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 مه مقدّ  .1

  ل ی با تحل  سه یاست که در مقا  ی فیک  قاتی تحق  وِجز  یشناختگفتمان به لحاظ روش  لیتحل

الکالئو و موف  ي تحلیل گفتمان  هینظر. طبق  کندیمتن اکتفا نم  يتنها به مطالعه  محتوا،

ي متون  هلیوسبهتولید و    هاگفتماندر هر ساختار اجتماعی و مبارزه بر سرکسب قدرت،  

را مگفتمان.  گردندیمبازنمایی   تعامالت    ی،خی تار  يدوره  کیدر    توانیها  مناسبات و 

  ي دهی به عقندارند؛ اما  متون    لیبراي تحل  يو موف ابزار کارآمد  ئوالکال   .دی ها سنجآن  انیم

این کاستی را    دي ی هال  يگرا نقشي  یه و انضمام نظر  يری کارگبه  قیاز طر  توانیمی  برخ

کرد   فرکالف،  161:  1383)رک. سلطانی،  جبران    دستورِ   يهینظر  براساس (.  6:  1379؛ 

انواع فرایندهاي    در قالبسازي جهان  ي هالیدي، زبان نظامی براي انگارهگرا نقش  مندِنظام

  یی در شعر روا.  ندیگزیبرمی از مشارکین را  ساختار خاصی  ذهن  ند یفرا  و هر ذهنی است  

زبانی است که از    1هاسوژهي  ر یگشکلهم، فرایند    ز«یدراز راه رنج تا رستاخ  يدهی»قص

گزینش،   صورت  ساز برجستهطریق  دستوري  و  واژگانی  طرد  بنابراین  ردیگیمي،  ؛ 

در بررسی و تحلیل متون با رویکرد الکالئو و موف، از کاربرد برخی قواعد    پژوهشگر 

کاررفته در  بهي هاواژه یبررس ي هالیدي و حسن، گریزي ندارد. گرانقش مندنظامدستور 

ي، ما را با ایدئولوژي و فرایند  رخود یغ  و  يخود   يهاگروه   ییبازنما  با هدفمتن    کی

 . سازدیمآشنا   ها سوژهي  ریگشکل

آوا  ي سی، چهل و پنجاه معاصر و  هادههییِ  نوقدمایی از شاعرانِ سیاسیِ نوپردازِ  کسرا

،  خون سیاوشي سی است. در سومین دفتر شعرش یعنی  دههنخستین دفتر شعري او در  

که او  دهدیم. شعرهاي سیاسی کسرایی »به ما اجازه آوردیمبه شعر انقالبی صریح روي

ماندگارترین    میتوانیمشاعر سیاسی نوگراي معاصر بدانیم.    نیترعیوسرا فراگیرترین و  

: 1377را در آثار او بجوییم« )لنگرودي،  1350تا    1340ي هاي سیاسی سال شعرهانمونه

ي پنجاه مردم ایران را به زبان شعر و دههي راهپیمایی  صحنه(. او روایت تاریخی از  112

سال  کندیبازگومروایت   عاشوراي  و  تاسوعا  راهپیمایی  منبع  57.  دو  شعر    الهام،  این 

و    هاسوژهنج تا رستاخیز«، بازنمایی  ي دراز راه ردهیقصشوند. شعر روایی »محسوب می
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ي پنجاه در ایران معاصر است. این شعر  دهه در تحوالت سیاسی و اجتماعی    ها آن هویت  

ي شعري ممتازي ندارد. سؤال اساسی این است  جوهره ي ایدئولوژیک  ه ی سو روایی به سبب 

و نظم    شود ی م ی  نمای بر سر کدام هویت و ایدئولوژي در متن باز   ها سوژه که ستیز اجتماعی  

گذارد.  ي این شعر روایی اثر می ها سوژه گفتمانی چگونه بر تولید قدرت و هویت اجتماعی  

ي پژوهش حاضر، کسرایی در مقاِم شاعري حزبی و سیاسی براي ستیز با سایر  ه ی فرض بر وفق  

. سه عنصِر  برد ی م از گفتمان مارکسیستی بهره    ها ن سازي آ رنگ کم رانی و  ها و به حاشیه گفتمان 

ضرورت کشف  و نهاد قدرت،    ساختار گفتمان ي پنهانی  ه ی ال شناخت    ت ی اهّمتازگی پژوهش،  

 . د ی افزا ی م ، بر ضرورت پژوهش  آن   ي و عرضه   د ی تول و چگونگی    تازه   ي معنا 

 

 ی پژوهش نهي شيپ . 2

یا تحلیلی علمی با این    مستقل ي  مقالهي این شعر روایی،  دربارههاي معاصر  در پژوهش

دو مقاله با  «  ریآرش کمانگي »منظومهدر باب  اشعار او    انیاز مرویکرد مشاهده نشد.  

نوشته   لی تحل  کردیرو مقالهاست  شده  گفتمان  نخست  عنوان  :  با  سیاوش  »اي  آرش 

و ایران  کسرایی  ادبی  حاتمی)   «میدان  و  دیگر،  1393نژاد، رویانی  و  »مقاله(  تحلیل  ي 

اشعار کسرایی -شناختی و  مطر  احمد  )اجتماعی  و صفایی «  با  1392سنگري،حاجتی   )

ایدئولوژي در   تحلیل  به  نویسندگان مقاله  دایک که  اجتماعی ون  رویکرد شناختی و 

  ی معناشناخت  - نشانه    لیتحل ي »مقاله. همچنین  اندپرداختهاشعار کسرایی و احمد مطر  

 مقدم،ي)داودی«  تنش  ندی زبان به فرا  یتحول کارکرد تقابل  «عقاب»و    «ری آرش کمانگ»شعر  

  هاحاکم بر آن  يهاگفتمانی  معناشناخت- نشانه  لی وتحلهی و تجز  یبررس   نظر  از(،  1392

ي  ه ی نظر هاي » هایی است با عنوان ي این حوزه مقاله ها پژوهش توجه است. از دیگر    درخور 

تبیین   و  فهم  در  کارآمد  ابزاري  موف  و  الکالئو  و  ها ده ی پد گفتمان  )کسرایی  سیاسی«  ي 

»تحلیل گفتمان انتقادي مکتوبات حّلاج برمبناي الگوي الکالئو و  ( و  1388شیرازي، پوزش 

یوسف  )عرب  به  1396آبادي،  موف«  که  مربوطند.  حوزه (  عرفان  و  سیاسی  علوم  ي 
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ها  ها، مقاله ي کسرایی و آثارش در برخی کتاب پراکنده درباره   صورت به یی نیز  ها ادداشت ی 

 محورند. متن   ها ته نوش ي پژوهشی وجود دارد که اکثر این  ها رساله و  

 

 . چارچوب نظری 3

کتاب   در  موف  و  سوسیالیستیالکالئو  راهبرد  و  »گفتمانمی  هژمونی  از  نویسند:  ها 

  اند اي معنادار به هم مرتبط شدهشوند که به شیوهاي از اصطالحات تشکیل میمجموعه

(Laclau and Mouffe,1985:193به گفتمان  ارتباطی،  (.  رخداد  یک  بازتاب  عنوان 

سازد و با نگاهی اجمالی،  ی است که هویت فردي و جمعی ما را میکردار اجتماع یزبان

الکالئو    کردیروطبق  بر.  کندیمي روایتی از جهان ارائه  اسوژهدر این بازنمایی زبانی هر  

یعنی ستیز    تمانگف  ،کردیروهستند و در این    ها قصهي جهان  برسازنده  هاگفتمان،  و موف

خاص است: »یک گفتمان از طریق تثبیت    در قلمرواجتماعی براي تثبیت یا توقف معنا  

حول   معنا  شکل  ها گاهگرهنسبی  خاصی  )همان:  ردیگیمي   »112« و  ي  نشانه  گاهگره( 

ها معناي خود را از  ؛ سایر نشانهشوندیمحول آن منظم    هانشانهممتازي است که سایر  

برابطه گرهشان  میا  اخذ  و  کنند«  گاه  به(57:  1392،فیلیپس)یورگنسن  گفتمان عالوه،  . 

آورد و با ایجاد بستی موقت در میدستبه  هانشانهقدرت، خود را از طریق طرد سایر  

دیگر، هر گفتمانی در ستیز  عبارتی . به شودیمباعث تثبیت نسبی معنا    ها نشانهنوسان معناي  

گیري  هاي مدنظر خود موضعها بر سر تولید معنا و سوژههاي سایر گفتماننشانهو طرد  

براي گفتمان خود    (Moment)  ي محدودي در قالب ُبعد متفاوتی دارد و از دال و نشانه

راند  نماید یا به حاشیه میرا طرد می  (Elements)ها یا عناصر  برد و سایر نشانهبهره می

امر    یناکنند.  اي را کسب می(، هویت تازهArticulationبندي )ها با عمل مفصلو نشانه

در این صورت، جهان اجتماعی در قالب ساختار    .دهدیبه هر گفتمان م   یساختار متفاوت 

تفسیر می ندارد. مفهوم مفصلگفتمانی  بنیادینی وجود  نظریهشود و حقایق  ي  بندي در 

قابل موف  و  مفهوم صورتالکالو  با  موف  بن مقایسه  و  الکالئو  فوکوست.  گفتمانی  دي 

ي سیاسی  هابرساخته( خود  Discursivestructuresمعتقدند که ساختارهاي گفتمانی )
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بر  . هر ساختار گفتمانی  آورند ی م و اعمال متفاوت را به وجود    ها ابژه و اجتماعی هستند که  

ان گفتمان،  لگر ی تحل ي  فه ی وظ ي خود با دیگري در ستیز و تضاد است. » ها دال و    سرنشانگان 

بر سر تثبیت معنا در تمامی سطوح امر اجتماعی است«    ها کشمکش دادن جریان این  نشان 

از  که   مفهوم مرکزي در هر متنی امري نـسبی اسـت ، طبق نظر الکالئو  رو ن ی ازا (.  54)همان: 

صال  ي ایجاد نقاط ات بند مفصل .  رسد ی م ي معنا در یک گفتمان به تثبیت موقت  بند مفصل   ق ی طر 

 (Nodal points  که است  نسب به (  می طور  معنا  موقتی  تثبیت  باعث  » ی  ي  بند مفصل گردد. 

 (Articulation عبارت است از تلف ) د،ی جد  ي ه از عناصري که با قرارگرفتن در مجموع   ی ق ی  

گذشت، همیشه نسبی و ناقص    که چنان (. این تثبیت معنا،  56)همان:    کنند«پیدا می تازه    ی ت ی هو 

مسئله   این  و  ساختار    شود ی م ناشی    ازآنجا است  جاکندگی  که  از  دلیل  به  اجتماعی 

 (Dislocation ( گشودگی  و   )Openness کنش براي  را  راه  همواره  دگرگون (  کننده  هاي 

کرانگی  ي سرریز مداوم هر گفتمان به دلیل بی واسطه کند. خود این گشودگی نیز به فراهم می 

(. از  Laclau and Mouffe,1985:113( است ) Discoursivityمندي« ) ي »گفتمان مینه ز 

خرد از معناي نشانه آغاز و تا سطح کالن یعنی    قراري در تزلزل معنا در سطح جاکندگی یا بی 

یی در جامعه است و  گرا کثرت گفتمان تداوم و گستردگی دارد. این نکته، حاصل کشمکش و  

الکالئو   ي . به عقیده شود ی م ي جدید ها ت ی هو ي ر ی گ شکل ي موجود و  ها ت ی هو باعث تهدید  

می  موف  نتیجه و  هویت  توان  در  گفتمان  که  سوژه گرفت  ستیز    ها سازي  و  تضاد  ایجاد  با 

بودن  ت ثاب   پذیرند، اما ی ها را م بودن نشانه ي ا رابطه   آنان اگرچه  اي دارد و  اجتماعی دخالت عمده 

 دال و مدلول را قبول ندارند.   ي رابطه 

محدوده   ومـوف، الئو  الک   ي ه گفت   به  را   ي تضادها  طرفی  .  سازند می   جامعه    ها گفتمان از 

مبتنی است، بنابراین    ها گفتمان به تفاوتشان از دیگر    ها آن ي هستند که هویت  ا رابطه یی  ها ده ی پد 

ي گفتمان محصور  بند مفصل ي که در  ا ی معان به همدیگر وابسته هستند و از سوي    ها گفتمان 

نکته همان  رترند ی پذ ب ی آس ،  اند کرده  این  برونیت گفتمانی    است   ي ز ی چ .  که الکالئو و موف، 

 (Discursive exteriority م ) ؛ به این معنی که آنچه براي گفتمانی ضروري است با  نامند ی

ي  ها زه ی ست   (. 125- 121)همان:    شود ی م همواره تهدید    ها گفتمان عدم ثبات معنا از سوي سایر  
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هویت   کسب  براي  مبارزه  اجتماعی،  تضاد  سنتی  مفهوم  برخالف  متفکر  دو  این  اجتماعی 

 اجتماعی است.  

 

 شناسی پژوهش . روش4

استوار است.    دشدهیتولي این پژوهش بر دو مبناي متون تحقیقی و متن  دادهگردآوري  

اول از روش اسنادي استفاده شد. سپس متن شعر روایی یادشده، به  ي  در مواجهه با دسته

براي  گفتمان الکالئو و موف    لیتحل  کردیرولحاظ جایگاه گفتمان کسرایی در شعر نو با  

دار است. در پژوهش  روش تحقیق کیفی هدف  بنابرتحلیل انتخاب گردید. این گزینش  

( مرکزي  دال  مفاهیم  از  شنNodalPointحاضر،  دال   ،)( (، Floatingsignifierاور 

(،  Moment(، بعد )Foregroundingسازي ) (، برجستهMarginalizationرانی)حاشیه

( استعارهElementعنصر  وجه  اسطورهMetaphoricmood)  اي(،  وجه  اي  (، 

(Mythicalmoodو مفصل )( بنديArticulationبراي کشف رابطه )ن مت  ينندهیآفر  ي  

ها  متن، ابتدا داده  لی. در تحلشودیپنجاه استفاده م  يدهه  سومو متن با نظم گفتمان مر 

شود. هرچند  می  يدگذاري و کبندمقولهتحلیل گفتمان  چارچوب خاص    سپس  ي،گردآور

ي  ها مؤلفه، اما بسیاري از  کنند ینمابزار کارآمدي براي تحلیل متون ارائه  الکالئو و موف  

 کاربرد دارد.این رویکرد براي تحلیل متن حاضر 

 

 ها داده ليوتحل هیتجز. 5

  / دم ی گنج ی در خود نم   که   /   تنها  / زدم  رون ی خانه ب   از »  ی دراز راِه رنج تا راِه رستاخيز: قصيده 

  ي جانور   / نداشت   ا ی در   ي حوصله   ، دلکاسه   /   نه   / در شهر   ابان ی خ   / و   ابان ی در خ   ت ی جمع   چنانکه 

  /کرد ی را نوازش م   ی چوب   پل   / دمم   / بود و   اد ی شه   دن ی کار بلع   در   / دهانم   که یی/  اژدها   د ی شا   / بودم 

واحد    ی راه   بر   / شهر   ي هر گوشه   از   / گام   هر   / گرفت ی جان م   ت ی از واقع   افسانه ي/  ها ي ها 

سبک    وزش   / در کردار   ی کال ی/  و نوزبان   یی نوپا   / خ ی تار   ی قال   / بافت ی تازه م   ی فرش   ، پاها   / د ی دو ی م 

  ي غنچه   با ی/  آدم   اهپوش ی س   مزارع   / اتحاد   یی جادو   سماع   / در مجموع   اما   / هم آمدن   با   / برآمدن 
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در    ي، ر ی   پ / د ی گرد ی شعر م   در   / نه ی ک   / بر پرچم و   شهادت   / سرخ   سرود   / و   د ی سف   ي ها مشت 

  / وارها ی د   / آمد ی م   همراه   / مادر   ي نه ی بر س   ا ی   / در دست پدر   دست   / نده آی   / و   ست ی گر ی رو م اده ی پ 

  ت / ان ی سال   به   / شدن را که صف   م ی رفت ی صف م   به   / خلق   ي ها نامه آتش و/    و آرزو بود   ع ی وقا   دفتر 

  به   / ان ی زندان   شبان در صف م ی ن   به   / شدگان باران ر ی دمان در صف ت ده ی سپ   هر ي/  آموخته بود   ومان 

گاه در  ی هرگاه و ب  و  / شامگاهان در صف خواربار   به  / کنندگان مالقات  ل ی در صف طو  مروز ی ن 

  / م ی بود   ي ا ره ی ت   ي توده   / شکن ی مردم   ي ا   م ی تو بود   برابر   / صف در صف   نک ی ا   و   / صف نفت 

  ي تبر   نه   / گداخته از خشم   ي ا کوره ی/  در برابر دشمن سرب   و   / شهر   ي گونه   بر   / کبود غم   خال 

  ی به سوگ   گرچه   / کردن ذوب   ي برا   ت ی به کفا   یی گرما   اما  / شکستن   ي برا   ي تبر  نه  / کشتن  ي برا 

  ي کربال   در   / آورده بود   شور   / آورده بود   ي شاد   / حضور همگان   ی ول   / م ی بود   برخاسته   / م ی عظ 

بدان گذرگاه    نه !/  ن ی حس   / تو آمدم   ي کربال   به   / خواست ی که حماسه م   ، ه ی مرث   نه   / ن ی حس   / حاضر 

  و   / است  ی معبر ملت  که   / تو آمدم بدان مهلک   با   / شدند  ماندگار  / تو ماندند و  با   / اندک  ی ت اّمکه 

عاشورا را به اعشار    تا   / تو آمدم   با   / شهادت   به   / سر صداقت   از   / تو   ن آیی به    که   / تو   ن ی نه به د 

  / از خون برآرم   ی شنل   و   / تر کنم درشت   / کنم   درشت   / گلگونه را   ن ی ا   تا   / عشرات برم   به   / برم 

  / و باربرم   طواف   / آموزگارم   / خدمتکارم   / نفتگرم   / ن ی من بنگر حس   در   / اندام مردمم   ي سته ی شا 

  در  / حسرت   ن ی سهمگ   ي شه ی ر   از ،/  خون   درخت   / نازک اندوه نه   نهال   / گرم شه ی اند   و   قلمزن 

من نشست و    بر   / ز ی شبنم سرخ تو ن   تا   / اران ی بس   به   / دم ی کسان رس   به !/  ن ی خون حس   ردّ   ي ر ی گ ی پ 

  / به کوفه و کربال   نه ی نه از مد  و   / دان ی از پل به م  نه   / رفتن  دمان ی دراز با   ی راه  / نک ی ا  و   / شکفتم 

ی/  گندم   / به خانه بازآمدم   ی خلق   / رفتم و   تنها ي/  تا برادر   ی ستمشاه   از   / ز ی از رنج تا رستاخ   ی راه 

 (.  522- 517:  1387« )کسرایی، بارآورد   ی خرمن   / ش ی در غالف الغر خو   که 

ي  « شرح و توصیفی شاعرانه از صحنه زی از راه رنج تا راه رستاخدر  دهی قصشعر روایی » 

  نظر ( استبداد پهلوي ست. به Epistemeي )خشم و اعتراض مردم ایران در برابر اپیستمه

ها یا رخدادهایی  در خیابان  57ي راهپیمایی آذرماه  شاعر خود در صحنه-رسد، راويمی

زاییده شعر  و  دارد  گونه، حضور  نیست.  این  او  هنري  تخیل  تاریخ    براساسي صرف 

شمسی، بازنمایی   57در حوادث آذرماه    هاسوژهی  اجتماع  تیموقعسرایش شعر، در آن  
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ي پنجاه  دههپنجاه علل متعددي دارد. در اواسط    يدهه. ستیز و تضاد اجتماعی  شودیم

به هم   را  اواخر سال    زدیریمدو عامل مهم، معادالت رژیم پهلوي  از  به    1355و شاه 

: »بحران اقتصادي به شکل تورم حاد و بحران نهادي ناشی  دهدیم مخالفان خود امتیازاتی  

ن رژیم پهلوي به تعدیل  وادارساخت  هااز آنکه هدف    بر شاهي خارجی  فشارهااز اعمال  

پلیسی و رعایت حقوق بشر  ها شی واپا بود«   ژهیوبهي  ایران  حقوق مخالفان سیاسی در 

(. با کاهش مقطعی نظارت و خفقان شدید، موج اعتراضات و  613:  1384  )آبراهامیان،

بیدارتر   سیاسی  مخفیشود یمفعالیت  از  هم  توده  میان حزب  این  در  بیرون  .  خود  گاه 

و دیآیم روایی  شعر  گفتمان  با  است،  توده  حزب  به  وابسته  شاعران  از  که  کسرایی   .

ي شاعرانه و سیاسی  ریگموضعو با    شودیمایدئولوژي مارکسیستی وارد ستیز اجتماعی  

، به بازنمایی کسب  57ي مردم در سال  مبارزهخود، در قبال کردار اجتماعی تظاهرات و  

  ساختار گفتمان . این متن سراسر ایدئولوژیک است و از  پردازدیم  هاژهسوقدرت از سوي  

بهره   کسرایی  طورکلبه.  بردیممارکسیستی  اجتماعی  اشعار  از  بسیاري  مناسبات    بنابری 

توان  اند. در نگاهی کلی بر جریان گفتمان شعري کسرایی میسیاسی و حزبی سروده شده

»آرش  کسرایی  روایی  شعر  مشهورترین  )  گفت،  گفتمان  1337کمانگیر«  طبق  هم   )

با شود،  ي سی تولید میمارکسیستی حزب توده در فضاي متفاوت و خاص گفتمانی دهه

یر  طرد سا  هدف   باو    پنجاه  يدهه  یات در متن حاضر بنابر مقتض   یی تفاوت که کسرا  ینا

ی  قهرمان حماس ،آرش یگزین)ع( را جاینامام حس ینی یعنی، قهرمان دیبرق هايگفتمان

  یالیستی، سوس- یونالیستیگفتمان ناس  یقبا تلف  ییکسرااگر  .  کندیم  یرآرش کمانگي  منظومه

کمانگ دههرا    یرآرش  سی  در  ب  آفریندیمي  درواقع  ناس  ینو  تفکر    یونالیستیحس  و 

با گفتمان شاه و امپر  سازدیبرقرار م  ي ارزهم  ي یرهزنج  یالیستیسوس تقابل  به    یالیسم و 

سوسیالیستی به ستیز و رقابت با  - رود، در شعر مدنظر ما، با تلفیق گفتمان دینییم  یجهان

به اسطوره و گفتمان  کسرایی  توجّه  پردازد.  ي پنجاه میهاي رقیب در دههسایر گفتمان

توده    یجبس  يبرا  دینی، حزب  گفتمان  راه  در  براي   تفسیرقابلمنابع  کسرایی  است. 
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ي تاریخ  هاي ملی و دینی در دو برههسازي گفتمان خود، از سوژهسازي و برجستهطبیعی

 برد.  سیاسی و اجتماعی معاصر ایران بهره می

در این شعر روایی، یکی از عناصر کنش کالمی براي بازنمایی ستیز گفتمان اجتماعی،  

  68)  3اند؛ واژگان حسیت ذهنی و عینیکلمات  و ترکیبات آن است. واژگان داراي دالل

ها در  اند. گزینش نشانهکاررفتهبهبار(،    19تیره )  4بار(، در این شعر بیش از واژگان ذهنی

  و  دارنشانهاي گوناگون اجتماعی و ایدئولوژیک است. برخی واژگان، این اثر تابع متغیر

ها را  نشانه، دال مرکزي،  نشانیبو    دار نشاننشان هستند. از بین واژگان  تعدادي دیگر بی

 کند و اینک تفصیل مطلب: بندي میي اصلی خود مفصلحول محور هسته

 

 های واژگانی. گزینش1. 5

ها، پرچم، سرود، پیر،  واژگانی مانند: خانه، جمعیت، فرش، مزارع، غنچه، مشتمجموعه

پدر، مادر، خلق، زندانیان، نفت، حسین، کربال، نفتگر، خدمتکار، آموزگار، خیابان )هریک  

با  رو، دفتر وقایع، گذرگاه، معبر، پل  بار(، پل چوبی، دریا، شهیاد، پیاده  3بار(، شهر )  2

بار(، کینه، خشم،   3اژگانی مانندِ افسانه، واقعیت، تاریخ، شهادت )ی و وحس  يها داللت

با داللت  مرثیه، حماسه  شادي، شور، آینده، عاشورا  و رستاخیز  آیین، صداقت،  ، دین، 

 ی به ساختار گفتمان این شعر روایی دخالت دارند. دهشکل در یذهن

واژ این  از  )برخی  کربال  حسین،  مانند  امتی،  بار(2گان  کوفه،  با    مدینه،  عاشورا،  و 

ي شیعی پیوندي بینامتنی دارند و اکثر  طلبانهشهادتي تاریخی اسالم  و گفتمان  گذشته

کنند. سرنوشت واژگان  اي در تاریخ و گفتمان دینی اشاره میاین اسامی خاص، به واقعه

ات دیگر  و کلم  پردازندیمکه بر سر کسب قدرت در بافت، با هم به ستیز    هاستآدمشبیه  

 . دن زنیمو بر مسند قدرت تکیه  کنندیمی طرد یا نفی  نیهمنشرا در محور جانشینی و یا 

ی به بافت  متنبروننامه، با ارجاع  رو، دفتر وقایع و آتشی، شهیاد، پیادهپل چوبخیابان،  

گردد. پل چوبی و شهیاد از ي پنجاه برمیدههي ستیز گفتمانی  صحنهموقعیتی ایران و  

  صورت   بهبا وجه استعاري    هانامهشبي پنجاه است.  دههي تهران در  هاو مکان  ابانیخ
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، نمود زبانی گفتمان نامهشبي مخفی یا  ها نوشتهو این    شودیمتصویرسازي    نامهآتش

بیان   آزادي  عدم  و  خفقان  وضعیت  در  را  پهلوي  رژیم  و   ها نامهشب.  کندیممخالفان 

سیاسی ایفا  -ي اجتماعیهاانیجردر تنویر افکار عمومی نقش مهمی را در طول    هاهی اعالم

 آن   ي هانامهشب»   :نویسدیم   رانیا  تی انقالب مشروط  خیتار زاده در کتاب  ملک.  اندکرده

بزرگ فلسفهعامل روشن  نیتررا  و  اصول  به  مردم  افکار  و    دی با  نینو  يکردن  دانست 

(. راوي در این فضا و مکان، شاهد اتحاد  326:  1362زاده،)ملک  محرک انقالب«  نیبهتر

ی بوده است. شاه در پنجم شهریور، آموزگار  شاهستمي  سلطهمردم و جمعیت در برابر  

ي راهپیمایی را در عید فطر صادر کرد: »در تهران  اجازهاو    امامی برگزید. ي شریف جا بهرا  

: »ارتش  زدندیمفریاد    هاآننفر در میدان شهیاد )آزادي( گرد آمدند.    100000بیش از  

(.  در آبان و آذرماه 635: 1384برادر ماست«؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد« )آبراهامیان،

  ها ییمایتحکام پیوند و ائتالف رهبران مخالف، راهپ با اسدوباره موج انقالب بیدار شد: »  57

یافت. گسترش  و  اعتصابات شدت  هفته..  و  شهر    يدر  پنجاه  از  بیش  در  آذرماه،  اول 

ان که تا آن هنگام نسبتاً آرام بودند، تظاهرات  کازجمله شهرهایی مانند بندرعباس و ارد

  ي جبهه  در ماه محرم روي داد.  زتریآمخشونتما تظاهرات بسیار  ؛ اداد  روي  يز یآمخشونت

نهضت آزادي نیز از مردم خواستند تا در روز نخست و پایانی سوگواري به یک    ملی و

تا پیروزي خون  »خمینی هم به مردم سفارش کرد که  اهللتی اعتصاب عمومی دست بزنند. آ

بر پهلو  بیشتري تقدیم کنند  «کافر   يهايبر شمشیر و اسالم  در میدان شهیاد    ...شهداي 

م پایان  به  راهپیمایی  که  قطعنامهدیرسی)آزادي(  بر    يا،  آن  در  که  رسید  مردم  تأیید  به 

شده، سرنگونی سلطنت، برقراري حکومت اسالمی،  خمینی صحه گذاشتهاهللتیرهبري آ

عدالت    دینی، احیاي کشاورزي و اعطاي   يهاتیبازگشت همه تبعیدیان، حمایت از اقل

ي  صحنه(. راهپیمایی به  644-642« )همان:  شده بودمحروم خواسته  يها تودهاجتماعی به  

ي گفتمان حزب  سوژه-. شاعرگرددیمي رقیب تبدیل  هاگفتمانواقعی ستیز اجتماعی بین  

خمینی، نهضت آزادي  توده با افکار مارکسیستی به رقابت با گفتمان اسالمی به رهبري امام

. کسرایی  پردازدیمچپ و راست  در این شعر روایی    يها انیجري ملی و سایر  جبههو  
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هاي بیرونی و امر اجتماعی  شعر روایی، جهان و پدیده  فرم  باي زبانی  بندصورتمطابق  

 . دینما یمرا در یک بافت کلی با عنوان گفتمان حزب توده عرضه 

را       آزادي  و  ملت  گفتمان خود    عنوانبهکسرایی  مرکزي  ي  هادال و    ندیگزیبرمدال 

  کند یم  2گونگیي گفتمانحوزهشهادت و مبارزه را حول محور این دو دال مرکزي وارد 

و با کنشگران اجتماعی بر سر تولید معناي  ملت و آزادي منازعه دارد. او از میان معانی  

با    ظاهربه گزیند و  را برمیي گفتمان سیاسی اجتماعی و دینی، شهادت و ایثار  دشدهیتول

را در حول دال مرکزي ملت و آزادي   کند؛ اما آننوایی میهاي موجود دینی همگفتمان

. او قصد دارد با  کندیمي  بند مفصلکمونیسم حزب توده  -گفتمان سوسیالیسم  براساس

براند دهه ي دال ملت، دال امت در گفتمان دینی را در  ساز برجسته .  ي پنجاه به حاشیه 

- 513:  1387( )رک. کسرایی، 1357همچنین کسرایی در شعري با نام »در فروبستگی« )آذر 

  هاي مرکزيي گفتمان حزب توده یعنی »خلق« را با یکی از دال مرکز هاي  (، یکی از دال 516

برد. در تعریف  کارمی در یک بند براي تولید گفتمان مدنظر خود به اال اهلل«    »ال اله   ینی گفتمان د 

د که عامل پیوند آن  کر توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف  ملت را می گفت: »   توان ی م مّلت  

یک فرهنگ و آگاهی مشترک است. از این پیوند است که احساس تعلق به یکدیگر و احساس  

دار  (. با این کر 307- 306: 1373« )آشوري، آید وحدت میان افراد متعلق به آن واحد پدید می 

عالوه  کسرایی  این گفتمانی،  سوژه  بر  مقام  در  را  خود  گفتمان  Subject) که  دل  در   )

می - سوسیالیسم  تثبیت  گفتمان کمونیسم  می کند،  حاشیه  به  نیز  را  رقیب  از  هاي  و  راند 

ها وجود ندارند، مگر  گردد. »گروه موجودیت اجتماعی به جایگاه وجود و سوژگی خود برمی 

ها سخنی بگویند و آن گروه در قالب گفتار یا  ها یا به طرفداري از آن ن ي آ که کسی درباره آن 

 ( Laclau and Mouffe,1996: 289) نوشتار بازنمایی شود«

شود. می  داري از رستاخیز و قیام مردمی راهی خیابانی پرجمعیتکسرایی به طرف

بیرون زدم / تنها/    خانهاز  کند: »سازي ایدئولوژي خود از قید »تنها« استفاده میبراي پنهان

تعل(، »که« حرف ربط توضیحی  517:  1387گنجیدم« )کسرایی،  که در خود نمی ی  لی و 

گنجیدم«، فرایند رفتاري است که داللت بر امر ذهنی و حسی دارد.  است. »در خود نمی
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کند. سپس  ي گروهیِ اعتراضات مردمی همراهی میي سیاسی او با اندیشهفلسفهاز بعد  

فرم   بازنمایی میبا  را  مردم  و کنش  روایی، عاطفه، حرکت  پیششعر  نگاره، اکند. طبق 

جمعیت   خیل  به  هم  راوي   است،  اجتماعی  موجودي  انقالبی  تظاهرکنندهانسان  ي 

  / زدم  رونیاز خانه بي در گفتمان او وجود دارد. »سازوندیپی راهبرد  نوعبهپیوندد و  می

نم  که  /تنها « )همان: در شهر  ابانیخ  /و   ابانیدر خ  تیجمع  کهچنان  / دمیگنجیدر خود 

دهی سازي و تعمیم(؛ جمعیت هم مثل او تاب و تحمل نداشت، با این گزاره، ابهام517

سازي گفتمان خود، به تقابل بین وجه بیرونی پررنگگیرد. از سوي دیگر با  صورت می

و   مبارزه  نماد  خواهيآزادنماد  درونی  و وجه  )راهپیمایی(  وابستگی کار محافظهی  و  ي 

از طرف دیگر بر فراگیري    . جمعیت که اسم عام و مبهم است،زندیمی( دست  نینشخانه)

داري از خلق  ي مرکزي حزب توده، طرفها دال و یکی از    کندکردار اجتماعی اشاره می

از   ناسیونالیسم  گفتمان  هرچند  است.  ملّت  با  دههیا  ایران  در  سو،  این  به  بیست  ي 

بود و در عوض    قراردادهمداري را وجه غالب گفتمان خود  گوناگون، قومیتي  هاقرائت

رخدادهاي   براساسخوانی نداشت، اما مارکسیستی چندان هم فرهنگ بایی گرایملحس 

آمریکا »رهبران حزب توده    نفوذ   با سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه و آفریقا و مبارزه  

معتقد بودند، براي برقراري یک نظام سیاسی در ایران، نخست باید به حل مسائل ملی  

برداشت   نمود.  تالش  سوسیالیسم  به  نیل  براي  سپس  و  و    هاآنپرداخت  ملّت  از 

همان   )قمري،ها برداشتناسیونالیسم  بود«  لنین  و  استالین  ي  ر یگموضع(.  93:  1380ي 

 متأثر از ایدئولوژي حزب توده است.کسرایی نیز  

، دال شناور »دریا« در گفتمان  ( 517:  1387کسرایی،  ) ي دریا نداشت«  حوصله »نه/ دلکاسه،  

سیاسی اجتماعی نماد انقالب، دگردیسی و جمعیت مبارز است. تضاد بین دلکاسه و دریا،  

لوژي دیگري نیز پنهان  شود. در پس این نشانه، ایدئو سازي دال شناور »دریا« می باعث برجسته 

است که با شگرد زبانی و رتوریکی گفتمان رقیب چون »قطره« یا »جوي خرد« بازنمایی  

می   چراکه شود؛  می  فرض  دریا  را  مردم  و  جمعیت  خود  دال  کنشگران   عنوان به کند.    نماد 

سازي و توصیف ارزشگذارنه پررنگ ي گوناگون است که با راهکار  ها ت ی هو اجتماعی داراي  
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، جزو گفتمان »خودي« و غایبان این  صحنه   در شود. این جمعیت حاضر  ی م ثبت ارزیابی  ، م 

اند که به بافت موقعیتی گفتمان  هاي او تاریخی . برخی دال شود ی م صحنه »دیگري« فرض  

ی هستند، گفتمان کسرایی را  متن برون اشاره دارند. شهیاد و پل چوبی که از عناصر ارجاعی  

کنند. در متن حاضر هویت مشارکان گفتمان با اسم خاص  زمانمند می حال،  مکانمند و درعین 

است. کسرایی برخی از این    دارتر نشان و اسم خاص نسبت به عام    شود ی م و عام رمزگذاري  

،  )کربال ي مکان و زمان  ها اسم .  کند ی م ي گفتمانی خود  حوزه اسامی را با ازجاکندگی وارد  

به لحاظ بافت موقعیتی به وقایع قرن اول هجري قمري  (  ی پل چوب   اد، ی )نفتگر، شه عاشورا( و  

تاریخی، دینی، سیاسی و   این دو رخداد  بین  اشاره دارند و راوي  و قرن سیزدهم شمسی 

ي رمزگان دینی، ملی، زیستی، اخالقی و  حوزه   در . اسامی او  د ساز ي برقرارمی وند ی پ اجتماعی  

امی خاستگاه ایدئولوژیک دارند؛ مانند: تاریخ،  اجتماعی متمرکز گشته است. برخی از این اس 

صف، زندانیان،  ها، پرچم، شهادت، شعر، سرود، پدر، مادر، خلق،  ، مشت ز ی عاشورا، رستاخ 

، حسین، مرثیه، حماسه، کربالي حسین، امتی، ملت، دین، آیین، صداقت، شهادت،  نفت، شور 

 ر، نهال، درخت و خلقی. گ حسین، نفتگر، خدمتکار، آموزگار، طواف، باربر، اندیشه 

رو، دیوار، دفتر وقایع،  ی، شهر، راهی، پیاده پل چوب اسامی مکان مانند خیابان، دریا، شهیاد،  

ی را  متن برون و ارجاع  ، بافت موقعیت  و کربال کربال، گذرگاه، معبر، پل، میدان، مدینه، کوفه  

،  تازه   ی فرش صفاتی مانند:  . کسرایی ساختار و ماهیت این ستیز گفتمانی را با  سازند ی م روشن  

نوپایی،  خ ی تار   ی قال  آدمی،  نوزبان ،  سیاهپوش  مزارع  اتحاد،  جادویی  سماع  سبک،  کالی،  ی، 

اي، خال  ي تیره توده ، مردمی شکن، کنندگان مالقات شدگان، صف طویل  ها، تیرباران نامه آتش 

ي سهمگین حسرت،  شه ی ر تر، نهال نازک،  اي گداخته، سوگی عظیم، درشت ، کوره کبود غم 

 . کند ی م ، راهی دراز و تنها بازنمایی  شبنم سرخ 
 

 های نحوی  . گزینش2. 5

از  ي پر  صحنهزمان روایت بیشتر ماضی است؛ ولی زمان داستان و رخداد مضارع است.  

  ي دههی تظاهرات انقالب يصحنهو هیجان، با نمود کنشی بازنمایی شده است.  کشمکش
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در مواجهه با ساختار قدرت مسلط جامعه    ران ی مردم ا  یاجتماع  کردار   نیترجانی پنجاه پره

ي مسلحانه و انقالبی با استبداد  بر سر گزینش دال مرکزي مبارزه ها گفتماناگرچه   است.

آزادي هم اما  و کسب  دارد؛  با  سوژهها  از گفتمان  هرکدامنوایی  متناسب  را  ي گفتمانی 

و راوي،   دن خوانیفراما به ایدئولوژي خود  ر  هاسوژهو    ندنکیممبانی فکري خود تولید  

 .  دهدیمي این کشمکش و وقایع انقالبی با وجه التزامی نشان ي خود را  دربارهدغدغه

بار(؛    14)  شخصدومي  بار(؛ ضمیر و شناسه  22، )جمعاً  شخصاول ي  ضمیر و شناسه

است. ضمایر    کاررفتهبهبار(در متن    4بار(؛ ضمایر جمع )  19ي سوم شخص مفرد )شناسه

از   دید  هیزاو.  دندهیمي گروهی خبر  شهیاندجمع  براي    شخصاول ي  راهکار اسنادي 

براي بازنمایی دیگري است. ضمیر »تو«، با صفت   شخصدومبازنمایی گفتمان خودي و 

ارزیابی  مردمی منفی  »من«  شودیمشکن،  در حاشیه.  »تو«  و  مرکز  گفتمان و »خلق«،  ي 

ي پیوستار گفتمان دولت و ملت  سرفاصله« دو  هاآن. »من« و »ما« و »تو« یا »ردیگیمقرار 

. آن دیگري یا گفتمان مسلط از قدرت نظامی، اعدام یا »دشمن سربی«  دهدیمرا نشان  

ادت بر پرچم و/ (، در برابر ایدئولوژي شهادت و مقاومت »سرود سرخ/ شه 519)همان:

)همان: بهره  518کینه«  راويبردیم(،  را  -.  مردم  کشتار  دستشاعر  پهلوي    به  رژیم 

تصویر  بدین به  بدان    کشدیمگونه  برآرم/  بالدیمو  از خون  شنلی  »و  اندام  ستهیشا:  ي 

 داللت دارد.   بر گفته(. ضمیر شخصی »من«، بر تعهد و تفاخر با تأکید  521مردمم« )همان:

ماد  )فرانقش  رابطه(بار  20ي  )ا ،  رفتار (بار  15ي   ،( وبار  7ي  )ذهن  (  متن   بار  3ی  در   )

از  کاررفته استبه قدرت  مناسبات  و  اجتماعی  کردار سیاسی،  بازنمایی  براي  . کسرایی 

. این شعر روایی یکی از حوادث مهم  بردیمي بیشترین بهره را  ا رابطه  فرانقش مادي و

گفتمان مسلط حاکم پهلوي با ژانر شعر روایی روایت    هی عل تاریخی تظاهرات مردمی را  

راويکندیم  . -( رخدادي  فرایند  با  این    60شاعر  توصیفی  و  و  حادثهبار(  سیاسی  ي 

 . دینمایماجتماعی تاریخ معاصر ایران را توصیف 
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 ای یا استعاری گفتمان . وجه اسطوره3. 5

ي شناور است. زمانی که  نشانه( اسطوره یک نوع پیچیده از  1990ي الکالئو ) هینظردر  

بروز حیاتی  شکل  ند کنیمرخدادهاي  اسطوره  ).  ردیگیم،  الکالئو  نظر  (  1996براساس 

ظهور و انعکاس اسطوره در گفتمان  .  کنندیها در سطح منافع گروه خاص عمل ماسطوره

یی در شرایط بحرانی براي تبدیل  کسراي و بحران اجتماعی است.  قرار یبکسرایی پیامد  

ي و تصویري آرمانی به تصویر اجتماعی یا باور عام، از فضاسازي استعاري  ااسطورهوجه  

ود پیوند  . او براي بازنمایی این وضعیت، بین واقعیت و تصویر آرمانی خردی گیمیاري  

دهد؛ چراکه »افسانه  اي میکند و به کردار اجتماعی مردم وجه و رنگ اسطورهایجاد می

می جان  واقعیت  )همان:از  وجه  517گیرد«  این  از  ااسطوره(.  را  کسرایی  گفتمان  ي، 

و دانش یا باور اساطیري   سازد یمیی برخوردار  گرایملي گفتمان دینی و گفتمان پشتوانه

یی باقی  وچراچونهیچ    کهيطور به؛  سازدیم ن  او را به عقل سلیم تبدیل  و دینی، گفتما

میان واقعیت و اسطوره    گریدعبارتبه. »خأل میان واقعیت و تصویر اجتماعی یا  ماندینم

پیدایش  کندیم ي گفتمان پر  ااستعارهرا وجه   ي  ها اسطورهو    هاگفتمان. این خأل امکان 

ي  گذار نامراوي با  -(. در این متن، سوژه105:  1390،  « )مقدمیسازدیمجدید را ممکن  

با کربال یکی   بیان استعاري  به  به  شماردیمسوگیرانه، بافت ستیز اجتماعی را  ؛ پاسخی 

و از اعتبار واقعه کربال براي هژمونی گفتمان    کندیمي متفاوت فراهم هاگروه  درخواست 

. گفتمانی  بردیمتصور آرمانی بهره    عنوانبهبا گفتمان مسلط    طلبانهشهادتي  مبارزهخود و  

که مردم بدون ترس  طوري، به ابدییم ، در جامعه، عینیت یا رسوب  شودیمکه هژمونیک  

 .ابندییمي تظاهرات حضور صحنه درو با شوق 

بیند: »پاها،  ردار اجتماعی مردم در انقالب خیابانی را خودجوش و زیبا میکسرایی ک

(. »قالی یا فرش تاریخ«،  518ی« )همان: نوزبانبافت/ قالی تاریخ/ نوپایی و تازه میفرشی 

گیرد. و منظمی شکل می  تکرارشونده . فرش یا قالی از الگوهاي  هستند  دارنشانترکیب  

اس تصویرسازي  این  با  ایران  کسرایی  انقالب  از  - سمیالی سوسگفتمان    برطبقتعاري 

کند و  رسد. در این گزاره تاریخ ماهیت پیدا میکمونیسم، به مادیت و تکرار تاریخ می
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کند. او ایدئولوژي خود در قبال تاریخ را با  مانند فرش و قالی از الگوي قبلی پیروي می

کند. وحدت و همدلی مردم  می  رمزگذاري  نوزبانهاي واژگانی قالی، فرش نوپا و  نشانه

(، سماع دال  518شود: »سماع جادویی اتحاد« )همان:اي میتبدیل به امر جادویی و افسانه

در فضاي   دال سماع  است.  مردمی  و سنن  آداب  و  موسیقی، عرفان  گفتمان  در  شناور 

نظام  گفتمان وارد  توده  انشانهگونگی  و  یمي حزب  در    صورتبهشود  نسبی  و  موقتی 

. دکن یمي کسب  اتازهبا دال اتحاد و شور حزبی و سیاسی، هویت    سمیالیسوس مان  گفت

حسین)ع(  ي امامطلبانه شهادتکسرایی کردار اجتماعی مردم و خود را با ماجرا و کردار  

زند و آرزو دارد نام او در تاریخ و افسانه ماندگار بماند: »با تو آمدم/ تا عاشورا را  گره می

ب برم/  اعشار  )همان:به  برم«  او ضمن  521ه عشرات  با  ذاتهم(.  دینی  مبارزهپنداري  ي 

هاي چپ،  حسین)ع( بر تکرار حوادث تاریخی تأکید دارد. در ضمن برخی گفتمانامام

کردند و برخی امامان  اهداف گفتمان خود تفسیر و توجیه می براساس نهضت حسینی را 

 دانستند. داران انقالب پرولتاریایی میشیعه را اوّلین طرف

ي پژوهشی روشن شد که کسرایی در  داده  نظرمنتخب مدبا بررسی مفاهیم و مضامین  

-هم  يرهیزنجی و  ساختارشکناي،  هي گفتمان خود از وجه استعاري یا اسطوربند صورت

براي تولید  این اثر از تلفیق دو محور گفتمان سیاسی و دینی    درواقع گیرد و  ارزي بهره می

می شکل  خود  مدنظر  میراثمعناي  آینده  استعاره،  و  اسنادسازي  راهکار  با  و  دار  یابد 

 .شودیمي تاریخی و فرهنگی ملت ایران گذشته

و پرچم(، هویت زیستی و   گفتمان کسرایی در ساخت هویت ملی )ملت، خلق، توده

میدان،   )شهر،  چوبمحیطی  )نفتگر،  پل  اجتماعی  و  اخالقی  هویت  نفت(،  و  شهیاد  ی، 

خدمتکار، پدر، مادر، پیر، اتحاد و برابري(، هویت دینی )شهادت، امت، حسین، کربال،  

 مدینه، مرثیه و عاشورا(  و هویت فردي و جمعی )من، جمعیت( نقش دارد.

هاي پرچم،  ، ملت، آزادي و برابري است که با نشانهزب تودهدال مرکزي گفتمان ح

و خلق مفصل بر  کی  تی، هورونیازاشود.  بندي میاتحاد  از    يارابطه  اثر  گفتمان،  که 

  رد یگیشکل م  (،یارتباط  تی )هو  دیآیمد یعناصر گوناگون پد  انیم  يبند عمل مفصل  قیطر
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دال مرکزي گفتمان دینی، امت و برابري است که با واژگانی    (.46:  1383ک،ی تاجرک.  )

-شاهی، زندانی و تیربارانگردد. شهر، ستمبندي میمانند شهادت، حسین و کربال مفصل

و باور گروهی داللت    هاارزشهاي شناور این دو گفتمانند. پرچم و سرود بر  شدگان دال 

دال مرکزي ملت و آزادي    براساسدت را  هاي گفتمان دینی مانند شهادارد. کسرایی نشانه

 راه  درکند تا شهادت  بندي میوآن را با پرچم، هویت ملی مفصل  دهدیماي  هویت تازه

 ي و تسلیم و سازش را طرد سازد.ساز برجستهوطن و میهن را 

نشانه کسرایی  دیگر  سوي  را  از  مترقی  روحانیان  و  سیاسی  اسالم  زبانی  هاي 

ی و اهتزاز  دوستوطنو بُعد    راندیم حانیان سنّتی را به حاشیه  سازي کرده و روجستهبر

بندي عاشورا و شهادت در بافت گفتمان خودي،  نماید و با مفصلپرچم را تقویت می

کند. حزب  ریزي یا بازنمایی میهاي رایج را پایهطرح اتحاد و وحدت بین انواع گفتمان

ي گفتمان وحدت و  دارهیسرما ریالیسم و  توده در جهت مقابله با دیکتاتوري و نفوذ امپ 

ارزي معانی با  ي همرهیزنجو    دهدي زمانی سر میبرههاتحاد با احزاب سیاسی را در این  

سماع جادویی اتحاد/ مزارع سیاهپوش    /درمجموعآورد: »اما  میوجودبهسایر گفتمان را  

با   و/  ي مشتغنچهآدمی/  پرچم  بر  و/ سرود سرخ/ شهادت   در شعرکینه/  هاي سفید 

 (.518:  1387گردید« )کسرایی، می

به بعد، سرنگونی    53است که از    به نقل از سپهر آمده  ي جهان اسالمدانشنامه در   

توده  مبرم حزب  نیروهاي مخالف حکومت، هدف  اتحاد عمل  از طریق  حکومت شاه 

شانزدهم   )مجمع(  پلنوم  از  بعد  توده  حزب  طبري  احسان  قول  به  همچنین  شد.  ایران 

بود. جبههجبههتشکیل    درصدد متحد خلق  امامي  نیروهاي خط  از  ، حزب  اي متشکل 

ایران، فداییان خلق، مجاهدین خلق و نیروهاي لیبرال حامی مهدي  دموکرات کردستان  

پنداربافی   و  غلط  ارزیابی  علت  به  سیاست  این  ولی  )رک.  جابهبازرگان.  نرسید  یی 

 ، ذیل حزب توده(. 13:ج1393،  ي جهان اسالمدانشنامه

با اسطوره  را  بیرونی جامعه  بافت  پیوند میکسرایی  دینی کربال  زند: »در کربالي  ي 

یی یکی  سراهیمرث(.  520:  1378)کسرایی،  خواست«حاضر/ حسین/ نه مرثیه، که حماسه می
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بیند؛  نمی  ریپذ هیتوجاز کردارهاي آیینی مذهب شیعه است و کسرایی مرثیه را در این زمانه  

کند. کربال و حسین  پس با اشاراتی ضمنی مردم را دعوت به قیام مسلحانه و خونین می

دینی ک رمزگان  حوزهه  اند  گفتماندر  توده  ي  حزب  دال قرارداشتندگونگی  این  در  .  ها 

شوند و کسرایی این دال مرکزي  فعال میي پنجاه  دههگراي هاي دینی و وحدتگفتمان

کند و این عناصر  براي تثبیت معنایی گفتمان خود وارد میدان گفتمانی میمذهب شیعه را  

نایی ثابت در گفتمان حزب توده داشته باشد،  یی به وضعیتی که معچندمعنارا از مفهوم  

کند. در گفتمان حزب  ( در گفتمان خودي تبدیل میMomentبه بُعد )  آن راکشاند و  می

یک انسان موحد و خداپرست، بلکه در مقام انسانی مبارز و   عنوانبهتوده، حسین)ع( نه  

ي مردم از ستم  ودهت ي کارگر و محروم جامعه که در جهت نجات دار طبقهآرمانی، طرف

، گفتمان دینی محملی  گریدیعبارتبهشود.  کند، مورد پسند واقع میي مرفه قیام میطبقه

سایر   آن  مدد  به  شاعر  که  طرد   خصوصبه،  هاگفتماناست  را   جامعه  مسلط  گفتمان 

(Exclusionمی )پسندد که با حسین)ع( در کربالي ایران حاضر شود: کند. کسرایی می

تو   از سر  »با  تو/  آیین  به  که  تو/  دین  به  نه  و  ملتی است/  معبر  که  مهلک/  بدان  آمدم 

برم« )همان:   به اعشار  را  تا عاشورا  آمدم/  تو  با  به شهادت/  بُعد 521- 520صداقت/   .)

گزاره این  امامایدئولوژیک  قیام  روش  کسرایی  است.  مشهود  برجسته  ها  را  حسین)ع( 

. همچنین امت اندک حسین )ع( را در برابر ملّت  ندرایم کند و دین او را به حاشیه  می

ي حزب توده، هویت  نامهمرامکند. برطبق  می  سازيدهد و ملّت را برجستهفراوان قرارمی

 شود.بندي میي چهل با جمهوري دموکراتیک مفصلدههملی با دال ملت در 

 

 . دال و مدلول 4. 5

 اند از: جود در این اثر عبارتهاي موطبق رویکرد الکالئو و موف انواع دال 

 . دال مرکزی  1. 4. 5

مرکزي  دال که    دال  دیگر  که  مفهومی  یا  نماد  شخص،  و  به  جمع  آن  محور  حول  ها 

میمفصل میبندي  اطالق  که  (  Laclau, Mouffe,1985:112)  شودشوند،  جایی  تا 
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(. سه  laclau,1990:13دهد )ي گفتمانی را دال مرکزي شکل میمنظومهتوان گفت:  می

اجتماعی   -ها را در گفتمان سیاسیدال   یک ستون،  عنصر ملّت، برابري و آزادي، همچون

کند. امّت، شهادت و برابري دال مرکزي گفتمان دینی است که  بندي میکسرایی مفصل

دهد تا بین خود و سایر  ي معنایی این گفتمان مشارکت میها را در زنجیرهکسرایی آن

را جایگزین  گفتمان ملّت  لیبرال  ناسیونالیسم  کند.  ایجاد  و وحدت  رقیب، همدلی  هاي 

  ( بین خود و nodal pointsکند. او از طریق دال مرکزي )مذهب و امّت در ایران می

کند و این باعث  ها توافق نظر و اجماع ایجاد میمخاطب بر سر تولید معناي خاص دال 

گذارد اي میاجتماعی تأثیر عمده  تیواقعبرساخت  شود و در  شدن گفتمان او میهژمونیک

 . شودیمو منجر به کردار اجتماعی در سطح خرد و کالن جامعه 

 . دال شناور  2. 4. 5

،  گریدعبارتبهاست؛    رثابتی غالکالئو و موف، دالی است که مدلول آن    نظر  از  دال شناور

خود    موردنظرهاي مختلف براي انتساب مدلول  هاي متعدد دارد و گروه این دال، مدلول 

ی،  شاهستمخلق، نفت،    (.Laclau, Mouffe,1985:125)   کنند«رقابت می  باهمبه آن،  

شوند. نفتگر، خدمتکار، آموزگار  هاي شناور این اثر محسوب میاتحاد، و برابري، از دال 

شناورند. انتخاب این    هايگر نیز از دیگر واژگان یا دال و اندیشه  زنقلمو طواف، باربر،  

بر ماهیت طبقاتی حزب توده صحه میطبقهمشاغل و   گذارد: »پس از خرداد  ي کارگر 

نیز به تظاهرات خیابانی    هاکارخانهکارگران ساختمانی و    ژهیوبهکه فقراي شهري    1357

مروي این  شد.  دگرگون  وضعیت  را  آوردند،  مخالف  جناح  طبقاتی  ترکیب  شارکت...، 

اعتراض   و  ساخت  را  طبقهدگرگون  متوسط  ي  طبقهي  گستردهاعتراض    صورتبهي 

)آبراهامیان، درآورد«  کارگر  و  اجتماعی  630:  1384متوسط  طبقات  این  با   تقابل  در(. 

این  ي اشراف و حاکم قرارمیطبقه در  از سوگیري    هاسوژهیی گزینش  شعر رواگیرند. 

 .دهدیمایدئولوژیک راوي گزارش  
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 . هژمونی 5. 5

م ـ ک   آنچنان  نظ د ـ ی گو ی م وف  ـ ه  »هر  هژمونی ـ :  ضد    دت ـ ش به ک  ـ م  اقدامات  تأثیر  تحت 

  تا آن را به شکل دیگري از هژمونی کسب کند«  کند ی م که تالش    رد ی گ ی م هژمونیک قرار 

 (Mouffe, 2008: 4  )سازش  ي مبارزه و  نظام  مسلحانه  با  و سلطهنکردن  پادشاهی  ي 

امپریالیسم    طلبانسلطنت گفتمان  عنوان بهو  تبلیغ  هژمونی  حاکم  نظام  با  مخالف  هاي 

گفتمانمی شناور  دال  به  خود  مدنظر  مدلول  انتساب  با  کسرایی  به  شد.  رقیب  هاي 

ي  مبارزهپردازد. حسین و کربالبه هژمونی  ها میي آنشکنی در هژمونی یا سلطهساخت

  بود و کسرایی قصد دارد که با انتساب گفتمان خود به امام   شده  لیتبدحماسی شیعی  

، انسداد گفتمانی ایجاد نماید  در جامعهحسین)ع( در برابر سلطه و نفوذ هژمونیک اسالم 

ند  مذهب یعیشکه مردم ایران اغلب گیري کند. با توجه به اینو درنهایت از قدرت آن جلو

اي به نهضت حسینی دارند و »شهادت« دال مرکزي این مذهب  ژهو عشق و ارادت وی

ي معنایی خود وارد گفتمان رهیزنجرود، کسرایی مفهوم و معناي شهادت را طبق  شمارمیبه

هاي ایدئولوژیک به امر هژمونیک  ل سایر دال و مدلو  لهی وسنیبدکند، تا  حزب توده می

پندارد و به  ي او میمدار نی درا مقدم بر  ي عمل و آیین حسین)ع(  وهیشتبدیل گردد. او  

و  امام چریکی  بُعد  از  سوگیري،    طلبانهشهادتي  مبارزهحسین)ع(  این  با  دارد.  عالقه 

 .گرددیم  رنگکمگفتمان دینی در اثر او 

 

 ی رانهيحاش سازی و  . برجسته6. 5

با گفتمان مقابل، نقاط   تقابل در گفتمان هربدان معناست که  ی رانهیحاشسازي و برجسته

ها اساساً در تضاد و تفاوت  »گفتمانسازد،  ي را برجسته میگر یو نقاط ضعف دقوت خود  

(. گفتمان رقیب، غیر یا دیگري  Laclau, Mouffe,1985:49)گیرند«با یکدیگر شکل می

(Othernessمی شمرده  الزمه(  برجستهشود.  معنا،  انسداد  و  تثبیت  معناي  ي  سازي 

گروهی،    هاي جمعی ویابیرانی معناي رقیب است. »در هویتموردنظر، طرد و حاشیه

کند؛ زیرا هرگفتمانی به گفتمان رقیبی  سازي ایفا میي اجتماعی نقش برجستهساز تیریغ
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)پردل،   یابد«  آن هویت  از طریق  تا  دارد  »دلکاسه،  44:  1390احتیاج  دریا  حوصله(.  ي 

ي  سازبرجستهي دریا  (؛ عظمت جمعیت انقالبی با استعاره517:  1378نداشت« )کسرایی،  

ي  مبارزه(؛ در این گزاره مقاومت و 519شکن« )همان:شود. »برابر تو بودیم اي مردمیمی

-و مردمی  گردد یمما در برابر قدرت و جنایت گفتمان مسلط جامعه بازنمایی و برجسته  

دو قطب منفی و مثبت ظلم و عدالت،  رود. کسرایی از  بودن گفتمان سلطنتی به حاشیه می

داند و رستاخیز و  کند و ظلم را متعلق به گفتمان سلطنتی میقطب مثبت را انتخاب می

عدالت گفتمان  حامل  را  مردمی  میانقالب  معرفی  گفتمانی،  محور  ساخت  این  با  کند. 

 شود.  گفتمان سلطنتی به حاشیه رانده می

(؛ راوي اتحاد مردم را در راهپیمایی  518)همان:  سماع جادویی اّتحاد«    /درمجموع»اما  

کند و سماع به گفتمان صوفیان و عارفان عاشق تعلق دارد  با سماع جادویی بازنمایی می

ي  ساز برجستهو پیوند بین کردار جمعی مردم با کردار و آیین عارفان و عاشقان باعث  

 شود.می گفتمان راوي

راند  ها را به حاشیه می(، برخی کردار518)همان:  راوي در این گزاره »کالی در کردار«  

ي کودکی  دورهي بیان استعاري با مفهوم  لهیوسبهپذیرد. او انقالب نوپا و نوزبان را  و نمی 

گردد، در مقابل شما  تجربگی بازنمایی میکردار ما با خامی و کم  اگرچهدهد.  انطباق می

)همان: »دشمن سربی«  دیگري  قطب  قرارمی519یا  و  (  گلوله  که سراسر  دشمنی  گیرد. 

منطق  جا  بهخشونت است. دشمن   بهره    وگوگفتي  نظامی  گفتمان  و  آهنین  از مشت 

 شود. سازي می. حضور همگان با ذکر طبقات گوناگون برجستهبردیم

ستیز گفتمانی دارند، در این   هم  با در نزاع بر سر تولید معنا    هاگفتماني پنجاه  دههدر      

با گفتمان سلطنتی، سرزمین ایران  را کربال، خود و یارانش    تقابل  درخمینی  اهللمنازعه آیت

شاه پهلوي معرفی  محمدرضارا  مانند حسین و اصحاب حسین)ع( در برابر یزید زمانه  

ی و اجماع بر  راند و باعث برجستگکند و با این امر گفتمان سلطنتی را به حاشیه میمی

  اش ییتواناخمینی از  اهللتیآگردد: »بخشی از قدرت و تأثیر سخنان  خود می  سر گفتمان

. هنر  گرفتیم حسین نشأت  ساختن علل و عوامل انقالب با قیام و شهادت امامدر مرتبط 
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که    اهللتیآ بود  اماممبارزهاین  فاسد  ي  نیروهاي  برابر  در  ملّت  به جدال یک  را  حسین 

و شاه، عامل و   متحده  االتی اارتقا بخشید. در این مورد نیروي خارجی اصلی    خارجی

بود« )بیمن، ي حزب توده از این  نامه(. کسرایی هم مطابق مرام277:  1381کارگزار آن 

میبرجسته بهره  را همراه حسین)ع(  گیرد و صحنهسازي  و خود  کربال  را  تظاهرات  ي 

کند و با  سازي میي عمل حسین)ع( را برجستهبیند. همچنین کسرایی آیین و شیوهمی

 راند.و هنجارهاي اسالمی را به حاشیه می هاارزشاین کردار گفتمانی، بنیاد توحیدي 

 

  ارزیی هم رهي زنج . 7. 5

موقتی    صورت به رقیب در شرایط خاصی،  است که گفتمان    معنی ارزي بدین  ي هم ره ی زنج 

ها  کنند، یا از بین ببرند تا میان دال   رنگ کم هاي موجود در میان عناصر را  ممکن است، تفاوت 

هاي مخالف  ي گروه ها وحدت معنایی شکل گیرد. در انقالب اسالمی ایران همه و مدلول آن 

هاي  موقت، تفاوت طور به و در ظاهر و    قرارگرفتند ارزي با گفتمان انقالب  ي هم ره ی زنج شاه در  

، در این شعر روایی، کسرایی از کربال، حسین، شهادت  رو ن ی ازا شد.  اساسی به فراموشی سپرده  

هاي موجود بین گفتمان حزب توده و گفتمان  گوید و تفاوت سخن می   ي حسینی حماسه و  

می  کنار  موقتًا  را  می   درواقع نهد.  اسالمی  اسالمی  گفتمان  مانند  مبا او  راه  از  با  خواهد  رزه 

ی« به »برابري« یا مساوات و عدالت دست پیدا کند. این امر در آن شرایط اجتماعی  شاه ستم » 

داد. او با حسن تعبیر از  نمی اجتماعی و دینی روي - هاي سیاسی سیاسی جز با اتحاد بین گروه 

 برد. این وحدت با »سماع جادویی اتحاد« نام می 

کند و تولید  مدلول یک دال، آن را هژمونی می فکري و اجماع بر سر  کسرایی با ایجاد هم 

دیگر، با تولید  عبارتی شود. به معنایی خاص باعث کسب قدرت براي گفتمان مدنظر او می 

معنا، درصدد برساخت واقعیت اجتماعی است و هدف از تحلیل این متن، کشف فرایندهاي  

بیند و مان سیاسی میي گفتدهییزاکسرایی کردار اجتماعی و گفتمانی را    ساخت معناست. 

کند و  هاي ممکن زندگی ایرانی را تعیین میهاي سیاسی شیوهشعر روایی رخداد  نیدر ا

هاي  ي نزاع و مبارزهدهییزا یی گفتمان  گراتی نیعسازد.  هاي دیگر را نفی و طرد میشیوه
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ي مندي راوي این گفتمان، به سوژهسیاسی و کالً ایدئولوژیک است. کسرایی در موقعیت

کمونیسم به تثبیت  -گردد. او با بازنمایی هویت خود در گفتمان سوسیالیزمگفتمان بدل می

، مروج شعر  50ي  دههگفتمان ادبی    دانیدر مشود. این سوژه  مقام سوژگی خود نائل می

ی اثباتی و سلبی،  ساختارشکني این شعر روایی، با  سیاسی، چریکی متعهدانه بود. سراینده

یی هویت  شعر رواهاي موجود در این  دهد. نشانهبه دال حسین و کربال میمعنایی متفاوت  

گیري  ها باعث شکلکند. هویتِ ارتباطی بین نشانهخود را از گفتمان حزب توده کسب می

اند  هاي شناورياست. همچنین »اتحاد« و »شهادت« دال نظم گفتمانی این شعر روایی شده  

ي سی از  دههگونگی جاي داشتند؛ اما بعد از  تماني گفي سی در حوزهدههکه قبل از  

هاي شناور، در گفتمان  حول دیگر دال   گردآمدنی خارج شدند و با  گونگگفتماني  حوزه

 بندي گردیدند. چریکی و مسلحانه مفصل

ارزي در  ي همرهی زنجي گفتمان مارکسیستی با گفتمان شیعی  سوژهکسرایی در مقام  

با    ي سازتیری در غسازد و  و شاه( می  طلبانسلطنترقیب و مسلط )ي  ها گفتمانبرابر  

حاک گفتمان  گفتمان  نظم  وارد  دینی  گفتمان  نظم  از  را  انقالبی  تشیع  مانند  گفتمانی  م، 

که  کندیمسیاسی   زمانی  اسالمی،  انقالب  از  بعد  سپس  ط.  تفاوت،  در  منطق  فرایند  ی 

میتفاوت آشکار  بهها  را  متخاصم  گفتمان  گفتمان  ودمیوجشود،  استعاري  وجه  آورد. 

شاهی به برادري رسیدن است. انسان در برخورد با موقعیت غیرآرمانی با  کسرایی، از ستم

کوشد. مواضع گفتمان اسالم شیعی و حزب  ي در رفع  کمبودهاي زندگی میساز اسطوره

بندي  ي شهادت تفاوت دارد. کسرایی »شهادت« را در قالب یک گفتمان مفصلدربارهتوده  

محصول نظم گفتمان    عنوانبهگویند. این متن  ( میMomentکند که بدان بُعد یا موقته )می

 ي دیالکتیکی دارد.رابطه، با نهاد قدرت 50ي  دههکمونیسم -سوسیالیزم
 

 گيری . نتيجه6

ي گفتمان حزب توده و در ستیز با گفتمان رژیم پهلوي، از دال برابري  سوژه   عنوان به کسرایی  

ي اّمت با مدلوِل برآمده از  جا   به و آزادي و شهادت، در رقابت با گفتمان مذهبی، از دال مّلت  

 - ام گفتمانی ـ ده از نظ ـ ي برآم ا ـ ه سوژه . خلق  برد ی م کمونیسم بهره  - نظام گفتمان سوسیالیسم 
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پنجاه، متناسب با بافت موقعیت اجتماعی سیاسی ایران است.  ي  دهه معنایی حزب توده در  

ي شناور  ها دال موقت    طور به ي گفتمان خودي،  ساز برجسته و    ت ی مشروع کسرایی براي ایجاد  

. خلق سوژه و اّتحاد با  کند ی م ي  بند مفصل ي شناور خودي  ها دال گفتمان مذهب شیعی را با 

ی در ستیز و رقابت با رژیم  قدرت گفتمان   کسب   ي برا نسبی و موقتی    صورت به گفتمان مذهبی  

ي سی هم، بنابر ساختار  . کسرایی در دهه گردد ی م پهلوي از سوي سران حزب توده توصیه  

ها  و کسب قدرت، در شعر  سیاسی و اجتماعی جامعه براي رقابت و ستیز با سایر گفتمان 

پردازد. از سوي  تیک می پرستی رمان روایی »آرش کمانگیر« به تلفیق گفتمان مارکسیستی و وطن 

. در این هنجارشکنی گفتمانی،  کند ی م شکنی در گفتمان شیعی  دیگر کسرایی اقدام به ساخت 

حسین)ع( بر آیین و شریعت او برتري  ي روش امام ساز برجسته رانی و  طبق راهکار حاشیه 

 . کند ی م . نتایج تحقیق، فرضیه و مبانی نظري پژوهش را تأیید  شود ی م داده  
 

 ها شتیاددا

فعال، خودمختار و همیشه    یو موف عامل   ئو در فضاي گفتمان الکال  شدهمیترسي  سوژه. سوژه:  1

ي تعارض میان ناخودآگاه او و اجتماع اطرافش شکل  واسطهبه»هویت سوژه    آفریننده نیست. 

 (. 160: 1383« )سلطانی،ردیگ یم

، اندشده طردرا که از گفتمان  هانشانه گونگی: الکالئو و موف معانی احتمالیي گفتمانحوزه. 2

 (.  346: 1388شیرازي،)رک. کسرایی، پوزش نامندیمگونگی ي گفتمانحوزه

پا، فرش، قال  ت، ی جمع  ،خانه. رمزگان حسی:  3 آدم  ،یکاسه، دهان،  ها،  غنچه، مشت   ،یمزارع، 

ملت، اندام،    ،یکربال، امت  ن،ینفت، قبر، گرما، حس   ان،یپدر، مادر، خلق، زندان  ر،یپرچم، سرود، پ

نهال، درخت،  گر،شهیباربر، اند ، نفتگر، خدمتکار، آموزگار، طواف،(بار 2)هر یک  نیمردم، حس

گذرگاه،    ع،ی دفتر وقا  رو،ادهیپ   اد،یشه  ا،ی در  ،ی، پل چوب(بار  3)  هر، ش (بار   2)هریک    ابانی خ  ،یگندم

 ... . و شامگاهان  مروزینان،بش  می، ندماندهیوفه، کربال، سپک  نه،یمد دان،یمعبر، پل، م

  ، يشاد  ،ییخشم، گرما  نه،ی، ک (بار  3)هر یک  شهادت    خ،یتار  ت، یافسانه، واقعرمزگان ذهنی:    .4

 ... . زی عاشورا، رستاخ ان،یسال نده،یصداقت، آ  ن،ییآ ن،ی، دحماسه  ه،یمرث شور،
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