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 چکيده
دانش در  پیوند  را  کارآمدي  تلفیقی  رویکردهاي  یکدیگر،  با  انسانی  علوم  متعدد  هاي 

مقوله حوزه از  یکی  بینامتنیت طرح کرده است. مبحث هویت  هاي مهمی است که  ي 

جامعه با  اساسی  نشانهپیوند  گفتمان،  شناسی،  تحلیل  فرهنگی،  و  انسانشناسی  شناسی 

حتی نقد ادبی دارد. پژوهش حاضر کوشیده است تا با رویکردي بینامتنی، عناصر مشترک  

انسان نشانه و  گفتمانی  بهشناسی،  با عنصر هویت  پیوند  در  را  به    شناسی  تا  گیرد  کار 

انگاري ي آلوده میان، نظریه در شعر عقاب خانلري بپردازد. دراین  «عقاب »بازنمایی هویت  

عنوان  شناسی فرهنگی، بهي نشانها کریستوا و مبحث »خود« و »دیگري« در حوزه ژولی

گیري هویت اند تا به بازنمایی فرایند شکلهاي اصلی تفسیر، گزینش شدهابزار و پشتوانه 

هاي پژوهش  هاي آلوده بپردازد. یافتهعقاب، در تعامل و تضاد با فرهنگ بیگانه و رانه

جویی اي آلوده، سوژه را به چاره عنوان رانه ابتداي روایت به دهد که مرگ درنشان می 

با بیشوامی  از تعامل  اما پس  آلوده،  ي رانهفرهنگ )فرهنگ زاغ( و مشاهده دارد؛  هاي 
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گردد و با تلقی  ازجمله از محیط زندگی و خوراک زاغ، به هویت اجتماعی خود بازمی 

 زند.ه و ترک سرزمین بیگانه دست می هاي آلودعنوان امر مطلوب، به طرد رانهمرگ به 

 شناسی فرهنگی، بینامتنیت شعر عقاب، خانلري، هویت، نشانه  های کليدی:واژه 

 

 . مقدمه 1
هایی  ي مقولهواسطههاي علوم انسانی و ادبیات بهرویکردهاي متنوع پژوهشی در حوزه

هاي شناختی، به درک  عنوان پلبهها  یابند و تلفیق این دانشمشترک با یکدیگر پیوند می

می یاري  متن  از  ما  تلقی  پژوهشو  در  تلفیقی  رویکردهاي  واژهرساند.  اخیر،  ي  هاي 

بار ژولیا کریستوا  ي بینامتنیت را نخستینبینامتینیت را در قاموس پژوهش مطرح کرد. واژه

( Intertextualeteدر توضیح و بسط آراي میخائیل باختین وارد زبان کرد. »بینامتنیت )

است که در قرن دوازدهم از   texteنیز مشتق از    textuelي  است. واژه  textuelمشتق از  

خود مشتق    textusپیچیدگی( وارد زبان فرانسه شد.  هممعناي بهبه)  textusي التینی  واژه

فعل   همکاران،  به  textereاز  و  )کهنمویی  است«  بافتن  منظور  به(.  418:  1381معناي 

گیري از رویکرد  هاي یک متن خاص، بهرههاي اجتماعی و گفتمانی داللتدستیابی به جنبه

هاي  هاي انسانی و ادبی کارآمد خواهد بود. »بینامتنیت، متن را با داللتبینامتنی در پژوهش

اجتماعی و  میتاریخی  سازگار  رمزگاناش  با  تعامل  در  را  آن  و  گفتمانکند  و  ها،  ها 

کریستوا    (.73:  1390اند« )مکاریک،  نشاند که از متن گذر کردهاي گوناگونی میصداه

روانزبان و  ادبیات  و  رسید.  شناسی  نقد  در  نوین  رویکردي  به  و  کرد  تلفیق  را  کاوي 

داللت روانبراساس  و  اجتماعی  گفتمانی،  میهاي  بخششناختی  درک  به  از  توان  هایی 

هاي  ها تفسیر پژوهشگر را تا سویهیافت. این داللتهاي پنهان متن و فرامتن دست  الیه

برد. در همین زمینه »کریستوا شاعر  ي متن پیش میپنهان روحی نویسنده یا پدیدآورنده

نویسنده را سوژه بحرانو  افشاي  براي  آثارشان مجالی  تلقی کرده که  هاي روحی هایی 

باباشاهی،   و  )عالمی  هو2:  1396است«  فاقد  را  »خود«  و خودآگاه (. وي  منسجم  یتی 

ي  عنوان فاعل شناسا با درجهي »خود«، از سوژه بهجاي واژهداند و بر همین اساس بهمی

ي کریستوایی از طریق تعامل و تقابل  کند. هویت سوژهعاملیت و فاعلیت شناور یاد می
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برساخته میگفت »دیگري«  با  اصطالح وگومند  که  دلیل  این  بر  تکیه  با  »کریستوا   شود. 

( بهself»خود«  از  دارد،  اشاره  با هویتی منسجم  به موجودي کامالً خودآگاه  کارگیري  ( 

می اجتناب  »خود«  مرسوم  سکوتاصطالح  و  )سلیمی  (. 120:  1394جهرمی،  ورزد« 

ي تحقیق حاضر نیست؛ اما برساختگی  بندي و تفسیر رویکردهاي هویتی، در حوصلهطبقه

یابی نیز  یابی، امري ناگزیر است. هویتیند هویتهویت و تعامل و تقابل سوژه در فرا

سوي هویت هدایت  کردن فرایندهاي شناختی و معرفتی است که سوژه را بهمستلزم طی

نمیمی »هویت کشف  که میشود، ساخته میکند.  را  توان ساخت، الجرم  شود. چیزي 

میخراب است.  دوباره ساختششدنی  ا  ،توان  به کشف  منوط  هویت  ست«  اما ساخت 

 . (552:  1396زاده، )مرندي و حبیب

تقابل و  بهتعامل  سوژه  شناختی  هویتهاي  »خود«، منظور  همچون  مفاهیمی  یابی، 

را مطرح   این دست  از  مفاهیمی  و  آلوده«  و  نابجا  »امر  و همساز«،  بجا  »امر  »دیگري«، 

( است.  abjectionانگاري« )کند. یکی از مفاهیم اصلی در آراي کریستوا، مفهوم »آلودهمی

هویت فرایند  و  هویت  با  عمیقی  پیوند  مفهوم  را  این  مفهوم  این  وي  دارد.  سوژه  یابی 

اي )شش تا هشت ماهگی کودک( پیوند  ي آیینهاي روانی دانسته و آن را به مرحلهپدیده

پردازد. به اعتقاد کریستوا،  هاي متعدد، به بسط و تبیین این مفهوم میداده و سپس با مصداق

کند خود را از  انگارد و تالش مین سن کودک تمام عناصر پیرامونش را آلوده میدر ای

»آلوده  آلوده تفکیک کند.  براي  انگاري: حالتی از طرد و واپساین عناصر  زنی آنچه که 

»دیگري« محسوب می )مک»خود«،  مفاهیم  75:  1385آفی،  شود«  با  آلوده  امر  مفهوم   .)

بهنجار، امر ناهمساز و مانند آن در آراي فروید و مري  دیگري همچون امر نابجا، امر نا

شده مطرح  نیز  از  داگالس  فرومایه،  امر  از  خود  تصور  بسط  و  در شرح  »کریستوا  اند. 

درباه نامتعارف مدد میپژوهش مختصر فروید  امر  )پین،  ي  (. مفهوم  503:  1394گیرد« 

اندیشه در  کثافت  و  مجآلودگی  و  منفرد  امري  داگالس،  مري  بر  ي  که صرفاً  نیست  زا 

سوي  عنوان امر نابجا و نابهنجار، ما را بهبلکه آلودگی به  ؛هاي میکروبی داللت کند تئوري

»در تلقی داگالس، پاکی و ناپاکی دنیوي بیشتر از آنکه همسو کند. نمادگرایی هدایت می

گرایی طبی، مبتنی بر قواعد بهداشتی باشد، حاصل قراردادهاي اجتماعی  ي مادهبا نظریه
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و رحیمی،   )یعقوبی  نمادین است«  از رهگذر طبقه   (. 100:  1397و  نیز  نمادها  بندي این 

نظر داگالس، تبیین پاکی و ناپاکی در گرو   در شوند. » نظمی بازنمایی می وبی نظم ي  دوگانه 

جا شود، با امر نابجا هرگاه نظم و مرز فرضی جابه   ، مواجهه با نظم مفروض اجتماعی است 

بی  این  می مواجهیم.  نامیده  نامشروع  یا  ناپاک  نابجاشدگی،  و  )همان نظمی  (. 100  : شود« 

 نافرهنگ، هستی/  هاي فرهنگ/ دوگانه جایی در مرز  نظمی و جابه وبی نظم ي  بنابراین دوگانه 

»تأمل بر موضوع انجامد.  ناهمساز و مانند آن، به تبیین آلوده و ناآلوده می   مرگ، همساز/ 

شکلی و مرگ با نظمی، بودن با نبودن، شکل با بی کثافت، متضمن تأمل بر ارتباط نظم با بی 

 (. 55: 1394زندگی است« )بوي،  

بجا و آلوده در بیرون فرهنگ خودي فرض شده و شناسی فرهنگی، امر نادر نشانه

نابهنجاري و آشوب و بی از زمانی  نظمی است. »اصطالح نشانهمعادل  شناسی فرهنگی 

( کاسیرر  ارنست  که  نظام29-1923استفاده شد  برخی  نشانه(  بههاي  با  اي  را  خصوص 

جامعه،    هاي نمادین یکهاي نمادین« توصیف کرد و ادعا کرد که صورتعنوان »صورت

شناسی فرهنگی در  (. نشانه294:  1390دهد« )سجودي،  فرهنگ آن جامعه را تشکیل می

هاي  اي است تا به تبیین تفاوت نظامعنوان بخشی از سپهر نشانهپی بررسی فرهنگ، به

اي یک فرهنگ با فرهنگ دیگر، بازنمایی هویت و تعیین مرزهاي فرهنگی، تعامل  نشانه

فرهنگ تقابل  متو  نشانههاي  در سپهر  فرهنگی  فاوت  تغییر  و  دگردیسی  و همچنین  اي 

 دست یابد. 

 

 تحقيق  ضرورت و  پيشينه . 1.1

هاي زیباشناختی و تصویرآفرینی خانلري در  (، به بررسی اجمالی جنبه1388خسرویان )

( همکاران  و  آقاخانی  است.  پرداخته  عقاب  در  1390شعر    شعر   ساختاري  تحلیل »(، 

 ،«گریماس  و  برمون  هاينظریه  اساس   بر  نیمایوشیج  «سریویلی  خانه»  و  خانلري  «عقاب»

داده براساس  نشان  که  ابتدا  نظریهاند  روایی  شعر  دو  این  در  گریماس،  و  برمون  هاي 

دهد و این وضعیت اولیه دچار روند سپس حادثه رخ می.  وضعیت متعادل برقرار است

یا  )  گیرد و بعد از رسیدن قهرمان به هدفششود و وضعیت نامتعادل شکل میتغییر می
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همچنین هر شش عنصر  .  یردگاي شکل مییافتهوضعیت متعادل سامان  ،(نیافتن به آندست

دارند وجود  شعر  دو  این  در  این  ؛  کنشگر  انطباق  موضوع،  این  انتخاب  از  هدف  پس 

نظریهنظریه با  منطبق  شعر  دو  این  درنتیجه  و  است  روایی  شعر  بر  دو ها  این  هاي 

 .ساختارگراست

  «عقاب»  رمز  تطبیقی  بررسی»(، در پژوهشی با عنوان  1390نیا و همکاران )مصطفوي

و  کوشیده  «ابوریشه  عمر  و   خانلري  ناتل  پرویز  شعر  در تاریخی  اوضاع  بررسی  با  اند 

این دو شاعر  پذیري  اثرو  گذاري  اثري  نامه و سپس تحلیل اشعار، پژوهشی دربارهزندگی

از یکدیگر و بر یکدیگر، انجام دهند و میزان موفقیت هر دو شاعر را در انتقال مفاهیم،  

بودن دو عنصر آزادي و  دو شاعر از یکدیگر و مشترکرفتن  نپذیاثر   .به نمایش بگذارند

 کرامت انسانی در دو قصیده از نتایج این پژوهش است. 

  جاللی،  زنوزي  فیروز  بازي   ي قاعده  رمان  خوانش»(، در  1393پورعلی و همکاران )

نظریهپایه  بر اصلی  «کریستوا  ژولیا  انگاري آلوده  يي  مفاهیم  توضیح  از  پس  ي  نظریه ، 

انگاري  ي آلوده صورت مختصر متن این رمان را با رویکرد کریستوایی و بر پایهکریستوا، به

 اند. تفسیر کرده

  کریستوا   انگاري آلوده  ي نظریه  کاربست» (، در  1393جهرمی )کوچی و سکوتسلیمی

امر    ، عالوه بر شرح مفاهیم امر نمادین،«فرخزاد  فروغ  سوزدمی  باغچه  براي  دلم»  شعر  بر

انگاري کریستوا را بر متن  ي آلودهگو، سوژه و سوبژکتیویته، نظریهاي، فاعل سخننشانه

هاي آلوده در این متن، به سوزد« پیاده کرده و با استخراج رانهمی  باغچه  براي  شعر »دلم

 اند. نتایجی دست یافته

را    شاناربانو و پسرهای هاي رمان  (، شخصیت1394جهرمی )کوچی و سکوتسلیمی

بیگانه تن  کردهازمنظر  بررسی  کریستوا  مقدمهي  بخش  در  و  تن  اند  مفهوم  پژوهش،  ي 

 اند. ي کریستوا را به بحث گذاشتهبیگانه

با عنوان  1394پیرانی )   يمقایسه!  بودن  چگونه  نه،!  نبودن؟  یا  بودن»(، در پژوهشی 

هاي فرهنگی مشترک  زمینه،  «ابوریشه  عمر  از«  نسر»  و  خانلري  از پرویز ناتل«  عقاب»  شعر

مفاهیم پنهان در    که  میان دو شاعر را در خلق دو اثر مشابه دخیل دانسته و معتقد است
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تبار دو شاعر یا به تعبیر یونگ، همان ضمیر ناخودآگاه قومی، دو شاعر را به  نهاد جمعی

کشانده    اي و نمادین عقاب و نسرگرفتن از مفهوم اسطورهخلق اثر با تخیل مشابه و بهره

 است. 

ي  گیري سوژه در اندیشههاي پیشازبانی شکل(، به بررسی زمینه1395دارابی و اکبري )

اند و در پژوهش خود، برخی مفاهیم کریستوایی همچون امر نمادین و کریستوا پرداخته

 اند.اي و فرایندهاي داللتی این دو وجه را نیز مطرح کردهامر نشانه

انگاري کریستوا  ي آلوده، داستان سیاوش را براساس نظریه(1396عالمی و باباشاهی )

 اند.اي تشریح شدهاند و در این میان، مفاهیم تکراري امر نمادین و امر نشانهتفسیر کرده

ها در شعر  آفرینیهاي کلی و تصویروگریخته به جنبهجستههاي دیگري نیز  پژوهش

ها  با موضوع این پژوهش، به بیان تفصیلی آنبودن  ارتباطدلیل بیاند که بهعقاب پرداخته

ي بینامتنیت با محوریت شعر عقاب  زمینه  نیست. آنچه آشکار است، پژوهشی درنیازي  

کار    شناختی را بهیافت نشد که با رویکرد بینامتنی، عناصر فرهنگی و گفتمانی و انسان

برجسته که  را  هویت  مبحث  حاضر،  پژوهش  همچون  و  گگیرد  عنصر  و  ترین  فتمانی 

هاي بینامتنی،  به کارآمدي پژوهش  فرهنگی شعر عقاب است، بررسی کرده باشد. باتوجه 

 دست، شایسته و راهگشا خواهد بود. هایی ازاینوجود پژوهش

 

 بيان مسئله  . ۲.1

هاي بینامتنی در  ي پژوهشتواند پیونددهندهمفهوم هویت از مفاهیم مهمی است که می

هاي متعددي که از مفهوم  اجتماعی، سیاست و نقد ادبی باشد. خوانشهاي علوم  حوزه

و جامعه فرهنگی  گفتمانی، سیاسی،  رویکردهاي  با  در  هویت  در دست است،  شناختی 

ي مطالعات ادبی نیز راهگشا خواهد بود. ازآنجاکه هویت محصول تعامل »سوژه«  حوزه

گران  ن فرهنگی و همچنین تحلیلشناساکارگیري آراي نشانه)خود( با »دیگري« است، به

هاي پژوهش در بازنمایی هویت و درک موقعیت سوژه  عنوان ابزار و پشتوانهگفتمانی، به

یابی سوژه، مستلزم تعامل با دیگري )غیر یا بیگانه(  کارآمد خواهد بود. گاهی فرایند هویت
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همساز و ناهمساز،   و طرد امر ناهمساز در فرهنگ دیگري است. تضاد میان آلوده و ناآلوده،

بهنجار و نابهنجار، ارزش و ضدارزش، فرهنگ و نافرهنگ، متن و نامتن، خود و دیگري،  

شناسی فرهنگی  ي نشانهها، ما را از ورود به حوزهامر بجا و امر نابجا و این دست اصطالح

گر  دیتوان دو فرهنگ متضاد را مطالعه کرد. ازسوياز این طریق می  ونچکند؛  ناگزیر می

شناسی و تحلیل گفتمان با رویکردهاي  ي جامعهاي گفتمانی است و در حوزههویت، مقوله

ي  پردازانی که با رویکردي بینامتنی به مطالعهمتعدد بدان پرداخته شده است. ازجمله نظریه

به فاعل سخنسوژه  با درجهعنوان  کریستواست.  گو  ژولیا  پرداخته،  متفاوت  عاملیت  ي 

انگاري  توان مفهوم آلودهاست با استناد به خاصیت پاالیندگی ادبیات، می  کریستوا معتقد

ي مطالعات ادبی مطرح کرد. مفاهیم اساسی مطرح در آراي کریستوا عبارت  را در حوزه

نشانه امر  از  سخناست  فاعل  سوژه،  ظاهري،  متن  نمادین،  امر  زایشی،  متن  گو،  اي، 

پژوهش دو مفهوم  این  انگاري. در  انه و آلودهسوبژکتیویته )عاملیت و فاعلیت(، تن بیگ

گیري هویت در شعر روایی عقاب  منظور تحلیل بافتار شکلانگاري و تن بیگانه بهآلوده 

انگاري کریستوا پیوند میان جهان درون، جهان متن و  ي آلودهکار گرفته شدند. نظریه  به

د که عقاب چگونه در تقابل  شاعر کوشیده است نشان ده  دهد. راوينویسنده را نشان می

می دست  هویت خود  به  زاغ  هویت  دراینبا  رانهیابد.  آلوده،میان  شناختی    هاي  فرایند 

 کنند. عقاب را کامل می

شناسی فرهنگی،  پژوهش حاضر پژوهشی بینامتنی با رویکرد گفتمانی است که نشانه

هدف که    با اینکار گرفته    شناسی را بهروایتاي از  شناسی و شمهتحلیل گفتمان، انسان

قهرمان جست هویت  بازنمایی  فرایند  به  بینامتنی  رویکردي  عقاب،  با  شعر  در  وجوگر 

هاي  خانلري بپردازد که اصل آن روسی است و ترجمهي پرویز ناتلو بازسروده  ترجمه

ن دلیل از مفاهیمی همیبه  وجود دارد؛هاي متفاوت از آن  فراوانی با دخل و تصرف و بسط

شناسی فرهنگی  ي نشانهفرهنگ، نافرهنگ، خود و دیگري در حوزههمچون فرهنگ، بیش

اند.  ایم. در این بخش آراي کسانی همچون پرس و باختین، محور پژوهش بودهبهره گرفته

به آراي ژولیا کریستوا    شناسی و تحلیل گفتمان نیز برخی مفاهیم مربوطي جامعهدر حوزه 

گرفته  به  را مهمکار  که  آن ایم  »آلودهترین  مفهوم  دو  هستند.  ها  بیگانه«  »تن  و  انگاري« 
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به مفاهیم گفتمانی همچون هویت و منطق همبه بررسی مفهوم هویت،  ارزي و  منظور 

مطالعات   در  نابهنجار  امر  و  آلودگی  مفهوم  و همچنین  موفه  و  الکالو  آراي  در  تفاوت 

بر   روپیشایم. پژوهش  شناسی گریزي داشتهي انسانوزهکریستوا و مري داگالس در ح 

به با  به این پرسش اصلی  آن است که  بینامتنی،  با رویکردي  ابزارهاي فوق و  کارگیري 

یابی عقاب  پاسخ دهد که چه عناصر فرهنگی، گفتمانی و اجتماعی مشخصی در هویت

ناسا، در پی یافتن هویت عنوان فاعل ش دهد که عقاب به می نتایج نشان    و  اندنقش داشته

یابی عقاب، کند. در فرایند هویت خود، با گروه اجتماعی متقابل و متضاد خود تعامل می 

شود؛ اما پس از آنکه سوژه اي آلوده و ناهمساز ظاهر می عنوان رانه نخست عنصر مرگ به 

کند و طی می   هاي آلوده را طرد کند، رانه با جهان بیگانه و فرهنگ »دیگري« تعامل برقرار می 

شود. روایت فرهنگ )جهان زیست زاغ( به نافرهنگ تبدیل می یک دگردیسی فرهنگی، بیش 

رسد. هویت عقاب که عنوان امر مطلوب و بهنجار و همساز به پایان می نیز با تلقی مرگ به 

همان زیستن با عزت و زندگی در اوج با عمر کوتاه و طرد فرهنگ دیگري )زاغ( است، 

 ود. شآشکار می 

 

 بحث و بررسی  .۲

، آسیب یا امري نامطلوب  او هاي پایان عمر  وضعیت آغازین شعر عقاب با توصیف دمدمه

کند که عقاب ناگزیر است آن را بپذیرد. مرگ در بخش آغازین  را در روایت طرح می

اي براي  چاره  که  کنداي آلوده بازنمایی شده است و عقاب تالش میي رانهمنزلهشعر، به

 رهایی از این امر آلوده بیابد: 

 ت غمناک دل و جان عقابــگش

 ش دور به انجام رسیدـــ د کـــدی

 ردـــ ی دل برگیـــد از هستـــبای

 ي ناچار کندا چارهــ ت ت ـــ خواس

 

 د ایام شباب ـــ و ازو دور شــــچ 

بــــآفتاب رسید ــــش  بام  لب   ه 

 ور دیگر گیردـــوي کشــــره س

 د و در کار کند ـــی جویـــداروی

 (91- 90:  1387)ناتل خانلري،    
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ي مرگ ازجمله مسائلی است که همواره در تقابل با میل انسان به جاودانگی  مسئله

هاي پربسامدي است که شاعران و نویسندگان به آن توجه دارند. در  بوده و یکی از سوژه

ي آلوده در جهان زیست عقاب ظاهر  نخستین رانهعنوان  این چند بیت آغاز، »مرگ« به

عنوان امري آلوده علیه  شود. »مرگ که همواره در تضاد با زندگی است، براي سوژه بهمی

(. عقاب  95:  1393جهرمی،  کوچی و سکوتشود« )سلیمیي بقا تصور میحیات و ادامه

. »سوژه در بیشتر از زندگی کوتاه خود ناراضی است و در وضعیتی نامطلوب قرار دارد

کند« )عالمی و باباشاهی،  انگیز و دردآلود توصیف میموارد، مرگ خود را فرجامی بد، غم

همین دلیل در نگرش خود به مرگ و زندگی، دچار ناهماهنگی شناختی  به  ؛(22:  1396

کند ازطریق همسازي به جهان زاغ روي بیاورد که در آن، عمر دراز  شود و تالش میمی

اي از عناصر آلوده اما دستیابی به عمر طوالنی مستلزم پذیرش مجموعه  ؛دستیابی استقابل

چیز چهچیزي همساز و  چهدیگري است. »اینکه    و ناهمساز متعلق به فرهنگ بیگانه یا

آید، به موقعیت اجتماعی سوژه بستگی دارد« )یورگنسن و فیلیپس، شمار می  ناهمساز به

با نزدیک169:  1392 شدن به مرگ، در درک »خود« دچار سرگشتگی  (. درواقع عقاب 

د باختین، »خود،  دهد. به اعتقاشده و تنها مرگ سوژه است که به این سرگشتگی پایان می

توان کلیت آن را درک کرد. درواقع خود نوعی  گاه نمیفرایندي نامحدود است که هیچ

(. 167:  1390رسد« )سجودي،  جریان سیال ذهن است که تنها در زمان مرگ به سکون می

گیرد؛ پس وي، دیگري را  ي مقابل دیگري قرار میدر نقطه  در آراي باختین، خود اساساً

داند و درمقابل، خود موجودي پویا و سیال است. عقاب در  تا و بسته میموجودي ایس

می تالش  دراز،  عمر  کندسوداي  برقرار  تعامل  )دیگري(  زاغ  با  دیگري    ؛کند  بنابراین 

پایان   ایستایی  این  به  با دیگري،  تعامل  ایجاد  با  و سوژه  نیست  بسته  ایستا و  موجودي 

»دیگري نیز مانند خود، جریان سیالی است    :دهد. پرس برخالف باختین معتقد استمی

 (.173: تواند از حرکت باز ایستد« )همانکه تا زمان مرگ نمی

ها فرهنگ ها، بیش گیري هریک از فرهنگ ازآنجاکه مکالمه سرآغاز فرهنگ است، شکل 

ها مستلزم وجود دیالوگ و مکالمه است. در شعر عقاب نیز دیالوگ میان زاغ و و نافرهنگ 

فرهنگ و نافرهنگ و فرهنگ ها و مرزبندي میان بیش گیري فرهنگ رآغاز شکل عقاب، س 
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شود که عقاب به فرهنگ ظاهر می عنوان یک بیش است. فضاي فرهنگی زاغ، در آغاز به 

طرفی است که آن فرهنگ  شود. »بیش وگو می قصد دستیابی به عمر طوالنی با آن وارد گفت 

 (.171: 1390جودي،  فرهنگ با آن در شرایط دیالوگ است« )س 

 ن دشت ـــت در آن دامــ آشیان داش

 د عقاب ــاخ ورا دیــــر ش ــــبر س

 اي دیده ز ما بس بیداد ــــت کــگف

 یــر بگشایـــــ ی دارم اگـــمشکل

 مــاه توایــ ي درگدهــ ا بنـ ت مــگف

ـ ...زار و افس  ن گفت عقاب ـرده چنیـ

 وجاهو این شهپر و این شوکت  ...من

 ي این عمر دراز هــت سرمایـــچیس

 

 دام و پلشت... ـ ت و بدانـی زشــ زاغک 

 د به شتابــــز آسمان سوي زمین ش

ت ــــب امــــا  افتاد ــــ و  کار  مرا   روز 

 فرمایی...و میــــه ت ــــم آنچــــبکن

 م هواخواه توایمــه هستیــــا کــــت 

 را عمر حبابی است بر آبــــ ه مـــک

 چیست بدین حد کوتاه؟... رم از  ــعم

ت  اینجاست  رازــــرازي  این  بگشا   و 

 ( 94- 92: 1387)ناتل خانلري،       

به فرهنگ خود    کردن عقاب با خود و تحمیل عناصر فرهنگی مربوطقصد همراهبهزاغ  

وزند، عامل مرگ و عمر کوتاه عقاب هستند. »متون  ها میکند بادهایی که در بلنديادعا می

اند و در تورات نیز از آن به عنوان مانوي باد را یکی از پنج عنصر ظلمانی )شر( دانسته

(. شاعر در این چند بیت، گریزي به متون  125:  1388شود« )زمردي،  عامل مرگ یاد می

 اند: مانوي و حتی تورات زده است که باد را از عناصر ظلمانی و عامل مرگ دانسته

 د و اند ن که پس از سیصـــدر مـپ

 ود که بر چرخ اثیرــــا فرمـــباره

 ر خاک وزند ــــز زبـــ ا کـــباده

 اک شوي باالترـــــه از خـــهرچ

 ه بر اوج افالکـــا کـــجا بدانــت 

 

 د و دانش و پند ـــ درز بـــکان ان 

 راوان تأثیرـــت فـــا راســـباده

 ان را نرسانند گزند ـــن و جـــت 

 گزند است و ضررش  ـاد را بیـــب

 رگ شود پیک هالک ـــت مـــآی

 (95: 1387)ناتل خانلري،       

کردن فرهنگ خود، فرهنگ عقاب  وگوي زاغ و عقاب، زاغ با برجستهي گفتدر ادامه

کند عقاب را با خود همراه کند و وي را به زندگی گیرد و تالش میرا به باد انتقاد می
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همین منظور عقاب را به پذیرش عناصر فرهنگی جهان    به  و  خواندفرامیمملو از پلشتی  

نشین  خواهد که بلندپروازي را رها کند و ناودانکند و از وي میزیست خود دعوت می

 و مردارخوار شود تا به عمر دراز دست یابد: 

ــذیرد کم ــه پ ــر ک ــان گ ــت عمرت  وکاس

ــرود ــد فــ ــیچ نیاییــ ــمان هــ  ز آســ

ــیش ره  ــن ب ــز و زی ــويخی ــرخ مپ  چ

 نـــاودان جـــایگهی ســـخت نکوســـت

 ي نیکــو دانــممــن کــه صــد نکتــه

ــه ــاغی دارمخانـــ ــس بـــ  اي در پـــ

ــترده ــوان گسـ ــتخـ ــوانی هسـ  ي الـ

ــراغ ــین داد ســ ــه زان زاغ چنــ  آنچــ

ــیدند از راه ــراه رســــ  ...آن دو همــــ

 ...گفت خوانی کـه چنـین الـوان اسـت

 گفت و بنشسـت و بخـورد از آن گنـد

 

 دگــري را چــه گنــه کــاین ز شماســت 

ــر از اینآ ــود؟خ ــه س ــرواز چ ــه پ  هم

ــالک مجــويطعمــه ــر اف  ي خــویش ب

 بــه از آن کــنج حیــاط و لــب جوســت

ــم ــو دانـ ــر کـ ــرزن و هـ ــر بـ  ره هـ

ــراغی دارم ــه ســ  و انــــدر آن گوشــ

ــتخوردنی ــی هســ ــاي فراوانــ  هــ

ــاغ ــس  بـ ــدر پـ ــود انـ ــدزاري بـ  گنـ

 ي خــود کــرد نگــاهزاغ بــر ســفره

ــت ــان اس ــن مهم ــرت ای ــق حض  الی

ــد ــان، پنــ ــاموزد ازو مهمــ ــا بیــ  تــ

 (97-95 :)همان                      

ي نمادین نظام  شیوهبههاي آلوده از رهگذر محل زندگی و خوراک زاغ، توصیف رانه

کند که در تضاد و تقابل با فرهنگ خودي  فرهنگی و اجتماعی »دیگري« را بازنمایی می

توصیف کرده  هاي پیرامون او را  است. شاعر در چندین بیت مردارخواري زاغ و پلشتی

هاي  است تا تضاد دو گروه اجتماعی عقاب و زاغ را از این طریق برجسته کند. »پژوهش

هاي دیگري چون پژوهش  بندي به دغدغههاي طبقهي سرشت نظاممري داگالس درباره

رسانی اجتماعی منجر  هاي اطالعاي براي رمزگشایی نظامعنوان وسیلهي خوراک بهدرباره

ي تهیه  خورند و نحوههاي افراد درخصوص آنچه میدهد گزینشان میشده است. او نش 

 (.271:  1394ي سازمان حیات اجتماعی است« )پین، ي خوراک، نمایندهو عرضه

 آنچــه زان زاغ چنــین داد ســراغ

ــا ره دور ــه از آن ت ــد رفت ــوي ب  ب

ــ  ــدر پ ــود ان ــدزاري ب ــاغگن  س  ب

ــور ــه موقــــام زنبــ  معــــدن پشــ
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ــالي دل و جــان ــرتش گشــته ب  نف

 آن دو همــــراه رســــیدند از راه

 

ــده از آن  ســوزش و کــوري دو دی

 ي خــود کــرد نگــاهزاغ بــر ســفره

 (96:  1387)ناتل خانلري،         

عقاب به قصد رهایی از این امر ناهمساز )آلوده یا نامطلوب(، درصدد برقراري ارتباط  

کند و وسوسه  جویی میچارهآید که راز عمر طوالنی نزد اوست. او از زاغ  با زاغ برمی

شود که خواست وي را براي دستیابی به عمر طوالنی بپذیرد؛ اما زندگی متفاوت و  می

شود. »به گمان کریستوا، امروز  بیگانگی فرهنگی و هویتی زاغ و عقاب، مانع این امر می

کردن دیگري با خویشتن، بلکه پذیرش خواست و حق دیگري  ي اصلی نه همراهمسئله

ادامه  است چهبراي  که  زندگی  از  شکلی  باشد«  ي  من  زندگی  با  متفاوت  یکسر  بسا 

 شود تا راز عمر دراز زاغ را دریابد: (. عقاب وارد سرزمین زاغ می325: 1380)احمدي، 

راهـــــراه رسیدنــــآن دو هم از   د 

 ام ه درویش نیــر کـکنم شکگفت می

 ن الوان است ـــه چنیــــی کـــخوان

 

 ي خود کرد نگاهرهـــ ر سفـــزاغ ب 

 ام ر خویش نیــل از ماحضـــخج

 رت این مهمان است ــ ق حضـــالی

 ( 96: 1387)ناتل خانلري،        

به زیست زاغ،  با ترک سرزمین خود و حضور در سرزمین و جهان  اي  گونهعقاب 

با این سرزمین می نابهنجار  رسد که همهبیگانگی  ي عناصر این سرزمین را ناهمساز و 

یابد. »در سرزمین بیگانه، عالوه بر زبان، باورها، پندارها و رفتارهاي »دیگري« نابهنجار  می

میبه )سلیمینظر  سکوتک آیند«  و  در  126:  1394جهرمی،  وچی  حضور  با  عقاب   .)

پلشتی محل  و  زاغ  مأواي  که  بیگانه  حقارتسرزمین  و  ستیز  ها  یاد  به  هاست، 

آلوده اش میانگاريآلوده  اندازد  اش میانگاريافتد. »حضور بیگانه، سوژه را به یاد ستیز 

(.  51:  1389مارکانو،  ترین احساس انسان از سیر جدایی و طرد است« )ال.  که آرکائیک

گونه  اش، در شعر عقاب اینانگاريحضور عقاب در سرزمین بیگانه و یادآوري ستیز آلوده

 روایت شده است: 

ــود ــه ب ــوي گنــدش دل و جــان تافت  ب

 دلـــش از نفـــرت و بیـــزاري ریـــش

ــا  ــودحــ ــه بــ ــاري دق یافتــ  ل بیمــ

 ي خـویشگیج شد بسـت دمـی دیـده
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 یــادش آمــد کــه در آن اوج ســپهر

 دیـده بگشـود بــه هـر سـو نگریســت

 آنچه بـود از همـه سـو خـواري بـود

 

ــایی و مهــر... ــت پیــروزي و زیب  هس

 دیـــد گـــردش اثـــري زینهـــا نیســـت

 وحشـــت و نفـــرت و بیمـــاري بـــود

 (98-97:  1387)ناتل خانلري،         

از این بخش روایت است که کشمکش سوژه با دیگري  آلوده و جهان بیگانه آغاز  

عنصر آلوده، ازطریق یادآوري و بازگشت به هویت اجتماعی عقاب،  شود. کشمکش با  می

نویسنده زندگی گذشته و جهان  ي اول، راويدر مرحله  : گیرددر دو مرحله صورت می

 کند:زیست عقاب را توصیف می

 عمــر در اوج فلــک بــرده بــه ســر

ــویش ــر خ ــر پ ــه زی ــده ب ــر را دی  اب

ــفر ــادان ز ســ ــده شــ ــا آمــ  بارهــ

ــینه ــذرو و سـ ــک و تـ ــوي کبـ  تیهـ

ــد ــه و گن ــن الش ــر ای ــاده ب ــک افت  این

 

ــحر  ــاد ســـ ــس بـــ  دم زده در نفـــ

 بر خـــویشحیـــوان را همـــه فرمـــان

ــر ــاق ظف ــک ط ــته فل ــش بس ــه ره  ب

 ي اوتـــازه و گـــرم شـــده طعمـــه

ــد ــاموزد پنــــ ــد از زاغ بیــــ  بایــــ

 (97: )همان                            

 آورد:میي خود را به یاد شخصیت زندگی گذشتهي دوم، راويدر مرحله

ــپهر ــر آن اوج س ــه ب ــد ک ــادش آم  ی

ــت ــر اس ــتح و ظف ــر و آزادي و ف  ف

 

ــر  ــایی و مه ــروزي و زیب ــت پی  هس

ــت ــحر اسـ ــاد سـ ــرم بـ ــس خـ  نفـ

 (98: )همان                          

در بعد هویت اجتماعی، عقاب و زاغ تضاد گروهی دارند. عقاب پس از تعامل با زاغ،  

ها و  یابد. در این فرایند شناختی دریافتبار دیگر به شناخت این تضاد گروهی دست می

هاي عقاب از گروه اجتماعی خود و گروه اجتماعی متضاد خود به بازنمایی هویت  ارزیابی

درمی  شود.میمنجر  اش  اجتماعی که عقاب  پذیرش  عقاب  ،یابداینجاست  بودن مستلزم 

نشانهمجموعه از  ضرورتاي  و  عقابها  گروه  اجتماعی  هویت  به  متعلق  هاست.  هاي 

درباره آنچه  هویت  همچنین  با  که  بوده  خام  آرزویی  تنها  بود،  اندیشیده  دراز  عمر  ي 

ماقبل آگ باید رهایش کند. »قسمت  و  ندارد  او سازگاري  ي  اهی ذهن، وظیفهاجتماعی 
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صورت خام و ممنوعه را برعهده دارد؛ زیرا این آرزوها مشمول  سرکوب و رد آرزوها به

اي از  براین، مجموعهعالوه (.  98:  1391هاي غیرقابل قبول هستند« )نرسیسیاس،  خواست

هاي گروه اجتماعی زاغ، در تضاد با هویت اجتماعی عقاب هستند و  ها و ارزشنشانه

شوند. پس از برقراري ارتباط و ارزیابی و سنجش عقاب از درون فرهنگ زاغ،  باید طرد 

ي هاي آلودهگیرد و تعامل با رانهي شناسا شکل میي سوژهمنزلهفرایند شناختی عقاب به

می منجر  فرهنگی  دگردیسی  به  دیگري  فرهنگ  به درون  فرایند  شود.  این  در  عبارتی 

ي فرهنگی  عنوان کاربر نشانهشود و عقاب بهل میفرهنگ به نافرهنگ تبدیشناختی، بیش

زند. »نافرهنگ آن طرفی است که فرهنگ در بهترین  خودي به طرد نافرهنگ دست می

 (. 171: 1390تواند از آن صحبت کند« )سجودي، حالت تنها می

می پی  واقعی خود  هویت  به  تفاوت،  منطق  ازطریق  تفاوتعقاب  ارزشی  برد.  هاي 

ي این دو جهان،  شدههاي برجستهبا زندگی عقاب و مجموعه ارزشجهان زیست زاغ  

هاي روایی  ها ازطریق گزارهشود. این تفاوتسبب خلق و آشکارسازي هویت عقاب می

ي  اند که پیوسته دوگانهمتقابل و متضاد، فضایی تقابلی را در روایت شعر عقاب خلق کرده

از مرگ فرصتی براي بازیابی هویت    طلبد. گریز هویت خودي و دیگري را به نبرد می

هاي آلوده و عناصر غیرآلوده  ي تقابلی رانهمیان کشمکش میان دوگانهعقاب است. دراین

گیري هویت عقاب را فراهم  ي شکلدر دو فضاي فرهنگی متضاد خود و دیگري، زمینه

 کرده است.

خود دور کند و    هاي آلوده را ازکند رانهسوژه پس از مواجهه با آلودگی، تالش می

زند. »فرد هنگام برخورد با امر آلوده، ها میگاهی حتی دست به نابودکردن این آلودگی

شود: هاي مختلفی بروز داده میکند ارتباط با آن را انکار کند. این انکار به شکلتالش می

(. در  33:  1393وتردید در ارتباط با امر آلوده و...« )پورعلی و همکاران،  نپذیرفتن، شک

شعر عقاب، طرد آلودگی ازطریق ترک سرزمین آلوده و نپذیرفتن امر آلوده و نابهنجار  

 گیرد:صورت می

 بــال بــر هــم زد و برجســت از جــا

ــازســال  ــدین عــیش بن ــاش و ب  ها ب

 گفــت کــاي یــار ببخشــاي مــرا 

ــر دراز ــو و عمـ ــردار تـ ــو و مـ  تـ
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ــی ــن ن ــانیم ــن مهم ــور ای  ام درخ

ــرد ــد مـ ــم بایـ ــر در اوج فلکـ  گـ

 

ــردار تـــو را ارزانـــی  گنـــد و مـ

ــرد ــوان ب ــر نت ــه س ــد ب ــر در گن  عم

 (98:  1387)ناتل خانلري،          

کند و از  درنهایت عقاب با یادآوري شکوه و فر و آزادي، یاد مأوا و سرزمین خود می

می فاصله  بیگانه  سرزمین  و  زاغ  متفاوت  و  بیگانه  آزادگی  هویت  و  آزادي  به  و  گیرد 

قه در سرگردانی و تردید و استیصال، بیگانه به اتهام دیگربودگی  رسد. »سرانجام غرمی

می فاصله میاولیه طرد  او هستند،  پیرامون  که  متفاوتی  گروه  از  و  از  شود  رها  و  گیرد 

جهرمی،  کند« )سلیمی و سکوتبستگی و وابستگی با دیگران، احساس نوعی آزادي میهم

1394  :126.) 

نویسنده با همسرکردن وي با مهر  ي اوست، راويگرچه مرگ عقاب پایان حیات مادا

به روایت او، عقاب به آسمان   ون چزند؛  فلک، دم از جاودانگی و نامیرابودن عقاب می

چهارم )فلک خورشید( رسیده و آن همان آسمانی است که نماد جاودانگی و نامیرایی  

براساس روایاتی، عیسی مسیح )نماد حیات( در آن فلک به سر می برد. »آسمان است. 

اند و در روایت پهلوي، از ستاره پایه تا خورشید پایه  چهارم را مأواي خورشید دانسته

برترین زندگی، یعنی بهشت محسوب شده است. همچنین در اساطیر، بهشت گاهی با  

خانگی آن با  خورشید یکسان فرض شده است. عروج ایزد مهر به آسمان چهارم و هم

مهرپرستان   نزد  همسایگی خورشید،  و  آن  به  )ع(  عیسی  عروج  با  است  با  مطابق  اش 

(. مرگ تا آن اندازه نامطلوب و امري ناگزیر است که  67- 66:  1388خورشید« )زمردي،  

بهراوي نمینویسنده  اشاره  بدان  صحنهطورمستقیم  و  بدینکند  را  عقاب  مرگ  گونه  ي 

 کند: توصیف می

 شـــهپر شـــاه هـــوا اوج گرفـــت

ــاالت  ــد و ب ــاال ش ــوي ب ــدس  ر ش

 کبـود  لـوح  ایـن  بـر  اي چندلحظه

 

 زاغ را دیــده بــر او مانــده شــگفت 

 راست بـا مهـر فلـک همسـر شـد

 اي بــود و ســپس هــیچ نبــودنقطــه

 (99-98:  1387)ناتل خانلري،  

 



 ( 49 پیاپی ) 1400 پاییز ،3ی شماره  ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــــــ172

 

 گيری . نتيجه۳

عنوان فاعل شناسا، در پی یافتن هویت خود با گروه اجتماعی متقابل و متضاد عقاب به

تعامل   فرایند هویتمیخود  بهکند. در  رانهمنزلهیابی عقاب، نخست عنصر مرگ  اي  ي 

شود؛ اما پس از آنکه سوژه با جهان بیگانه و فرهنگ »دیگري«  آلوده و ناهمساز ظاهر می

می برقرار  رانهتعامل  طرد  به  میکند،  آلوده  فرهنگی،  هاي  دگردیسی  یک  طی  پردازد. 

عنوان  شود و روایت با تلقی مرگ بههنگ تبدیل میزیست زاغ( به نافرجهانفرهنگ )بیش

به پایان می با  امر مطلوب و بهنجار و همساز  نیز که همان زیستن  رسد. هویت عقاب 

شود.  عزت و زندگی در اوج، با عمر کوتاه و طرد فرهنگ دیگري )زاغ( است، آشکار می

رانهمرگ  اگرچه   از  یکی  عقاب،  شعر  آغاز  بخش  تلقی  در  آلوده  اما  هاي  است؛  شده 

شود عقاب به  کند و سبب میي مرگ از هویت متعین عقاب محافظت میدرنهایت رانه

 دبایبار زاغ نیامیزد. در خوانش کریستوایی، عناصر پلید  پلشتی و پلیدي و زندگی حقارت

یا دست  بروند  بین  از  رانه یا  به  نیالودن  آلودگی کم طرد شوند. در شعر عقاب،  ي اصلی 

دادن به حقیقت مرگ است که به ظاهر نامطلوب است و در بار(، مستلزم تن )زندگی خفت 

ي خود دست اما درنهایت سوژه به هویت برساخته   ؛ گیرد ي عناصر آلوده جاي می حوزه 

عنوان امر مطلوب و حق و حقیقت و همچنین، طرد جهان زیست یابد و با تلقی مرگ به می 

 گیرد.شتابد و اوج می به پیشواز مرگ می   ي آلوده، ترین رانه عنوان اصلی زاغ به 

 

 منابع 

)و همکاران  محمود  بیژنی،  آقاخانی »تحلیل1391.    و   خانلري  عقاب  شعر  ساختاري  (. 

  ، مطالعات داستانی  گریماس«.  و  برمون  هاينظریه  اساس   بر   یوشیج،  نیما  سریویلی   خانه

  . 19- 5، صص1يشماره ،1 سال 

 . تهران: مرکز.متنویل أت ساختار و  (.1380احمدي، بابک. )

( دانا.  مارکانو،  نژادي(.  1389ال.  سوژه  بیگانهبیگانگی  با  رودررو  تن  شده  کریستوا،  ي 
 ي مهرداد پارسا، تهران: رخداد نو. گردآوري و ترجمه بیگانه.
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بر انسانمقدمه(.  1394بوي، فیونا. )    :ي مهرداد عربستانی، تهرانترجمه  شناسی دین.اي 

 افکار. 

ي بازي فیروز زنوزي جاللی (.»خوانش رمان قاعده1393. )و همکاران  اهللپورعلی، حجت

،  2ي، شماره2، سالمطالعات داستانیانگاري ژولیا کریستوا«.  ي آلودهي نظریهبر پایه

 . 39 -26صص 

  از «  عقاب»   شعر  ي مقایسه!  بودن  چگونه  نه،!  نبودن؟  یا  (. »بودن1394منصور. )  پیرانی،

  ي هنام  نامه ویژه)  تطبیقی  ادبیات ابوریشه«.    عمر   از   و «  نسر»  خانلري   ناتل   پرویز 
 .116-90(، صص11)پیاپی   1ي، شماره6سال  فرهنگستان(،

ي پیام  ترجمه  ي انتقادي از روشنگري تا پسامدرنیته.فرهنگ اندیشه(.  1394پین، مایکل. )

 یزدانجو، تهران: مرکز.

تأملی در شعر عقاب ناتل خانلري«.  (. »شه1388خسرویان، محمدمهدي. ) پر شاه هوا: 

 206- 187، صص34و33ي  ، شمارهي انجمننامه

( مجید.  اکبري،  مرضیه؛  شکل»زمینه  (.1395دارابی،  پیشازبانی  در هاي  سوژه  گیري 

 .126  -107، صص  78/1ي ه، شمارشناخت  ي کریستوا«.اندیشه

ي  ي فردوسی و خمسهنقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه(.  1388زمردي، حمیرا. )
 . تهران: زوار. نظامی و منطق الطیر عطار

( فرزان.  ترجمهنشانه  (.1390سجودي،  مقاالت  )مجموعه  فرهنگی  گروه  شناسی  ي 
 تهران: علم. مترجمان(.

 انگاري ي آلوده(. »کاربست نظریه1393) هرمی، فاطمه.  ج کوچی، ابراهیم؛ سکوت سلیمی 

 ( فاطمه.  باباشاهی،  ذوالفقار؛  نظریه 1396عالمی،  اساس  بر  سیاوش  داستان  »بررسی  ي (. 

 . 26  - 1، صص  46ي  ، شماره ارسی پژوهش زبان و ادبیات فانگاري ژولیا کریستوا«.  آلوده 

،  5ي، دوره جستارهاي زبانیسوزد فروغ فرخزاد«.  کریستوا بر شعر »دلم براي باغچه می

 . 106-89(، صص  17)پیاپی  1يشماره
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شخصیت 1394) .  _________________________ »بررسی  و  (.  بانو  انار  داستان  هاي 

کریستوا«.   بیگانه«ي  »تن  منظر  از  دوره پژوهی ادب پسرهایش  ، صص  31ي ، شماره 9ي ، 

117 -  135 .   

 «. تهران: دانشگاه تهران. فرهنگ توصیفی نقد ادبی» (.1381کهنمویی، ژاله و همکاران. )

حبیب )مرندي، سیدمحمد؛  حامد.  در 1396زاده،  هویت ساختگی  و  هویت  »ساخت   .)

اتوود«.   مارگارت  پیشگوي  بانوي  جهانرمان  معاصر  ادبیات  دورهپژوهش  ،  22ي، 

 . 568-551، صص 2يشماره

  شعر   در   «عقاب »   رمز   تطبیقی   (. »بررسی 1390. ) و همکاران   محمدرضی   سید   نیا، مصطفوي 

 . 88- 67، صص 10ي ، شماره 3ي ، دوره شعرپژوهی ابوریشه«.    عمر   و   خانلري   ناتل   پرویز 

 ي مهرداد پارسا، تهران: مرکز. . ترجمهژولیا کریستوا(. 1385آفی، نوئل. )مک

ي مهران نبوي، ترجمه  هاي ادبی معاصر.ي نظریهنامهدانش(.  1390مکاریک، ایرنا ریما. )

 تهران: آگه.

 . تهران: معین.دابمر در ماه(. 1387ناتل خانلري، پرویز. )

 . تهران: افکار.انسان، نشانه، فرهنگ(. 1391نرسیسیاس، امیلیا. )

)جنبهیعقوبی منصور.  رحیمی،  پارسا؛  گفتمانی  پیرنگ»(.  1397سرایی،  در    برساخت 

،  42ي، شماره11ي، دوره نقد ادبیهاي حالج«.  روایت:  اي  عرفانیهایت ذکرهگزارش

 .112-85صص 

ي  ترجمه  نظریه و روش در تحلیل گفتمان.(.  1392یورگنسن، ماریان؛ فیلیپس، لوئیز. )

 هادي جلیلی، تهران، نی.
 

 


