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 تحليل کارکردهای هویتی زبان در اشعار مدحی 

 

 (بتالب اکبرآبادیزاده )اکبریسن مح 
 

 چکيده
امکان  هایی تشکیل شده است که  متون ادبی، از نشانه ي ارتباطی در عنوان رسانهزبان به 

داللت  و  معناها  میخلق  فراهم  را  متفاوتی  فرهنگی  و  اجتماعی  میهاي  و  تواند  کند 

گویندهنماینده فرهنگی  و  اجتماعی  تمایالت  که ي  معناهایی  از  یکی  شود.  خود  ي 

توانند آن را بروز دهند، هویت گوینده یا نویسنده است. هویت در  هاي زبانی مینشانه

هاي خاص هر فرد است که ازطریق ارتباط  نمایانگر ویژگیمعناي درک مفهوم خویشتن،  

گیرد؛ پس هرگونه کاربرد زبان در شعر  با دیگران و برحسب شباهت و تفاوت شکل می

تواند خویشتن و هویت نویسنده و هم  کند که هم مییا متن ادبی، شرایطی را فراهم می

هاي آن  ع کاربرد زبان، کارآییاي را که به آن تعلق دارد، نشان دهد و بسته به نوجامعه

می متفاوت  به  نیز  را  خود  وابستگی  نویسنده  که  مدحی  قصاید  در  نمونه  براي  شود؛ 

دهد، فهم عوامل اجتماعی تر نشان میهاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مستقیمگفتمان

تر خواهد بود. در  تر و عینیهاي زبانی دقیقگیري هویت شاعر نیز ازطریق نشانهشکل

نشانه رویکرد  با  و  سیستانی  فرخی  اشعار  بر  تکیه  با  تا  شده  تالش  مقاله  شناسی  این 

هاي منظر تمام نشانهاي هویت بررسی شود. ازایناجتماعی، سازوکارهاي زبانی و نشانه

رفتن استقالل هاي اجتماعی و هویتی دارد. ازدست زبانی موجود در این قصاید، داللت

ن شعر به کاالي مصرفی، بحران هویت، ارتباط مستقیم میان  شدو خویشتن شاعر، تبدیل 
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هویت و  داللت ادبیت  از  و... همگی  مرکزگرایی  شاعر،  نشانهیابی  اجتماعی  هاي هاي 

 روند.  زبانی قصاید مدحی به شمار می 

 . شناسی اجتماعی، هویت ادبیت، دربار، قصاید مدحی، نشانه های کليدی:واژه 

 

 . مقدمه 1

دهند، زبان نیز به  وسو و معنا میکه شرایط و رمزگان اجتماعی به زبان سمتگونه  همان

بخشد. به تعبیري این ساختارهاي زبانی هستند که  هاي اجتماعی هستی و معنا میپدیده

ي  ها و شیوه اساس »گزینش واژهکنند. برایني ما را با دنیا مشخص می ي مواجههنحوه

توان گفت رمزهاي زبانی  رو مینزد مخاطب است؛ ازاینهاي خاص  ها حاوي پیامتلفظ آن

هاي درونی او  ها و گرایشي اجتماعی فرد، بلکه خواستتنها نموداري است بر طبقهنه

هاي اجتماعی آن (؛ پس بین زبان و رمزگان142:  1382ضیمران،  دهد« )را نیز نشان می

خاصیتی بازنمایاننده دارد و متن    سو منظر زبان ازیکارتباطی دوسویه وجود دارد. ازاین

ي شرایط زمانی و مکانی خاص است؛ یعنی این شرایط  ي زبانی، نتیجهعنوان یک سازهبه

گاه  ترتیب زبان تجلیایندهد، بهتاریخی است که به فرم و محتواي متن، صورت و معنا می

می خود  دوران  فرهنگی  و  تاریخی  ازطرفیشرایط  و  متنشود  این  که  ها  دیگر  هستند 

 کنند. ها، شرایط اجتماعی خاصی را تولید و نمایان میها و نوع چینش آنازطریق واژه

ي  ي اجتماعی و حاالت روحی گویندهبا آگاهی از این موضوع که زبان نمایانگر طبقه

توان گفت که فهم و درک هویت فردي نویسنده یا شاعر، منوط به آگاهی  خود است، می

هاي اجتماعی زبان است. مصداق بارز  هاي معناساز بیرونی و فهم داللتبر ارتباط ساختار

هاي چندوجهی، قصاید مدحی است که شاعر در مقام نویسنده براي یک قصیده،  این متن

اي معناساز و باهویت نامید که  توان او را سوژهگیرد که میزبان و معنایی را در نظر می

نیز  می را  بُعدي روانتواند عالیق شخصی خود  از  شناختی، اگرچه این  نمایان کند؛ اما 

نهد؛ ولی درمقابل، دیگريِ  شاعر است که با انتخاب واژگان، طرح و معنایی را بنیان می 

باختگی  دهد که درنهایت به نوعی هویتاي منفعل و مطیع را از خود نشان میممدوح ابژه

تکرامی انتخاب واژگان و  نوع  با  درونیرسد. درحقیقت شاعر  ها، خود و کردن آنر و 
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ي  شناختی، نحوهتوان با خوانشی زبانکند. در سطح متن می اش را خلق میهویت شخصی

هاي اجتماعی  گیري هویت شخصی شاعر را ازطریق روابط میان کلمات و رمزگانشکل

دار نیستند؛  کشف کرد. در این خوانش، کلمات، اصوات و حرکات درون متن ذاتاً معنی

تبدیل به نشانه میه در ارتباط با کنشبلک شدن کلمات  شوند؛ پس نشانههاي اجتماعی 

آید.  نوعی تفسیر معنامند است که از ارتباط زبان با قراردادها و رمزگان حاکم به وجود می 

شود که معنایش را ازطریق ارتباط  اي زبانی در متن تبدیل می اساس مِن شاعر نیز به نشانه براین 

آورد. اگرچه متن در  هاي اجتماعی به دست می هاي موجود در متن و رمزگان شانه با سایر ن 

شناختی، محصول واژگان مندرج روي کاغذ است؛ اما در  نشانه   – مقام یک نظام اجتماعی  

زند. با این نگاه  هاي جدیدي را رقم می هاي خودآگاه و ناخودآگاه، داللت مواجهه با گفتمان 

هاي اجتماعی است؛ یعنی با  زدن از معنی، در گرو بهادادن به رمزگان شناختی هرگونه دم نشانه 

 شود. کشف و انتخاب نوع رمزگان، معنی متن نیز با تغییراتی همراه می 

 

 ی تحقيق . پيشينه1.1

زمانی شناسی اجتماعی باید گفت که توجه سوسور به روابط همي نشانهي پیشینهدرباره

هایی را در پی داشت که باختین و گرفتن وجه اجتماعی زبان، مخالفتنادیدهکلمات و  

شناسی  شناسی سوسوري، نشانههلیدي دو مخالف سرسخت آن هستند. برخالف نشانه

شناسی  اساس در نشانهي متن در بافت اجتماعی آن است. برایناجتماعی در پی مطالعه

اصی توسط افراد مشخصی به کار گرفته  در مقتضیات و بافت اجتماعی خ  اجتماعی، متن

یعنی  شودمی دارد. هیچ گفته)متن( در موقعیت؛  اجتماعی مشخص موجودیت  اي  هاي 

نیست  سوگیري  بدون  و  بازتابند  ؛خنثی  سوگیريموقعیت  يهبلکه  و  اجتماعی،  ها  هاي 

و   آید اي است که در آن به مکالمه درمیخود و لحظه  يهتاریخی، طبقاتی و ملی گویند

. در این رویکرد،  هاي متغیر و درحال گذار اجتماعی استها و ارزشوضعیت  نمایانگر

تنها رمزگان موجود در متن، رمزگان زبانی یا متنی نیست؛ بلکه اولویت را به بافت اجتماعی  

توان جامعه و نویسنده  اساس می دهند؛ پس براین شود، می دار می که نشانه در آن تولید و معنی 

ریق بازنمایی در متن مطالعه کرد و به شناخت رسید. در این دیدگاه، شاعر یا نویسنده  را ازط 
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دیگر فقط حامل و رساناي معنا نخواهد بود؛ بلکه در خلق و فهم معنا نیز مشارکت خواهد  

کنند.  ي دید خود در متن بازنمایی می داشت؛ مشارکتی فعاالنه که در آن جهان را از زاویه 

 گیرد. انتقادي به خود می   - اي گفتمانی شناسی وجهه انه منظر، نش دراین 

ي  هایی انجام شده است که بیشتر جنبهي هویت شاعر در اشعار مدحی پژوهشدرباره

فرخی سیستانی،  (، در کتاب 13۷3تاریخی و اخالقی دارند، ازجمله غالمحسین یوسفی )
صورت غیرمستقیم و پراکنده ازمنظر اخالقی  به  بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر او،

  (، در کتاب 13۷4پور )و تاریخی به وابستگی شاعر به ممدوح اشاره کرده است. نادر وزین
طورمفصل به تاریخ و مصادیق مدح پرداخته و بهمدح، داغ ننگ بر سیماي ادب فارسی  

آید، به نکوهش مدح پرداخته است. با رویکردي اخالقی چنان که از عنوان کتاب نیز برمی

ي »انحالل هویت مداح در هویت ممدوح«  (، در مقاله1394کمر و همکاران )رضا زرین

تا با رویکردي تاریخی و اجتماعی به انحالل هویت شاعر بپردازند. آنچه    اندتالش کرده

شناختی آن است؛  کند، روش نشانه هاي مرتبط متمایز میي حاضر را از دیگر پژوهشمقاله

 ي معنامندي هویت ازطریق تعامل زبان و اجتماع بررسی شود.یعنی تالش شده تا شیوه

به         توجه  با  و  مقدمات  این  تحتبا  مستقیم  مدحی  اشعار  رمزگاناینکه  هاي  تأثیر 

به و  می اجتماعی  تالش  هستند،  قدرت  نشانه ویژه  رویکرد  با  تا  اجتماعی،  شود  شناسی 

گیري هویت فردي شاعر و فرایند فروپاشی آن در قصاید مدحی با تأکید بر  ي شکلنحوه

 اشعار فرخی سیستانی بررسی شود.

 

 . بحث 2

 گفتمان معنابخش . دربار، 1.2

شناسی اجتماعی بر فرایند معناپردازي در بستر اجتماع و فرهنگ تأکید دارد؛ یعنی  نشانه

اي که به کار  کنش ذهنیت معناساز و معناپرداز و نظام زبانیسو معنا را حاصل برهمازیک

  رک. داند )دیگر زیستگاه اجتماعی و فضاي اجتماعی، فرهنگی میشود و ازسويگرفته می 

توان آن را از دنیاي پیرامون  (؛ پس زبان واقعیتی اجتماعی دارد که نمی8: 1389ساسانی،  
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جدا کرد. هرگونه کاربرد زبان چه در سطح کلمات، چه جمالت و چه متن، بازتابی از  

کند. دهی میهاي زبانی را جهتعنوان الگو، کنشهاي شناختی و اجتماعی است که بهنظام

توان قصاید مدحی را سواي بافت  دهد، بر همین اساس هم نمیخ نمیهیچ متنی در خأل ر

توان به بخش عظیمی  شان فهم کرد. این نگاه را میهاي سیاسی فرهنگی و اجتماعیو زمینه

فارسی طی سده و شاعري  زیرا »شعر  داد؛  تعمیم  فارسی  در ظل  از شعر  هاي گذشته، 

افت و حتی ازلحاظ جوهر هنري به  حمایت حکام محلی و غیرمحلی پیدا شد، گسترش ی 

ویژه از  ها بهاي تغییرات اساسی در نوع حمایترغم پارهکیفیت باالیی دست یافت و به

ي غزنویان به بعد، بخش درخور توجهی از شعر و ادب فارسی تا همین اواخر در  دوره 

یقت شعر  (. درحق45:  1368یاحقی،  شعاع نفوذ دربارها به حیات بارور خود ادامه داد« )

گیرد.  هاي فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی شکل میاي از رمزگانمدحی در شبکه

دهد و  ها، فرم و محتوایی دیگرگون به شعر میوابستگی شاعر به هرکدام از این رمزگان

گیرد. شعر مدحی بنا به  بر همین اساس نیز هویت و خاستگاه اندیشگانی شاعر شکل می

شود و ربار،  چه ازطرف شاعر که معاشش از این وابستگی تأمین میبودنش به دوابسته

بنا بر محتواي شعر که در خدمت سیاست هاي دربار است، بیشتر متأثر از رمزگان  چه 

 کند.  قدرت است؛ یعنی این قدرت است که ماهیت داللتگر کلی متن را ساماندهی می

دلیل تنگناي مالی به دربار سیستانی به  ها و متون تاریخی، فرخیبنا بر روایات تذکره     

شهرت و هویتش  ( و تمامی  58-5۷:  132۷عروضی،  نظامیکند )رک.  غزنویان راه پیدا می

جاي قصایدش به این موضوع  را با عنوان شاعر، مدیون دربار است و خود نیز در جاي

 کند:اشاره می

 کــشیدي آن رنج و انـدوه چـنان چـرا  ي تو چه بود      مرا نپرسی باري که قصه   

 بدان که دور بدستم ز حضرتی که مرا       رسانده خدمت میمون او به نام و به نان...    

 به جـاه او بـه هـمه کـارها مـرا امـکان    ها مرا اجـالل      ز بـهر او به همه خـانه   

 (284: 1335)فرخی سیستانی، 

اش  توان قصاید مدحیوعی سنت درباري است و نمیرو شعر او نیز برگرفته از ن ازاین

انتزاعی و بدون رمزگان اجتماعیرا به اش بررسی کرد. درحقیقت »آثار هنري، صورت 
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اند. مصنوعات از باورهاي افراد جوامع فرهنگی که اثر در  ي انسانآفریدهمصنوع و دست

آفرینند« )ژنت به نقل  آن خلق شده است، مستقل نیستند. آثار هنري را همین باورها می

سوانه،   می116:  1391از  پس  به(؛  را  آن  زبانی  و  فکري  مالزمات  و  دربار  عنوان  توان 

 ترین رمزگان اجتماعی دخیل در تولید معناي قصاید مدحی در نظر گرفت: اصلی 

 ح محمد بزرگ شد حسان...ـ شگفت نیست گر به مدح او بزرگ شدم       که از مدی  

 ادم روي       چنان که روي به آب روان نهد عطشان ــک او نه ــ نزدی به طمع جاه به  

 ( 2۷5)همان:                                                          

واژهچنان هر  است،  مشخص  نیز  باال  اشعار  از  قرار  که  مدحی  شعر  متن  در  که  اي 

هم  می و  است  دربار  گفتمانی  مناسبات  محصول  هم  همنشینگیرد،  و ازطریق  شدن 

کند، در غیر  ها، داللت اجتماعی متناسب با دربار را تداعی میشدن با سایر واژهجانشین

شناختی خود را از نشانه  -گر متن، کارکرد اجتماعی صورت بنا به ساختار خودتنظیماین

می میدست  طرد  و  همچناندهد  منزلت  شود،  و  مقام  دربار،  از  دورشدن  با  شاعر  که 

 دهد. اش را از دست میجتماعی و فردي ا

 

 سازی . تشبيب و هویت3

 مندی و حضور . کنش1.3

توان منِ حاصل روابط یک فرد با محیط پیرامونش دانست؛ یعنی مجموعه  هویت را می  

بخشد؛ پس هویت بر  هایی که به یک فرد یا گروه، تشخّص، تعریف و کیستی میویژگی

شناسد  خود را از دیگري بازمی هویت »چیزي جز آنچه آدمی  گیرد.  اساس تمایز شکل می

(. 11:  1384کند، نیست« )تاجیک،  و کیستی و چیستی خود را در پرتو آن تعریف می

از   بیرون  در  با غیر  مواجهه  »از خالل  یعنی  با غیر است؛  تعامل  برمبناي  اساس هویت 

شناسی فرد  هرچه خویشتناساس  (. براین60:  1384کچوئیان،  گیرد« )هستی ما شکل می

وگو  شود. یکی از مالزمات این هویت، گفت تقویت شود، هویت فردي وي نیز آشکارتر می 

کند معنایی براي خویشتِن  ي فرد با دنیاي بیرونی است که به او کمک می و دادوستد پیوسته 
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با دیگري و   تعامل (.  46:  138۷  دنز، ی گ . رک )  بدهد خویش بیافریند و به آن شکل و شمایلی 

توان گفت که از  سازي است. با تکیه بر همین دو اصل می معناآفرینی، الزم و ملزوم هویت 

عنوان سوژه است؛ یعنی فرد با نوعی  مندي شخص به ساز، حضور و کنش هاي هویت نشانه 

سازد  می   مندي و آفرینندگی، هویت خود را شناسی ازطریق تعامل با دیگري و کنش خویشتن 

 و تا فرد هویت خود را نشناسد، قادر به کنش نخواهد بود. 

برساخته     ادبی  اثر  و  نویسنده  ازآنجاکه متن  تعبیري سنتی،  به  بنا  و  نویسنده است  ي 

تواند به اشکال مختلف جوالنگاه حضور نویسنده باشد. این حضور،  خالق متن است، می

مؤلف گاه  و  است  تاریخی  مؤلف  مقام  در  نویسنده  گاه  از  منظور  واقعی.  یا  ي  ضمنی 

دهد؛ یعنی صرف  تاریخی یعنی حضور یک شخص در متن که به کلمات سروسامان می

ي ضمنی و واقعی، یعنی  نویسنده بدون ایدئولوژي یا تفکري خاص. اما منظور از نویسنده

ن شده  ي ذهن و زبان او وارد متاي که تعامالت گفتمانی و بینامتنی از دریچهنویسنده

مؤلف  جاي این مؤلف باید از »مؤلف کارکرد« نام برد؛ چون این  است. به تعبیر فوکو به

  ( 103:  1391  فوکو،رک.)آور گفتمان قرار ندارد  بیرون از روابط قدرت و ساختارهاي الزام

مندي نویسنده در متن نمود بیشتري داشته باشد،  هاي حضور و کنشهرچه این شاخصه

 گذارد. تري را از خود به نمایش میجسته اصالت و هویت بر

ي آن است؛  بندي شده و مرزبندي شدهترین ویژگی قصاید مدحی، قالب طبقهمهم

یعنی تشکیل هر قصیده از تشبیب، گریز به مدح، مدح و شریطه و دعا. اصل بیشتر قصاید  

( فرم  ازنظر  قصیده  از  بخشی  هر  و  است  استوار  اجزا  این  بر  و  مدحی  ترکیب  چینش 

  شده باعث چندبعدي کلمات( و موضوع با یکدیگر متفاوت هستند. این ساختار تقطیع

شود؛ چون در تشبیب، شاعر در پی اعالم حضور خود  شدن بحث هویت در قصاید نیز می 

تنه  در  اما  می است؛  کاسته  ممدوح  نفع  به  قدرت  این  مدح  اصلی  شاعر  ي  و هویت  شود 

وان دو سطح ساختاري براي هویت شاعر در قصیده در نظر  ت اساس می پاشد. براین فرومی 

گفتن از احساسات شخصی و عاطفی  گرفت؛ در بخش تشبیب، حضور شاعر در متن و سخن 

ي هویتی وي در  ي قصیده است، غیبت شاعر و استحاله خود و در بخش دیگر که همان تنه 
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قصیده  هر  ساختار  پس  ممدوح.  اس شخصیت  استوار  تمایز  بر  مدحی  بین  ي  تمایز  ت؛ 

 شود.  قصاید مدحی دیده می باختگی. این روند تقریبًا در تمامی  هویتمندي و هویت 

توجه  تشبیب، مصداق حضور نویسنده در متن است؛ زیرا در تشبیب »شاعر براي جلب

شنوندگان و خوانندگان، تغزلی در شکوه از فراق یا اظهار رضامندي و شادي از وصال،  

هاي گوناگون آن سروده و در موقع مناسب با  ف طبیعت و فصلیا ستایش شراب و وص

بوده می آن  یا مقصدي که در پی  به مدح  تغزل  از  پردازد )محجوب،  سرودن مخلص، 

»جلب148:  138۷ کنش(.  و  از حضور  حاکی  ازاینتوجه«،  است؛  شاعر  زبان  مندي  رو 

مندي زبان  ی، جهتیابد. در حالت عاطفتوجه، کارکردي عاطفی میمتناسب با این جلب

توان این  خوبی میمند، بهبه سمت نویسنده/ شاعر خواهد بود. با نگاهی به قصاید تشبیب 

 حضورِ عاطفی را مشاهده کرد:

 ود با رخ یار ـخوشا شبا که مرا دوش ب     نگار  ام دوش خوش به رويشبی گذاشته   

 د بوس و کنار ـر امیــخمیانه مستی و آ      شبی که اول آن شب شراب بود و سرود    

ـ ن      ت ـکف نیاید دوسه نه شرم آنکه ز اول ب     ر تباه گردد کار ـآخه ه بـ م آنکــه بیـ

 پیش من اندر،چو تازه روي بهار ه بتی ب      گالبدست من اندر،چو مشکبويهمیی ب   

 کنند خانه بهار کز بت  راـ ت، ازیــشگف      ون بهار بود و نبود ـدو چـبتی که خانه ب   

 حلقه هزار  جاي هر گره او شکنج وه ب      زار پیچ و گرـدر سیصد هــجعدش ان ه ب   

ـ بت     …نگار خانه شد،ارچه پدید نیست نگار      م من از بس نگار چهره او ـی که چشـ

 (109: 1335 ،یستانیس یفرخ)

»من« شاعر در مرکزیت  تأمل است، حضور ها قابلآنچه ازنظر زبانی در اغلب تشبیب

احساسات، عواطف و افکار خود است. این »من«، ذهنیت آگاه نویسنده است که تمامی  

تبدیل میاي کنشدهد و به سوژهرا در متن بروز می کردن و  شود که قادر به حسمند 

بسامد باالي ضمیر »من« در ابیات تشبیب، فقط امري    ي درونی خود است.بروز اندیشه

اي گفتمانی است؛ یعنی سطح مادّي متن یا همان زبان، داللتگر  یست؛ بلکه نشانه دستوري ن

»خوشمؤلفه فوق،  تشبیب  در  است.  شاعر  هویتی  براي  هاي  ثروت«  و  قدرت  باشی، 

اي است که ازطریق این »من«  هاي گفتمانیترین شاخصهگرفتن غالم و کنیز، مهمخدمتبه
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اي است که نویسنده ازطریق آن جهان را  صول شیوهشود. در این تلقی، زبان محبیان می

( باال  تشبیب  به مفاهیم موجود در  تمامی درک کرده است. نگاهی مجدد  تقریباً در    که 

ي زبان قصاید را نشان دهد. »شب  تواند بهتر وجه بازنمایانهها یکسان است( میتشبیبه

»دوست« کنار«،  و  »بوس  و سرود«،  نگار«، »شراب  »روي  »مشکبوي گالب«،  خوش«،   ،

فقط داللت و...  بهار«  و هویت شاعر  »تازه روي  بیانگر حضور  بلکه  ندارند؛  ادبی  هاي 

اختیار و   نشانگر  زبانی است که  برساخت  تشبیب، نوعی  هستند؛ پس هویت شاعر در 

ي اصلی قصاید مدحی  مندي وي هستند. اگرچه مشابه این مفاهیم در سرتاسر تنهکنش

می اماتکرار  چنین    شود؛  باعث  که  است  ممدوحی  بلکه  نیست؛  شاعر  عاملشان  دیگر 

که شاعر در آن منفعل است، بیانگر  باشی تا زمانیاي شده است؛ پس خوشخوشباشی

مندي  ها خود شاعر است، از فاعلیّت و کنشکه مولّد آنهویتی شاعر است؛ اما زمانیبی

ي همین قصیده، تا قبل از مدح،  ادامهکند؛ براي نمونه در  مندي وي حکایت می و هویت

کند و معشوق خادم شاعر است؛ اما بالفاصله با آغاز  این شاعر است که به معشوق امر می

گزاري به ممدوح  گیرد و شاعر هویتش را ازطریق خدمتمدح، قدرت شاعر نیز کاستی می

 دهد:مندي خود را از دست میآورد و کنشبه دست می

 را ماهروي من بیدار ـ واب کرد مـز خ      ی دوچشم من بغنودچو مست گشتم و لخت

 ی ترسم که بگذرد گه بار ـر بخسبـ گفت روز روشن شد      اگه نرم نرم همی ــب

 ب را گذاشتی برخیز      به خدمت ملک شرق روز را بگذار... ــش  یـــبه شادکام

 )همان(

شود.  هویت شاعر مرتبط می   ادراکی خود نیز با  -ضمیر »من«، ازطریق کارکرد زمانی

انداز یا  انداز است. بسته به نوع چشمي دید یا چشماین کارکرد برگرفته از اصطالح زاویه

کند، کارکردهاي ایدئولوژیک، زیباشناختی  ي دیدي که نویسنده براي متن انتخاب میزاویه

می تغییر  نیز  متن  ادراکی  مهمو  فاولر  دیدگاه و چشمکند.  کارکرد  مبحث  ترین  را  انداز 

:  1390کند )رک. فاولر،  داند که حکایت از حضور یا غیاب نویسنده میمکانی و زمانی می

ي زمانی میان نویسنده و رخداد (. استفاده از ضمیر من در قصاید مدحی، فاصله103-105

دهد. دیگر کاهش میطرف و نویسنده و مخاطب و حتی مخاطب و متن را ازطرفرا ازیک
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شود.  رود، ضمیر »او« جایگزین »من« میسمت متن اصلی و مدح پیش میده بههرچه قصی 

کند، همچنین میزان حضور نویسنده در  تر میهمین امر حادثه و رخداد را دورتر و غریب

ها  کند و شاعر تنها گزارشگر حوادثی است که ممدوح، فاعل آنرخدادها را نیز کم می

همین قصیده که در مدح محمد، پسر محمود، است، ي  بوده است؛ براي نمونه در ادامه

 شود:گذارد و فقط گزارشگر کارهاي ممدوح میشاعر منِ خود را کنار می

 ه نوک قلم سدّ مملکت ستوار ـد بـکند به نوک سنان بند ملک دشمن سست      کن  

 پرگار....د ز جنبش قلمش        چنانکه دایره خیزد ز گردش  ـــ ت آیــنظام مملک  

 (110: 1335فرخی سیستانی، )

اي  بر همین اساس، یعنی به نسبت حضور و غیاب شاعر در متن، هویت وي نیز جنبه

اي و اجتماعی زبان است: »انتخاب  گیرد. این فرایند همان ساحت نشانه متغیّر به خود می

د که در آن اي دارن ها و واژگان نشان از سرشت و ساختار گروه اجتماعیساختار جمله

برقرار می  )ارتباط  از واژگان  10۷:  1390فاولر،  کنیم«  استفاده  به  بنا  تشبیب  (. شاعر در 

ي حاالت روحی و احساسی وي هستند، از »من«ي هویتمند بازنمایی  کنندهعاطفی که بیان

این من کند که ضمن کنشمی به مدح،  با رسیدن  اما  دارد؛  اقتدار هم  مندي و حضور، 

پذیري  شود و از منیّت او چیزي جز کنش داراي اصالت در ممدوح استحاله می  هویتمند و

نمینظاره باقی  سوژهگر  به  نویسنده  یعنی  تقلیلماند؛  زبانی  سوژه    اي  از  منظور  یافته. 

نقش»مجموعه از  ارزشاي  و  غالب  فرهنگ  توسط  که  ایدئولوژیک ساخته  هاست  هاي 

ها افرادي واقعی نیستند؛  کند. سوژهها تبدیل میاند. ایدئولوژي اشخاص را به سوژهشده

ها ساخته  کارگیري نشانههاي تفسیري وجود دارند و ازطریق بهبلکه فقط درارتباط با کنش

)چندلر،  می زبانی259-258:  1386شوند«  منفعل(.  همین  یعنی  سوژه  و  شدن  بودن 

نشانهتبدیل به یک  آن چیزي  شدن شاعر  تنها حامل  که  زبانی  که ساختارهاي  ي  است 

 اند.  موجود بر او تحمیل کردهازپیش
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 . ادبيت و هویت 2.3

ي این  مندي و حضور است. الزمههاي هویت، کنشچنان که اشاره شد، یکی از مصداق

توان  مؤلفه آزادي است؛ یعنی فاعل مستقل از هرگونه تحکم معنایی، هرچند که نمیدو  

هایی بر این ذهنیت و هویت تأثیر  پنداشت و همیشه گفتمانذهنیت انسان را امري مستقل  

خواهند داشت. ازنظر کانت، هویت و آزادي موضوعیتی مشترک با یکدیگر دارند. آزادي  

هاي بیرونی شود؛ چون  یعنی اینکه انسان نباید فقط وسیله و ابزاري براي تحقق هدف

دهد. این آزادي است که  ارزشمندترین چیز خود، یعنی ارزش و هویتش را از دست می 

دارد و او دهد و ارزش درونی و حرمت انسان را پاس میبه انسان اصالت و استقالل می

روابط در جهان حمایت    ن یترکنندهیشترین و  شدن، سقوط به بیرونی وارهرا در قبال چیز

گشودگی  (. مصداق این آزادي در زبان، گشودگی است.  86:  138۷رک. عبادیان،  کند )می

معنی که »گشودگی متنی، آزادي خوانندگان  ي بارت است، بدیناز اصطالحات برساخته

(. 198: 1394زیما،  در خوانش متون برخالف عرف و عادت... در بافتی کامالً نو است« )

گشوده متن  محدودکنندههرچه  قیدوبندهاي  از  باشد،  و  تر  است  رهاتر  ایدئولوژیک  ي 

 . شوندوارد بازي آزادتري می هاي موجود در آننشانه

ابهامات زبانی، چندمعنایی و ادبیّت رخ خواهد داد.  این گشودگی در زبان ازطریق 

ادبیّت یعنی اینکه زبان در خدمت خود زبان قرار بگیرد تا کارکرد انتقال اطالعات را با  

که در    رو هستیمگریزي روبهتعویق و فاصله مواجه کند؛ پس در ادبیت با نوعی واقعیت

کشد. این جهان  گیرد و جهان را به درون زبان می آن متن ادبی از جهان واقع فاصله می

ي خیال نویسنده است که البته در ارتباط با واقعیات زندگانی انسانی  شده، برساختهآفریده

که ادبیت در گرو خالقیت خیال نویسنده و قدرت آفرینندگی و آزادي اوست،  است. همین

دعا کرد که هرچه متن ادبیت بیشتري داشته باشد، هویت شخصی و آزادي وي  توان امی

هاي قدرت قرار گیرد، متن و  شود؛ اما هرچه نویسنده در قیدوبند گفتمانبیشتر نمایان می 

نیز گرفتارتر و بسته شود؛ پس  تر میرنگتر خواهد شد و هویت فردي وي کمزبانش 

هویتی فردي است؛ زیرا شاعر را به گفتمان دیگري  بیمنظر زبان بسته حاکی از نوعی  ازیک

شوند و نوعی بستگی معنایی  معنایی میکند؛ یعنی کلمات تکساز محدود میو غیریت 
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رخ می متن  بهدر  با  تا  است  ناچار  متن شاعر  این  در  زبانی،  دهد.  تمهیدات  کارگرفتن 

اش ناسازگارند.  نیوسویی خاص سوق دهد که حتی با اعتقادات دروکلمات را به سمت

هویتی  این از دیگري نوشتن و محدودکردن کلمات به ممدوح، به ازخودبیگانگی و بی

 شود.شاعر در قصاید مدحی منجر می

ازآنجاکه در تشبیب قصاید شاعر در قیدوبند گفتمان اجتماعی خاصی نیست، معمواًل       

نیز بنا بر سیالیت تخیل،  تر و آزادتر است؛ به همین دلیل کلمات  تخیل وي نیز شخصی 

ها به  دال ي اصلی مدح که تمامیگیرند. برخالف تنهتر به خود میمنشی آزادتر و مستقل 

یابند، در تشبیب حداقل هر دال اگر به دال دیگر ارجاع ندهد و  مدلول ممدوح تقلیل می

تواند  شود و میبه تعبیر دریدا منشی انتشاري به خود نگیرد، به انسداد معنایی نیز دچار نمی

توان تشبیب را  رو میی کند؛ ازاینتداعهاي دیگري غیر از ممدوح را نیز  آزادانه مدلول 

زدوده دانست؛ یعنی زبانی که در خدمت گفتمان قدرت نیست؛ بلکه زبانی  زبانی گفتمان

 شده و در خدمت خود زبان و احساسات شخصی نویسنده است. برجسته

عمید اسعد سروده  براي نمونه تشبیب زیر از قصاید فرخی است که در مدح خواجه

 شده:

 د تر ـرواریـ ان بارید مـ بوستر ـان بـز آسم  روردین سفر ـ ت از روي دریا ابر فـرگرفـب

 روي آسمان اندر کشد سیمین سپر ه ه بـگ  روي بوستان اندر کشد پیروزه لوحه ه بـگ

 ر ـازد دگـاي سردهـ ی آسمان را پـهر زمان  دا ـ د جـی پوشـان را خلعتـ هر زمانی بوست

 کاندر شوشتر ازآن دیباست رگلستان بیشد  ست کاندر سیستاندر بیابان بیش ازآن حله

 کمر  کبکان ازکوهیست برشد بانگ هرکجا ت مرغان ازدرخهرکجا باغیست برشد بانگ

 نرگس مشکین،عصابه برگرفت از گردسر  روي پیش سوسن سیمین، وقایه برگرفت از

 د زرد زر ـ یـدن ز روي شنبلـوان چیــبرت  مـرتوان چیدن ز دست سوسن آزاد سیــب

 ر ـیجاده چو تعویذ اندر آویزد ز بـسرخ ب ر زمان ـآنرو هترسد از   ارغوان از چشم بد

 ( 188: 1335)فرخی سیستانی،            

نمونه که  باال  ابیات  تمامی   در  در  آن  تشبیبي  می قصاید  دیده  مدحی  شود، دار 

شود. تصور دنیایی که  ي نویسنده به طبیعت اطراف دیده میهاي فردي و خالقانهواکنش
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بارد و سوسن چون معشوقان روبند دارد و  و از آسمان مروارید می  کندابرش سفر می

نگري انسانی است؛ اما  ارغوان از چشم بد هراسناک است...، با آنکه محصول نوعی جهان

ها و هاي این متن همچون گلي ذهنیتی تخیلی است. اگرچه واژهجهانی خالق و ساخته

ین ارتباط از نوع خبري و گزارشی نیست؛ بلکه  ها در دنیاي واقعی مصداق دارند؛ اما ا پرنده 

اي براي ابراز احساسات و  تصاویري خالقانه هستند که از دنیاي واقعی جدا شده و دستمایه 

تصورات شخصی و درونی نویسنده شده است. این تصاویر در خدمت گفتمان یا تفکري  

توان به پیروي  رو می ازاین ها کاماًل مختار است؛  ایدئولوژیک نیستند و شاعر در برگزیدن آن 

ي فردي، شفاف و  ها را »سبک« شاعر در نظر گرفت: »سبک یک فرایند بسته از بارت، تشبیبه 

رو حاصل گزینش یا کنکاشی در ادبیات نیست؛  هیچ تفاوت در برابر اجتماع است که به بی 

خیزد و  می اي نویسنده بر آیینی است که از ژرفناهاي اسطوره بلکه بخش شخصی مراسمی  

 (.  3۷- 36:  138۷بارت،  گیرد« ) خارج از مرزهاي اختیار او قرار می 

تشبیب، همان فردیت و هویت نویسنده است که شاعر را به مناسباتی خارج از اجتماع،  

هاي موجود در تشبیب مذکور،  تصاویر و نشانه دهد. تمامی  یعنی به ناخودآگاهش پیوند می 

گونه به خود  دآگاه خویش است؛ از همین رو ُبعدي انسان حاصل رویارویی نویسنده با ناخو 

خاطر این بارش، گاه  بارد و بوستان به ي دریا و باد بر بوستان می واسطه گیرند. آسمان به می 

شود و گاه چون سپري سفید، باغ پر از مرغان است و کوه سرشار از  چون لوحی سبز می 

زینشی متأثر از گفتمان قدرت یا اجتماعی  صداي کبکان. نویسنده در این ابیات، دست به گ 

نزده؛ بلکه طبیعت را در ژرفاي عاطفی خود پرورانده و معصومانه آن را به تصویر کشیده  

کند. در این  وبند نویسنده حکایت می قید ها، از آزادي بی است. این ادبیت موجود در نشانه 

دور از گفتمان  ت عاطفی و به تصاویر هویت فردي نویسنده نقش بسته؛ یعنی شاعري با تمایال 

قیدوبند به تصویري گفتمانی تبدیل  ي این ابیات، بالفاصله این سبک بی گرایی. اما در ادامه 

شوند. بیت  گیرد که از بیرون اعمال می اي قرار می شود و در خدمت مقاصد معناشناختی می 

 : دهد خوبی این تغییر گفتمان را نشان می گریز به مدح این قصیده، به 
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 سر ه چون نگارین خانه دستور گردد سر ب   مه روي زمینـهر زمان از نقش گوناگون ه

 ر اسالف گهر ـ خـ هر و فـرام سپـ عد اجـس   بومنصور،دستور عمیداسعد،از اوست خواجه

 (188: 1335)فرخی سیستانی، 

شناختی  نشانهها مستقل و طبیعی بودند، در این بیت با گذري  اگر تاکنون این زیبایی 

شود که  ي وزیري تشبیه می ها به خانهشود. این زیباییاي گفتمانی تبدیل میبه زیبایی

ي  شناختی، نوعی استحاله یمنی و زیبایی متعلق به اوست. این گذر نشانه سعد و خوش

عاطفی شاعر به خودآگاهی که بر اساس گزینش اجتماعی   هویتی است؛ گذر از ناخودآگاه

به مدح، شاخصهو سیاسی شک فرمی  ل گرفته است؛ پس گریز  به ساختار  اي  و متعلق 

درونی قصیده نیست؛ بلکه تحولی معنایی و رمزگانی است که بر اثر تغییر نظام حاکم بر  

شود. هرگونه تغییر در فرم  هویتی شاعر و توجه به غیرِ برتر می متن دگرگون و باعث بی

 کنند.  ها بر متن تحمیل میتمانو زبان قصاید، نشانگر جهتی است که گف

 

 هویتی . مدح و بی4

هر  این درهرصورت  زیرا  باشد؛  خود  غیرِ  به  وابسته  امري  فقط  هویت  که  نیست  گونه 

هاي دیگر، ذات و هویتی مستقل دارد؛ اما تنها زمانی امکان تعین و  اي منهاي پدیدهپدیده

اي  توان فرایند نشانهگیرد. این فرایند را میبا غیر خود قرار    یابد که در ارتباطظهور می

دانست.  نشانهالزمه هویت  فرایند  محور  ي  اساس  »بر همین  است.  افتراق  و  ارتباط  اي 

سه   بنیان  بر  و  است  گردیده  اضداد  تقابل  هویت،  بحث  میحیاتی  سامان  یابد:  مؤلفه 

: 1384)تاجیک،  دشمن و نافی خودي(«  بیگانه( و ضدخودي )خودي، غیرخودي )بیگانه

سازي و ایدئولوژي دربار است، این  ي گفتمان (. ازآنجاکه اساس قصاید مدحی بر پایه14

قصیده بر مبناي تمایز من    گیرند؛ یعنی تمامیقصاید را دربرمیهاي دووجهی تمامی  تقابل

خودي است،  شاعر و دیگري ممدوح است که البته دیگري ممدوح درحقیقت همان بیگانه

براي نمونه فرخی سیستانی در یکی از قصاید معروف خودش    .ري ضد و بیگانهنه دیگ

 کند: توجهی ممدوح به خودش اشاره میدر مدح محمود غزنوي، به بی
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 نیست از نان و جو اسب نشان و خبرم  ر       ـجز که امروز دو سال است بی امر امی  

 (232: 1335)فرخی سیستانی، 

ازمنظر  نکته که  قابلاي  قصیده  این  در  سردرگمیهویتی  احساس  است،  و   تأمل 

دوري از ممدوح، به شاعر دست داده است. شاعر تمام    يهواسطهویتی است که بهبی

 تواند او را بیگانه بشمارد:داند و نمیهویت خودش را وابسته به ممدوح می

 ه خورشید سرم همه چیز من و اقبال من از دولت توست       خدمت فرخ تو برد ب   

 )همان(

همه شاعر  میاینکه  ممدوح  به  وابسته  را  خود  هویت  و  هستی  از  ي  نشانگر  داند، 

هویتی  اش شده است. این بیهویتیاي است که در وي رخ داده و باعث بیخودبیگانگی

کند که تقابل »منِ« شاعر و »او«ي ممدوح خود را در زمانی جلوه و نمود بیشتري پیدا می

ها به ضمیر متصل »م«  دهد؛ براي نمونه در همین قصیده، تمام قافیهتمام قصیده نشان می

اما درحقیقت این ضمیر متصل    شود؛ي ابراز وجود شاعر است، ختم می که ظاهراً نشانه

می  من تکرار  بیشتر  وابستگیهرچه  میشود،  نشان  بیشتر  ممدوح  به  را  یعنی  اش  دهد؛ 

شاعر به خویش و کسب هویت شخصی نشده است؛ بلکه  تکرار ضمیر باعث نزدیکی  

 تر کرده است.اتفاقاً او را از خود دور و به ممدوح وابسته

بی میاین  پیدا  نمود  زبانی  مختلف  اشکال  به  قصاید  در  به هویتی  ادامه  در  که  کند 

 شود. ها اشاره می ترین آنمهم

 

 باختگی. التفات و هویت1.4

اي دارند که  واژگان نشان از سرشت و ساختار گروه اجتماعیها و  »انتخاب ساختار جمله

آن  میدر  برقرار  ارتباط  گزینشها  این  طبقهکنیم.  موردها،  بیشتر  در  اجتماعی ها    - ي 

(. انتخاب  10۷:  1390فاولر،  کنند« )مان را مشخص می اقتصادي یا خاستگاه جغرافیایی

هاي سیاسی و  با گفتمانمستقیمی  اي است که ارتباط  هاي زبانیضمایر یکی از شاخصه

تا جایی دارد  نویسنده  بر ذهنیت  از نحوهکه میاجتماعی حاکم  انتخاب ضمایر  توان  ي 

ترین  یکی از مهم  برد.باختگی نویسنده نیز پیسازي یا هویتویژه »من« یا »او« به هویتبه
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متکلم به غیبت است. هاي زبانی تغییر هویت در قصاید مدحی، التفات از ضمیر  مصداق

این تغییر ناگهانی در خطاب، فقط نوعی واگردانی دستوري نیست؛ بلکه حکایت از نوعی  

عادتجهان که  دارد  گرایشبینی  و  قالب  ها  در  را  نویسنده  اجتماعی  و  شناختی  هاي 

التفات میدهد. ذکر نمونه الگوهاي زبانی نمایش می این  از  تر  تواند بحث را روشناي 

 پردازد:اي به ذکر الغري معشوق خود میاي نمونه فرخی در تشبیب قصیدهکند؛ بر

 ار یـه ـربـ ر نبود فـنم گـک ـه چ من مالغر     د کردارــاهــدارد ش ـیرکـــالغ  نـمدل 

ـ ه ظرـجمل الغران  ار ـ ان دارد کـ ا الغرکــب می دا من  وــچ کوی   سـک فستیـو ظر فندی

 هموار ردیگوشت نگ منتن  نی: مسک گفت    من گشت زخجلش،ی خوياز الغر دوست

 دار یاست و کنار و دز تو بوس من  خوردن    خورد؟ دیبا از توهمیمرا جان نه  يا تمگف

 ( 98: 1335)فرخی سیستانی، 

هاي احساسی و  در مقام راوي، توجه مخاطب را به دغدغه در این ابیات ضمیر من 

می جلب  شاعر  خود  پنهانی شخصی  که  »من«ي  مکالمهکند.  و  احساسات  هاي  ترین 

اي که در فحواي ضمیر من وجود دارد، کند. نکتهي شخصی خود را بازگو میعاشقانه

ي وضعیت دهندهجهت که بازتابنمایش تن یا جسمانیت شاعر است. تن و جسم ازاین 

می است،  شخص  اجتماعی  و  تن،  معیشیتی  یعنی  دهد؛  نشان  نیز  را  فرد  هویت  تواند 

رود. آنچه که به تن و جسمانیات در قصاید مدحی  راي ابراز هویت به شمار میاي برسانه 

کردن آن است،  دادن تن، بلکه همین مطرحبخشد، نه چگونگی نشانسازوکاري هویتی می

و  بدین شخصی  زندگی  معناي  حامل  جسمانی،  غرایز  و  تن  به  پرداختن  که  صورت 

اصلی، تن و جسمانیات شاعر جاي  خصوصی شاعر است، حال آنکه با رسیدن به مدح  

دهد؛ پس تمایز میان جسمانیت و تن در  خود را به مفاهیم انتزاعی و اخالقی ممدوح می

ساز  هاي هویتي اصلی قصیده، یکی از تقابلها و مفاهیم انتزاعی موجود در تنهتشبیب

ازاین ه  منظر ضمیر من نمایانگر رهایی و قدرت شاعر است ک در قصاید مدحی است. 

دغدغهبه از  می راحتی  و جسمانی خود سخن  ادامههاي شخصی  با  و  گوید.  قصیده  ي 
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دهد و ضمایر اول  ي اصلی مدح، بالفاصله نوعی التفات دستوري رخ میرسیدن به تنه

 دهند: شخص جاي خود را به سوم شخص ممدوح می

 زنهار  اربیبا دل،  کنمه  ـم چـانند  نـم           عـیطـ د مـن ـانـ رکـ اغـ را لــ م ي ودراـدل خ

 ار یب شی ن من را به ره خوت   نکیدل!ايا       رفت دیاـن پس دل بـپس تن رود و ت  دل 

 شه باز مدار  دنـــ یاو را ز پرست نـکـیل ی     تن  ن که تو ساالرـن با ت ـک ی چه خواههر

ـ ه مـ اه کــش  آن دنـی پرست از  وار ـس ارندـیت نــفر  اوه ــخان در رــب        انـهـج رانی

 سار ی سری و پناه و امن را  ترا پش ودـج      دل اوست ه دست وـشاه ک آن   دنی پرست از

ـ تـپرس از  ار بدارد او ه از منت ــه نــ ک ین یـگردن        ر ـشه رانـی ه در اـاه کـ ش آن  دنی

 وز زوار او  ســ ادب مجل لز اه  یساعت           ودـبـن ـیالـ ه خـاه کــ شآن  دنـ ـیپرست از

 ار ـب ابدیـ اوه ـر درگـ آنست که ب رـرت ـب       رفـه که ز شاهان بشـش  آن دنـ یتـپرس از

 بردار ـانـرم ـ ه فـمـرا ه او مر انندـندگـب         هانـج رانیـه مـحمود کـمد مـواحـاب  رـیم

 )همان(

ابیات و ابیات بعدي جاي    شود، ضمیر او در تمامیکه مشاهده میچنان من را  این 

ي گفتمانی دارد که هویت و حضور شاعر  گیرد. این تکرار و التفات، حکایت از سیطرهمی

به حاشیه می قرار میرا  را در مرکز  دیگري  برجسته میراند و هویت  این دهد و  کند. 

رسد که  به هویت میاي هویت است؛ یعنی »من« هنگامی  سازي آغاز فرایند نشانهتقابل

قرار گیرد. »یک خود ثابت و پایدار اساساً وجود ندارد. این خود برحسب    در تقابل با »او«

شود  ي خود بدل میویژه هنگام ایجاد ارتباط با دیگران به یک مجموعهتجربیاتش و به

  نز، یال )دهند«  هاي مختلف گذشته تشکیل میگرفته از تجربهکه اعضایش را خودهاي شکل

به  4۷8- 4۷۷:  1391 با توجه  گیري شخصیت اجتماعی و  اینکه معاش، رشد و شکل(. 

ي ضد خود توان دیگريِ ممدوح را بیگانهفردي شاعر مداح، وابسته به ممدوح است، نمی

گریز به ي خود، در تمامیمثابهخودي است. این دیگريِ بهتلقی کرد؛ بلکه ممدوح، بیگانه

ي عاطفی خود را مطیع  ارابطه  شود؛ براي نمونه در همین قصیده شاعر درها دیده میمدح

کند که  کند؛ اما در ادامه اقرار میپندارد و وي را »ساالر تن« خود معرفی میمعشوق می
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ي  تواند هر کاري با شاعر انجام دهد؛ جز منع وي از پرستیدن شاه. این استحالهمعشوق می

رسیدن به    باختگی فردي شاعر است؛ اما ازطرفیمن در دیگري با آنکه مصداق هویت

همه با  است.  نیز  جمعی  هویت  نوعی  نوعی  نماد  قصیده  در  من  ضمیر  تعابیر،  این  ي 

ي این او، همه   خودآشنایی، فردیت، هویت و قاطعیت شاعر است؛ اما با حضور ضمنی

 گذارند. شوند و ذهنیتی منفعل از شاعر را به نمایش میرنگ میساز کمهاي هویتمؤلفه

 

 هویتی . کاالشدگی و بی2.4

مصداق از  دیگر  بییکی  است.  هاي  شاعر  ازخودبیگانگی  مدحی،  قصاید  در  هویتی 

شناختی و اجتماعی است که در ارتباط با انسان و جایگاه  روانازخودبیگانگی، مفهومی  

شود، ازخودبیگانگی،  شود. هرچه شاعر از من خویش دور میوي در نظام هستی تعیین می 

ترین عامل  شود. وابستگی به دنیا و مادیات، مهمبیشتر سلب میاختیار و اصالت او نیز  

بی ازایناین  است.  که    منظر هویتی  هستند  ازخودبیگانگانی  درباریان،  و  مداح  شاعران 

اند و از معنی انسانی  مدح و تملّق براي پول( کردهذهنیت و خرد را فداي روابط کاالیی )

شده بیگانه  خود  بشري  شاهانو  ثروت  به    اند.  را  مداح  یا  شاعر  که  است  عاملی 

ساز خود مانند هویت را  هاي آگاهی مؤلفهکند که ناچار است  اي تبدیل میکنندهمصرف

کنار بگذارد و و خود و شعرش به کاالیی تبدیل شود که هرچه بیشتر مدح شاهان را  

 داند: میي زندگی خود را همین کاالشدگی  کند. فرخی قصهبگوید، ارزش بیشتري پیدا می

 موار ـن پرسی هـم  صهـمی قـاي آنکه ه 

 رسی ـدانی بیهوده چه پمیــکه ه چیزي

 کاریست مرا نیکو و حالیست مرا خوب 

 لطان ـدي سـ داونـاز فضل خداوند و خ

 اد ـآب هـانـ ا خـارم و بـعت بسیـیـا ضــب

 ش ــ ي میم و هم با گلهـاسب ا رمهـهم ب

 ست ـساز سفرم هست و نواي حضرم ه

 انی ــم هـ اشانـو کـمه چـرا خیـ از ساز م

 را کار ـاه ت ـر ش ـست بهـچگون گویـی کـه  

 ...ردارــدانی که همیــد ک ـایـگفتار چه ب

 ار ــوا یـبا لهو و طرب جفتم و با کام و ه

 ارــن از پـ روز من از دي به و امسال م ـام

 ارـسیــت بـا آلــیارم و بـعمت بسـا نــب

 ار ـات ــت تـ م با بـا صنم چینم و هـم بـه

 ار ــب ـرانــوران گـار و ستـ کبـان سبـ بـاس

 ار ـرخـف  خانهـو بتـانه چـ را خـ وز فرش م
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بـمی آیـهان را ح ـ زرگان جـران و   د ـسد 

 

 بارکار و ازینآلت و زیننعمت و زینزین

 (81:  1335)فرخی سیستانی،                   

شدن شاعر از اصالت و زدایی و درنتیجه خالیباعث انسانیتشدن شعر به کاال  تبدیل

ي ایدئولوژي و قدرتی است  شدن جهان اجتماعی شاعر، نتیجهشود. این کاالیی معنا می 

ي  واسطه که نظام حاکم ازطریق شعارهایی چون رفاه و آسایش تبلیغ کرده است. شاعر به

ارزش به  تحمیلیمدح،  ملکهایی  مانند  دساي  میالشعرا  پیدا  درحقیقت  ت  که  کند 

ها دست  شدن به آني کاالیی واسطهي شخصیت در عناوین و القابی است که بهاستحاله

تبدیل می  فرهنگی  به محصولی  فرایند،  این  در  و پیدا کرده است. شعر  معانی  که  شود 

کند؛ حاصل این ایدئولوژي، اشعار )محصوالت(ي  ي حاکم را تبلیغ میایدئولوژي طبقه

شده و درنهایت تهی از معانی هویتی است؛ بنابراین صنعت فرهنگی  بندياري، طبقهتکر 

هویت کنندگان آن بیداري )نظام پادشاهی( است و مصرف)مدح(، ایفاگر بازتولید سرمایه

ها را همچون روابط بهره خواهند بود. این آگاهی کاذب، روابط بین انسانو از انتقاد بی

که است  کرده  اشیا  می   بین  گرفته  نظر  در  مالی  پاداشی  فکر،  یک  تولید  و براي  شود 

 کند.  شخصیت شاعر به کاال تنزل پیدا می

متن   اجتماعی و فرهنگی  بُعد  این  یعنی  به گفتمان است؛  زبانی مقید  هرگونه رفتار 

ترین عامل معنابخش  دهد. گفتمان دربار مهممندي و معنا میها حالتاست که به نشانه

شود. با تغییر بافت، سازوکار  بندي مییعنی مدح در این چارچوب شکل  قصاید است؛

یابد. من در بافت تشبیب نمایانگر هویت است؛ اما وقتی در بافت مدح  متن نیز تغییر می

 شود: می گیرد، به عاملی از خودبیگانه و منفعل تبدیلو دربار قرار می

 ادـگشـب ياد ــبست و در شــدوه بــان  در     دوه ببستـر ما در ان ـو بـت يکوـین  يوـخ

 داد ـغــرخ بــه ز کـخان می ـه  د ـنـشناسـن         وـت وستهــی شش پـخـاز ب يارــرا بـم رـم

 زاد  يازـهر و تـگ ـی تلـدارم خ انـبـرکـم ي     رون و رومی ـسخ نیرـیدارم ش بتانـعـل

 ف رادـکه مرا بود از آن دو ک ی ـیکون  بس      کف از دو کف توه دارم ب  یـی کویـن  مهـه

 داد  ی ردن که مرا خواهـواهم کـا خـقب زان      امافتهیـو ـ که ز ت ی زرگـاه و بـآن ج يرو

 اد ی کدم  ی ب اد ـی ه از بـن  زـیخن ن ـس نیـو      امخواسته  ـی ادب ـیه از بـو ن ـت ياـقب نـم
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ي حضور شاعر در متن  ترین نشانهدر این ابیات نیز مانند تشبیب، ضمیر من برجسته

  هویت و خودباخته تبدیل شده اي بیاست؛ اما چون در بافت مدح قرار گرفته، به سوژه

ممدوح را درخواست کرده است.  چنان گرفتار مادیات شده که حتی قباي است. شاعر آن

زدایی از وي است. شاعر با در خواست  ترین تأثیر هویتی مدح بر شاعر همین انسانمهم

کند. هرچه از تشبیب  صله و خوارکردن خود در مقام یک بنده، به کاال استحاله پیدا می 

را به  گیرد و مقاومت جاي خود  تر به خود میرویم، شاعر وضعیتی غیرانسانیدورتر می

دهد. منظور از این غرابت و بیگانگی یعنی شاعرِ پایان قصیده تبدیل  غرابت و بیگانگی می

رسد؛ پس »هویت را  شدگی میشود و درنهایت به تهیبه مخلوق ایدئولوژي دربار می

سازد که بر آمدگاه آن است... و مدام در معرض  اي میي اجتماعی فرهنگی و فناورانهزمینه

 (.  113: 1388تغییر است« )مالپاس،   باز تعریف و

 

 گيری . نتيجه5

تأثیر تحوالت اجتماعی  با توجه به اینکه بیشترین تغییرات سبکی در زبان و ادبیات تحت

توان تولید و تفسیر متون را بدون توجه به رمزگان و گفتمان حاکم بر  بوده است، نمی 

ي بنیادي میان  اجتماعی بنا را بر همین رابطهشناسی  رو نشانهمتون در نظر گرفت؛ ازاین

سازوکار درونی  زبان و اجتماع نهاده است. متون مدحی ازجمله متونی هستند که تمامی  

یافته است. هویت یکی از مسائلی است که در این  تأثیر گفتمان دربار سامانها تحتآن 

تأمل  این متون به امري قابل  اي که هویت را دري خود را دارد. نکتهمتون سازوکار ویژه

بودن آن است؛ یعنی هویت در متون مدحی  ايتعبیري نشانه بودن و بهتبدیل کرده، فرایندي

توان هویت را منتزع از رمزگان قدرت  شکل که نمیالیه و افتراقی دارد، بدینساحتی الیه

زبانی و معنایی  هاي گوناگون  اي در الیهبررسی کرد؛ چون هویت در مقام یک امر نشانه

 ه کان کس ننهاد ـن  رسمی  میوـگمی ـه هـن     ردــلق نکـکن کان خ يزیچ میگو همی  نه

 شاد  ی عنـم  نیست بد انم را کردهـو ج دل        لطان جهانـشرق و سـک مـلـو مـت درـپ

 دهاد ـب ی زرگ ـبـرا بـرآن ـست مداده هـچـآن         رد که مداحانراکدر ـه پـمان کن کـه وـت

 ( 38)همان:                                    
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به شاعر  تشبیب،  در  است.  نهفته  ازطرفی  واسطهمتن،  و  من  ضمیر  ازطریق  حضور  ي 

ها دارد، به نوعی هویت فردي خود را بازسازي  اي که در انتخاب نشانهي آزاديواسطهبه

شود. باختگی شاعر نیز آغاز میشود، فرایند هویتکه متن وارد مدح میکند؛ اما همینمی

اي که بر ذهنیت شاعر  ي اثرگذاريواسطهي اصلی مدح، قدرت و ساختار دربار بهدر تنه

اي از متن ماهیتی عینی پیدا  عنوان الیهدهد و بهدارد، خود را در قالب کلمات نشان می

گیرد که در یک طرف ممدوح  کند؛ به همین دلیل نوعی تقابل کلی در کل متن شکل میمی

گر تمایالت شخصی شاعر که همان هویت فردي وي است.  گیرد و در طرف دیقرار می

توجه اینکه این تقابل، تقابلی مبتنی بر ضدیت و دشمنی نیست؛ بلکه تقابلی  ي قابلنکته

بدین است،  استحاله  تکاملی  وي  در  ممدوح  دیگري  با  تقابل  در  شاعر  من  که  صورت 

هد. این بحران هویت  دشود و همین امر نوعی بحران هویت شاعر را در متن شکل میمی

تواند نماد خالقیت شاعر  شود؛ بلکه حتی شعر او که میشدن شاعر ختم نمیفقط به غایب

شود که تنها در دربار خریدار دارد. در این فرایند خود  باشد، به کاالیی مصرفی تبدیل می

در متون  توان هویت  شود. درنهایت می اي زبانی و تهی از معنا تبدیل می شاعر نیز به سوژه

مندي شاعر در آغاز  مدحی امري گفتمانی دانست که سیري نزولی دارد؛ یعنی از هویت

 کند. هویتی وي در پایان قصیده گرایش پیدا می قصیده به بی
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 ي بهرام بهین، تهران: ققنوس. ترجمه پسامدرن.(. 1388مالپاس، سایمون. )

 . تهران: فردوسی.  سبک خراسانی در شعر فارسی (. 138۷محجوب، محمدجواد. )

 . دنیلتصحیح و اهتمام محمد قزوینی، لندن: به چهارمقاله.(. 132۷عروضی. )نظامی

 تهران: معین  مدح، داغ ننگ بر سیماي ادب فارسی.(. 13۷4پور، نادر. )وزین

( محمدجعفر.  درباري«.  1368یاحقی،  شعر  به  تازه  »نگاهی  دانش(.  ،  51يشماره  ،نشر 

 . 49-44صص 

فرخی سیستانی، بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر  (.  13۷3المحسین. )یوسفی، غ
 . تهران: علمی. او


