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Abstract  
The study of hegemonic semantics shows how the signs take their 

transcendental path and serve the hegemonic meanings. The purpose of this 

study is to investigate the formation, production, and reception of meaning in 

the field of sustainability literature. In this regard, the hegemony in the two 

resistance-oriented poems by Mehdi Hamidi Shirazi entitled "In the waves of 

the sand" and the poem "Abd al-Sabar" composed by Mahmoud Darvish was 

examined. Sign-semantic study of these two discourses shows how two poets, 

using cultural, national, and local backgrounds and archives, produce 

resistance-oriented meanings, distancing themselves from existing and known 

contexts and confronting the narrator with unexpected elements. Other 

findings of the study include the existence of two identical value systems, 

which is the praise of freedom and liberty. This value system is in the 

mechanisms of production in the scheme of emotional discourse in order to 

establish the prevailing hegemony, that is, to praise stability and freedom in 

society, and to marginalize other concepts. 
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  شعر ود گفتمان در عاطفي طرحواره معناشناسانه -نشانه تحلیل

 «الصُبّار أبدُ» و «سند امواج در»

 اکبر نورسیدهعلی

  ایران، سمنان، سمنان دانشگاه، عربی ادبیات و زبان گروه، استادیار 
  

 ایران، سمنان، سمنان دانشگاه، عربی زبان مترجمی ارشدسیکارشنا  رقیه پوربایرام

 چکيده
 طي را خود استعالیي مسير هادال و هانشانه چگونه که دهدمي نشان هژمونيک سانةمعناشنا -نشانه بررسي
 دریافت و توليد، گيريشکل بررسي پژوهش این هدف گيرند.مي قرار هژمونيک معاني خدمت در و کنندمي
 مهدي ا ر در محور ملاومت شعر دو در موجود هژمونيراستا،  این در است. پایداري زمينةادبيات در معنا

 -شانهن مطالعةشد.  بررسي درویش محمود سروده «الصُّبار أبد» شعر و «سند امواج در» عنوان با شيرازي حميدي
 و ملي، رهنگيف آرشيو و پيشينة از استفاده با شاعر دو چگونه که دهدمي نشان گفتمان دو این ختيمعناشنا
 یابگفته و گيرندمي فاصله شدهشناخته و موجود هايبافت از و پردازندمي محورملاومت معاني توليد به بومي
 رزشيا نظام دو توان به وجودهاي پژوهش ميهمچنين از دیگر یافته سازند.مي مواجه غيرمنتظره عناصر با را

 در توليد سازوکارهاي در، اشاره کرد. نظام ارزشي مزبور  است آزادگي و آزادي ستایش همان که یکسان
 به و هجامع در آزادگي و پایداري ستایش یعني حاکم هژموني تثبيت جهت در عاطفي گفتمان طرحوارۀ
 . کند، سير مي مفاهيم سایر راندن حاشيه

  سند، امواج در پایداری، ادبیات عاطفی، طرحواره هژمونی، معناشاناسای،   -نشاانه ها: کليدواژه
 .الصُبّار أبَدَ
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 مقدمه

گفتماني  هاياشناسي ابزاري است که سازوکارهاي توليد و دریافت معنا را در نظاممعن -نشانه
رار دارد. هاي گفتماني قکند، چراکه فرآیند معناسازي تحت نظارت و کنترل نظامبررسي مي
ار ها در مرکز قرهاي گفتماني، وجه اشتراک تمام آنوجود کثرت و تعدد نظام همچنين با
با اتکا به آن سعي در ایجاد تغيير در شرایط نامطلوب و رفع و ها است ها و شَوِ دادن کنش

حصول هایي است که مناپایداري وضعيت موجود را دارند. ادبيات پایداري نيز از نوع گفتمان
لت ترین رسادریافت وجود ناپایداري و نابساماني در اوضاع وطن است. درحليلت، اصلي

ست که ابزاري ا»لب پایداري است و ادبيات به طور عام ادبيات پایداري ترسيم اشکال مخت
 «وچرایي قرار بگيرندتواند مورد چوناز طریق آن، هنجارهاي یک فرهنگ مشترک مي

در و گنجد (. همچنين ادبيات پایداري در هيچ قالب و چارچوب خاصي نمي6695، 6)ميلز
 ،که همان ملاومت استرا حد اي از جهان و هر زباني که باشد، مفهوم و ارزشي واهر گوشه
هاي متعدد معناشناسي و نظام -بررسي این گونة ادبي از منظر نشانه ،کند. بنابراینتوليد مي

ها را به ترسيم کند و در خالل آن ها و ضدارز تواند چالش و تباني ارز گفتماني مي
   د.چگونگي توليد هژموني و بایستگي دفاع را در ادبيات ملل مختلب نشان ده

نظر به نياز به بررسي با نگرشي نو در حوزه ادبيات تطبيلي بر آن شدیم با انتخاب دو شعر  
لت آنچه در حليهاي مختلب بپردازیم. از دو ادبيات تبييني از حضور نشانه معناها در بافت

 واقع سير بررسي با رویکردي نو است. در کند،ميهاي پيشين متمایز این نوشتار را از نوشته
ه معناها را ب-گيري و چگونگي هژمونيک شدن نشانهروند و سازکارهاي شکل، این ملاله
 دوستيو وطن اينحوۀ ساخته شدن مفاهيم ناسيوناليستي، اسطوره ،کشد. بنابراینتصویر مي

در مجراي ادبيات تطبيلي و در حوزه ادبيات پایداري و در دو اقليم متفاوت به نمایش  را
 گاارد. مي

هاي گفتمان حاصل این کار معناهاي هژمونيکي در نظام -سي فرآیند ساخت نشانهبرر 
 معناشناختي مطرو نشده است.  -پژوهشي است و تاکنون در مباحث نشانه

شده،  ها هژمونيکچگونه دال»که  ال استؤس این به دنبال پاسخگویي به حاضرپژوهش   
در پاسخ و  «زنند؟و درویش رقم مي شيرازيمدلول هژموني ملاومت را در گفتمان حميدي

                                                            
1- Mills, S. 
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هایشان در جهت اللاي شيرازي و درویش در گفتمانحميدي که رسد:به این سؤال به نظر مي
 هژموني ایثار و ملاومت هستند. 

 پژوهشۀ نيشيپ. 0
اخته شد. شن يريشع درضايبا آ ار حم رانیاست که در ا انينوبن يدانش يسمعناشنا -نشانه

 .اشاره کرد ریبه موارد ز توانيمن ایشا ازجمله آ ار
 «بررسي شرایط توليد و دریافت معنا در ارتباط گفتماني» ( در ملالة6866شعيري و ترابي ) 

پردازد. این پژوهش معنا را امري از پيش گيري و انتلال معنا ميبه بررسي عوامل شکل
ي موقعيت و طي فرآیند داند. درواقع معنا در چرخة تعامل بر اساسشده و  ابت نميتعيين

 لت دارد.طور فعال دخایابد که در آن شرکاي گفتماني )گفته پرداز و مخاطب( بهتحلق مي

-سعي دارد با تکيه بر اصول معناشناسي نشان« معناشناسي تعامل»( در ملالة 6838)شعيري  

زبان  دنشز گریواسطة آن در جهت معناتوان بهمتعالي است که مي فرآینديدهد که تعامل، 
-اندازه تعامل و معنا یکدیگر را تلویت ميدهد که تا چهگام برداشت. این موضوع نشان مي

 کنند. 

« فتمانيمعناشناسي گ -شناسي ساختارگرا تا نشانه -از نشانه»( با عنوان 6833شعيري )ملالة  
شده تعيين شگرا که معناهاي از پيشناسي ساختبيانگر بررسي شرایطي است که ما را از نشانه

معناشناسي گفتماني که در آن معنا تابع  -در آن از اهميت زیادي برخوردارناد باه نشانه
 دهد.مااکره و کشمکش و تنش بين ساطوو زبااني است، سوق مي

ج گاار به بيان نتای« از ساختارگرایي تا پساساختارگرایي»( با عنوان 6831حليلت )ملالة  
ارت پردازد؛ نتایجي که نویسنده به آن دست یافته، عبرایي ميساختارگرایي به پساساختارگ

اعي اي اجتمدهد و پدیدهاست از: زبان به عنوان یک رسانه غيرشفاف، واقعيت را شکل مي
به  و ها در منشأ خود اجتماعي هستندشود، سوژهو جایگاهي براي مبارزۀ سياسي تللي مي

 .شودنلش گفتمان و متن توجه جدي مي

هاي گفتماني شوشي معناشناسي نظام -نشانه»ملالة ( در 6869اللهي )زواره و خليلطحان 
د معنا در گانه در توليبه چگونگي ارتباط حواس پنج «در الالیي ليلي ا ر حسن بني عامري

-پي نمایاندن این موضوع است که داستان درواقع این ملاله در .پردازدداستان الالیي ليلي مي

 هاي گفتماني را دارند. چه حدي قابليت تحليل به وسيلة نظام ران تاهاي کوتاه ای
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ر امواج د»گيري، توليد و دریافت معنا در دو گفتمان به بررسي شکلحاضر  پژوهش 
 پردازد. در این ملاله، هژموني و باور دو شاعر، مبتني بر دفاع از گونةمي «أبدالصبار»و « سند

 شود تا در سایةو وجوه متعدد آن بررسي مي «پایداري» یعني همان ؛ارزشي مسلم جامعه
گيري طرحوارۀ نظام گفتماني عاطفي، خواننده را با زوایاي متعدد و متکثر چگونگي شکل
 گيري این نظام آشنا سازد.معنا و منبع شکل

 معناشناسي  -شناسي تا نشانهاز نشانه. 5

گي ها را در زنداند، حيات نشانهوین ناميدهشناسي نکه او را پدر علم نشانه 6سوسورودد فردینان
رابطة دال و مدلول مطابق قرارداد و توافلي صورت  ،زعم اوکرد. بهاجتماعي مطالعه مي

ایر ناپاي جدایيگيرد که مورد اتفاق در جامعه است. او رابطة ميان دال و مدلول را رابطهمي
ه گونه کیعني همان ؛کندتفاده ميروي کاغا اس داند و براي تشریح این مطلب از دومي
 ر است. ناپایرابطة دال و مدلول نيز گسست، روي کاغا را از یکدیگر جدا کرد توان دونمي
اي که هر دالي گونهبه؛ سوسور، نشانه امري انتزاعي و رهني استدوبراساس دیدگاه  

قائل تفکيک  8ارو گفت 2زبانهمچنين از آغاز ميان وي  یادآور مدلولي خاص در رهن است.
ورد نکتة دیگر در م رود.شمار ميبه يینوعي آغازگر ساختارگرابه همين دليل به .شودمي
کي و خالي دهندۀ نشانه، مکانيرابطة بين عناصر تشکيل»سوسور این است که دوشناسي نشانه

 و شودميهاي متعين در زبان جاري زیرا نشانه در قالب ارز  ؛از حضور عامل بشري است
در قالب رابطة دال و و  شودميعني در زبان منجمد مگيرد که فلط زماني نشانه شکل مي
 . (6868 ملدم،داودي) «مدلول درخور مطالعه است

عنوان پدر که از او بهاست  5شناسان ساختارگرا چارلز سندرس پيرسنشانه دیگر از 
مفهوم  شناسي خود ازنشانه شود. او براي شرو و بسط نظریهي یاد ميیشناسي آمریکاسنت
نشانه، مفسر و موضوع سه ضلع اصلي مثلث  ،شناسي اوکند. در نشانهاستفاده مي« داللت»

ه و یعني آیکون )شمایل(، نمای ؛سه نوع نشانه»د. در نظر او ندهشناختي را تشکيل مينشانه
که در این تعریب  ايترین نکتهمهم .(6861شعيري،  )توحيدلو و «نماد اهميت بسزایي دارند

                                                            
1- De Saussare, F. 

2- Long 

3- Paol 

4- Peirce, C. S. 
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شانه دارد، حضور کسي است که ن ضرورتگيري فرآیند نشانگي از سوي پيرس براي شکل
مفهومي  راها را بسيار گسترده و آنبراي وي حکم نشانه را داشته باشد. پيرس حوزه نشانه

 دانست و بر این باور بود هر چيزي که به هر شکل به چيزي دیگر داللت کند ازهمگاني مي

سوسور تمرکز خود را بر نشانه استوار ساخت و در زمرۀ دوظر وي نشانه است. پيرس مانند ن
  ساختارگرایان جاي گرفت.

از کساني است تا حدودي وضعيت انجماد نشانگي را تغير داده است. این  6یلمسلب لوئي 
 يان وجاي دو اصطالو رایج دال و مدلول از دو اصطالو سطح بشناس دانمارکي بهنشانه

اه در دیدگ دو را نيز به دو وجه صورت و ماده تلسيم کرد. سطح محتوا بهره جست و این
ها از نشانه»نکتة مهمي که وجود دارد، این است که  ،هاي زبانيهايیلمسلب و مطالعة پالن

چارچوب محدود تحت تسلط خود و رابطة تلابلي سوسوري و نظام بستة دال و مدلولي، 
  .(6862آیتي، ) «شودظام فرآیندي ميخارج و وارد ن

و شود با الگعنوان پدر معناشناسي نوین یاد ميکه از او به 2آلژیر داس گریماسسرانجام  
ه و نشانیلمسلب، دو اصطالو برون يگرفتن از طرو نظریة سطح بيان و سطح محتوا

تباط پرداز و با ارتهعنوان گفبه را لة حضور انسانأنشانه را مطرو ساخت. او با طرو مسدرون
ناشناسي گفتماني مع -گرا به نشانهشناسي ساختساز عبور از نشانهزمينه ةپدیدارشناختي با نشان

هاي جدیدي در علم پرداز باعث شد حوزهفراهم آورد. همچنين حضور عاملي به نام گفته
 معناشناسي کشب و مطالعه شود.  -نشانه
ي شناسهایش عامل عبور از نشانهوم سير اندیشهمطالعات گریماس در دورۀ د»شک بي 

را  آنچه مطالعات گفتماني و معناشناسي گفتمان است -گااري نشانهساختارگرا و پایه
 «داز بودپردگرگون کرده و از فرم مکانيکي صرف خارج کرد، حضور عاملي به نام گفته

اي سي توليد معنا در رابطهمعناشنا -نشانه، بر این اساس، در رویکرد متأخر .(6869ي، )آیت
 رود.موجب آن معنا امري سيال، متکثر و نامتعين به شمار ميبه وگيرد مي تتعاملي صور

 هژموني. 2

است که به توصيب تسلط  «Hegemonie»اي فرانسوي هژموني مفهومي برگرفته از واژه
ینکه جاي ابه»اقع پردازد. درواجتماعي یک گروه بر گروه دیگر بدون اعمال زور و فشار مي

                                                            
1- Yjelmslev, L. 

2- Greimas, A. 
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ها، پيشنهادها یا اندرزهاي خود به آنچه خواهان انجامش دیگران را از طریق اوامر، درخواست
 ها آزادانه و با طيبتوانيم ارهان را به طریلي شکل دهيم که آنهستيم، آگاه سازیم، مي

  (.6862فشکي فراهاني، )حميدي« کنندخواهيم عمل گونه که ما ميخاطر، آن
ین سازد. اگفتمان جهان اجتماعي را در قالب معنا مي»بر این باورند که  6کالئو و موفال 

ها اموري بسته نتيجه گفتمان شود، در بات دارد انجام ميساختن از طریق زبان که ماهيتي بي
ها دارند باز نوع ارتباطي که با سایر گفتمان و تغييرناپایر نيستند و هویت خود را به واسطة

ي خود گفتمان وقتي توانست به یک  بات نسبي برسد و نظام معنای بنابراین،کنند. ریب ميتع
هایي که باورها یا نگر  .(6868)ملدمي، « شودميبه گفتمان هژمونيک تبدیل  کندرا تثبيت 

صورت هوشيارانه در افراد وجود نداشته گيرند، ممکن است هميشه بهت ميأاز هژموني نش
هایي را در گروهي بدون آنکه خود بر توان الگوي عملبه مدد هژموني مي واقع باشد؛ در

 ،هاي مطلوب نظر قرارداد. بنابراینها و شو آن واقب باشند، توليد کرد و آنان را در کنش
 )یورگمسن و« آیداي است که طي آن اجماعي بر سر معنا به دست ميمااکره»هژموني 
 .(6836، 2فيليپذ
 هژموني برخالف»ث اختالف ایدئولوژي و هژموني بر این باور است که: در بح 8گرامشي 

ان در تمام چنين، زورمندانه، همراه فریب و نيرنگ دارد، آنیایدئولوژي که حالتي از باال به پا
 ،بنابراینآید. شود که در قالب علل سليم درميها تنيده ميابعاد زندگي روزمرۀانسان

 «هژموني برخالف آن داراي بعدي فرهنگي است ، امادایدئولوژي بعدي سياسي دار
ها ممکن است چنان عميق در الگوهاي فکري و زبان باورها و نگر  (.6833تهراني، را ي)

 . ها را بدیهي فرض کنيمریشه دوانيده باشند که ما آن
واقع هژموني توسط  ، هژموني گفتماني است؛ درهاي موجودیکي از انواع هژموني 

ا است. هشود و موفليت آن در گرو تأ يرگااري و کنار زدن سایر گفتمانها خلق ميگفتمان
دن یک هژموني ش»توان گفت: معناها مي -در باب چگونگي هژمونيک شدن نشانه بنابراین،

ارگرفته پایر  قر نشانه به این معنا است که معناي آن در سطح وسيعي در افکار عمومي مورد
، )باي« ها به وجود آمده استعي انسداد هرچند موقتي در معناي نشانهواقع نو است و یا در

                                                            
1- Laclau, E. & Moffe, SH. 

2- Jorgensen, M. &  Filips, L. 

3- Gramsci, A. 
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ان تومعناهاي هژمونيکي در فرآیند گفتمان مي -درواقع در خالل بررسي نشانه. (6868
 کرد. اشارهها را چگونگي هژمونيکي شدن نشانه

 «أبَدَ الصُبّار» و« در امواج سند»ای کوتاه به شعر اشاره. 0

بيتي و روایتي است که به  13سرودۀ مهدي حميدي شيرازي منظومة  «سند در امواج»شعر 
شاه و نثار کردن جان، مال، زن و دین خوارزمالهاي سلطان جاللها و فداکاريشرو رشادت

يب بدین ترت . شاعرپردازددر ملابل حمالت وحشيانة مغول به ایران مي و فرزند در راه وطن
 سازد. ميوجوه مختلب آن در سرزمينش آشنا  مخاطبين را با شرو پایداري و

ت. ين اسطچهرۀ معروف ادبيات پایداري فلس، سرودۀ محمود درویش« بارأَبد الصّ»شعر 
هاي مردم فلسيطن از مسائل و آالم رنج، آوراگي، شاعر در این شعر به وصب کوچ اجباري

-ده کننمجاب گو وو پدري پاسخ -است هاي آتيکه نماد نسل -گرزبان پسري پرسش
پردازد. درویش در خالل این مي -دار هژموني ملاومت گاشتهنسل حاضر و ميراث نماینده

هاي فلسطينيان پيرامون دفاع از وطن، فرا رسيدن آزادي بيني، افقسروده، ایدئولوژي، جهان
 یاب منتللبه گفته -روزي که در آن حشائش نيسان همه جا را در بر خواهد گرفت - را
 کند.مي

 روند هژمونيزه شدن مراحل طرحواره عاطفي گفتمان در. 0-0

را تحت پوشش قرار سيطرۀ عواطب بر گفتمان همانند رایحة عطري است که سراسر آن
وده بهره بوجوي عواطب در گفتمان بيشناسي از جستها زباناما دليل اینکه سال ،دهدمي

 تحليل فرآیند پيچيدۀ عاطفي و زیهاست، این است که ابزاري مناسب و کافي براي تج
معناشناسي با داشتن ابزارهاي مطالعاتي محکم، امکان بررسي  -اند. امروزه، نشانهنداشته

ریان مطالعة ج که اما باید به این نکته توجه داشت ،فراهم آورده است را عاطفي گفتمان
، ستگفتمان ني وجه مطالعة خصوصيات عاطفي و رواني موجود درهيچعاطفي گفتمان به

یق گيري و توليد نظام عاطفي و چگونگي ایجاد معنا از طربلکه به معناي بررسي شرایط شکل
هنگام سخن از جریان عاطفي، وجود صرف چند واژۀ عاطفي به معناي  ،آن است. بنابراین

راهبردهاي ایجاد آن است. جوي وه هدف، جستنيست، بلکمدنظر نظام عاطفي گفتمان 
د، بلکه گيردر این صورت دیگر نظام عاطفي در ملابل شناخت و منطق قرار نمي بنابراین،

 گيرد.ها قرار ميعواطب در تلابل با کنش
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نيایي گيرد. ددرمجموع دنياي عاطفي دنيایي است که در تلابل با منطق روایي قرار مي 
است.  :وِ شَ» ،دهدکه دیگر برکنش استوار نيست و آنچه اساس این نظام را تشکيل مي

ي بدون اینکه برنامه و یا هدف»مشتق شده، وضعيتي است که در آن  شدن شَوِ  که از مصدر
متوجه حضور خود نسبت به دنيایي که در آن قرار  لحظهتواند هر گر ميمطرو باشد، شَوِ 

خود را مهياي دریافت خود و دیگري سازد. شو  ،  ير همين حضورأو تحت ت شدهدارد، 
دنيایي است که ، دنياي عواطب .(6869)شعيري، « مهيا شدن سوژه دانست توانرا مي

ها و کنش» فتگتوان بنابراین، ميخورده است.  ناپيوستگي را ترک گفته و با استمرار گره
 . «ارندگاها تا ير ميها بر کنشگونه که شَوِ گاارند، همانگر تأ ير ميشَوِ  جهان بر
دهي معتلد است که طرو ساختمان بعد عاطفي کالم که سازمانشناس، زبان 6ژاک فونتني 

 است: فرآیند عاطفي گفتمان را بر عهده دارد از مراحل زیر تشکيل شده

تحریک عواطب، شروع و ابتداي فرآیند عاطفي گفتمان است که  :تحریک عاطفي مرحلة -
اي در و فشاره ايو حضوري عاطفي از نظر گستره شودميگر دچار شوشي احساسي شَوِ 

 شود: کندي، شتاب،گر دچار تغيير ميگيرد و ریتم و آهنگ حرکت شَوِ او شکل مي
گر است که به آن دچار شده گر وجود حسي خاص در جسم شوِ ناآرامي وتوقب نمایان

هاي عاطفي از طریق آهنگ یا اي است که در آن تنشطورکلي این مرحله، مرحلهاست. به
  نماید.مي ریتم کالمي بروز

یکي از عناصر سازندۀ گفتمان عاطفي افعال مؤ ر هستند که خود مستليماً نلش کنشي » 
، دانستن، خواستن، بایستن: اند ازگاارند. این افعال عبارتندارند و بر افعال کنشي تأ ير مي

م هو این افعال در فرآیند گفتمان هم به طور صریح  .(6869)شعيري، « توانستن و باور داشتن
تواند در تعامل و یا در چالش با یکدیگر قرار گيرند و و ميشوند ميبه طور ضمني رکر 

 هاي ارزشي و بار عاطفي مختلفي را توليد کنند.گونه
گر را دریافت توان بيداري یا تحریک عاطفي شَوِ در ابيات انتخابي از شعر حميدي، مي 

. از هجوم شودميگر عاطفي ساسِ شَوِ ساز و حاي، سرنوشتهاي اسطورهکه ملدمةکنش
اي در دل شاه خوارزم ایجاد لرزه یک افرادبهدرپي مغول و کشته شدن یکو حمالت پي

 :شوددر این گفتمان حاکم مي به خاطر هجوم دشمن گویا ریتمي کند و حتي سکون . شودمي

                                                            
1- Fontanille, J. 
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 دل خوارزمشاااه باه یک لحمه لرزید 
 امیااا يهااايتااازدسااااات تاارک ز

 اي خون، در قرص خورشيددر آن دری
 چاه اندیشااايد آن دم کذ ندانسااات  

 

 کااه دیااد آفااتاااب بااخاات خاافااتااه       
 بااه آبساااکاون شاااهي بر تخاات خفتااه  

 دیااد شاااااتاانیغااروب آفااتاااب خااو  
 شااااد تردهیااکااه مژگااانش بااه خون د

 

 (2868)حميدي شيرازي، 
 

 بيندواقع آن لحظه که شاه خوارزم، غروب خرگه خوارزمشاهي خود را نزدیک مي در 
شاه( رزمگر عاطفي )خواهاي عاطفي جسم شَوِ  ر آگاهي یافتن(، اولين تکانهؤم )یعني فعل

تر شاه به نزدیکبيداري عاطفي مدیون دانستن و آگاهي خوارزم .شود از این بيت آغاز مي
، با تحریک عواطب همراه شد  ر دانستن کهؤر دشمن است. همچين سازۀ فعلي مکشدن لش
ا . این بيداري و یشودميگر عاطفي ساز شَوِ ات سرنوشتاي براي اتخار تصميمملدمه

نمایان  -گرفته است شاه را دربرکه دل خوارزم-تحریک عاطفي از طریق نگراني و اضطرابي 
 ،گر عاطفي شدهنتيجه عنصري که موجب بيداري عاطفي و تحریک شَوِ  د. درشومي

 ،گر عاطفيشود و در دل شَوِ تر ميآن وسيع لحظه دامنة جنگ، قتل و غارت است که هر
 .کندميتوانش را فراهم  افکند و ملدمات ورود به مرحلةاي ميلرزه

گران عاطفي دچار در شعر محمود درویش نيز تحریکات و یا بيداري که در آن شَوِ  
نظر  زند که ازمشاهده است و حضوري رقم مي شود در ابتداي شعر قابلحسي خاص مي

 شود:اي قابل تبيين ميرهاي و فشاگستره

 (. 2868درویش، ) « إلی أینَ تأخُذَنی یا أبی؟إلی جبهَةب الرِّیحب یا ولدی...»
 «مرا به کجا مي بري اي پدر؟ فرزندم به سمت وز  باد...»

ه گري کدر شعر درویش، آهنگ گفتمان عاطفي کند و نمود آن مستمر است، شَوِ  
ي او از چرایي ترک خانه و چگونگي ملصد ضعيب دچار تنشي عاطفي شده و ميزان آگاه

دارد همه ابهام او را بر آن ميه است که از ميان اینیافتگر راه شده، تردیدي به جان شَوِ 
ده گر دچار نوعي بيداري شواقع شَوِ  که از پدر از کجایي و کيفيت ملصد سؤال کند؛ در
نگي اني از چگونگي مهاجرت و چگوکه این بيداري و تحریک باز مبتني بر اضطراب و نگر
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 شود در قالباي که به حال خود ترک ميملصد است و همچنين نگراني از خانه و کاشانه
 یابد:هایي مبتني بر اضطراب و نگراني بروز ميسؤال

  إلی أینَ تأخُذَنی یا أبی؟لماذا تَرَكتَ الحِصانَ وحيدا؟»

 (2886)درویش،  «متی یا أبی؟ومَن یَسكُنُ الِبَيتَ مِن بَعدِنا یا أبی؟و 
بري اي پدرم؟ چرا اسب را تنها رها کردي؟ پدر و پذ از ما چه کسي در مرا به کجا مي»

 «خانه سکني خواهد گزید؟ و کي برخواهيم گشت؟

ست ا بيداري عاطفيشود احساس اضطراب و نگراني پسر همان طور که مالحظه ميهمان 
ریان ج شود و نيز ملدمةرود و در طول گفتمان دنبال ميشمار ميکه مبناي فرآیند عاطفي به

ر گرفته اي که در نظواقع مطابق فرضيه شود. دربازگشت به وطن و زندگي مي یلينعاطفي 
اي براي شده اینک ملدمه شد، هژموني که توسط عناصر دخيل در گفتماني عاطفي توليد

 وان به شکل زیر ترسيم کرد:تکه طرو آن را مي شودميبروز فرآیند گفتمان عاطفي 

 

جاد گران ایبيداري عاطفي در شو ، دانستن و نتيجة این دو سازه، از تعامل بایستن
ها و توان گفت تمام دالشود. در حليلت، ميشود وگونة ارزشي ایستادگي توليد ميمي
در روند معناها ندارد که  -سازي ملاومت در این نشانههاي شعر، مدلولي جز هژمونيبرونه

یعني محصول تحریک عواطب و بيدار شدن  ؛دهدیاب انتلال ميرا به گفته گفتمان آن
عواطب درک در خطر بودن سرزمين در صورت عدم از خودگاشتي و ایثار است. هرکدام 

شيرازي و درویش به نحوي در جهت نمایاندن بيداري عواطب یعني حميدي ؛از دو شاعر
هاي شعر هستند. هدف دو شاعر با آوردن تمثيل و شخصيت گرانناسيوناليستي در شو 

 عواطب کردناند، د بيدار شاه و یارانش و پسر و پدري که اسب و خانه را رها کردهخوارزم
 ن هژموني دفاع و پایداري در قدم اول با بيدار ساختن،گان( است. بنابرايهیابان )خوانندگفته

 گيرد. قرار مي یابانعواطب در مسير انتلال به گفته

مرحلة بعد از تحریک عاطفي، مرحلةتوانش عاطفي است. در این : مرحلةتوانش عاطفي -
کند. در شعر گر آمادگي الزم براي کسب هویت عاطفي را پيدا ميمرحله، شَوِ 

 هژمونی مقاومت    آگاهی از وجود دشمن       داری عاطفیبی
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شيرازي، ترسي که ناشي از درک خطر دشمن است، نوعي توانش عاطفي در حميدي
هاي عاطفي چون ملاومت، کسب ویژگي و او را آمادۀ آوردخوارزم به وجود ميشاه

سازد. صالبت، دلي آکنده از یلين، خشم و خرو ، گاشتن دلبستگي به همسر و فرزند مي
 «انستند»است که با فعل « فعلي مؤ ر سازۀ»خوارزم افتاده همان درواقع ترسي که در دل شاه

 و آمادگي، . حاصل این توانشهمراه است، او نسبت به نزدیک شدن خطر دشمن و آگاهي
با  و کندکه تا آخرین لحظه ایستادگي مياست ي یهایي چون مبارز و جنگجوکسب هویت

 دارد.وطن گام برمي هدر را اردثار هر آنچه دن

 چه اندیشيد آن دم کذ ندانست
 چون آتش در ساااپاااه دشااامن افتاااد 

 تسیک خوابهرایکآنگه کودکانپذ
 ودآلباگايار اي موج سااانگين کب   

 بااخااور اي اژدهاااي زناادگااي خوار
 

 تر شاااادکااه مژگااانش بااه خون دیااده  
 تر شاااادز آتااش هم کمي ساااوزنااده

 آگااياان در هااوا کااردنااگاااهااي خشااام 
 زهاام واکاان دهااان خشااااام، واکاان  

 دواکااان درماااانيدواکااان درد بااا 
 

 (2868شيرازي، )حميدي

که در  ها و تدابيرياندیشه، شود آگاهي شاه خوارزم از واقعهطور که مالحظه ميهمان 
م اي را در وي رقگيرد )رها کردن زن و فرزند از بيم نام بد در آب(، توانش عاطفهپيش مي
هاي فعلي مؤ ري سازد که در قالب سازهگداز ميحوادث جان هزند که او را آمادۀ ملابلمي

فدا  بنابراین، بيداري عاطفي ، توانش شود.چون )اندیشيدن، توانستن و خواستن( دریافت مي
 کند. خوار )سيل( را ایجاد ميکردن زن و فرزند در دهان اژدهاي آدم

 گر با آن مواجههایي که شَوِ توانش عاطفي پذ از تنش در شعر درویش نيز مرحلة 
توان تنشي خواند که آمادگي گر را ميشود؛ درواقع تردید و نگراني شَوِ فراهم مي، است

 ازد:سمهيا ميرا اومت و قدرت تحمل مصائب هاي عاطفي همچون صالبت، ملکسب ویژگي

ومَن یَسكُنُ الِبيتَ مِن بَعدِنا یا أبی؟ـ لماذا تَركتَ الحِصانَ وحيداً؟  -إلَی أَینَ تأخُذَنِی یا أبی؟» 
  (2868)درویش،  «یا أبی؟ـ متی 
بري اي پدرم؟ چرا اسب را تنها رها کردي؟ پدر و پذ از ما چه کسي در مرا به کجا مي»

 «سکني خواهد گزید؟ و کي برخواهيم گشت؟ خانه
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منعلد  «ین؟ متي؟ من؟ألي إلمارا؟ »گر که در قالب اداتي چون هاي شَوِ این پرسش 
 شود، باعثمواجه مي -که حاکي از یلين است- هاي پدرکه با پاسخشده است، هنگامي
 درویش، پدر، در شعر ،شود. بنابراینمي ،مورد آنچه تردیدآميز است کسب اطمينان در
 سازد.مي «یلين به بازگشت»کسب توانشِ عاطفي  پسر  را آمادۀ

 

شود، آگاهي به وجود دشمن و در خطر بودن سرزمين، پذ از همانطور که مالحظه مي
ید یابان پدگران و گفتهسازي عواطب در دو شعر، توانشي در شو تحریک و بيداري

کند. بيداري عواطب و ن ستيزي و ملاومت ميآورد که آنان را آمادۀ کسب هویت دشممي
گران وجود داشته که در این صورت با اللوه در شوِ بایجاد توانش ممکن است به طور 

بيدارسازي عواطب در آنان، هژموني و بایستگي دفاع از سرزمين به هنگام تجاوز دشمن، به 
 یابد. سهولت انتلال مي

فرآیند  حلاترین مرترین و محورياز اصلي این مرحله: مرحلةهویت یا شو  عاطفي -
خود، هویت عاطفي  گر ازدهد و شَوِ عاطفي است. در این مرحله، تغييرات اساسي رخ مي

ها، ابهامات، تصورات، تخيالت دهد. در این مرحله تمام پندارها، پرسشخاصي را بروز مي
-یابد که امکان ناممي شود و به هویتي مشخص دستگر پاسخ داده ميو تردیدهاي شَوِ 

شيرازي، هویت عاطفي، پذ از اندیشناک شدن شاه کند. در شعر حميديگااري پيدا مي
 دهد.شود و تغيير مطلوب در وي رخ ميمي در وي تثبيتاین امر خوارزم 

 چه اندیشااايد آن دم کذ ندانسااات 
 چون آتش در ساااپاااه دشااامن افتاااد 

 ا  در یاااد خااوارزم زبااان نااياازه  
 خون در دشت تاریکدر آن دریاي 

 باادان شااامشاااير تيز عااافياات ساااوز 
 

 تر شاااادکااه مژگااانش بااه خون دیااده  
 تر شاااادز آتااش هم کمي ساااوزنااده

 زبااان آتشااااي در دشااااماان انااداخاات  
 گشااااتبااه دناابااال سااار چاانااگاايز مي 

 کاارددر آن اناابااوه، کااار ماارگ مااي  
 

 (2868شيرازي، )حميدي

توانش هاي متفاوت، شوشي اي از وقایع و در مواجه با شاه خوارزم در گاار از هر مرحله
من مانند آتش به سپاه دش خواهي است. مثالًیابد که همان ازخودگاشتگي و وطنیکسان مي

 هژمونی مقاومت    آگاهی از وجود دشمن       توانش عاطفی
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 گردد و، به دنبال سر چنگيز ميشوددار ستاندن جان دشمنان جهد و نظير مرگ عهدهمي
-ميرقم  ،خواهي استگارد در او هویتي  ابت که همان وطنزماني که از زن و فرزند مي

 د.خور

شود اصلي مي گر وارد مرحلةدر شعر درویش نيز، پذ از بيداري و توانش عاطفي، شَوِ 
يير واقع، زماني در شعر درویش تغ که همان تغيير وضعيت و تثبيت شَو ِ عاطفي است. در

ته یاف را (؟ین، لماذا، متی و منألی إسؤاالت خود ) يگر پاسخ تمامشود که شَوِ ایجاد مي
هاي ا پاسخکند که نهایتاً برواقع پسر به نوعي اعالم پایر  و تثبيت هویت عاطفي مياست؛ د
شود؛ ستيزي و ملاومت در او تثبيت مينتيجه، هویت ظلم در و رسدگزار به اقناع تام ميکنش

 :شوداینک به پسر منتلل ميدر حليلت هژموني ملاومت نسل به نسل به پدر رسيده و هم

 (2868)درویش،  «اً صَليِبيَّة  قَضَمَتها حَشائِشُ نَيسانَ  بَعدَ رَحيلب الجُنُودِ...وتذكَّر قِالعَ»
ا ههاي ماه نيسان پذ از کوچ سربازان آنهاي صليبي که خار و خاشاکو به یاد بياور قلعه»

 «را درهم نوردید

خود پاسخ تمام تردیدها، سؤاالت و ابهامات  ،گرشود شَوِ همان طور که مالحظه مي
نابراین، ب کند؛کسي است که هژموني ملاومت را در وجود پسر کشت مي ،را دریافته و پدر

 به یاد آر روزي را که حشائش نيسان»گوید: پدر در آخرین جمله پذ از اقناع کامل پسر، مي
ه نتيجه، تثبيت هویت ک . در«ها را پذ از خروج سربازان درخواهد نوردیدهاي صليبيقلعه

، رقم ستاستيزي، ملاومت و اميد بازگشت به وطن و بازستاندن آن از بيگانگان همان ظلم
 پردازد.اه مير مةاگر عاطفي با دلي سرشار از یلين به صعود و ادترتيب شَوِ  این خورد. بهمي

 

آگاهي از وجود دشمن، پذ از طي مرحلة بيداري عواطب، آمادگي براي کسب هویت 
شود. به واقع دو شاعر پذ از پيمودن سير عاطفي و  محلق ميو شو  با کسب هویت و ش

فرد در هر  دانند که هرمي ستيزظلم را بایستگي کسب هویتي ترین بخش آنگفتمان، مهم
 را داشته باشد. سرزمين باید آن

 هژمونی مقاومت     آگاهی از وجود دشمن       بیداری عاطفی
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 تغيير وضعيت و هویت عاطفي، بروز اي است که در آن نتيجةمرحله: عاطفي مرحلة هيجان -
مي توان نوعي بيان جسرا مي کند که آنگر نمود پيدا ميست که در جسم شَوِ هيجاناتي ا

شيرازي، شاه خوارزم پذ از تثبيت هویت، یعني و یا فعاليت بدني دانست. در شعر حميدي
 سازد: ستيزي و قتال با دشمنان، این هویت را در جسم خود منعکذ ميملاومت، ظلم

 چو آتش در ساااپاااه دشااامن افتاااد 
 هنرمنااد يآن دو بااازو جااامساااراناا
 ديااچاايااخساااتااه پاا  يباااد پااا عاانااان
 تسخوا کیبهکیکودکان را آنگهپذ

 

 تر شاااادزآتاش هام کامي ساااوزنااده    
 زکشاااتن خساااتاه شاااد وز کاار وا ماند   

 خاارگااه آمااد  يچااون باارق و باااد ز 
 در هااوا کاارد نيااآگااخشااام ينااگاااهاا

 

 (2868شيرازي، )حميدي

 ؛شده است گر ظاهرسم شَوِ بيانگر هيجانات مختلفي است که در جباال ابيات  
احساساتي چون خشم، خستگي، درماندگي، ضعب ناشي از ستيز بسيار، خرو  و صالبت 

هاي مایهواقع این ن اند. درگر بروز یافتههایي فيزیکي هستند و در جسم شَوِ نشانه همهکه 
 ازد.سیعني ایستادگي، مواجه مي ؛هایي هستند که ما را با مدلولي واحددال ،جسمي

ني اي مبتهاي جسمانهگران در قالب فعاليتاین هيجانات در جسم شَوِ اما در شعر درویش 
 خورد:منظور استمرار پيمودن راه و همچنين یلين به بازگشت رقم ميبر قدرت به

كثيراً     كالماًهناجَعَلَ الماءَ خمراً. وقال   هنامَرَّ سَيِّدُنا ذاتَ یَومٍ .   یَلهَثانب عَلَی دَربب )قانا(: »
رَحيلب  دَبَع   قَضَمَتها حَشائِشُ نَيسانَ     وتَذَكَّر قاِلعاً صَليِبيَّةً عَن الحُ ِّْ، یا ابنی تَذَكَّرغَداً. 

 (2868)درویش،  «الجُنُودِ...
زنند: سرور ما یک روز از اینجا گار کرد، اینجا آب را به در آستانه )قانا( نفذ نفذ مي»   

هاي د و از عشق سخن داد، اي پسرم فردا را به یاد بياور و به یاد بياور قلعهشراب تبدیل کر
 «.ها را درهم نوردیدهاي ماه نيسان پذ از کوچ سربازان آنصليبي که خار و خاشاک

 يجسم یافته است و نمایة عاطفي یلين دست گر مردد به سازۀدر این مرحله شَوِ  
گونه ابراز داشت: عزم و توان اینشود. همچنين ميميآرامش در حاالت فيزیکي او نمایان 

ر تشبيه شده است که فلسطين را موسم بهار درب «حَشائِشُ نَيسانَ»ملاومت مردم فلسطين به 
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خواهد گرفت. این هيجانات عاطفي همانند تالطم گياهان فصل بهاري خواهد بود. در واقع، 
خواهد شد و  زودي از سکون خارجبهجسمي است که  طم و ناآرامي همان نمایةاین تأل

گر را بيرون خواهد و دشمن اشغال خشم و خرو  همه جاي فلسطين را دربر خواهد گرفت
 راند.

 

ي به این معن اي به همراه داردهر هویت و شو  کسب شده با خود نمایهباید گفت که 
حميدي شَوِ   گران همراه خواهد بود. در شعرشدن با بروز جسمي در شَو  که هر حذِ

پا گااشتن  هایي چون خشم، خرو  و زیرمبارز شدن و پایداري تا آخرین دم با نمایه
 گيري وطن و آرامشيیلين به بازپذ، عواطب همراه است و در شعر درویش شوِ  پایداري
 شود. که در آیندۀ نزدیک طوفان به پا خواهد کرد، نمایان مي

نوعي قضاوت، داوري و و  عاطفي است ارۀطرحو آخرین مرحلة: عاطفي ارزیابي -
 یابي وکدام از مراحل ماکور اتفاق بيفتد. ارز  تواند در هرگااري است که ميارز 

 یعني ؛اي ارزشي، منفي یا مثبت تللي شود، گونهشودميقضاوت مخاطب است که موجب 
، براین اساس کند.پایرد و یا طرد ميگر عاطفي را مياین قضاوت جامعه است که شَوِ 

هاي ارزیابي با هژمونيک شدن ارتباط تنگاتنگي دارد؛ یعني غالباً مفهومي که متضاد با سازه
 عکذ این مطلب .شودهژمونيک شده از سوي جامعه باشد از طرف مخاطب و بيننده طرد مي

نيز صادق است، چنانچه مفهومي همسو با مفاهيم هژمونيک شده باشد و در راستاي آن سير 
گيرد. براي مثال هر دو شاعر از مفاهيمي چون پایداري ، مورد استلبال مخاطبين قرار ميکند
ارزشي  گویند و مدافع گونةراه وطن سخن مي خودگاشتگي و تحمل مصائب در و از
پذ هر دو شاعر مدافع هژموني حاکم بر جامع  شوند که مورد تأیيد اجتماع است؛مي
گریختن، ترک وطن و تسليم شدن در ملابل  را یعني:اما اگر عکذ این مطلب  ،شوندمي

رزشي ا گفتند در جهت مخالب هژموني حاکم بر اجتماع، دین، سياست و گونةبيگانگان مي
 شدند.داشتند که قطعاً با طرد و حتي نفرت مخاطبان مواجه ميبرمي محاکم قد

ن گاه خود و همچنيپرداز در پایان شعر، گفتمان را از ندر شعر حميدي شيرازي، گفته 
 کشد: نگاه چنگيز به تصویر مي

 عاطفی هیجان    آگاهی از وجود دشمن       هژمونی مقاومت
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 بااه فرزناادان ویاااران گفاات چنگيااز    
 

 سااانکااه گاار فرزنااد بایااد، بایااد ایاان   
 

 (2868شيرازي، )حميدي

 کشد؛ یعني دشمن همواره دراین قضاوت ارزیابي چنگيز نوعي چالش را به تصویر مي
انيان خودگاشتگي ایر بت ازاما آن هنگام که هيبت و صال ،پي آسيب رساندن و ضرر است

توان نلطة تواند به ارزیابي منفي دشمن خود بپردازد و شاید ميبيند، حتي او نيز نميرا مي
 تني برارزیابي چنگيز مب  لل این شعر را همين بيت دانست؛ ارزیابي مثبت از جانب دشمن.

و  يوۀ پایداريآمادگي و یا توانش عاطفي است. او با دیدن و آگاهي یافتن از ش مرحلة
پردازد و قضاوتش را با فعل مؤ ر ملاومت ایرانيان به قضاوت و داوري در مورد آنان مي

رداز درنهایت پ؛ یعني فرزند باید مانند فرزند ایرانيان باشد. همچنين گفتهکندميبایستن همراه 
 سازد:شعر، ما را با قضاوت و ارزیابي خود مواجه مي

 
 ودنااادب شيآناااان کاااه از پااا ، يبلااا

 

 يبساااتند راه تااارک و تااااز   نيچنااا 
 

 داسااتان گفااتم کااه امااروز نیااآن ا از
 

 ينبااااز باااتشيقااادر و بااار ه  يبااادان 
 

 ملک نیاز ا يهر وجب خاک پاسباه 
 

 اساات آن ساارها کااه رفتااه  اريچااه بساا 
 

 خاک نیبر ساار هر قطعه ز يمساات ز
 

 خااادا داناااد چاااه افسااارها کاااه رفتاااه 
 

 )همان(

ها و توانش عاطفي برخاسته از آگاهي بر داستان رشادت «در امواج سند »در پایان شعرِ 
ب را با کشاند تا مخاطنيز آمادگي براي دفاع، دامنةگفتمان را به قضاوت و ارزیابي شاعر مي

اقع شو  . در وشودميارزشي پایداري  تاریخ دیرینه دفاع سرزمينش آشنا سازد و مدافع گونة
 . شودميیاب از سوي گفتهاي براي کنشي جدید عاطفي آگاهي، ملدمه

 گيرد. در اینگران صورت ميدر شعر درویش نيز این ارزیابي و قضاوت از جانب شَوِ    
خواهد که در آینده، داستان رشادت مرحله پدر با قرار دادن پسر در توانش عاطفي از او مي
اقع و لل کند. دراند براي آیندگان نو آالم ملتي را که در دفاع از وطن خود پایداري کرده

ه را ب خواهد که داستان این رشادت را ابتدا خود قضاوت کند و سپذ آنپدر از پسر مي
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 هاي ارزشي که در تاریخشان رقمآیندگان انتلال دهد تا آنان نيز ارزیاب، داور و قاضي گونه
 خورده باشند:

داً. سَوفَ ولَم یَعتَربف أب  رۀٍ لَيلَتَينب، أباك علَی شَوكِ صِبَّا    یا ابنی تذكَّرْ! هنا صُلِ َْ اإلنجليزُ»
 (2868، )درویش «سيرۀَ الدَّمب فَوقَ الحَدیدِ...    تَكِببرُ یاابنی، وتُروبی لِمَن یَربثُون بنادِقَهُم

ها پدرت را دو شب روي خار کاکتوس به صليب کشيدند، پسرم به یاد آور! اینجا انگليسي»
اي هکه سالورم روزي بزرگ خواهي شد و براي آنانولي هرگز لب به سخن باز نکرد. پس

 «سربازان را به ارث خواهند برد حکایت خون بر سر نيزه را روایت خواهي کرد.

قضاوت اجتماعي سبب تعدیل رفتارهاي عاطفي و تنظيم »توان گفت در واقع مي 
به یک  تچگونگي تبادل این رفتارها در سطح اجتماعي است. قضاوت و ارزشيابي مثبت نسب

 عاطفي موجب تثبيت و استمرار آن و قضاوت و ارزیاب منفي نسبت به یک نمایة ةنمای
ق یا تعادل نوعي منط توانيم بهترتيب مي این و به شودميعاطفي سبب تعدیل و یا حاف آن 

نگراني پسر )آمادگي عاطفي مبتني بر  ،گفتمان . این(6869)شعيري،  «یابيم عاطفي دست
اقعة شود. در حليلت پدر که ودهد که بالفاصله با ارزیابي پدر مواجه ميا نشان ميدانستن( ر

ند کشود، اعتراضي نميهایي که در این راه متحمل ميشناسد، هرگز به رنجملاومت را مي
عاطفي جسمي صالبت )تحمل مشلت و تحمل خارهاي کاکتوس( را از خود بروز  و نمایة
گوید: مشلت راه هرگز مرا پردازد و ميیابي شرایط ملاومت ميدهد. او به قضاوت و ارزمي
 بلکه این مسير باید طي شود تا به آیندگان انتلال داده شود. ،رنجاندنمي

 
 

و به  یابان بين دو پدیدۀ مبارز شدنشود که گفتهقضاوت و ارزیابي در دو شعر، باعث مي
یعني  ؛ردازپانتخاب کنند. در واقع دو گفتهرنج افتادن و رليل شدن و در رنج نيفتادن یکي را 

پایري یابان با درک رلتچيدند که گفته هم ها را طوري کنارشيرازي دالدرویش و حميدي
خواهي و دوستي را انتخاب کنند. در واقع ستيزي و حذ وطنو تسليم شدن، ملاومت و ظلم

ال هژموني دفاع و پایداري تمام مراحل طي شده در طرحوارۀ عاطفي گفتمان در خدمت انتل
ها الوفق خواهد بود که بتواند از تا يرگاارترین دمکردیم، گفتماني  بياناست. پيش از این 

 به نفع هژموني خود استفاده کند و معنایي همسو با آن توليد کند. 

 ارزیابی عاطفی    آگاهی از وجود دشمن       هژمونی مقاومت
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توان گفت مراحلِ طرحوارۀگفتمان عاطفيِ موجود در ادبيات پایداري این در پایان مي 
، برخاسته از هژموني حاکم بر فرهنگ و باور جامعه است؛ بدین ترتيب که در تمام دو شعر
یعني ) هژموني نلش سازنده داشته و آنان را واداشته تا از آنان عملي سر بزند بيان شدهموارد 

فتمان گ توان طرحوارۀاساس، مي این ایثار(، بدون آنکه خود بدان آگاهي داشته باشند. بر
 .ترسيم کرد (6نمودار )برخواسته از هژموني است را به شکل عاطفي را که 

 طرحوارۀ هژمونيکي شدن عناصر گفتمان عاطفي .0نمودار 

   
هاي ولمدل نها درصدد به کرسي نشاندجهان اجتماعي محصول گفتمان است و گفتمان  
فتمان واع گهایي است که در اناینکه کدام مدلول پيروز شود، وابسته به دال هستند؛خود 
شناور به  هايپرداز، تثبيت دالشود. درواقع هدف هژمونيِ مطلوب هر گفتهمي کار گرفتهبه

نفع گفتمان خویش است. در گفتمان این دو شعر نيز مراحل طرحوارۀ عاطفي گفتمان به 
 ها، هدف هژموني یعني دفاع و پایداري را توليدپردازي شد تا با پيشبرد نشانهنحوي گفته

 . کند

  

ارزيابي  عاطفي 

هيجان عاطفي

هويت يا شوش 
عاطفي 

آمادگي يا توانش 
عاطفي 

تحريک يا بيداری 
عاطفي

ژموني ه
مقاومت 
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 گيرینتيجه بحث و

انگر نتایج بي« أبد الصبّار» و « در امواج سند»معناشناختي گفتمان ، در دو شعر  -مطالعة نشانه
 زیر است: 

و کارهاي توليد گفتمان عاطفي در نهایت در جهت تثبيت هژموني  عناصر دخيل در ساز -
 عر با انتخاب داستاني ملاومتدو شا حاکم در جامعه و به حاشيه راندن سایر مفاهيم هستند.

ز اها را در جهت تامين معناي هژموني پایداري تا آخرین نفذ و دفاع محور توانستند، نشانه
اوتي را مغلوب تفساز  و بيشدن،  یعني تسليم ؛هاي دیگرسرزمين را توليد کنند و گفتمان

 .تها اسماموم جلوه دهند و این همان رسالت هژمونيک دالرا آن و حتي
که هژموني ملاومت در رأس مراحل  شددر تحليل هژمونيک نظام عاطفي گفتمان مشخص  -

پردازان از ابزارهاي گوناگون در واقع گفته پنجگانة طرحوارۀ عاطفي گفتمان قرار دارد.
استفاده کردند تا هژموني و گونة ارزشي را که مدافع آن هستند و سينه به سينه به آنان منتلل 

 نسل آتي در مجراي گفتمان عاطفي به مخاطبانشان به طور غيرمستليم اللا سازند.را به شده 

آورد و درنتيجه هاي بعدي را فراهم مياین هژموني است که در ملدمه، کنش و شو  -
توان گفت که مراحل طرحوارۀگفتمان عاطفي ادبيات پایداري در این دو شعر برخاسته مي

ده بيان شر جامعه است، بدین ترتيب که در تمام موارد از هژموني حاکم بر فرهنگ و باو
گران را واداشته تا از آنان عملي سر بزند، بدون آنکه هژموني نلش سازنده داشته و شَوِ 

 خود بدان آگاهي داشته باشند.
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-85 ،(6)1 ،جستارهاي زباني .ریار نيما(. تلابل من و دیگران در شعر منظومه به شه6865. )________
98. 

(، 69)7، دانشنامةحلوق و سياست .شدنقدرت دانش و هژموني در جهاني (.6868. )باي، عبدالرضا
78-68. 

لغزندگي نظام  معناشناسي دروغ: -(. تحليل نشانه6861توحيدلو، یگانه و شعيري، حميد رضا. )
 .31-668 ،(62)9، شناسينامه قصهویژه .عامه ةآیکونيک زبان در قص

هاي گفتماني شوشي معناشناسي نظام -(. نشانه6861)اللهي، شهال. طحان زواره، زهرا و خليلجاللي
 .69-21 (،6)6، ادبيات ملدس .در الالیي ليلي ا ر حسن بني عامري

اسي شنفصلنامه حوزه و دانشگاه رو . (. از ساختارگرایي تا پساساختارگرایي6831حليلت، صادق. )
 .668-66 (،96)68، علوم انساني

 منوچهر برومند. فرانسه: پاریذ. . ترجمةدیوان(. 2868، مهدي. )شيرازيحميدي

سالم از مدینه تا التحليل گفتمان سخنان امام حسين عليه (. 6862حميدي فشکي فراهاني، سميه. )
 دانشگاه سمنان.نامة کارشناسي ارشد. پایان .کربال

معناشناختي شعر آر  کمانگير و علاب تحول کارکرد  -(. تحليل نشانه6866ه. )داودي ملدم، فرید
 .689-625(، 6)5، نامةجستارهاي زبانيدوماه .تلابلي زبان به فرآیند تنشي

ریاض: دار الریاض الریذ للکتب و  .دیوان لمارا ترکت الحصان وحيدا(. 2868درویش، محمود. )
 النشر.

-687 (،61، )کتاب ماه علوم اجتماعي .نظریةهژموني آنتونيو گرامشي(. 6833)را ي تهراني، حبيب. 
66. 

 تهران: سمت.. 5. چ معناشناختي گفتمان -تحليل نشانه و تجزیه(. 6869شعيري، حميدرضا. )

. 6 چ .معناشناسي ادبيات: نظریه و رو  تحليل گفتمان ادبي -نشانه(. 6869. )______________
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3(2،) 88-96. 

 .267-288(، 62)8، فرهنگ اندیشه .(. معناشناسي تعامل6838). ______________

 .فت معنا در ارتباط گفتماني( بررسي شرایط توليد و دریا6866و ترابي، بيتا. )شعيري، حميدرضا 
 .25-56 (،1)5 ،زبان پژوهي دانشگاه الزهرا )س(

معرفت فرهنگي  .تحليل گفتمان الکالئو و موف و نلد آن (. نظریة6868ملدمي، محمدتلي. )
 .62-66( ، 2)2 ،اجتماعي
 زنجان: هزارۀسوم.. 2. چ فتاو محمديترجمة ، گفتمان(. 6695ميلز، سارا. )
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