ضد درباری دارد. همین امر چهره
لیلای و  اسات. نظاامی در    غة اوضاع آشفتة زمانه را دارد و روحش در این میاان آزرده دغد
دهد که هار فارد ناه فقاط باه خاود،        گوید و نشان می از وظایف انسانیت سخن می» مجنون

 خسارو و شایرین  (. 78: 6818و دیگران، علیزاده )مبارز « ها بیندیشد بلکه باید به همة انسان
 خسارو وشایرین  برخای از وقاایعی کاه در    »ادات اجتماعی نیسات و  نظامی نیز خالی از انتق

(. در 76: 6815)ریپکاا،  « است، علناب اشاره به طبقة حاکم جبار و ناشایست دارد روایت شده
انگیاز و آرماانی اسات، واکااوی      افکنی جهانی رشاک  که پی هفت پیکرو نیز  اسکندرنامه

اسات و روحاش را    شاعر را تاریک ساخته عمق این آثار، خبر از تنگناهایی دارد که دنیای
اسات. ترکاانی کاه دشامنان      ای هرچناد زودگاذر و ناپایادار واداشاته     به جساتجوی روزناه  

هاا   اند وتااراج، دزدی، راهزنای و خاونریزی از صافات باارز آن      سرزمین پهناور ایران بوده
ز ایان سارزمین   ها از وظایف ایشان و تاری ها و ویرانه ساختن آن است و نابودی آبادی بوده

نیز شاهدی بر صحت آن است، حس امنیت را از مردم دور و ناامنی و تارس را جاایگزین   
آن ساخته بودناد. بارای زیساتن در چناین فضاای نااامنی کاه حّتای شاحنه ا کاه در اصال             

در ساخن  « خونریز»و « خفته»، «مست»اش برقراری امنیت و آرامش است ا با صفات   وظیفه
یابد، فریبکاری است که در واقع، اقتضاای   آنچه بروز و ظهور می شود، نظامی توصیف می

چنین شارایطی هام هسات. اینجاسات کاه دنیاا در دیاد شااعر، صافت آتاش را دارد کاه            
تاریاک،  « چااهی »کند. از سوی دیگر، دنیا شباهت بسایاری دارد باه    سوزاند و نابود می می

ا کاه بار آن گاذری افتاد، در     است و هر کس ر تنگ و سیاه که بر رهگذر مردم واقع شده
، «نیرناگ »، «رناگ »هاای   کناد. ایان تبیاین باا وجاود واژه      کشاد و گرفتاار مای    خود فرومی

، «خاونریز »، «راهازن »، «دزد»، «ویراناه »، «بادخواه »، «دشامن »، «تهارک »، «تااراج »، «ناموس»
 ،«مهر و کاین »، «صل  و جنگ»های متضاد  ، واژه«شحنة مست و خفته یا خونریز»، «ناامنی»
، «دریاا »هاای   و واژه« چااه »، «آتش»های  ، و نیز استعاره«بیم»و « ترس»، «ستم»، «دین و دنیا»
و... اسات. ایان   « گاوهر »، «المااس »، «نقره»، «ابریشم»، «نهنگ»، «ماهی»، «صدف»، «کشتی»
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کنندة شاهری کاه    هستند و ترسیم  گر تاریز عصر نظامی ها عناصر کوچک، اما روایت واژه
بیناد کاه آتاش ستمشاان،      کانات بالقوّه، حضور شوم غارتگرانی را به چشم مای با وجود ام

ای بادل   دودمان مردمانش را بر باد داده و خانة آرامش و آساایش سااکنانش را باه ویراناه    
تواناد باه نیرویای ماادّی تبادیل       است. لذا همان طور که به عقیدة فرکالف، انتقاد می نموده

 هاای اجتمااعی ایفاای نقاش کناد      بنادی  هادهاا و صاورت  تواند در دگرگونی ن شود که می
(، گفتمان شعر نظامی نیز به عنوان عملی اجتمااعی اسات کاه    17: 6876ر.ک؛ فرکالف، )
کاه   تواند نقشی تأثیرگذار در روند تاییر باورها و ساختارهای اجتمااعی ایفاا کناد؛ چارا     می

هاای ارزشای جدیاد     خلق نظام سازی جامعه، موجب ها و تالش برای آگاه انتقاد از نابرابری
 خواهد شد.

 گیری نتیجه

در محاور همنشاینی   « شمول معناایی »های مرتبط با جامعة عصر نظامی که با روش  واژه
کنند. این واژگاان در ساخن نظاامی،     کالم قرار دارند، معنای مورد نظر شاعر را تقویت می

کنناد کاه    ا بیاان مای  بیانگر مشخصات جامعة قرن ششم هستند و وخامت اوضاع دورانای ر 
هاای اشاعارش نفاوذ بسایاری      اسات و در گازینش واژه   روح و روان شاعر را درگیر ساخته

است. تضاد معنایی نیز یکای از ابازار ماورد اساتفادة شااعر اسات کاه حااوی نکاات           داشته
شناسانة عصر اوست؛ روزگاری که در آن، ترکان غهز باه عناوان دشامنان آساایش و      جامعه

حالی مردمان سرزمین ماادری شااعر بودناد و حضاور      آور نکبت و پریشان انآبادانی، ارما
های شاعرش را از ایان غلباه و تاأثیر انباشاته       شومشان بر ذهن و زبان شاعر تأثیر نهاد و واژه

ساخت. استعاره از دیگر هنرهای مهم از حیث تحلیل گفتمانی است که در شعر نظاامی در  
هاایی دارد کاه    رحمای  ها حکایت از بای  رد این استعارهاست. کارک وصف دنیا کاربرد یافته

اسات.   دنیا را در نظر شاعر ویرانگار، ساوزان و در عاین حاال، تاریاک و ترساناک سااخته       
های شعر نظامی با ارزش تجربی در واقع، عناصری هستند که شااعر در   برخی دیگر از واژه

لذا در گزینش واژگان شعرش است.  رو بوده ها روبه تجربیات خویش از جهان طبیعی با آن
دهندة عوامل مخال آساایش و    است. واژگان دارای ارزش بیانی نیز انعکاس تأثیرگذار بوده
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دهد که زبان نظامی به دو  اند. سطوح تفسیر و تبیین واژگان شعر نشان می آرامش در جامعه
ساتقیم  کند. نخست، هماان شایوة بیاان م    شیوة ضدّ قدرت و فروپاشی نابرابری آن عمل می

است کاه بسایاری از ابیاات او را حااوی انتقاادات صاری  و شاکایات از حکاام و عوامال          
هایی که مقصاود شااعر را    گیری از واژه وم، گزینش و بهرهد است. سیستم حکومتی ساخته

مناد روایتگار    ای نظام اند؛ واژگانی که با تحلیل گفتمانی به شیوه درستی در خود گنجانده به
و ایدئولوژی حاکم بر جامعة عصر او هساتند و نیاز تاأثیر پنهاان گفتماان       های شاعر اندیشه

کاه باه عقیادة     دهاد؛ چارا   ها و روابط اجتماعی نشان مای  شعرش را در تاییر باورها، دیدگاه
ها هستند اما مداخلة خود را در این فرایند سازندگی، پنهاان   ها سازندة نظام گفتمان»فوکو، 
 (.69: 6877)تاجیک، « دارند می

 منابع

 . تهران: علمی و فرهنگی.5. چتحلیل گفتمان انتقادی(. 6868زاده، فردوس. ) آقاگل
رویکردهااای غالااب در تحلیاال (. »6831سااادات غیاثیااان. )  زاده، فااردوس و مااریم آقاگاال

 .95ا86. صص9. ششناسي پژوهش زبان و زبان«. گفتمان انتقادی
. ش رشد آموزش جغرافیا«. ی آذربایجاان جارافیای جمهور(. »6838امیراحمدیان، بهرام. )

 .86ا85. صص96
 .36 و 33. شادبـي  جسـتارهای  .«نظاامی  شاعر  شناسای  جامعاه » .(6816) رضاا.  نژاد، انزابی

 .653ا657صص
 . اصفهان: مشعل.6. چها و عواطف شناسي انگیزه روان(. 6853پورمقدس، علی. )

 تهران: فرهنگ گفتمان. .6. چگفتمان و تحلیل گفتماني(. 6876تاجیک، محمدرضا. )
. 5. ش6. سگفتمــان «.مااتن، وانمااوده و تحلیاال گفتمااان (. »6877ا . )ااااااااااااااااااااااااا

 .58ا69صص
 .امیرکبیر: تهران .5. چنظامي آثار در حکمت ةگنجین .(6873)منصور.  ثروت،
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ر تحلیال گفتماان باه مثاباه یاک روش تحقیاق د      (. »6839و سمیرا جبارنژاد. ) حاتمی، علی
دومین کنگرۀ ملي علوم انسـاني پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات      «. علوم انساانی 

 .68ا6. صصفرهنگي
 . تهران: هرمس.6. چدر جهان گفتگو(. 6837خانیکی، هادی. )

تحلیل انتقادی گفتمان صادق هدایت در چارچوب نظریة (. 6868رجبی بهجت، عاطفه. )

 شگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.نامة کارشناسی ارشد. دان . پایانفرکالف
 آژناد.  یعقاوب  . ترجماة مغوالن و سلجوقیان زمان در فارسي ادبیات. (6815) یان. ریپکا،
 گستره.: تهران .6چ

پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد )دربارۀ زندگي، آثار (. 6836کوب، عبدالحسین. ) زرین

 . تهران: سخن.3. چو اندیشه نظامي(
«. تحلیل انتقادی گفتمان مقامات مشایز صاوفیه (. »6868زینب اکبری. ) سجودی، فرزان و

 .67ا78. صص 5. ش9. دنامه ادب فارسي کهن

 . تهران: فردوس.6. چبیان(. 6836شمیسا، سیروس. )
 . تهران: فردوس.1. چشناسي کلیات سبک(. 6838ااااااااااااااااااا . )
 )ویرایش دوم(. تهران: فردوس. 65. چبدیع نگاهي تازه به(. 6836ااااااااااااااااااا . )

پاور از منظار    های شعری قیصر امین گزینی واژه( »6866صالحی، پریسا و ناصر نیکوبخت. )
 .66ا79. صص55. شپژوهش زبان و ادبیات فارسي«. تحلیل گفتمان انتقادی

 .مهر سوره: تهران .5چ شعر.: 5. جادبیات به شناسي زبان از. (6838)کورش.  صفوی،
القضـات   تحلیل گفتمـان انتقـادی اندیشـه سیاسـي ـ عرفـاني عـین        .(6866غیاثی، طیبه. )

 رفسنجان. )عج(عصر نامة کارشناسی ارشد دانشگاه ولی . پایانهمداني

. ترجمااة فاطمااه شایسااته پیااران و تحلیــل انتقــادی گفتمــان(. 6876فاارکالف، نااورمن. )
 ها. نه. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسا6همکاران. چ
. کرمانشااه: دانشاگاه   6. چمعناشناسي و معاني در زبان و ادبیات(. 6839فضیلت، محمود. )

 رازی.
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تحلیل انتقادی گفتمان صاوفیانه در  (. »6868فقیه ملک مرزبان، نسرین و مرجان فردوسی. )
 .658ا37. صص8. ش9. دنامه ادب فارسي کهن«.گلستان سعدی

ل گفتمان: با تأکید بر گفتمان انتقادی به عناوان روش  تحلی(. »6833کالنتری و همکاران. )
 .53ا7. صص5. ش6. سشناسي جامعه«. تحقیق کیفی

 .توس: . تهران5. چنظامي ةاندیش و زندگي .(6818) .دیگران و لیزاده، محمدع مبارز
 و مطالعاات  مؤسساة : تهاران  .6. چزبان شناسي جامعه بر درآمدی .(6813) یحیی. مدرسی،

 .عالی آموزش و فرهنگ وزارت به وابسته گیفرهن تحقیقات
 .مروارید: تهران .5. چشناخت و شعر. (6839) ضیاء. موحد،

 . اصفهان: نشر فردا.6. چدیالکتیک نمادها(. 6877مهرگان، آروین. )
. تصحی  و حواشی حسن وحید نامه اقبال(. الف. 6868بن یوسف. ) نظامی گنجوی، الیاس
 . تهران: قطره.6یان. چسعید حمید کوشش دستگردی. به

. تصاحی  و حواشای حسان وحیاد     نامه شرف(. ب. 6868) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 
 . تهران: قطره.7کوشش دکتر سعید حمیدیان. چ دستگردی. به

. تصاحی  و حواشای حساان   لیلـي و مجنـون  (. ج. 6868اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . ) 
 . تهران: قطره.69کوشش دکتر سعید حمیدیان. چ بهوحید دستگردی. 

. تصحی  و حواشی حسن وحیاد  سراراأل مخزن(. د. 6868ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . )
 . تهران: قطره.7کوشش دکتر سعید حمیدیان. چ دستگردی. به

حواشای حسان وحیاد     . تصحی  وهفت پیکر(. ها . 6868ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . )
 . تهران: قطره.68کوشش دکتر سعید حمیدیان. چ دستگردی. به

. تصحی  و حواشی حسان وحیاد   خسرو و شیرین(. 6869ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . )
 . تهران: قطره.61کوشش دکتر سعید حمیدیان. چ دستگردی. به

 مهااجر.  پرویاز  و موحاد  ضایاء  جماة تر .ادبیات نظریة(. 6878وارن. ) رنه و آوستن ولک،
 .فرهنگی علمی و: تهران .6چ
 .نیما: تهران .6. چایران ادبیات تاریخ. (6879) الدین. جالل همایی،

 . تهران: هرمس.6. چشناسي رایج و انتقادی گفتمان(. 6838اهلل. ) یارمحمدی، لطف
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. ترجماة  فتمـان نظریـه و روش در تحلیـل گ  (. 6836یورگنسون، ماریان و لوییز فیلیپس. )
 . تهران: نی.6هادی جلیلی. چ

تحلیال گفتماان انتقاادی    (. »6866یوسفی، علی، سید محمدرضا هاشامی و زهارا بساتان. )   
شناسـي   جامعـه . «فردوسای )ماورد مطالعاه: داساتان سایاوش(      ةشاهنامهویت ایرانی در 

 .675ا659. صص 5. ش5. دتاریخي
.


