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 (81/83/6867  تاریخ پذیرش: 63/83/6861)تاریخ دریافت: 

 چکیده

هوادار تجدد و مادافع   اتِیاست. اشعار او در نشر یشاعر نوپرداز زبان فارس نینخست ییشمس کسما
 ی. پاژوهش حاصار بارا   شاد  یمنتشار ما   جانیدر آذربا یابانیدر زمان حکومت خ ز،یحقوق زنان و در تبر

 بار ماتن   یشاناخت  زباان  ،یباه توصا   ستان،یبا مناسبات قدرت موجود در آزاد ییعر کسمانسبت ش یبررس
و بافات   یتیبافات ماوقع   ییشناساا  یعنا ی هاا،  افتاه ی نیا ریو تفس یدیهل یگرا نقش مند ا   اساس دستور نظام

باه   نوشاتار  نیا ا ب،یا ترت نی. باد پاردازد  یآن ما  کیدئولوژیا ا یهاا  جنباه  افتنی زیاشعار، و ن نیا یمتن انیم
گفتماان   لیا در تحل ففارکال  یبعاد  ساه  یمرکّب از الگاو  ییبا الگو ییشعر کسما یانتقاد یشناس سبک
. پاردازد  یگفتماان الکاال و ماوف ما     ةیا از نظر ییها و جنبه ،یدیهل یگرا نقش مند ا   دستور نظام ،یانتقاد

کاه شاعر او    دهاد  یان ما نشا  یو متن ینافردیب ،یشگانیاند یها فرانقش لیبر تحل یمبتن ،یفیتوص یها افتهی
 یبناد  اشاعار باا مفصال    نیا . اکناد  یما  یبناد  صال را مف یرانیا س،یونالیمشروطه و ناس ستان،یگفتمان آزاد
گفتماان مشاروطه    یبند و با مفصل کنند یم دیبازتول ستانیمناسبات قدرت را در آزاد ستان،یگفتمان آزاد

 .بخشند یم تیمشروع ستانیآزاد یاسیبه نظام سها،  گفتمان نیا یها سوژه انیدر م یرانیا س،یونالیو ناس

ا مندا  فارکف،،  تاتون نماا     یگفتمان انتقاا   لیشعر نو، تحل ،ییکسما: واژگان کلیدی

 .یانتقا  یشنات تبک ،یدیهل یگرا نقش 

                                                           
* E-mail: mm.zamani@ymail.com  
 E mail: safavi_koorosh@yahoo.com   )نویسندة مسئول( 
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 مقدمه

مانادگی سیاسای    خواهی، روشنفکرانِ تجددخواه بر رابطة میان عقب با گسترش مشروطه
کردناد. پاس از وقاوع     سو، و ادبیات کهن از سوی دیگر تأکید می  و اجتماعی ایران از یک

هاا بارای عادول از هنجارهاای شاعر کالسایک صاورت         انقالب مشروطه، نخستین کوشش
گرفت و اشعاری منتشر شد که تابع قواعد کهن وزن یا جایگاه قافیه نبود. الهاوتی، رفعات،   

کردند. این شاعران از منظر تاریخ ای و کسمایی شاعرانی بودند که چنین آثاری خلق  خامنه
ویژه کسمایی که نخستین شاعر نوپرداز زن در  شناسی اهمیتی بسیار دارند، به ادبیات و سبک

ادبیات فارسی است. اشعار کسمایی در نشریاتِ حاامی حقاوق زناان و تجادد ادبای، یعنای       
لحا    ر تبریز و بهلحا  جغرافیایی د است. این اشعار به  چاپ شدهآزادیستان و  تجددنشریة 

شد که خیابانی و هوادارانش بار آذربایجاان کاه ناام آن را باه       ای منتشر می تاریخی در دوره
(، حاک، بودند. این پاژوهش بار   693: 6868تغییر داده بودند )ر.ک  کسروی، « آزادیستان»

آن است که نسبت اشعار کسمایی و ساختارهای اجتماعی موجاود در آن زماان و مکاان را    
ای باه توصای، ایان متاون شاعری و       رشاته  ررسی کند. بدین منظور، باید با رویکردی میانب

ها، از منظار علاوم اجتمااعی     های توصیفی، یعنی یافتن علت کاربرد آن آنگاه تبیین این یافته
های ایدئولوژیک شعر کسمایی، هویت اجتماعی مولّد و مفسر  پرداخت. بدین ترتیب، جنبه

شاعر در تولید و تفسیر شعر او، و ارتباط شعر او با رواباط قادرت در   شعر او، نقش جنسیت 
 را ای مطالعاه  چناین  امکاان  کاه  است رویکردی 6(CDA) شود. تگفا آزادیستان مشخص می

مناد ا    بعادی فارکالف، دساتور نظاام     در این پژوهش، با ترکیب الگوی ساه  .آورد می فراه،
شناسای شاعر    الکلاو و ماوف باه سابک     نقشگرای هلیدی و برخی جزئیات نظریاة گفتماانی   

هاا   شود. بدین ترتیب، این پژوهش در پی یافتن پاسخ برای این پرسش کسمایی پرداخته می
 دربارة شعر کسمایی است:

 نقشگرای هلیدی چه مشخصاتی دارد؟  مند ا ا از منظر دستور نظام

 کند؟ بندی می هایی را مفصل ا چه گفتمان

 ام است؟های ایدئولوژیک آن کد ا جنبه

 ا نسبت آن با روابط قدرت چیست؟
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 . پیشینة پژوهش1

 صااورت منظاار ایاان از پژوهشاای مشااروطه، عصاار شاااعران یااا کساامایی شااعر دربااارة
 پرداختاه  ارتبااط دارناد،   پاژوهش  این با تا حدی که هایی پژوهش در اینجا، به است. نگرفته
 باا  را شاناختی  زباان  نقاد  و فاتگ رابطة است کوشیده ای مقاله در( 6831) زاده آقاگل. شود می

 شناسای  سابک  معرفای  باه ( 6866) درپار . کناد  بررسی ادبی نقد و ادبی متون تحلیل ادبیات،
 مختلا،،  رویکردهای در آن شناختی روش ابزارهای و نظری بنادین مفاهی، شرح و انتقادی

 در مختلاا، رویکردهااای معرفاای در نیااز فتااوحی .اساات پرداختااه جفریااز رویکاارد ویااژه بااه
: 6866، ر.ک  فتوحی) است داده اختصاص انتقادی شناسی سبک به را بخشی شناسی، کسب
 شناسای  سبک به را بخشی شناسی، سبک در مختل، رویکردهای معرفی در (،  نیز666ا631

نیاز   و 698اا 637 ک  هماان: .ر نقشاگرا،  شناسای  سبک )دربارة است داده اختصاص انتقادی
 (.691ا698: همان ک .ر تگفا، و شناسی سبک دربارة ارتباط

 .اند پرداخته مشروطه دورة شاعران دینی نگرش بررسی به (6836) مالکی و غالمرصایی
ر.ک  شامس  )کارد   اشااره  پاور  آریان  و لنگارودی  شامس  اثار  باه  تاوان  مای  دیگر، آثار از

 بیشاتر  اثار  دو ایان  نویساندگان  رویکرد اما .(8، ج6879پور،  و آرین 6 ج ،6868لنگرودی، 
 بخشای  در نیاز  جعفری. تگفا منظر از تحلیل یا شناختی زبان تحلیل تا است بوده ارانهنگ تاریخ

(. 37ا31: 6833ر.ک  جعفری، ) است پرداخته کسمایی شعر در رمانتیس، بررسی به مختصراً
 )ر.ک  کریمای   اسات  کارده  بررسای  را فارسای  ادبیات در تجدد ظهور نیز حکاک کریمی
 (.6863حکاک، 

روایتای تااریخی از    (6893) آذری و (ب ،6863) ماایون کاتوزیاان  ه ،(6868) کسروی
 ایان  کوشایده  کاه  است کارتوزیان فقط شد، ذکر که آثاری بین از. اند این دوره ارائه کرده

 تبیاین  «ایرانای  اساتبداد  نظریة» به موسوم سیاسی، ا    اجتماعی ای نظریه چارچوب در را وقایع
 (.818ا833 و 96ا88 ،7 :ب   همان،7: ل،ا ،6863 ر.ک  همایون کاتوزیان،) کند

 شناسی روش. 2

 ،(Text) ماتن : دارد بُعاد  ساه  و اسات  ارتبااطی  رخدادی تگفا، منظر از زبانی کاربرد هر
 تحلیال  .(Social practice) اجتمااعی  روالای  و (Discoursive practice) گفتماانی  روالی
 و یورگنسان ر.ک  ) بار گیارد   در ار بُعاد  ساه  ایان  بایاد  ارتباطی رخداد هر انتقادیِ گفتمان



 7937پاییز ، 77، شمارة22سال  پژوهیادبی؛متن 71

 توصی،: دارد سطح از منظر فرکالف سه تحلیلی چنین ترتیب، بدین(. 688: 6868 فیلیرس،
(Description )تفسایر  پاردازد،  مای  متن شناختی زبان دقیق بررسی به که (Interpretation )
 Intertextual) یمتن میان بافت و متن( Context of situation) موقعیتیِ بافت بررسی به که

context )تبیین و پردازد، می آن (Expalnation )اجتمااعی  ساختارهای با را متن تعامل که 
: 6836 فارکالف،  ک .ر تبیین، و تفسیر توصی،، دربارة) کند می بررسی گفتمان واسطة  به

 (.898ا617

 منااد ا   نظااام دسااتور از مااوقعیتی بافاات تفساایر و مااتن توصاای، باارای پااژوهش، ایاان در
در تفساایر بافاات  و( Halliday) هلیاادی( Systemic-functional grammar) گاارای نقااش 

 باه  مرباوط  کاه ( Moment) «بُعد» و( Articulation) «بندی مفصل» متنی از اصطالحات میان
شاود )درباارة ایان دو اصاطالح، ر.ک       مای  اساتفاده  نیاز  است موف و الکال گفتمان نظریة

 از نحاوی  البته به . (97ا91: 6868 فیلیرس، و و یورگنسن 619ا 613: 6861زمانی و دیگران، 
 بافت هلیدی. باشد داشته همخوانی فرکالف رویکرد با که است شده استفاده دیگر نظریات
: کاه عبارتناد از   (86اا 83: 6868 نباوی،  و ر.ک  مهاجر)داند  می سازه سه دارای را موقعیتی
 Tenor of) گفتماان  پردازندة موصوع متن(،)شامل  (Field of discourse) گفتمان گسترة

discourse)    گفتماان  شایوة  و هاای آناان(   )شامل گویناده، مخاطاب و ویژگای (Mode of 

discourse) باه  توجاه  باا . گیری متن در ارتباط با موصوع و پردازندة گفتماان(  )شیوة شکل 
 ساویه  ساه  ایان  باا  متنااظر ( Metafunction) فارانقش  سه زبان موقعیتی، بافت بودن سویه سه
( Interpersonal) بینااافردی ،(گفتمااان گسااترة بااا متناااظر( )Ideational) اندیشااگانی: دارد
)درباارة ایان ساه     (گفتماان  شیوة با متناظر( )Textual) متنی و ،(گفتمان پردازندة با متناظر)

 .(618: 6861و زمانی و دیگران،  87ا81: 6868فرانقش، ر.ک  مهاجر و نبوی، 

 ،(Genre) ژاناار ،(Discourse) گفتمااان پااژوهش، ایاان کلیاادی صااطالحاتا جملااه از
 روش پژوهش، این در گفتمان از مقصود. است( Power) قدرت و( Ideology) ایدئولوژی

 و یورگنسان )« بخشد می معنا خاص منظر یک از برآمده تجربیات به» که است گفتنی سخن
 یاااا فمینیساااتی گفتماااان اننااادم  (618: 6836 فااارکالف، ک .ر و 666: 6868 فیلیااارس،
 هلیادی  نقشاگرای  مناد ا    نظاام  دساتور  بر اسااس  نیز دیگر معنای یک واژه این. مارکسیستی

 کاه  تفااوت  ایان  باا  کنناد،  مای  اشااره  چیاز  یک به «گفتمان» و «متن» رویکرد، این در. دارد
 زباانی  یفرایناد  متن، و گیرد می قرار مورد توجه خود  فرهنگی ا  اجتماعی  بافت در گفتمان
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 ای شاده  پذیرفتاه  زباانی  فعالیت» ژانر،(. Halliday & Webster, 2009: 247) شود می تلقی
 اخباار  یاا  مصااحبه  ژانار  مدال   «دارناد  ویاژه  جایگااه  آن در[ Subjects] هاا  فاعل که[ است]

 «ناو  شاعر » پاژوهش،  ایان  در ماورد بررسای   ژانرِ (.618: 6836 ر.ک  فرکالف،) تلویزیونی
 دگرگاونی  و بازتولیاد  تولیاد،  باه  کاه  اَناد  معناایی  هاایی  برسااخته ]...[  ها وژیایدئول». 8است

 فاارکالف، ک .ر و 688: 6868 فیلیاارس، و یورگنساان« )کننااد ماای کمااک ساالطه مناساابات
 حیاات  و خاود  حیاات  خاود،   محیط کنترل برای ماست توانایی قدرت،» و (668ا66: 6836
 (.Baker & Ellece, 2011: 99) «دیگران

 کناد  مای  ارائه والز که تعاریفی از تعری، دو ادغام با ا پژوهش این در سبک از مقصود
(Wales, 2001، :38: 6866 درپاار، بااه نقاال از)از متمااایز نوشااتن یااا گفااتن سااخن شاایوة ااا 

 از کاه  سابک  مطالعاة  در اسات  انتقاادی، رویکاردی   شناسای  سابک . اسات  دیگر های شیوه
 «انتقاادی » کوشاد  گیارد و مای   مای  بهاره  ا الففرک رویکرد پژوهش، این در تگفاا ابزارهای
 آشاکار  را قادرت  مناسابات  باا  هاا  آن رابطة و ادبی متون ایدئولوژیک های جنبه یعنی باشد 
 فیلیاارس، و یورگنساان و Fairclough, 2010: 31 ک .ر ،«انتقااادی» مفهااوم دربااارة) کنااد
 (.669ا663: 6868

باه   یا ممکن جهان در ها آن درک شعری، متون ویژه به ادبی، متون های مشخصه از یکی
 رویکردهاای  اماا (. 36اا 73: 6868 صافوی،  ک .ر) هاسات  آن باودن  مخیال  دیگار،  عبارت 

 سابب،  هماین  به دارند. تمرکز خبری های گزارش مدل غیرادبی، متون بر بیشتر تگفا مختل،
 دو ر،اشاعا  ایان  تحلیال  در منظاور،  بدین. کنند نمی ارائه تخیلی جنبة این تحلیل برای روشی
 .8واقعی و مخیل موقعیتی بافت: است که عبارتند از شده گرفته نظر در موقعیتی بافت

 از نگارندگان که شود می اشعاری همة شامل پژوهش، این در بررسی مورد زبانی پیکرة
 پارورش »، «افتخاار  مادار » ،«امیاد  فلسافة »: است شده یافت او از شعر چهار. اند یافته کسمایی
 .3«شد جوان دهر اردیبهشت مه در» آغازین سطر با عنوان بدون شعری ، و«طبیعت
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 ها . توصیف، تفسیر و تبیین داده3

 . شیوة گفتمان در شعر کسمایی1ـ3

( Dialogic( یا دوگویانه )Monologicگویانه ) در بحث از شیوة متن، به اینکه متن تک
شود. انساجام   پرداخته می( Lexical cohesionاست و نیز به مسائلی چون انسجام واژگانی )

لحا  محتوای معنایی خود باا یکادیگر    ای که واحدهای واژگانی زبان به  بر رابطه»واژگانی 
(، تضااد معنااایی  Synonymyمعناایی )  ، مبتنای اسات. ایاان رواباط اناواعی دارد: هاا،    «دارناد 

(Antonymy ( شااامول معناااایی ،)Hyponymyجزءاااا ،) ( کااالMeronymy تکااارار ،)
(Repetition،)  ،آیای( )  آیاای )یاا هاا،  و بااهCollocation ،6868( )ر.ک  مهاااجر و نبااوی :
 (.679ا673: 6861و زمانی و دیگران،  11ا13

گویی است. این امر منجر به برتری صدای  شیوة گفتمان در همة این اشعار مبتنی بر تک
لی است شود. همین امر یکی از عوام صدایی در متن می فرستنده بر گیرنده و در نتیجه، تک

کناد. در   متنی میان شعر نوی کسمایی و شعر کالسیک فارسای ایجااد مای    ای میان که رابطه
گیارد.   صدایی و چیرگی فرستنده بر گیرنده، چندصدایی و همرتبگی قارار مای   تقابل با تک

اگر بخواهی، از منظر تگفا به تبیین این مشخصه در شعر کسمایی برردازی،، با توجه به آنکاه  
در عصار حکومات خیاباانی بار آذربایجاان چااپ        تجادد و  آزادیساتان در نشریة  این اشعار

است، باید آن را در نسبت با گفتمان آزادیستان سانجید  گفتماانی کاه رواباط قادرت       شده
موجود در آزادیستان آن را شکل داده باود و ایان گفتماان نیاز چناین روابطای را بازتولیاد        

ابعادی از گفتماان مشاروطه و گفتماان اساتبداد      بندی کرد. این گفتمان، محصول مفصل می
بود  یعنی رهبر قیام از سویی بار حکومات قاانون، دموکراسای و تجادد کاه ابعااد گفتماان         

کوشید بارای اساتقرار نظا،، مخالفات و      کرد و از سوی دیگر، می مشروطه بودند، تأکید می
کارد    تخطای مای  تکدر و نیز چندصدایی را سرکوب کند و یا حتی گاه از مصوبات حازب  

زد )درباارة عملکردهاای    یعنی همانند حااک، خودکاماه دسات باه اقادامات فراقاانونی مای       
های تأکیاد   و برای مشاهدة یکی از نمونه 88ا66: 6868دلبخواهی خیابانی، ر.ک  کسروی، 
(. اشاعار کسامایی نیاز از ایان نظار گفتماان       863: 6893بر سرکوب مخال،، ر.ک  آذری، 

صدایی را تاروی    گویی و تک کند و همانند این گفتمان، تک بندی می لآزادیستان را مفص
 .9نماید می
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شود  یعنی باا توجاه باه آنکاه در      ها گاه موجب تکدر تفسیر می البته کاربرد نمادین واژه
کاربردهای نمادین، عالوه بر معنای صاریح واژه، معناای صامنی آن نیاز ماورد توجاه قارار        

گیرند  مادالً در   تفسیر، گاهی معانی صمنی متفاوتی در نظر می گیرد، مخاطبان در هنگام می
هاا   و مانناد ایان  « تمادن »، «سارزمین »، «آثاار »( را باه  6)بند « کشتزار»، واژة «فلسفة امید»شعر 

نیاز در ایان شاعر نمااد     « کشااورزی »، 1هاای دیگار حاوزة معناایی     کنند. البتاه واژه  تفسیر می
ظلمت »کاربردهایی چون «. کشت»و « زارعین»، «هخوش»هایی چون  شوند  واژه محسوب می

نیز نمادین است. البته نمادها چنان نیستند که ...« در مه اردیبهشت »در شعر « آفتاب»و « شب
که این گفتمان   ها را به سود ساختارهای اجتماعی های گفتمان اسالمی بتوانند آن مدالً سوژه
تاوان   کند، تفسیر کنند  یعنای مادالً نمای    لید میها را بازتو دهد و این گفتمان آن را شکل می

در گفتمان اسالم برابر دانسات و یاا وحادت    « اهلل»را با « فلسفة امید»در شعر « پاینده»طبیعتِ 
وجود عرفانی را از این شعر استنباط کرد. بنابراین، کاربرد نمااد امکاان تفاسایر متعادد را از     

ن تفاسایر، باا توجاه باه روشان باودن موصاوع        کند، اما سارانجام ایا   بعضی عناصر فراه، می
هاا در   و تغییار موجاودات، اماا موجاود باودن همیشاگی آن      پایندگی طبیعت »گفتمان )مدالً 

شود. بادین ترتیاب، تفسایر ماتن      و نبودِ امکان تفاسیر متعدد دربارة آن محدود می«( طبیعت
ین این ویژگی باید گفات  ای از فعالیت دموکراتیک دارد، اما محدود  یعنی در مقام تبی جنبه

این خصیصه همانند هماان چیازی اسات کاه خیاباانی و هاوادارانش در آزادیساتان تاروی          
سو، و منع مخالفات و چندصادایی از ساوی دیگار. عاالوه بار         کنند: دموکراسی از یک می

تر، این متاون   طور گسترده مشابهت این ویژگی با نظام حاک، در آزادیستان، این نمادها یا به 
نحوی تفسیر کرد که با ایدئولوژی حکومتی آزادیستان در تعارض باشد و یاا   توان به  را نمی

 آن را تخطئه کند.

های مه، شعر کسمایی  روابط معنایی خاصی که کارکردی ایدئولوژیک دارند، از جنبه
ماادر  »آیناد هساتند و    ها، « طبیعات »و « ماادر »، «پرورش طبیعت»است  برای نمونه، در شعر 

، «پارورش طبیعات  »اسات. گوینادة شاعر    « طبیعات »در بند آخر این شعر استعاره از « انمهرب
بیناد کاه    ی مای «ماادر »داند و به همین دلیل، او را همچون  منشاء پیدایش خود را طبیعت می

تاوان صارفاً عنصاری باا کاارکردی       پرورد. این استعاره را نمای  زاید و آن را می فرزندی می
کاه  « فلسافة امیاد  »ه جنبة شناختی نیز دارد و از این نظار، باا شاعر    بالغی در نظر گرفت، بلک

گویندة آن قائل به الیزالی بودن طبیعت است و نیز آثار کساانی چاون آخونادزاده )ر.ک     
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متنای   ای میاان  (، رابطاه 696: 6897( و آقاخاان کرماانی )ر.ک  هماان،    679: 6836آدمیت، 
های عصار   دموکرات ا    با ایدئولوژی لیبرال. این نگرش وحدت وجودی در عال، مادّه 7دارد

. ایان  (888اا 889: 6837هماان،  مشروطه همسو بود )دربارة این ایادئولوژی سیاسای، ر.ک    

در عرصة سیاست، مدافع قوانین عرفی مصوب نمایندگان ماردم و مخاال، باا اجارای     گروه 
ااا 6تنااد: گرف و از ایاان نظاار، در تقاباال بااا دو گااروه قاارار ماای     3قااوانین شااریعت بودنااد  

کردناد )درباارة ایان     خواهان متشرع که در دفااع از مشاروطه اساتدالل شارعی مای      مشروطه
ااا حامیااان ساالطنت مطلقااه کااه در حمایاات از ساالطنت 8(. 893ااا889گااروه، ر.ک  همااان: 

معناا باود    ها، « کفار »و « مشاروطه »هاا،   آوردند و در گفتماان آن  استبدادی دالیل شرعی می
(. ایدئولوژی سیاسی رهباران قیاام در آزادیساتان    883ا669ان: )دربارة این گروه، ر.ک  هم

ا  نیااز دربااارة تبعیاات نهاااد دیاان از نهاااد حکوماات، هماننااد ایاادئولوژی سیاساای لیباارال       
خارداد و   67اردیبهشت،  89های خیابانی در  هاست )برای نمونه، ر.ک  سخنرانی دموکرات 

 (.866و  867، 893: 6893آذری، در:  6866خرداد  66

عنوان منشاء هماه چیزاا باه     ا به« طبیعت»گفته شد، تشبیه « طبیعت»الوه بر آنچه دربارة ع
شود. این امر گفتمان مردساالرانه را زیر سؤال  می« مادر»واژة  6، منجر به ترفیع معنایی«مادر»

نمایاد کاه تفسایری     کند یا امکانی را فراه، می بندی می برد و گفتمان فمینسیتی را مفصل می
 یستی از شعر ارائه شود.فمین

کند  بارای نموناه،    بندی می برخی روابط معنایی نیز گفتمان ناسیونالیس، ایرانی را مفصل
. در 68اسات  شده« نژاد ایرانی»که عنوان یکی از اشعار کسمایی است، جانشین « مدار افتخار»

 تبیااین چنااین کاربردهااایی بایااد گفاات هرچنااد آنچااه بُعاادِ گفتمااان آزادیسااتان اساات،      
کاه بُعاد گفتماان    « افتخاار باه ناژاد   »است ا همچون گفتماان مشاروطه ا و ناه      « دوستی وطن»

طلبی باود،   سبب آنکه نظام سیاسی حاک، در آزادیستان مته، به جدایی ناسیونالیس، است، به 
توانسات   کردناد، مای   بندی مای  تولید و چاپ متونی که گفتمان ناسیونالیس، ایرانی را مفصل

این اتهام باشد و به این نظام مشروعیت بخشاد )درباارة ایان اتهاام و دالیال      دلیلی برای رفع 
پاور و     نعمات 1ا13: 6868نادرستی آن، ر.ک  توصیحات همایون کاتوزیان در: کسروی، 

دوسااتی خیابااانی، ر.ک   هااایی از وطاان و باارای مشاااهدة نمونااه 68و  33: 6868ساااالریان، 
 (.887و  886،881: 6893اردیبهشت در: آذری،  63و  68سخنرانی 
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موجب تغییار در  ...« در مه اردیبهشت »در این شعر و نیز شعر « ایرانی»و « غیرت»آیی  ه،
شود که عضاوی از حاوزة    ها موجب می آیی این واژه است و ه، شده« غیرت»ارزش معنایی 

تماان  د و باه بُعادی از گف  گرد« نژاد»و « وطن»وارد حوزة معنایی « خانواده»یا « عشق»معنایی 
 شود.تبدیل ناسیونالیس، ایرانی یا مشروطه 

در مااه »بناادی بُعااد تجاادد در شااعر  از نکااات مهاا، دیگاار ماارتبط بااا شاایوة مااتن، مفصاال
شاود. البتاه در    ( است که در بند آخر شعر دیده مای 3 6: بند 66)اقتضای زمان...« اردیبهشت 

د که در بخش دیگری باه  گیر بندی بُعد تجدد در ژانر متن صورت می شعر او، عمدتاً مفصل
 شود. توصیح آن پرداخته می

 . پردازندة گفتمان در بافت موقعیتی مخیل و واقعی شعر کسمایی2ـ3

 Mood« )عنصر وجاه »در تحلیل معنای بینافردی، با تحلیل وجه کالم که از طریق عمل 

elementنصار  شاود. ع  گیرد، به بررسی نقش افراد درگیر در ارتباط پرداخته مای  ( شکل می
( Finite element« )عنصر خودایستای فعال »(، Subject« )فاعل»وجه شامل سه جزء است: 

ادوات (. »Modal adjuncts« )نمااا ادوات وجااه»کنناادة زمااان و وجااه فعاال(، و   )مشااخص
( محساوب  Residue« )ماناده  بااقی »گیری وجه کاالم نقشای ندارناد و     در شکل« نما غیروجه

و برای توصایح بیشاتر بعضای اصاطالحات،      98ا96: 6868 شوند )ر.ک  مهاجر و نبوی، می
 (.678ا676: 6861ر.ک  زمانی و دیگران، 

ماورد،   8درصاد( و در   76/39شاخص )  ماورد، اول   68فاعال در  ، «فلسفة امید»در شعر 
باار حاال    3درصد(،  97/83بار گذشته ) 3درصد( است. زمان فعل نیز  83/63شخص ) سوم 
درصاد(، وجاه    688درصد( است. در تماام ماوارد )   83/63ینده )بار آ 8درصد(، و  63/97)

کار رفته، اما همراه  نمای تناوب به درصد( ادات وجه 38/86مورد ) 8فعل، اخباری است. در 
اسات. در شاعر    کاار نرفتاه   نماایی باه   درصد( هیچ ادت یا فعل وجه 97/73های دیگر ) با فعل

شخص  مورد، سوم  3درصد( و در  39/38شخص ) مورد، اول  1، فاعل در «پرورش طبیعت»
( 38/76مورد، حاال )  68(، در 38/86مورد، گذشته ) 8درصد( است. زمان فعل در  63/97)

 6درصاد( و در   39/68مورد، اخبااری )  68( است. وجه فعل در 63/7مورد، آینده ) 6و در 
درصاد(   688ر نماا )د  درصد( است و با هیچ فعلی، ادات یا فعال وجاه   63/7مورد، التزامی )

هاا،   درصاد(، فاعال آن   688فعل ) 68، در هر «در مه اردیبهشت...»است. در شعر  کار نرفته به
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نماایی   شخص، زمان افعال، گذشته و وجه افعال، اخباری است و هیچ فعل یا ادات وجه سوم
 68شاخص )  ماورد، دوم   6، فاعل در «مدار افتخار»است. در شعر  کار نرفته نیز در این شعر به
 18ماورد، حاال )   1درصاد( اسات. زماان فعال در      68شاخص )   مورد، سوم 6درصد( و در 
درصاد(،   78مورد، اخباری ) 7درصد(، آینده است. وجه فعل در  38مورد ) 3درصد( و در 

ماورد، ادات   6درصد( اسات. در   68مورد، امری ) 6درصد(، و در  88مورد، التزامی ) 8در 
کاار   درصاد( باه   88نماای احتماال )   مورد، ادات وجاه  8در درصد( و  68نمای تناوب ) وجه
 شود. نمایی دیده نمی درصد( هیچ فعل یا ادات وجه 78مورد ) 7است، اما در  رفته

شاخص، و در   مورد، دوم  6شخص، در   مورد، اول 63در کلّ اشعار کسمایی، فاعل در 
 7رد، حاال، و در  ماو  83ماورد، گذشاته، در    67شخص است. زمان فعل در   مورد، سوم 86

مورد، امری  6مورد، التزامی، و در  8مورد، اخباری، در  33مورد، آینده است. وجه فعل در 
کاار   نماای احتماال باه    ماورد ادات وجاه   8نماای تنااوب و در    مورد، ادات وجاه  3است. در 

 شود. نمایی دیده نمی مورد، هیچ فعل یا ادات وجه 38است، اما در  رفته

 کاربرد انواع فاعل در شعر کسماییدرصد  :3نمودار 
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پردازی،. بر اساس تحلیل فارانقش بیناافردی    شده می های ارائه ین دادهحال به تفسیر و تبی
توان گفت یا فرستنده  در شعر کسمایی، دربارة پردازندة گفتمان در بافت موقعیتی مخیل می

ها پایگانی است و یاا گیرنادة پیاام کاامالً باا او       نسبت به گیرنده اقتدار دارد و رابطة میان آن
ا آن است که از میان چهار شعر او در سه شاعر، هایچ نماودی از    همدل است. دلیل این مدع

نمای تناوب  شود  یعنی هیچ ادات وجه نگرش انکارآمیز مخاطب مفروض در متن دیده نمی
مادار  »کار رود، در ماتن نیسات. البتاه در شاعر      یا تأکیدی که برای زدودن انکار مخاطب به

نماای احتماال    ( و دو ادات وجاه 38بناد   در« همیشاه )»نمای تنااوب   ، یک ادات وجه«افتخار
است. در این شعر، مخاطب با فرساتنده   کار رفته ( به36در بند « حاشا»و  α 6در بند « هرگز)»

دهنادة   ( و ایان اداوت نشاان  α 6در بناد  « مکن توقع)»همدل نیست، هرچند کاربرد فعل امر 
گویانه بودن متن تبیاین و   اقتدار گوینده نسبت به اوست. در بحث دربارة شیوة گفتمان، تک

ارتباط آن با مناسبات قدرت در نظام سیاسای آزادیساتان مشاخص شاد. باا توجاه باه آنچاه         
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های حاصل از تحلیل فرانقش بینافردی، رابطة میان گوینده  دربارة شیوة متن گفته شد و داده
یر و تبیاین  گویانه بودن تفسا  و مخاطب در بافت موقعیتی مخیل را باید در تناظر با همین تک

گاویی   سود گوینده باشد، متن نیز اساساً مبتنی بر تاک   کرد  یعنی زمانی که توزیع قدرت به
است. از سوی دیگر، اینکه توزیع قدرت در بافت موقعیتی به سود گوینده است، نماودی از  

در مواجهه با مردم در نظام سیاسای آزادیساتان اسات      68«قیام»توزیع قدرت به سود رهبران 
صدایی را تاروی ، و هرگوناه مخالفات را سارکوب      امی که در تقابل با چندصدایی، تکنظ
 کند. می

ممکن است هویت گوینده و مخاطبِ بافت مخیل از شعری به شعر دیگر تفااوت کناد،   
ها در فرایناد تولیاد و تفسایر پیاام، ابعاادی از گفتماان        توان گفت آن صورت کلی می  اما به

  ، گوینده یاک ایرانای  «مدار افتخار»کنند  برای نمونه، در شعر  می بندی آزادیستان را مفصل
بندی بُعدی از گفتمان ناسیونالیسا، ایرانای    کند  یعنی مفصل است که به نژاد خود افتخار می

بخشی به نظام سیاسی آزادیساتان دارد و باا اتکاا باه غیارت خاود باه         که کارکرد مشروعیت
بندی بُعد حکومات ملای از گفتماان     رتی، یعنی مفصل  به عبا68آورد دشمنان ملت روی نمی

نیز در پیام فرستنده به مخاطبِ مفروصی « در مه اردیبهشت...»مشروطه و آزادیستان. در شعر 
بنادی   از گفتماان آزادیساتان مفصال   « تجادد »که موصعی هماهناگ باا فرساتنده دارد، بُعاد     

را   گویناده یاک اندیشاة فلسافی    نیاز  « پرورش طبیعت»و « فلسفة امید»است. در دو شعر  شده
هاا در عصار مشاروطه     دماوکرات   ا   کند که بیشتر با ایادئولوژی سیاسای لیبارال    بازنمایی می

هااایی از  کااه گفتمااان آزادیسااتان نیااز آن را در کنااار جنبااه    همخااوانی دارد  ایاادئولوژیی
 کند. ایدئولوژی حکومت مطلقه بازتولید می

ن در بافت موقعیتی مخیل، گیرندگانی در عال، واقع متناظر با این فرستندگان و گیرندگا
و نیز شمس کسمایی، تولیدکنندة این متون، مشارکان متن در بافت موقعیتی واقعای هساتند.   

ویژه اگر توجه داشته باشای،   های گفتمان آزادیستان نیستند، به البته این مشارکان صرفاً سوژه
از گفتمان مشروطه و ابعادی از گفتماان   بندی ابعادی که گفتمان آزادیستان محصول مفصل

بنادی شاود و باه هماین      استبداد است. بدین ترتیب ممکن است در شعری بُعدِ تجدد مفصل
هااای گفتمااان ناسیونالیساا، ایراناای و نیااز مشااروطه و آزادیسااتان آن را تفساایر  ساابب، سااوژه

نمایناد و   بنادی مای   را در منظومة گفتمانی خود مفصل« تجدد»ها نشانة  کنند. این گفتمان می
هاای ماوقعیتی    دهناد. بناابراین، در بافات    های دیگر، معنایی خااص باه آن مای    در کنار نشانه
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  های متفاوتی هستند، این اشعار کاارکرد متفااوتی باه    های گفتمان متفاوت که مفسران سوژه
بارای  توانناد دلیلای باشاند     های گفتمان ناسیونالیس، می لحا  اجتماعی دارند. در میان سوژه

طلب نیستند و همانند آنان خواهاان تجادد بارای ایاران هساتند. در       اینکه رهبران قیام جدایی
توانناد دال بار    دموکراسی( مای  ا    های گفتمان مشروطه )هواداران لیبرال میان بخشی از سوژه

این باشند کاه رهباران قیاام نیاز خواهاان حاکمیات ارادة ملات و تجادد هساتند و در میاان           
توانند بر صرورت حاکمیت ارادة ملت، تجدد و اطاعت از  گفتمان آزادیستان میهای  سوژه

 رهبران قیام داللت کنند.

ک،  نکتة مه، دیگر دربارة مشارکان متن در بافت واقعی، جنسیت مولد متن است. دست
در »و « مادار افتخاار  »اسات:   دو شعر از چهار شعر کسمایی در صفحة عال، نسوان چاپ شده

آنچه موجب شده این شعر در این بخش از نشریه چاپ شود، زن باودن   .63«شت...مه اردیبه
بنادی   توان گفت در این دو شعر، گفتمان فمینیس، نیز مفصل سرایندة آن است. بنابراین، می

. البتاه بایاد   69های این گفتمان هساتند  ای از تفسیرکنندگان این شعر، سوژه است و دسته شده
ی این اشعار، گونة زنانه نیست و یا حتی در یک مورد، کااربردی  توجه داشت که گونة زبان

در  α 6کناد: در بناد    بنادی مای   توان گفت گفتمان مردساالرانه را مفصال  بینی، که می را می
است  یعنی همانناد آنچاه در گفتماان     آمده« دوستی»به معنای « برادری»، «مدار افتخار»شعر 

کدگاذاری  « انساان ماذکّر  »های حوزة معناایی   واژه مردساالرانه هست، فضایل اخالقی را با
 کند و برتری طبیعی و ذاتی برای مرد نسبت به زن قائل است. می

 . موضوع گفتمان در شعر کسمایی3ـ3

شود که خود متشاکل از دو   در بررسی موصوع، به تحلیل معنای اندیشگانی پرداخته می
(، مشاارکان آن  Processع فرایناد ) جزء تجربی و منطقی است. در تحلیل معنای تجربی، نو

(Participants ( و عناصاار پیرامااونی )Circumential elements آن بررساای ماای )  .شااود
(، و Mental(، ذهنای ) Materialاند: اصلی کاه شاامل فراینادهای ماادّی )     فرایندها دو دسته

ی (، کالمااBehavioral( و فرعاای کااه شااامل فرایناادهای رفتاااری ) Relationalای ) رابطااه
(Verbal( و وجودی ،)Existentialمی )         شاود )بارای مشااهدة جزئیاات بیشاتر درباارة ایان

(. عناصر 616ا613: 6861و زمانی و دیگران،  37ا33: 6868فرایندها، ر.ک  مهاجر و نبوی، 
پیرامونی، فرایند را توسعه )با بیان زمان، مکان، احتمال، بسامد، چگونگی، سبب، و احتماال  
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بخشاند(،   )با بیان اینکه مشارکان فرایناد باا چاه عناوانی فرایناد را تحقاق مای       فرایند(، شرح 
افزایش )با بیان عناصر همراه باا مشاارکان فرایناد(، یاا نماایش )باا بیاان موصاوع فرایناد یاا           

و  Halliday & Matthiessen, 2014: 313-314دهناد )  دیدگاهی خااص درباارة آن( مای   
 (.33: 6868ر.ک  مهاجر و نبوی، 

معناایی    ا   ( و رابطاة منطقای  Taxisبررسی فرانقش منطقی به بررسی میزان وابستگی )در 
(Logico-semantic relation  بندها در بندهای مرکّب پرداختاه مای )      شاود. اگار یاک بناد 

نشاان داده   βو بناد وابساته باا عالمات      αوابسته باشد، بند اصلی با عالمت  اصلی و یک بند 
 8، 8و بندهای دنباله باا اعاداد    6، وابسته نباشند، بند آغازین با عدد شود. اگر بندها به ه می

( نیاز  Secondaryبناد ثانویاه )   8و  β( و Primaryبناد اولیاه )   6و  αشاود )  و... مشخص می
دهاد کاه آن بناد       در تحلیل بندی خاص نشان می 8 6  بدین ترتیب، عدد شوند( خوانده می

تاوان باه دو دساته تقسای،      معناایی را مای   ا  . روابط منطقی استبندِ ثانویه از نخستین بندِ متن 
(. در گسترش، بند ثانویه بند اولیه را به Projection( و نمایش )Expansionکرد: گسترش )
ای  ( )با عالمت = بند ثانویاه بناد اولیاه را باه گوناه     Elaboratingگسترد: شرح ) سه شیوه می
هایی برای  کند و یا مدال کند، آن را تفسیر می میگوید، جزئیات آن را مشخص  دیگر بازمی
( )با عالمت +   بند ثانویاه عناصار جدیادی باه بناد      Extendingکند(، افزایش ) آن ذکر می
کناد(، و توساعه    افزاید، اساتدنائات آن را بیاان و یاا جاایگزینی بارای آن ارائاه مای        اولیه می

(Enhancing را با ذکر زمان، مکان، سبب و یا وصاعیت  ( )با عالمت *   بند ثانویه بند اولیه
کاه   ʹʹ( )با عالمات  Locutionگیرد: عبارت ) گسترد(. نمایش به دو شیوه صورت می آن می

شاود( و نظار    بناد دیگار نماایش داده مای     در فرایند کالمی، یک بند در قالب نقال قاول در  
(Ideaنظر در بناد دیگار   ، یک بند در چارچوب عقیده و کالمیکه در فرایند  ʹ ( )با عالمت

بنادی رواباط    (. ایان دساته  Halliday & Matthiessen, 2014: 444شود( ) نمایش داده می
بندی عناصار پیراماونی اسات و تفااوت فقاط در آن اسات کاه         معنایی، مشابه دسته ا   منطقی

عملکاارد عنصاار پیرامااونی در بنااد و عملکاارد بناادهای ثانویااه در بناادهای مرکّااب صااورت 
 (.Ibid: 428- 556جزئیات بیشتر تحلیل بندهای مرکّب، ر.ک  گیرد )برای  می

 97/73ای ) بار فرایند رابطه 66درصد( و  38/86بار فرایند مادّی ) 8« فلسفة امید»در شعر 
ماورد شارح    6معناایی در بنادهای مرکّاب شاامل       ا   است. روابط منطقای  کار رفته درصد( به

شود.  درصد( می 11/11مورد توسعه ) 1( و درصد 88/88مورد افزایش ) 8درصد(،  66/66)
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 8درصد(،  11/1مورد شرح ) 6معنایی و عناصر پیرامونی متشکل از  ا  مجموع روابط منطقی 
پارورش  »در شاعر  درصاد( اسات.    38ماورد توساعه )   68درصاد(، و   88/68مورد افزایش )

باار   8درصاد( و   97/73ای ) بار فرایند رابطه 66درصد(،  63/7بار فرایند ذهنی ) 6، «طبیعت
معناایی در بنادهای مرکّاب     ا  است. روابط منطقی  کار رفته درصد( به 83/63فرایند رفتاری )

ماورد، نظار    6درصاد( و   88/88ماورد توساعه )   8درصاد(،   99/99مورد افازایش )  9شامل 
 9معناایی و عناصار پیراماونی متشاکل از      ا  شود. مجموع روابط منطقای   درصد( می 66/66)

درصد(  89/1مورد نظر ) 6درصد( و  9/18مورد توسعه ) 68درصد(،  89/86افزایش )مورد 
ای  بار فرایناد رابطاه   3درصد( و  18بار فرایند ذهنی ) 1، «در مه اردیبهشت...»در شعر است. 

مورد شارح   6شامل  معنایی در بندهای مرکّب ا  نطقی است. روابط م کار رفته درصد( به 38)
شاود.   درصاد( مای   9/68ماورد توساعه )   6درصاد( و   79رد افازایش ) ماو  1درصد(،  9/68)

 1درصاد(،   68ماورد شارح )   6معنایی و عناصر پیرامونی متشکل از  ا  مجموع روابط منطقی 
باار   6 ،«مدار افتخار»در شعر درصد( است.  88مورد توسعه ) 8درصد( و  18مورد افزایش )
درصد(  18ای ) بار فرایند رابطه 1درصد(،  68) بار فرایند ذهنی 6درصد(،  68فرایند مادّی )

معناایی در بنادهای    ا    نطقای اسات. رواباط م   کاار رفتاه   درصد( باه  88بار فرایند رفتاری ) 8و 
شاود. مجماوع    درصد( مای  18مورد توسعه ) 8درصد( و  38مورد افزایش ) 8شامل  مرکّب

 66درصاد( و   69/83فازایش ) مورد ا 8معنایی و عناصر پیرامونی متشکل از  ا  روابط منطقی 
 درصد( است. 33/16مورد توسعه )

فرایند  88فرایند ذهنی،  8فرایند مادّی،  68فرایند،  33در مجموع، در اشعار کسمایی از 
فرایند رفتاری است. بدین ترتیب، شعر او بیش از آنکه به بیاان تجاارب جهاان     3ای و  رابطه

و مانناد اینهاا یاا بیاان     « انجاام دادن »و « ر  دادن»مادّی و بیرونی از طریق فرایندهایی چاون  
و مانناد آن براردازد، باه    « احساس کردن»تجارب ذهنی و درونی از طریق فرایندهایی چون 

پردازد  یعنی با برقارار کاردن رابطاه میاان      می« بودن»بیان تجربیات مرتبط با این دو جهان با 
 -Ibid: 259ند در بیان تجاارب، ر.ک   چیزهایی که هستند )دربارة تفاوت این سه نوع فرای

ای  ای برای توصی، و شناسایی کاربرد دارند. در بندهای وصفی، رابطه . بندهای رابطه(263
ای انتزاعی میان دو جنباه از   انتزاعی میان یک عضو و طبقة آن و در بندهای شناسایی، رابطه

 (.Ibid: 259, 262- 263شود ) هویت یک پدیده برقرار می
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 انواع فرایندها در شعر کسمایی :1ر نمودا

 
 
 
 
 
 
 
 

شعر کسمایی از منظر فرانقش تجربی، گرایش به ایجااد ایان ناوع رابطاة انتزاعای میاان       
ای هویتی اسات   مورد، رابطه 3میان عضو و طبقه و در  مورد  83ها دارد. این رابطه در  پدیده
آن  ( و یک مورد38ِو  β ،8 6های )بند« مدار افتخار»مورد از این چهار مورد، در شعر  8که 

( است. بیان این روابط انتزاعی ممکن اسات رواباط قادرت را    86)بند « فلسفة امید»در شعر 
گاه آشکارا و گاهی پوشیده بازتولید کند و این یعنی ممکن است ایدئولوژیک باشد  برای 

( ون Ideological square، بار اسااس مرباع ایادئولوژیک )    «مادار افتخاار  »نمونه، در شاعر  
باا بیاان اطالعاات منفای      8و  β 6بینی، که در بنادهای   ( میVan Dijk, 1998: 267دایک ) 

بااا بیااان اطالعااات مدباات دربااارة خااود ایاادئولوژی  38و  36دربااارة دیگااری و در بناادهای 
ای مبتنای بار ایان ایادئولوژی      نیز انگااره  38شود. البته در بند  ناسیونالیس، ایرانی بازتولید می

شود. این انگاره که باید به نژاد ایرانی افتخار کرد، چون نژاد ایرانی، ناژادی برتار    طرح میم
از نژاد مدالً سامی و ترک است. البته بیان اطالعاات منفای درباارة دیگاری خااص بنادهای       

[[ نیاز هماین مسائله    8]] 8[[ و 6]] 8و بنادهای ماادّی    α 6ای نیست  مدالً در بند ذهنای   رابطه
ای ارتباطی انتزاعای میاان دو پدیاده     شود. اما تفاوت آن است که در بندهای رابطه دیده می
« پایناده »و « طبیعات »نیز ارتباطی انتزاعای میاان   « فلسفة امید»شعر  α 8شود. در بند  برقرار می
ای فلسافی را   شاود کاه کاارکردی ایادئولوژیک دارد، بادین گوناه کاه اندیشاه         برقرار مای 
ها در عصر مشاروطه همخاوانی    دموکرات  ا   ا ایدئولوژی سیاسی لیبرالکند که ب بازنمایی می

هستند،   دارد و پیشتر به آن اشاره شد. روابط دیگر نیز در همین شعر، برای بیان همین انگاره
ها در طاول   جای بیان روابطی دربارة طبیعت به اجزای آن و تطورات آن  با این تفاوت که به

کمتار ایادئولوژیک اسات و بیشاتر     « پارورش طبیعات  »ط در شاعر  پردازد. اما روابا  زمان می
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آیی بند آخر مربوط به شیوة متن است و درباارة   کند )باه، احواالت شخصی را بازنمایی می
اسات کاه   « مان »بینی، فاعل این شاعر غالبااً    آن توصیح داده شد(. به همین دلیل است که می
ای  نیاز رابطاه  « در ماه اردیبهشات...  ». در شعر البته این مسئله مرتبط با فرانقش بینافردی است

شده در بنادهای   شود. این بند همة رخدادها و روابط بیان ایدئولوژیک در بند آخر دیده می
سابب غیارت )یعنای غیارت بارای        پیشین، از جوان شدن دهر گرفته تا جان دادن ایرانیان باه 

 خواند. اقتضای زمان )یعنی متجددانه( می حفظ وطن( را به

ای، بندهای مرکّاب بیشاتر منجار باه گساترش بناد اولیاه         با توجه به بسامد بندهای رابطه
 68باار افازایش،    69بار شارح،   8اند تا نمایش. در بندهای مرکّب، نقش بندهای ثانویه  شده

است. اگار بنادهای ثانویاه و عناصار پیراماونی را باا ها، در نظار          بار نظر بوده 6بار توسعه و 
کناد. در   تغییار مای   81ماند، اما تعداد توسعه به  شرح، نظر و افزایش ثابت میبگیری،، تعداد 

 است. های زیر، درصد وقوع این موارد نشان داده شده نمودار

 معنایی در شعر کسمایی ا   انواع روابط منطقی :7نمودار 

 معنایی و عناصر پیرامونی در شعر کسمایی ا  انواع روابط منطقی : 7نمودار 
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افتخاار باه ناژاد ایرانای و متکای نباودن باه دشامنان         »، «مدار افتخار»موصوع گفتمان در 
، «فلسافة امیاد  »، در «یاأس از ماردم و روی آوردن باه طبیعات    »، «پرورش طبیعت»، در «ملت
در ماه  »، و در «در طبیعات پایندگی طبیعت و تغییر انساان، اماا موجاود باودن همیشاگی او      »

مادار  »بینای،، موصاوع    که مای  است. چنان« هان به اقتضای زمانخرم شدن ج»، ...«اردیبهشت
و « پارورش طبیعات  »است. موصوع دو شعر  را گفتمان ناسیونالیس، ایرانی شکل داده« افتخار

هاای سیاسای عصار مشاروطه، هماهناگ باا ایادئولوژی         نیز در میان ایدئولوژی« فلسفة امید»
بنادی   نیاز بُعاد تجادد را مفصال    « شات... در ماه اردیبه »دموکراسی اسات. موصاوع    ا  لیبرال 
مشروطه و آزادیستان بر سر معنای  ای که میان سه گفتمان ناسیونالیس، ایرانی، کند  نشانه می

 آن کشمکش است.

 . ژانر شعر کسمایی4ـ3

 قواعد از اشعار، این همة در. است نو شعر دست آمده، به کسمایی از که شعری چهار هر
 وزن قواعاد  از( «طبیعات  پارورش )» شاعر  یاک  در و قافیه گرفتن قرار محل به مربوط سنّتی
 بنادی  دسته فارسی شعر سنّتی قوالب چارچوب در را اشعار این توان نمی و است شده تخطی
بنادی   را در ایان اشاعار مفصال   « تجادد »این تخطی از قواعد وزن و محال قافیاه، بُعاد    . کرد
شاروطه، ناسیونالیسا، و آزادیساتان بار س ارِ      ای است که گفتمان م نشانه« تجدد»کند. البته  می

تدبیت معنای آن کشمکش دارند. از این دیادگاه، چناین اشاعاری قابلیات آن را دارناد کاه       
های هر سه گفتمان قارار گیرناد. بایاد توجاه داشات کاه هویات         مورد توجه و تفسیر سوژه

را دارد کاه در   دهاد و اثار شاعری واحاد ایان قابلیات       ها از متن شکل می ها به فه، آن سوژه
هاای متفااوتی    های گفتماان  هایی که مفسران، سوژه های متعدد تفسیر شود  یعنی بافت بافت

 هستند و ساختارهای قدرت متفاوتی را بازتولید کند.

 گیری نتیجه

 شود: شناسی انتقادی شعر کسمایی، نتای  زیر حاصل می با سبک

شاود   ینافردی شعر او مشاخص مای  ا در پاسخ به پرسش اول پژوهش، با تحلیل فرانقش ب
درصاد ساوم    36/18شاخص، و   درصاد دوم   83/8شاخص،   هاا اول   درصاد فاعال   9/87که 
درصاد آیناده    93/63درصد حاال، و   98ها گذشته،  درصد فعل 36/89شخص است. زمانِ  



 21 محمدمهدی زمانی و کورش صفوی/ شناسیانتقادیشعرشمسکسماییسبک

درصد امری اسات.   83/8درصد التزامی، و  89/1ها اخباری،  درصد فعل 11/66است. وجه 
نمای احتمال  ها ادات وجه درصد آن 61/3نمای تناوب و با  ها ادات وجه فعل درصد 88/3با 
شاود.   نمایی دیاده نمای   نما یا فعل وجه درصد موارد نیز ادات وجه 9/37است. در  کار رفته به

 61/3درصاد از فراینادها ماادّی،     38/88شاود کاه    با تحلیل فرانقش اندیشگانی مشخص می
ا   درصاد رفتااری اسات. از رواباط منطقای      88/3ای، و  هدرصاد رابطا   11/11درصد ذهنای،  

درصد نظار اسات.    88/8درصد توسعه و  68/36افزایش  83/33درصد شرح،  39/1معنایی،  
درصاد   77/87درصاد شارح،    78/8معناایی و عناصار پیراماونی،     ا  از مجموع روابط منطقی 

 درصد نظر است. 39/6درصد توسعه، و  11/11افزایش، 

به پرسش دوم و سوم پژوهش مشخص شد که توزیع قدرت در میان گوینده ا در پاسخ 
نما به این  و مخاطب در بافت موقعیتی مخیل بر اساس وجه افعال و کاربرد معدود ادات وجه

شکل است که مخاطب کامالً با گوینده همدل است و با توجه به متاونی کاه در چاارچوب    
هاای خیاباانی کاه در آن     ، یعنای مادالً ساخنرانی   شاوند  گفتمان آزادیستان تولید و تفسیر می

توان گفات   شود، می صدایی، اتحاد، تبعیت از رهبران قیام و مخالفت نکردن تروی  می تک
در این متون شعری نیز گوینده بر مخاطب چیاره اسات و مخاطاب نیاز مخالفات و انکااری       

رابطة میان گویناده و   توان گفت که این اشعار در نسبت به سخن او ندارد. بدین ترتیب، می
کنناد. ایان توزیاع قادرت میاان گویناده و        بنادی مای   مخاطب، گفتمان آزادیستان را مفصل

گویانه را بارای بازنماایی تجاارب انتخااب      است که گوینده شیوة تک مخاطب موجب شده
کند. هویت گوینده و مخاطب در بافت موقعیتی مخیل بر اساس تحلیل فرانقش اندیشاگانی  

هاایی از   دهد که گویناده و مخاطاب مفاروض، جنباه     متنی در این اشعار نشان میو فرانقش 
های گفتمان آزادیستان، مشروطه و ناسیونالیس، ایرانی را دارند. متناظر با هماین   هویت سوژه

وصعیت هویت مخاطب مفاروض، مخاطباانی در بافات ماوقعیتی واقعای، باا هاویتی مشاابه         
زنند یا مولد ایان متاون در بافات واقعای،      این متون میمخاطبان بافت مخیل، دست به تفسیر 

یعنی کسمایی، چنین مخاطبانی را در نظر دارد. جنبة دیگر هویت مولد متن، جنسیت اوست 
چااپ شاود.    تجادد و  آزادیساتان نشاریة  « عاال، نساوان  »که موجب شده شاعر او در بخاش   
ان متاون بادین ترتیاب    کننادگ  شاود و چااپ   بنادی مای   بنابراین، گفتمان فمینیس، نیز مفصال 

برناد. البتاه در عاین حاال، کااربرد بعضای        ساختارهای اجتماعی مردساالر را زیر سؤال مای 
کند. در بررسی موصاوع گفتماان در    بندی می ها در متن گفتمان مردساالرانه را مفصل نشانه
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و بیاان اندیشاة   « تجادد »شعر کسمایی، مشخص شد که شعر او گفتمان آزادیساتان )باا بُعاد    
و بیان اندیشة وحدت وجود در عاال،  « تجدد»حدت وجود در عال، مادّه(، مشروطه )با بُعد و

کناد.   بندی می و تأکید بر افتخار به نژاد( را مفصل« تجدد»مادّه( و ناسیونالیس، ایرانی )با بُعد 
دهاد کاه شاعر او رواباط انتزاعای       ای در شاعر کسامایی نشاان مای     بسامد باالی فرایند رابطه

کند. ایان رواباط،    ها یا بیان هویت آنان برقرار می ها با توصی، آن وژیکی میان پدیدهایدئول
کننااد. بخشاای از  بناادی ماای گفتمااان آزادیسااتان، مشااروطه و ناسیونالیساا، ایراناای را مفصاال

های واژگانی )مرتبط با فارانقش متنای اشاعار(     آیی های ایدئولوژیک از طریق باه، بازنمایی
ها نیز گفتمان آزادیساتان، مشاروطه و ناسیونالیسا، ایرانای را      آیی اه،گیرد. این ب صورت می

کنند. ژانر همة این متون شعر ناو اسات  اماری کاه نتیجاة تجاددخواهی در        بندی می مفصل
تجددِ گفتمان آزادیستان، مشاروطه، و  »ادبیات است. به همین دلیل، با انتخاب این ژانر، بُعد 

 شود. میبندی  مفصل« ناسیونالیس، ایرانی

بندی گفتماان   ا در پاسخ به پرسش چهارم پژوهش، مشخص شد که این متون، با مفصل
کننااد.  آزادیسااتان، مناساابات قاادرت موجااود در نظااام سیاساای آزادیسااتان را بازتولیااد ماای 

بندی گفتمان ناسیونالیس، ایرانی و مشروطه، به نظام سیاسی آزادیستان در  همچنین، با مفصل
 بخشند. ها مشروعیت می گفتمان های این میان سوژه

 ها یادداشت

 (.Critical Discourse Analysisمخف، تحلیل گفتمان انتقادی ). 6

تخطی از قواعد وزن و محل قافیه در  معیار اصلی برای نو بودن شعرْ ،در این پژوهش. 8
 شعر کهن فارسی است.

 ةبلکاه سارایند   ،دانستآن را نباید یکی  ةشعر و سرایند ة. بر این اساس، هویت گویند8
ممکن  کند که باید در جهانِ مخاطبی خاص تولید می رایای ب پیامی را از زبان گوینده ،شعر

 درک شود.

 است: متن این اشعار در جدول زیر آمده. 3
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 امید ةفلسف
[ ما در این پن  66]

 روز نوبت خویش
چه بسا کشتزارها 

 دیدی،
[ نیکبختانه 68]

 ها چیدی، خوشه
کاشتند  جان ]که زِ

 مردم پیش[
[ زارعین گذشته 86]

 ما بودی،
[ باز ما راست 88]

 آینده کشتِ
[ گاه گیرنده، 66 88]

[ گاه 8 6 8 8]
 بخشنده

[ گاه مظل،، 6 8 8 8]
[ گهی 8 8 8 8]

 درخشنده
[8 β 6 گرچه ]

[ وگر β 8 8جمعی، ]
 پراکنده

[8 α [ در طبیعت ]که
 هست پاینده[

[8 γ ،گر دمی محو ]
باز [ α 8 ة]ادام

موجودی، )شمس 
. ج 6868لنگرودی، 
6 :36). 

 مدار افتخار
[6 βتا تکیه ]  گاه نوع

 دو بشر سی، و زر بُ
[6 α هرگز مکن توقع ]

 عهد برادری!
[8 β تا اینکه حق به ]

 قوه ندارد برابری
[8 α غفلت برای ملت ]

 د!و مشرق خطر بُ
ها ]که چش،  [ آن8]

 دوخته در زیر پای ما
ع مخفی کشیده تیغ طم
 در قفای ما[

مقصودشان تصرف 
 د!..و شمس و قمر بُ

[ حاشا به التماس 6 3]
 برآید صدای ما

[ باشد همیشه 8 3]
 غیرت ما متکای ما

[ ایرانی از نژاد 8 3]
د! و خودش مفتخر بُ

 (83: 6866)کسمایی، 
 

 پرورش طبیعت
[ ز بسیاری آتش مهر و 6]

 ناز و نوازش
از این شدت گرمی و 

 ی و تابشیروشنا
 لستان فکرمگ

خراب و پریشان شد 
 افسوس

های افسرده  [ چو گل6 8]
 افکار بکرم
ک،  صفا و طراوت زِ

[ گشتند 8 8داده ]
 مأیوس...

[8 α بلی، پای بر دامن و ]
 سر به زانو نشین،

[8 β،که چون نی ]  وحشی
 گرفتار یک سرزمین،

 [ نه یارای خیرم6 3]
 [ نه نیروی شرم8 3]
، [ نه تیر و نه تیغ6 8 3]
[ نیست دندان 8 8 3د ]و بُ

 تیزم
 [ نه پای گریزم3 3]
[ از این روی در 6 9]

دست همجنس خود 
 درفشارم

دنیا و از سلک  [ ز8ِ 9]
 دنیاپرستان کنارم

[9 8 α[ ،برآن ]8 9 β که ]
از دامن مادر مهربان سر 
برآرم )شمس لنگرودی، 

 .(68: 6ج  ،6868

 در مه اردیبهشت
[ در مه 6 6 6]

دهر جوان اردیبهشت، 
 شد،

[ وقت خوش و 8 6 6]
جشن و عیش عالمیان 

 .شد
[ ظلمت شب 6 8 6]

[ آفتاب 8 8 6رفت و ]
 .عیان شد

[ متحدالحال 8 8 6]
شرق و غرب جهان 

 .شد
[ نوبت آسودگی 6 8 6]

 .رنجبران شد
[ غیرت ایرانیان 8 8 6]

 .به قیمت جان شد
[ شد و 6[ هرچه ]]]3 6]
[ به α 3 6[ شد[[، ]8]

مان شد! اقتضای ز
 .(3: 6866، رفعت)
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 ةهاای ممکان بارای شایو     گویانه بودن شاعر یکای از گزیناه    باید توجه داشت که تک. 9
دوگاویی   ،کاار گرفتاه شاده باود     دیگری که در عصر کسمایی ه، باه  ةگزین .گفتمان است

« افساانه »کاه نیماا یوشای  )در     )مکالمه( از طریق وارد کاردن عناصار نمایشای اسات  چناان     
 (( دست به چنین انتخابی زدند.73ا36: 6831، وشی یر.ک  )

معناایی   ةای واژگاانی اسات کاه مشخصا     ( مجموعاه Semantic fieldمعنایی ) ةحوز. 1
 (.6868زمانی،   شود )ر.ک ها می آیی آن مشترکی سبب ه،

کامله است  یعنی وجاود   ةواحد ةکائنات یک قو کلّ»گوید:  که آخوندزاده می چنان. 7
 ،اسات  کاه در کدارات التحصای و اشاکال و اناواع مختلفاه ظهاور کارده         واحد کامل است

واحاد   ،وجاود  اسات و هماان کالّ    بالاختیار در تحت قانون خود... و تمام ذرات یک کالّ 
)آدمیات،  « خالق ه، خودش است مخلوق ها، خاودش اسات    ،است. پس این وجود واحد

6836 :676.) 

آدمیات،  ) «تراصای بار دیناداری نداشاتند    معماوالً اع » :گوید که آدمیت  می البته چنان. 3
مغاایر مفهاوم   » ،اما اعتقاد داشتند که حمایت دولت از هر مذهبی و تروی  آن .(361: 6837

 «.اتباع مملکت است "آزادی مذهبِ"

( سوق یافتن بار عااطفی مفهاوم واژه باه سامت     Semantic elevationترفیع معنایی ). 6
 (.9: 6838صفوی، ر.ک  مدبت است )

دوساتی   باید توجه داشت که افتخار به نژاد بُعد گفتمان ناسیونالیس، است و باا وطان   .68
دوسااتی و  تفاااوت وطاان ةکااه یکاای از ابعاااد گفتمااان مشااروطه اساات، تفاااوت دارد )دربااار

ظهور ناسیونالیس، ایرانی  ة  دربار36ا37ال،:  ،6863کاتوزیان، همایون   ر.ک ،ناسیونالیس،
 .(893ا863: 6863اوستل،  :کاتوزیان درهمایون  ةمقال  ر.کیز و ن 68ا31ب:  همان،  ر.ک

اسات. ایان مفهاوم باا بیاانی مشاابه در       « تجادد »معناا باا    ها، « به اقتضای زمان باودن ». 66
در سااخنرانی اول  ،در دفاااع از تجاادد ،اساات  باارای نمونااه  هااای خیابااانی آمااده  سااخنرانی
ین تقاصا با میزان عل، و معرفت افراد هر زمان تقاصایی دارد و ا»گوید:  می 6866اردیبهشت 

 68اردیبهشات و   88(. در سخنرانی 39تا:  )خیابانی، بی« تغییرپذیر است ،بشر و ترقیات زمان
 (.66و  96ا33: همان  شود )ر.ک خرداد نیز همین نکته دیده می
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ناام   "قیاام "خود خیابانی و همدستانش جنابش خاود را   » ،اساس روایت کسروی بر. 68
 (.638: 6868کسروی، ) «دندداده بو

 است. مشخص شده« ها آن»دشمنان ملت با صمیر ، در این شعر. 68

 ةهاای نشاری   شاماره  ةدر هما « عاال، نساوان  »بر نگارندگان روشن نیسات کاه ساتون    . 63
زیارا    است یاا ناه   است و دو شعر دیگر کسمایی نیز در این بخش چاپ شده بوده آزادیستان

این نشریه هواخواه تجادد   ،گوید پور می که آرین اند. اما چنان یافتههای نشریه را ن شماره ةهم
باه    888: 8ج  ،6879پاور،   آریان « )عال، نسوان ةمقاالت و قطعات منظوم دربار»ادبی بود و 

 کرد. ( چاپ می93: 6ج  ،6868شمس لنگرودی،  نقل از:

خاان اماین باا     و رفیع ،«فمینا»با امضای  آزادیستان ةباید توجه داشت که سردبیر نشری. 69
نوشااتند و مبحااث  حقااوق زنااان ماای ةمطااالبی دربااار تجاادد ة، در نشااری«فمینیساات»امضااای 

ر.ک  مطاارح کردنااد ) مساایش هجااری 6863را نخسااتین بااار در اواخاار سااال  « فمینیساا،»
باا   و ای از رفعت با امضای فمینا در مقاله...« در مه اردیبهشت »(. شعر 686: 6838خسروپناه، 

 است. آمده« ختر پارسید»عنوان 

 منابع

 . تهران: خوارزمی.های میرزا فتحعلي آخوندزاده اندیشه(. 6836آدمیت، فریدون. )
 . تهران: پیام.8. چهای میرزا آقاخان کرماني اندیشه(. 6897. )ااااااااااااااااااا 
 . تهران: گستره.ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران(. 6837. )ااااااااااااااااااا 

 شاه. علی . تهران: صفی3چ. قیام شیخ محمد خیاباني در تبریز(. 6893ری، علی. )آذ

 . تهران: زوار.1چ .از صبا تا نیما (.6879پور، یحیی. ) آرین

صاص   .6ش .پژوهي ادب .«تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات(. »6831زاده، فردوس. ) آقاگل
 .87 ا67

ـ 3811ر نزدیک و خاورمیانه )ادبیات مدرن در خاو(. 6863اوستل، رابین. ) . ترجماة  (3971ـ
 سادات شجاعی. تهران: بایا. داری و عطیه احمد تمی،

 . تهران: مرکز.8. چسیر رمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیما(. 6833جعفری، مسعود. )

ها و مبارزۀ زن ایراني از انقالب مشروطه تا سلطنت  هد  (.6838) .خسروپناه، محمدحسین

 . تهران: پیام امروز.8. چپهلوی
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 نا. جا: بی بی .های شیخ محمد خیاباني نطقتا(.  خیابانی، بهرام. )بی

شناسی انتقاادی: رویکاردی ناوین در بررسای سابک براسااس        سبک(. »6866درپر، مری،. )
 .16 ا87صص  .67ش .9س .نقد ادبي .«تحلیل گفتمان انتقادی

 .3ص  .(631)پیاپی 98ش .دتجد .«دختر پارسی(. »6866. )(فمینارفعت، تقی )
 باه  .(غـزل  71هـای معنـایي غزلیـات سـنایي )     تحلیل حـوزه (. 6868) .زمانی، محمدمهدی

تهاران:   .ناماة کارشناسای ارشاد زباان و ادبیاات فارسای       پایان .کورش صفوی ییراهنما
 ی.ئدانشگاه عالمه طباطباهای خارجی  دانشکدة ادبیات و زبان

رابطاة زباان و قادرت    (. »6861) .اهلل ایرانزاده نعمت، کوروش صفوی و زمانی، محمدمهدی
مطالعات زباني  .«(وفای به عهاد »در نخستین شعر نو فارسی )تحلیل گفتمان انتقادی شعر 

 .633ا697صص  .61ش .3س .و بالغي
 . تهران: مرکز.7. چتاریخ تحلیلي شعر نو(. 6868شمس لنگرودی، محمد. )

های معنایی از منظار نظاام واژگاانی زباان      ة حوزهنگاهی به نظری(. »6838صفوی، کورش. )
 .66ا8صص  .(38)پیاپی  6ش .86 د .علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شیراز .«فارسی

 . تهران: علمی.شناسي ادبیات آشنایي با نشانه(. 6868) اااااااااااااااااا .

پژوهش  .«طهنگرش دینی شاعران دورة مشرو(. »6836مالکی. )زهره غالمرصایی، محمد و 

 .888ا677صص  .61ش .زبان و ادبیات فارسي
 . تهران: سخن.ها ها، رویکردها و روش شناسي: نظریه سبک(. 6866فتوحی، محمود. )
پیاران و دیگاران.     ترجمة فاطمة شایساته  .تحلیل انتقادی گفتمان(. 6836فرکالف، نورمن. )

 . تهران: دفتر مطالعات توسعه و رسانه.8چ
. ترجمة مسعود جعفاری.  8. چطلیعة تجدد در شعر فارسي(. 6863حمد. )کریمی حکاک، ا
 تهران: مروارید.

محمادعلی هماایون    ة. ویارایش و مقدما  قیام شیخ محمد خیاباني(. 6868کسروی، احمد. )
 . تهران: مرکز.3کاتوزیان. چ

 .83ص  .8ش .آزادیستان .«مدار افتخار(. »6866کسمایی، شمس. )
 . تهران: آگه.8. ویراست شناسي شعر سوی زبان به(. 6868بوی. )نمحمد مهاجر، مهران و 

های شایخ   ها و سخنرانی تحلیل محتوای نطق(. »6868ساالریان. )عنایت پور، محمد و  نعمت
 .61 ا77صص  .88ش .3س .های علوم انساني پژوهش .«محمد خیابانی
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. 7 . چنهضـت ملـي  اسـتبداد، دموکراسـي، و   ال،. (. 6863کاتوزیان، محمدعلی. )همایون 
 تهران: مرکز.

دولـت و جامعـه در ایـران: انقـراج قاجـار و      ب. (. 6863. )اااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 . تهران: مرکز.3. چاستقرار پهلوی

. ترجماة  نظریـه و روش در تحلیـل گفتمـان   (. 6868) .فیلیارس  یورگنسن، مارین و لاوئیس 
 . تهران: نی.8هادی جلیلی. چ

برداری و تادوین   گردآوری، نسخه .مجموعة کامل اشعار نیما یوشیج(. 6831) نیما.یوشی ، 
 . تهران: نگاه.3 سیروس طاهباز. چ
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