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  العرب ةالميتحليل گفتمان انتقادي 
  

  1علي رضا محمدرضايي

  چكيده

كند و معتقد است كه   كاركرد زبان در جامعه و سياست را بررسي مي،گفتمان انتقادي
روابط قدرت و سلطه، نهادهاي اجتماعي و فرهنگي و  تاريخي،عواملي همچون بافت 

و گفتمان را . آورند ايدئولوژيكي، متن يا صورت زباني و معاني جديد را به وجود مي
 بلكه ؛ شفافي نيست كه حقايق را بنماياند ي زبان آينه،و در اين رويكرد. سازند مي

  سعي بر آن است،ن در اين مقالهبنابراي .كند  ماتي است كه حقايق را تحريف مييشيشه
شاعر معروف دوران جاهليت (  العرب شنفريالميه ظاهري متن هاي اليه با كنار زدن تا

 سري  و آشكار گردد،ها و متن پنهان مانده است آنچه در فراسوي واژگان، جمله )عرب
يي كه ها به كارآمدي و يا ناكارآمدي نهادهاي اجتماعي حاكم آن روز زده شود و گفتمان

اند و مردم آن را بدون هيچ مقاومتي  از طريق اين نهادها خود را طبيعي جلوه داده
بازخواني و واكاوي ، اند شنفري قرار گرفته ي  الميهي پنجرهاند و در فراسوي  پذيرفته
هاي روانشناسي  شخصيت شنفري و ديدگاه ي همچنين ابيات الميه از دريچه .شوند

  .اند ، تحليل شدهشخصيت
  

  شنفري ، گفتمان انتقادي، عناصر زباني،
	�� �����شعر جاهلي،  :ها كليدواژه
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   مقدمه-1

 ،هاي زباني و معاني جديد  معتقد است كه متن يا صورت،تحليل گفتمان انتقادي
 حاكمه، ي تحت تأثير عواملي همچون بافت تاريخي، روابط قدرت و سلطه

 ايدئولوژي ،برخي. آيد  مينهادهاي اجتماعي و فرهنگي و ايدئولوژيكي به وجود
 جهت و معنا ،اند كه به عمل بشري ها دانسته ها و ارزش را دستگاهي از ايده

در ). 213 : 1377آشوري (خواهد خود را در عمل واقعيت بخشد   ميدهد و مي
ها سخن  آگاهي رواني افراد جامعه از اين عقايد و برداشتنازبانشناسي از احتمال 

اي  در درون همين نظام شكل ويژهها   آناعمال و رفتار« هرچند. گفته شده است
 با توجه به همين ايدئولوژي ها   آني گيرد و گفتار ساخته و پرداخته به خود مي

: 1388يارمحمدي  (»كند شود و معناي خاص خود را پيدا مي تبيين و توجيه مي

نگرد كه  اعي ميشناسي انتقادي، زبان را به عنوان عملي اجتم گر زبان تحليل). 181
 ، مورد مطالعه قرار،در پيوند با ايدئولوژي، قدرت، تاريخ و جامعه در سطح متن

 و آنچه ، پرده از صورت ظاهر متون بردارددگر باي شناس تحليل اين زبان. گيرد مي
 آشكار سازد؛ زيرا در ،ها، و متن پنهان مانده است ها، جمله در فراسوي واژه

شود كه   ميتقادي، زبان همچون شيشه ماتي شمردهرويكرد تحليل گفتمان ان
هاي پنهان و پيداي حاضر در نهادهاي   قدرتي ممكن است حقايق نهفته در اراده

به عبارت . اجتماعي را همچون شبحي بنماياند و يا در فراسوي خود مخفي سازد
ها  اين گفتمان. سازند ها را مي ديگر نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي گفتمان

چنان  با ايدئولوژي و اهداف خاص در گذر زمان از طريق همين نهادها آن
لذا پذيرش اين نوع . پندارند را اموري طبيعي ميها   آنيابند كه مردم گسترش مي

و مردم گمان  كند  امري طبيعي جلوه مي،ها و تفكرات گفتمان و ايدئولوژي
كنند و   داوري مي،اند و آزادانه هكنند كه آن را با منطق و به اختيار خود برگزيد مي

  .يرندگ تصميم مي




	�تحليل گفتمان انتقادي                                                                                             ������   

 

171 

  :گذارد تا گر گفتمان انتقادي پا به ميدان مي جاست كه تحليل اين
اي رو به   تا اگر جامعهكندزدايي   طبيعي،از آنچه طبيعي جلوه داده شده است. 1

 : 1385آقاگل زاده (آينده دارد با درك صحيح حقايق در سرنوشت خود سهيم شود 

  ).قدمهم
اند، با بازخواني و  به مغاك خاك رفتهها نشسته،   اگر بر مردمي غبار قرن. 2 

زدايي، دور كردن  مانده از آنها، بتواند با تحريف هاي باقي واكاوي آن سوي متن
 بهره ،انگاري، تجربياتي فراروي مخاطب قرار دهد كه از گذشته به نفع آينده ساده
  .گيرد
 بافت در تحليل ي ي و روابط قدرت كه اين روزها در زمرهمفاهيم ايدئولوژيك«. 3

) 181 : 1388يار محمدي  (» دخيل هستند،گفتمان مطرح و در دادن معنا به گفتار
  .شوندبررسي 

» صعاليك« يكي از مشهورترين شاعران ، شنفري ������
	�در اين جستار، 
، با انتقاديفتمان  تحليل گ هدفحال كه. شود مي تجزيه و تحليل ،قبل از اسالم

هاي زباني، آشكارسازي روابط قدرت پنهان و فرايندهاي  تجزيه و تحليل داده
 كه در اي شناسي است و متون را در ارتباط با بافت اجتماعي ايدئولوژيكي در زبان

  تجزيه و تحليل، در همان بافت تفسير شوندداند و باي بستر آن به وجود آمده
 به صعاليك و فضاي حاكم بر  نظري از تحليل الميه پس بهتر است قبل،كند مي

تري از اين قصيده و آن فضا   آن روز بيندازيم تا شايد بتوان درك صحيحي جامعه
و رويكردهاي زير  به دست داد و با حركت در راستاي اهداف اين رويكرد تحليلي

تي، آن هم  نقشي و نقش گرايي  و تحليل بافتي موقعي - مجموعه آن همچون رويكرد صوري

هاي قابل تطبيق از الميه العرب، خوانشي نو از متون ادبي   به نمونهبا پرداختن
پژوهان با مباحث جديد و نشان دادن   دانشجويان و دانشكردنآشنا  .مطرح كرد

هاي  از زاويه تحليل ها و متون ادبي،  جملهي امكان پردازش عناصر تشكيل دهنده
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هاي اين پژوهش  هاي سنتي از ضرورت از نگاهزبانشناسي به منظور برون رفت 
 اجتماعي،  تحليلي است كه از منظر تاريخي،– توصيفي ،روش تحقيق .است

و داده هاي زباني بروز يافته در الميه  يك از ساختارها روان شناختي به هر
 معروف ي نوآوري اين پژوهش در همين نگاه نو به اين قصيده .پرداخته است

  .    اند هاي انجام شده از اين منظر به آن نپرداخته از پژوهشاست، كه هيچ يك 
  

  ها صعلوك
 ب در عرشاعران صعاليك و نداشتنداي  شد كه هيچ پشتوانه  مي به فقيراني اطالق

گفتند كه در  صفتي مي تاريخ ادب عربي به آن دسته از شاعران متمرّد و گرگ
 در غارت و تخريب  ونددز  به شهرها و روستاها دستبرد مي،دوران جاهليت

هاي  با تكيه بر سرعت و دوندگي و شاخت خود از بيابان. دست بودند چيره
در  ،كردند ميها پنهان  اي كه آب مورد نياز خود را در آنجا در تخم شترمرغ كُشنده
ها   آنسواري به  اسب،شدند و دست هيچ  متواري مي،آب و علف هاي بي بيابان
  .رسيد نمي

هايي كه از حام بن نوح در خون پدرانشان  اليك به دليل ژنبرخي از آن صع
برخي قبيله . گفتند مي» هاي عرب كالغ«ها   آنپوست بودند و به جاري بود، سياه

�«شان طرد كرده و نام  ديگر را به خاطر ترس از پيامدهاي رفتاري����� «
  .)181: م1998 ،افرام البستاني(نهاده بود ها   آنرا بر) طردشدگان(

  . خويش رانده شده بودي پوست بود و هم از قبيله شنفري هم سياه
ها محكوم شده  ها و ايدئولوژي  گفتماني امن كردن محيط زندگي در همه نا
هاي   جاهلي پيش از اسالم تا گفتماني هاي رايج جامعه نگاهي به گفتمان. است

يقت را آشكار  اين حق، متمدن و با فرهنگ امروز ،كنوني در دنياي به اصطالح
 تاريخي، معموالً نشان از ي امني در هر برهه وكارهاي مقابله با نا اما ساز. سازد مي
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اين ناتواني، . گيرنده، داشته است ناتواني و ناكارآمدي نهادهاي اجتماعي تصميم
 قبيله، كه در رأس آن شيخ قبيله قرار داشت، با متجاوزين ي در برخورد هيئت رئيسه

اگرچه اين حقيقت را » خلعاء«واژه .  و فردي كامالً هويدا استبه حقوق عمومي
 ولي در فراسوي خود ،امني وجود داشته  آن روز ناي سازد كه در جامعه آشكار مي

همان ناتواني متوليان نهاد اجتماعي قبيله را در برخورد و در حركت به سمت اصالح 
امني تنها شيوه برخورد را   نادارد؛ زيرا شيخ قبيله براي مبارزه با  مي نهان،فردي

ديد و با شهادت گرفتن از  و يا محافل عمومي ديگر مي» عكَّاظ«حضور در بازار 
رفت دست به  گونه افرادي كه بيم آن مي  مبني بر اعالم عمومي طرد اين،مردم حاضر
 ي گوي رفتار زيرمجموعه  قبيله نتواند پاسخ هاي اجتماعي بزنند و شيخ ناهنجاري

  .دكر  ميخود سلب  مسئوليت را از،اشدخود ب
  

  نقشي-تحليل صوري

 مطرح شد و بعنوان يكي از 1 نقشي كه توسط ليچ–الگوي صوري 
رويكردهاي تحليل به شمار مي رود بر اين فرض ها استوار است كه بازنمونِ 

و كاربردشناسي از فن .معنايي جمله با تعبير كاربرد شناختي آن تفاوت دارد
پيروي مي كند و معناي دستوري پاره گفته ها را به معناي غير بالغت وبيان 

دستور زبان .مستقيم يا معناي مورد نظر و پيش فرض ها ي آن مربوط مي سازد
داراي نقش انديشگاني است وتجربه ها را بيان مي كند در حالي كه كاربرد 

همچون خواهش، درخواست، پرسش، (شناسي جنبه هاي اجتماعي كاربرد زبان 
نوع عوامل زباني و سطح  لذا ؛)91 : 1385زاده  آقاگل(را مدنظر قرار مي دهد)دعوت

و هر دو، به فراخور  وكار اجرايي هر گفتمان است  سازي نشان دهنده ،آن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Leech 
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جمعيت بشري، سطح روابط افراد و سطح تفكر و ميزان پيشرفت دانش و 
  . شوند ميتكنولوژي و گسترش وسايل ارتباط جمعي، دگرگون 

جاهلي پيش از اسالم كه مدار و محور تعيين حقانيت، روابط  ي ر جامعهد
�«  گفتمانِ،اي است خويشاوندي و قبيله	���	 �� ��� ��� ������برادرت را ياري  (»�

گذارد و به   حيات فكري ميي پا به عرصه) كن چه ستمگر باشد و چه ستمديده
و گردد   اضافه مي، آن روزي ههاي جامع  ارزش عقايد، برداشت ها وي مجموعه

دهد و انتظاراتي را براي   مياي  شكل ويژه،به اعمال و رفتار افراد درون اين نظام
 وقتي قبيله، شنفري را از خود  كهروي همين اصل بود.  ايجاد مي كند،فرد
 كه با رفتاري غيرطبيعي و غيرمنطقي مواجه شده است؛ كرد راند او احساس مي مي

  :كند وچ اقوام و خويشان را صادر مي ك،لذا فرمان
�  !"�#$%	 %&�'�( )*"	+� *#,%- )���.�#/0  

  

  +1%�	�2�� � +3�%�#4 56���/ 7��8 *9�:�;  
  

  )60:1991الشنفري،( 
  راهوارهايتان را از زمين بلند كنيد كه من به قوم ديگري،ي سينه اي برادران،*

  .تمايل دارم غير از شما،
آيد   وسط مي،خواهي شود و پاي منفعت و زياده اكم ميوقتي چنين گفتماني ح

معيارهاي حقانيت از ديدگاه افرادي كه ايدئولوژي برآمده از اين گفتمان را 
. شوند  مي مصادره،خودكامهكند و مفاهيم انساني به نفع افراد   تغيير مي،اند پذيرفته
 نوعي اذيت و ،جاست كه شنفري با تعبيري كنايي، رفتار قبيله را با خود همين
  :دهد شمرد و كرامت انساني و خردورزي را به خود نسبت مي ورزي مي كينه

<�=2>�� #?%@ #A#��!>�#� <2�,%	 #B�&2>�� *#;%�  
5�<��	� 7��%@ CD�#E #B�&2>�#- %	 ����.%���  

  +FGH%�%I�	 7��#J>�� %K%� �?%.#� %L�#;%�  
��%M %��N � �%O#N�%& ��� �%O#P�%& <%�%4+1#J  

  )1991: 59الشنفري،(  
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 ي جايي براي دور شدن از اذيت و آزار وگوشه براي انسان كريم در روي زمين،*
  .هراسند وجود دارد  ميعزلتي براي كساني كه از خشم ديگران

ي براي انسان خردمند كه از سر ميل يا از روي يبه جان تو سوگند كه هيچ تنگنا*
  .  كند نيست  ميروي ترس شب

 كرده براي تأمين منافع خود و انتقاد از آنچه برايش غير طبيعي جلوه يتّو ح
دهد   ترجيح مي،زند و عالم حيواني را بر عالم انساني گرد مي  دست به عقب،است

ها   دليل،و در قاموس فكري خود براي انتقاد از عملكرد شيخ قبيله و افراد آن
  :آورد مي

Q��N� ) +!%���R *#�� :��%.%@ C'�#4)CT  
+1N2>�� � �N .CV#W��= "�9X�� �Y%R��%I�X�	 
  

*#,9�� %����P Z[1#4%- )\]� 1̂+3%�  
  

  +F�2��%_ �̀;��%@%� )[F�+��N�a +b�/�&�%�  
+F�c�d�M )G�%_ %.#- *#�%e>�� 
%� )� #L�M%'��  

� #'W��f$�� 7���+� �g%E%�%@ �=8 +1%X�-0  
  

 ))<�h,i��jk:lkkl(  
  .و كفتار ببر نرم پيكر، گرگ تندرو،: خويشاونداني دارم شما ازمن غير*
  ،سپرده شده نه رازي راكه به آن ها .شايسته خويشاوندي هستندها   آنفقط*

  .كنند  ميهايش ترك ياري كنند و نه جنايتكار را به خاطر كرده  ميفاش
 شكارها ي ولي من هرگاه سردسته .و قهرمان هستند خويشتن دارها   آني همه*
  . ترم  از همه شجاع،ديدار شودپ

هاي گوناگوني در اختيار داريم كه از يك   گزاره، فوقي گانه در ابيات پنج
  حكايتصورت يا ساختمان زباني متشكل از آواها، قواعد دستوري و واژگان

نگاهي به .  معنا و پيام يك گزاره نيستندي كننده ها تنها تعيين  اما اين؛دارند
  :هاي گزاره

ln» ,	<=o� ?@ A�!�� p2«q   
rn» FH�I	 7�J�� K� ?�«q  

sn» 1J�M �N«q 

tn» +1�N2>�� � �N«q  
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un» G�%_ %v *#��w� +F�cd�M 
«q  

xn» 1X-� yG�� %����P«. 

 هاي زباني، عوامل  صورتي  كه عالوه بر عنصرهاي سازندهحقيقت اين است 
  .ها هستند  اين گزارهي دهنده شناختي نخستين عوامل صورت  و جامعه،تيشناخ روان

 وجود كالمي است و پيش ازها وجود ذهني پيام   اين گزارهي زيرا در همه
 ضمن ، اين وجود ذهني به سوي وجود كالميي دهعنوان حركت دهن متكلم به

جامعه به هر  نمايي از اوضاع اجتماعي و امكانات فراروي كساني كه در ي ارائه
خود را به : شناختي اوالً شوند سعي دارد، به لحاظ روان  دچار چالش مي،شكل

 ديگران را از اذيت و آزار اطرافيان خود آگاه :ثانياً.  دهدنشانعنوان انساني كريم 
 چهارم و پنجم و ششم ي ويژه گزارهه ب ،نام بردههاي  با همين گزاره: سازد و ثالثاً

ها را متنبه سازد  آن گيرندگان عليه او، رواني و با توبيخ تصميمبا وارد كردن شوك 
هايي كه گوينده در سر  ؛ زيرا ممكن است نيتنشان دهدخيالي خود را  و بي
 هميشه استعدادهاي ، وجود ذهنيدليل به همين ؛ چند جانبه باشند،پروراند مي

ود كالمي به ها را در قالب وج ها و غرض  اين نيت، كه متكلمدارداي  بالقوه
 ي ها ممكن است تمام استعدادهاي بالقوه  براساس آن نيت،حال. رساند فعليت مي

كه عنوان . وجود ذهني در قالب وجود كالمي در آن واحد به فعليت برسند
يكي : طلبد مي دو عامل و بستر مهم را ،ها و ابالغ پيام بخشيدن به اين فعليت

جاست  اين .راك دريافت دارندگان پيامامكانات تعبيري هر زبان و دوم سطح اد
زبان نوشتار در بسياري  .دكركه بايستي به فرق ميان زبان گفتار و نوشتار توجه 
هاي بشر  زيرا احساس .دشو  ميوقت ها از به تصوير كشيدن زبان گفتار ناتوان

به عنوان  .گيرد  ميهاند و انسان براي اظهار آن ها از زبان گفتار بهر چند جانبه
  . اي اشاره كرد توان به فشار آوايي بر كلمه يا عبارت و يا جمله  مي،مونهن
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 همزاد بشر است اما رويكرد آن در هر ،اين كه حس برترجويي: چهارم
 . فكري گوناگون است،هاي مدني ـ اجتماعي اي با توجه به سطح پيشرفت جامعه
اين حس  جاهلي كه افتخارش به جنگ و جنگاوري و دالوري است، ي جامعه

گاهي ابزارهاي شكار . كند  حيوانات و دشمن ترسيم مي،برترجويي را در شكار
خواهد، آن را به رخ ديگران  يابد كه با توصيف آن مي برايش چنان اهميت مي

  :بكشاند
+1%.z#	%� %L���8 g�$�#�'�/ �V#W%(%&              %L�,M#H%M #Q��I+�� #T�+�� %?#	 CK��I%N  

  )60:1991الشنفري،( 
زيور آالت آويخته برآن و  .پيكري نرم دارد .كشد  ميكمان زوزه) تيرهاي آن *(

  .   آن استي زينت دهنده بند كمان،
 معتقد است كه نخستين نقش زبان 1جان الينزشايد روي همين اصل است كه 

 از راه ،اي است كه در يك موضوع وجود دارد و ساخت زبان بيان فكر و انديشه
اي مناسب آن، براي منظورها و مقاصد گوناگون و بر حسب همين نقش ه تعديل

  شود  مشخص مي)  موجود در يك موضوعي يعني بيان انديشه(نخستين 
  

  نقش گرايي

 بر حالت چند نقشي بودن زبان، يعني عالوه ،گرا هستند  كساني كه نقشي همه
هاي اجتماعي  بر نقش توصيفي بر نقش بيان احساسات يا نقش عاطفي و نيز نقش

، بنابر اين، عالوه بر بيان )Lyons.1984:227(كنند   تأكيد مي،و ترغيبي زبان
توان به  مي، شناختي زبان در ابيات گذشته هاي عاطفي و اجتماعي و روان نقش

د كه شاعر نيز كر الميه نيز اشاره 5 و 4 ي هاي شماره نقش ترغيبي موجود در بيت
كند   آزاردهنده بازي مي،را در مواقع بحرانيگري و ترغيبي خويش  نقش هدايت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- J. Lyons  
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دهد و زمين خداوند را گسترده و هجرت را از  و غيرمستقيم فرمان به سفر مي
 پا را به عالم عملكردها فراتر ، از ظواهر پا راوگاهي شمرد ويژگي خردمندان برمي

  .گذارد مي
گان تركيب ها با واژ توان نتيجه گرفت كه معناي جمله  مي،بنابر آنچه گذشت

 ،به عنوان مثال. هاست  چيزي متمايز از پيام نهفته در فراسوي آن تركيب،يافته
هاي   تواليي ها بر پايه  واژه،د كه در آنكر اشاره »1No�  N« ي توان به گزاره مي

به عبارت ديگر نوع واژه ونوع  .اند ممكن با ايجاد سطحي آوايي قرار گرفته
 تركيبي از روابط بافتي باشد كه ،معني"شود كه  ي مچينش و ترتيب واژگان باعث

هاي آوايي، صرفي و  عالوه بر محيط اجتماعي و بافت موقعيتي خاص، نقش
 مبتدا و ،در اين تركيب)  25 :1385زاده  آقاگل ("نحوي نيز بر آن اثر گذار است

نشان باشد، » الـ« هر دو معرفه هستند و در زبان عربي اگر خبر معرفه به ،خبر
 و نزديكيشايستگي ها   آن يعني فقط؛حصر مسند در مسنداليه استي  دهنده

لذا اين توالي و اين نقش نحوي، در پيوند .  نه كسي ديگر،خويشاوندي را دارند
اي آوايي ايجاد نموده است كه به پيام سمت و سويي كنايي  تكيه با كاربران،

  .بخشيده است
 دست به ،ه شاعر در ادامهك» الميه« را در بخش ديگر 1ديدگاه فرث

 دادن خود نشانشاعر اگرچه باز به دنبال برتر . يابيم  مي،زند شناسي مي شخصيت
 اما در همين ، موجود آن روز استي هاي مختلف بر ساير افراد جامعه در حوزه
 فقر مالي، فقر ،توان اوضاع اجتماعي  شعر ميي  در فراسوي شيشه،بخش

برد اهداف زندگي و برآوردن  قشي آنان در پيشن جايگاه زنان و بي ،شخصيتي
چون و چرا و وجود احساسات  هاي اوليه، وجود مردساالري مطلق و بي نيازمندي

  :كردها به خوبي مشاهده  فمنيستي را با گذر از معاني تركيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-J.R. Firth  
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  )63:1991الشنفري،( 
 شترها را به دور ،از روي بي خردي(من هرگز مانند آن سارباني نيستم كه *

و با  .برد  ميشود و شبانه چارپايان را به چرا  ميدرپي تشنه پي )برد و  ميها دست
ت باز بچه شترها گرسنه اند و هاي شتران حفاظي نيس وجود اين كه بر پستان
  .دچار سوء تغذيه شده اند

م در كنار همسرش نشسته يخير وبركت هستم كه دا نادان بي و نه آن ترسو و*
  .كند  ميباشد و در انجام امور با او مشورت

) دلش به تاب و توپ افتاده(  مانند آن شترمرغ  ترسو نيستم كه،و من هرگز*
  .زند  ميال و پر كوكو در دلش بي گويي پرنده

نشين است و بامدادان و  خاصيتِ خانه نشين هستم كه با زنان هم و نه آن فرد بي*
  . شامگاهان مشغول واكس مو و كشيدن سرمه است

اي نيستم كه شرّ او فراتر از خير اوست و  و من هرگز همانند آن مرد كوتوله*
شود و ابزار  ي مي هيجان،نسبت به هر كاري ناتوان است و چون او را بترساني

   .دفاعي هم در اختيار ندارد
شاعري كه نه مال و دارايي دارد و نه پشتوانه و حامي، مطمئناً سخن براي 

 چيزي جز بيان برتري خود در تحمل ،گفتن از كيفيت به چرا بردن گوسفندانش
كيد، ترس، بداخالقي و أشاعر در ابتدا با ت. تشنگي و برتري در جود و كرم نيست

 هاي رايج آن روز كه خود را كامالً يكي از گفتمان. كند ني را از خود نفي ميكود
هيچ مقاومتي پذيرفته بودند افتخار به  طبيعي جلوه داده است و مردم آن را بي
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در امور ها   آنل نبودن هيچ جايگاهي براي زنان آن روز و دخالت ندادنيقا
 همسر در امور زندگي را اي كه شاعر مشورت كردن با به گونه .مشورتي است

  .شمرد يكي از مظاهر كودني برمي
 به  را براي ترسيم ترس و نفي آن از خود، انسان ترسو،شاعر در بيت سوم

صورتي ) المكاء(» كوكو «ي  و به تپش قلب با تشبيه آن به پرندهكند تشبيه ميشترمرغ 
 شاعر در اين ي ايانهگر  عينيي  تجربهمهم استاما آنچه كه بيان آن . بخشد جاندار مي

  .استشناس  شناس و يا حيوان خصوص است، نه اينكه او يك پرنده
 فمنيستي و نفي اصالت بخشيدن به ي  شاعر با نفي روحيه، در بيت چهارم

پردازد كه صبح و شب با روغن  ها در حقيقت به سرزنش و توبيخ كساني مي خانم
  .صحبتند  همنشين و هم،ها، با زنان كشيدن در چشم مالي به موها و سرمه

 روند تغيير ارزش معنايي ،خورد  به چشم مي، مهمي كه در اين بيتي نكته
 حالت شناور بودن خود را از ،هاست كه با هربار كاربرد در بافتي خاص واژه

 ميان مفاهيم ترس و بيماري ،قبل از ورود به متن» خالف «ي واژه: دهند دست مي
مفهوم ! آيد ه عنوان يك دال تهي به حساب مي شناور است و ب،و ضعف جسماني

) بيماري و ضعف جسمي( رويكردي روانشناختي و مفهوم دوم) ترس( اول
به « ولي داللت مشترك ميان اين دو رويكرد ؛رويكردي پزشكي و زيستي دارد
 در منزل ، ترس از نبردبه دليلچه آنان كه . »جاي ماندن در منزلگه است

 بر جاي ،اند و چه آنان كه بيمار و ناتوان بودند و به هنگام كوچ مانده مي
رو كه نگاهي مادي و حسابگرانه به اطرافيان   جاهلي كوچي جامعه. اند مانده مي

طلبي در كار بوده است،  آيد هر جا كه پاي منفعت خود داشته است به نظر مي
ساخته و رهسپار  نشيني رها مي هاي كوچ هخير و بركت را در منزلگا ناتوانان بي

) ترس( اما بافت موجود و سياق و تركيب واژگان نشان از مفهوم اول ؛اند شده مي
  .دارد
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 .توان ديد را نيز در شعر او مي» هوجل«عالوه بر اين واژگان ديگري همچون 
شناس   رياضي دان و زبان1شايد روي همين اصول بود كه نؤام چامسكي

 ولي ؛شوند  ميساختار هاي زبان به طور ذاتي برنامه ريزي":  بيان داشتآمريكايي
و بر ) 1384:38؛محمد صنعتي("توانمندي هاي تعبيري آن ها نامشخص است
  .گردد  ميهاي معنايشان هويدا اساس روابط هم نشيني كاهش ها و يا افزايش

  

  تحليل بافتي
 ي هاي تحليل زبان بر پايه راه فرث، تحليل بافتي را مطرح كرد، يكي از زماني كه

بافت موقعيت را، روابط همنشيني موجود ميان عناصر ساخت زباني دانست 
كه اين نوع روابط را براي اولين بار سوسور به هنگام ) 21: 1385 ،زاده آقاگل(

 ، زباني هاي دوگانه  عنوان مشخصهباكرده بود كه ، مطرح توصيف ساختار زبان
همان چيزي كه جورج يول از آن تحت ). 30: 13 اعدي،پورس لطفي(مطرح شدند 

2بافت زباني"عنوان 
3بافت فيزيكي" و "

تر از   ياد كرد و بافت فيزيكي را عام"
 (George Yule:2006:114) .بافت زباني دانست

 توجه كردن بهگراي مكتب پراگ،  شناسي نقش يكي از دستاوردهاي مهم زبان
 ميزان ،هاي زبان و همچنين  ساخت جملهگيري مفاهيم در درون چگونگي شكل
. شناختي بود گرايانه و روان از ديدگاهي نقشها   آني هاي سازنده بار معنايي بخش

در بافتي ها   آنها با هر بار كاربرد  روند تغيير ارزش معنايي واژهي آنان درباره
 ؛اين ديدگاه. مطرح كردند» نماي نقشي جمله«هايي همچون  خاص نيز ديدگاه

 ،زاده آقاگل( مطرح شد ، يكي از بنيانگذاران مكتب پراگ،»ويلم متسيوس«توسط 

1385 : 18.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Noam Chomsky  

2-Linguistic contex  

3 -Physical context  
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اش و خارج از پيوندي كه با  را در خارج از بافت كنوني» هوجل «ي بنابراين واژه
بلند «اگرچه هر دو بر . گذاري كرد توان ارزش واژگان قبل و بعد خود دارد، نمي

بار كنايي منفي يافته و در ) �N'%> ����_%1#(ا در تركيب اول  ام،كنند  داللت مي،»بودن
̀� N%�_%1+(تركيب دوم %.L%M (پژوهشگراني همچون . دهد  بيابان را نشان ميي گستره

"گلدمن"
"پاپسون" و 1

 "شناور" يا "هاي تهي دال" از اين واژگان تحت عنوان 2
 بودند كه چنين عتقدم و دارندياد كردند كه مدلول مبهم و متغير و نامشخص 

: 1358 ،چندلر(معنا بخواهند ها   آنهايي، وقتي معنا دارند كه تفسيرگران از دال

"نشانگي نامحدود" با عنوان 3همان چيزي كه امبر توايكو). 119
 ابداع كرد تا به 4

 6 و براي بارت"تفسير" از طريق 5 كه مدلول با آن براي پيرسكندفرايندي اشاره 
 از 8 و براي لكان"بازي آزاد" از طريق 7 و براي دريدا" ضمنيداللت"از طريق 
عنوان يك دال  هپذيرد و ب پايان دگرگوني مي  به طور بي"مدلول لغزنده"طريق 

 9جاست كه ون دايك همين). 349: 1358 ،چندلر(كند   عمل مي،براي چند مدلول
ارتباط بين آورد و كار اصلي آن را مطالعه  سخن از كاربردشناسي به ميان مي

  .داند ميها   آنها و كاربران نشانه
 ،شناختي گرايانه و روان توان از ديدگاه نقش يكي ديگر از ساختارهايي كه مي

  : بيت زير است،شناختي در آن تأملي داشت شناسي رفتارگرا و جامعه ويژه روان به
)~�� Q�R ~9�� �1%�#- �g�X���    @� )%�%IN� �{%I@�& %	 �=8 )G���+F%H  

  )62:1991الشنفري،                     (
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Lusian Goldman  

2-Stephen Papson  

3- Umberto Eco  

4-Unlimited Semiosis  

5-Charles Sandres Peirce  

6- Barth  

7- Derrida   

8 -Lacan  

9-Dijk Teun Adrianus Van   
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اي نيستم كه شرّ او فراتر از خير اوست و  و من هرگز همانند آن مرد كوتوله*
شود و ابزار   هيجاني مي،نسبت به هر كاري ناتوان است و چون او را بترساني

  .دفاعي هم در اختيار ندارد
 زبان و ي  نقش دو سويه،شود ي مشاهده م، در اين بيتيي كه بسيار زيباي نكته

شناسي  رفتار بر يكديگر است، يا به عبارت ديگر اثر زبان بر شخصيت و اثر روان
  :بر تصويرهاي زباني است

 در اين ي اين واژه. است) به معني جمع كردن(» لفف «ي از ماده» ألّف «ي واژه
تاب   تنبل و بيدهد كه بسيار هايي را نشان مي العمل آدم  شكل رفتار و عكس،متن

شود خود را خميده نموده  درخواست انجام كاري ميها   آنو توانند و زماني كه از
 باال را به نيم ي بخشند و سر و دستان و نيم تنه به جسم خود شكلي انحنايي مي

توان  شناسي شخصيت مي  رواني همچنين در حوزه. كنند تنه پايين نزديك مي
و يا به عبارت ديگر ترس را به عنوان يكي از نقش ترس را بر هيجانات فردي 

 عالوه بر "إذا ما رعته أهتاج" مورد دقت نظر قرار داد كه جمله ،عوامل هيجان
 را به 1»تحليل رفتگي«هاي فردي، نوعي  نشان دادن پيوند ميان ترس  و هيجان

رفتگي را نوعي انزواي عاطفي، رواني و جسماني  برخي تحليل. كشد  ميتصوير
كه اين ) 188 : 1388 ،متين زارعي(اند كه اغلب با ترك فعاليت همراه است  تهدانس

  .توان تشخيص داد  مي، زيرانزوا را هم در عبارت قبل و هم از فراسوي بيت
FGH%�I�	 {%M#&�%R 5�#�%� 
%�  

  

  1Gz�!%I%M ��%,#N�%R ��'�%M%� �����%M  
  

    ))<�h,i��ul:lkkl(  
نشين است و بامدادان   هم،تِ خانه نشين هستم كه با زنانخاصي و نه آن فرد بي*

  . و شامگاهان مشغول واكس مو و كشيدن سرمه است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- burn-out 
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برتر ها   آنرفتگي خود شنفري بيش از كساني است كه او خود را از اما تحليل
 كه با عالم ، او در اين رقابتي  زيرا نتيجه؛ استكردهدانسته است و يا سرزنش 

در رسيدن به مقصود و رهايي از فقر و گرسنگي شروع كرده انساني و حيواني 
  .است، نافرجام مانده است

 روح هنجارگريز، ، گذري و نظري ژرف بيفكنيم،حال اگر به فضاي كلي الميه
قرار و خروج او از امور طبيعي را در  گريزپاي، ناآرام و بي گريز و جسم جامعه

نگاهي به . توان بيرون كشيد ها مي يتواژگان اين سروده به ويژه واژگان پاياني ب
  :سازد  اين حقيقت را آشكار مي،جدول ذيل

  خروج از امور طبيعي   ناآرامي وقراري بي  هنجارگريزي  كوچ  گريزپايي  گريزي جامعه

1�	�2��  
+1���&�  
F9H�I	  
F���  
1X�M  

1J�JI�  F9H�  +F�c�d�M  
1e@�  
1���I	  
F�$I	  

1hXM � ���M  
F��� � �Q��  

1�!i�  
���I�1  
1���I�  
1.�.I�  

19z!IM  
1N=�  
1z��  
1��  
19X�-  
1z/  
19	%�+��  

  

. توان يافت  ديگري را در شعر او ميي هاي سه گانه بندي گذشته از اين، تقسيم
  :اند  ظاهر شده،ها به دو شكل گانه  سه اين
  
  :شوند نشان داده ميبندي صريح  يا با تقسيم. 1

%Ma%_   %T��� �?%	 'J; *#��h�3 *9�8��  
5�%z(� {����� :CVG�%i�	 CR��+;  

  

  +1f�%�I�	 #{#-�+/ *#; 
%� )7%,X�z#-  
+1�$�%@ �̀�%�h%(%� Cg�#�(8 ��%�-�%�  

  

                                                                                      ))<�h,i��u�:lkkl(  
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د و يا در كنارش آسوده خاطر وقتي كسي نيست كه پاداش خوبي ها را ده*
  باشد،
  .  دل نيرومند، شمشير برّان وكمان بلند: سه يار و همراه مرا بس است*

 پاداش نيك دادن، آرامش دادن و) آميز طعنه(اي تعريضي  شاعر اگرچه با كنايه
 قصدِ وارد ،شناختي كند، ولي شاعر به لحاظ روان آرامش گرفتن را از آنان نفي مي

خيالي خود را نسبت   بي،ي رواني به مخاطبان دارد تا از اين رهگذرها كردن شوك
 گمان برد در ، و گفتماني را ايجاد كند كه مخاطبكردهبه آن رفتارها، گوشزد 

هاي  توان به داشته مي) به هر دليل ممكن(توجهي اقوام و خويشان  صورت بي
برّان وكمان دل نيرومند، شمشير : شخصي خود از جمله به سه چيز تكيه كرد

  .بلند
بندي غير صريح است و هر يك از موارد سه گانه، شاعر را در  و يا تقسيم. 2

: كنند سه دشمن كه سايه به سايه او را تعقيب مي: اند شرايطي بحراني قرار داده
هايي دارد كه مورد اول و دوم  اولي همه جا با اوست، و سومي نشان از نابرابري

  :را براي او رقم زده است
  ؛)دشمن درون( گرسنگي-1
  ؛)دشمن برون( سرماي شبانگاهي و گرماي شديد چاشتگاهي-2

شب و صحراي وحشتناك و روز گرم سيما سوز و جان .  شبي سرد است
  .سوز
دشمن ( مطرود ساخته است،هايي كه او را از يار و ديار عدالتي ها و بي جنايت. 3

  ).برون
  :اند با او به كين برخاستهگويا زمين و زمان و آسمان و مردمان 

��#��'�M#_ %,%M5�%� %�%4�Q��� %.�{�%@      #J%���̀��{�� L�"Mo G �%�� +F  
  )68:1991الشنفري،( 
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ها  تحت تعقيب كساني هستم كه به آن( ها هستم  جرم و جنايتي من رانده*
يدا تقدير هو( .كنند  مي رقابت،ها در دستگيري من با هم و آن) حمله كردم

  . جان مرا خواهد ستاند،كه كدام يك)نيست
 ولي ؛ فراموشي بسپردي دواند؛ شايد بتواند آن را به بوته او گرسنگي را سر مي

مدعي . زند ، سري به آزادگي خود مي اينبا وجود. كنند ها رهايش نمي پيچه دل
  : رفتن است،تحمل گرسنگي فراتر و ارزشمندتر از زير بار منت دو نان: است

+�#R�A#	 �$��F�̀w� #Y�%� GI+� 7#	0�I�%�     {#�E���%@ �{,�c�� %�}%( %zh��; %N=2+1  
%I4������ %��o� #B&�} ���%M %��� <�{%@     ��G*#	 %?f$��� #F�%��	� 5��	 %I�$"�+F  

                                                                                )��)<�h,iur:lkkl(  
گردانم تا   ميو كامال از ياد او روي.دوانم تا آن را بميرانم  ميگرسنگي را سر *

  .فراموشش كنم
  .خورم تا هيچ گردن كش متكبري بر من منت نرود  ميخاك را بي هيچ معجوني*

كند كه  شناختي به ذهنش خطور مي   در همين حين شاعر ناگه به لحاظ روان
يعني شاعر چون دستش به .  كنند اين ادعا از سر ضعف استمبادا ديگران تصور

آموزي را   از موضع ضعف چنين ادعاي حكمت،هاي اوليه نرسيده است نيازمندي
  : دارد  بيان مي، لذا براي دفع توهم؛ استكردهمطرح 

C�%��i%	 %�>��M  �� )#6��c�� ��%,#I_� 
���%�  
  

  +1�32%	%� G�%'�� f�8 )#{#- ��%��M  
  

  )63:1991الشنفري،( 
توانستي نزد من  اگر پرهيز از سرزنش نبود، هر نوع نوشيدني و خوراكي را مي* 

  .بيابي
 مفهوم گفتمان بود كه ون دايك با سه بعد ي هاي اوليه براساس همين وارسي

  :رو شد هاصلي ذيل روب
اي ه  تعامل در موقعيت-  برقراري ارتباط ميان باورها؛ ج- كاربرد زبان؛ ب-أ

تعامل و بر عكس تعامل بر  و بيان داشت كه كاربرد زبان بر باورها و اجتماعي
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 و باورها كار برد زبان وتعامل را كنترل گذارند  ميثيرأ سخن گفتن مردم تي نحوه
ثر هريك از آن ها را بر أثير و تأ، و ما هر سه بعد و ت)18: 1387 ،ون دايك(كنند  مي

توانيم به   ميني الميه به ويژه در شاهد مثال اخير يكديگر در تمام كاربردهاي زبا
  .وضوح ببينيم

هاي امروز ممكن است روزها و  خواب هاي ديروز كوه و بيابان و كارتن آواره
ها و چه بسا در طي سال براي بهداشت و سالمت خود هيچ آبي و براي رفع  ماه

آن نهادهاي البته تمام تقصيرها از . گرسنگي هيچ قوت اليموتي هم نيابند
ها  اجتماعي متولي رفاه و آسايش و نهادهاي تربيتي و بازدارنده از ناهنجاري

هاي تربيتي و الگوهاي پرورشي نهاد   خانوادگي، شيوهي  بلكه  پيشينه؛نيست
خانواده، عملكرد پدر و مادر، جايگاه و پايگاه افراد خانواده و فرد در جامعه، 

ها،  همه و همه در ناهنجاري) مت جسمانيسال(وضعيت آفرينشي يا ظاهري فرد 
هايي ايجاد  عقدهها   آنها مؤثرند و ممكن است خلل در هر يك از هنجارگريزي

ها و   در پيشگيري، كاهش و درمان آن عقدهياد شده اما نقش نهادهاي ؛كند
 معتقد بود ، روانپزشك اتريشي،"آلفرد آدلر". تواند مؤثر باشد ها نيز مي ناهنجاري

موجودي  زيرا هر فرد به هنگام تولد،  هر انساني عقده حقارت  وجود دارد؛كه در
 .به ديگران اتكا دارد  ضعيف و بيچاره است ودر تمام دوران كودكي خود،كامالً

: 1382شاملو (كنند   مياين احساس حقارت راعوامل جسمي و اجتماعي تشديد

92.(  
ي مادر، پدر از پذيرش اي بود كه به ننگ سياهي و بردگ شنفري كنيززاده

هاي  كالغ«او از جمله كساني بود كه به ننگ سياهي نام . باز زد فرزندي او سر
هايي  گونه كه از نام او هويداست لب و همان. نهاده بودندها   آنرا بر» عرب

هاي  ها در هنجارشكني  ايني كه همه. هاي شتران داشت درشت به سان لب
  .تأثير نبوده است شنفري بي
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فرد در چنين : يابيم اين است كه چه از فراسوي اين گفتمان شعري مي ا آنام
 و نداردفضايي كه بنيان خانواده سست شده است و مادر خانه جايگاهي مشورتي 

 بلكه به عنوان يك ،كند  بازي نمي،برد اهداف بلند هيچ نقش و رسالتي را در پيش
، نيز از كنيزها باشد، وقتي كه پدرشود به ويژه كه خود  برده و كلفت به او نگاه مي

بيند حتماً تير تحقيرهاي او نيز دائماً فرزند را   ميپسر را به عنوان يك كنيززاده
دليل نبود كه دانشمند آلماني  بي .كنند روند و او را از هستي ساقط مي نشانه مي

"كارن  هورني"
تار ها مطالعه به اين نتيجه رسيد كه انگيزه اصلي رف  پس از سال1

"احساس امنيت"انسان،
اگر فرد در رابطه با اجتماع و به خصوص در .  است2

 دچار ،رابطه با خانواده احساس امنيت را از دست بدهد، به اضطراب اساسي
پناهي   شدن، بيچارگي و بيمتروكهورني اضطراب اساسي را احساس . شود مي

تفاوتي، رفتار   و بيكند  تعريف مي،در دنيايي كه بالقوه خطرناك و ترسناك است
تبعيض، سلب  ها، نبود گرمي و صميميت، ثبات، احترام نگذاشتن به خواسته بي

 خانواده در ،داند كه از سوي جامعه و به ويژه مسئوليت را از جمله عواملي مي
  ).94 : 1382شاملو (كنند   احساس نا امني ايجاد مي،فرد

ح فرد و جامعه از دست  كارآمدي خود را در اصال،وقتي نهادهاي اجتماعي
شوند طبيعي است كه امثال شنفري   ابزار و عامل تخريب فرد مي،دهند و خود مي

هاي  هاي سوزان روز و سرد شب بنهد و براي جبران عقده سر به دشت و بيابان
هاي خارق العاده زده است و خود را از  هر جا كه توانسته دست به حمله حقارت
رهايي داده است و هر جا ناتوان مانده به فخر ) اين دشمن درون( گرسنگي
  .مورد دست زده است هاي بي ها و منت فروشي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Karen Horney  

2-security  
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  نتيجه

 فرهنگ و ايدئولوژي خاص در يك ي كننده دهنده و القاء ها، شكل گفتمان* 
  .گردند جامعه مي

 در افراد وابسته به آن ،هاي حاكم بر جامعه يا يك گروه خاص ايدئولوژي* 
كند و اين انتظارها منجر به خودكامگي و در نتيجه تنظيم  اد ميانتظاراتي را ايج

  . گردد  ميعنصرهاي ساختاري زبان بر اساس باور هاي شخصي
دارنده  تواند آينه شفافي باشد كه مخاطب و دريافت گفتمان انتقادي شعر مي* 

دهد تا بخشي از حقايق سياسي، اجتماعي، تربيتي را در آن  پيام را ياري مي
  .دببين
تواند با به حركت در آوردن  به سان گروه سايه، مي گفتمان انتقادي شعر،* 

گر را وا  هايي در فراسوي شيشه نيمه مات گفتمان، مخاطب و يا تحليل شبح
هاي خود را بر اساس موقعيت زماني  دارد كه به آن سوي شيشه رود و تحليل
رار دادن فرد، و نهادهاي دهنده با مبنا ق  و مكاني و شرايط روحي و رواني پيام

  . اجتماعي، ارائه دهد
نياز به مخاطبان از  و خواسته هاي احتمالي آينده هاي كاربران زبان، نگري آينده*

جمله صورت دهنده ها و آرايش دهنده هاي واحدهاي ساختاري و بافتاري 
  . زباني است

در   بخشي از شخصيت آدمي است و،صورت هاي زباني انعكاس دهنده* 
توان از فرد  هاي زباني نمي ناخت شخصيت و ادراك فراسوي صورتش

  .ها موجوديت ندارد صحبت كرد زيرا فرد بدون ارتباطش با ساير انسان
  منعكس، زبان و رفتار را بر يكديگري  خود نقش دو سويهي ها به نوبه واژه* 

  . در الميه العرب از اين جمله است"الف" ي واژه .كنند مي
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هاي  با بيان نقش ترس بر هيجان ،"إذا ما رعته أهتاج"ي همچون هاي جمله* 
  .فردي، مبين پيوند غير قابل انكار زبان و روانشناسي هستند

چنين  .العرب يك دال تهي است قبل از ورود به متن الميه» خَالِف «ي واژه* 
زيرا ممكن است داللت  دهند؛ هايي روند تغيير ارزش معنايي را  نشان مي واژه
  . رويكردي روانشناختي و يا رويكردي پزشكي و زيستي داشته باشد،واژه

1«، »�? � 7�J�� K	« ،»FH�I	o� ?@ A�!�� p2,=>«:ي هم چونيها گزاره* J�M �N«، 
»+1�N2>�� � �N«، » LM'� VW�= �9X�� YR�IX	 
«، »G�%_ %v *#��w� +F�cd�M 
�1X-� yG«و» � %����P «

هاي زباني، عوامل   صورتي  عالوه بر عنصرهاي سازنده،دهند نشان مي
  .ها هستند  گزارهي دهنده  نخستين عوامل صورت،شناختي شناختي و جامعه روان

تواند بررسي   مي شنفري،ويژه از جمله مباحثي كه در فراسوي شعر هر شاعر به
شود  ي مدر پايان پيشنهادلذا  ؛شود معاني واج ها و داللت هاي آوايي آن هاست

 پيوند ،هاي ترجمه رويكردهاي زبان شناسي به چالش، كه اگر در تحليل اشعار
  . ضروري است،موضوعي نو و بررسي آن بسيار زده شود،
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