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  چكيده 
گيري و  هاي گفتماني است كه سازكارهاي شكل شناسي يكي از ابزارهاي علمي تحليل نظام  معنا-نشانه

شناسي   معناشناسي با عبور از نشانه-در نشانه. كند توليد معنا را در متون بررسي و مطالعه مي
هاي  ها به نشانه دن مسير حركت نشانهشناسي و نشان دا شناسي پديدار گراي محض به نشانه ساخت

  . يابد شناسانة آثار فرصت بروز و ظهور بيشتري مي استعاليي، عوامل معرفت
محور  از سياوش كسرايي، اشعاري روايت» گير آرش كمان«از پرويز ناتل خانلري و » عقاب«شعر 

آفرين  هاي ارزش  كنشهاي شوشي و كنشي گوناگون و پروراندن برداشتن ماهيت دليل در هستند كه به
هاي يك روايت را دارند و از اين جهت، براي بررسي و تجزيه  نهايت داستان، ويژگي ساز در  و اسطوره

  .ها ارزشمند و درخور توجه هستند هاي حاكم بر آن شناختي گفتمان  معنا-و تحليل نشانه
. شناختي جريان دارد  يا تعاملي هاي گفتماني تجويزي و القايي در ابتدا و ميانة اين دو داستان، نظام

گيرد كه از چالش  هاي تعاملي، دو نظام ارزشي شكل مي گوها و پديداري روايتو دنبال گفت در ادامه، به
انجامد كه براساس دو ارزش  شود و به نظام تنشي مي ها ديناميك معنايي گفتمان تأمين مي ميان آن
  .اي قابل تبيين است اي و فشاره گستره

هاي گفتماني مانند نظام گفتماني تجويزي، القايي و رخدادي در  وهش ضمن تحليل انواع نظاماين پژ
اين دو شعر، به بررسي اين متون ازديدگاه نظريات تقابلي گرمس و مربع معنا و گذر از مربع معنايي 

رفيت پردازد و درپي پاسخ به اين پرسش است كه شعر روايي فارسي تا چه حد ظ به فرايند تنشي مي
  .هاي گفتماني را داراست تحليل نظام

  
  .فرايند تنشي معناشناسي، نظام گفتماني، مربع معنايي، -نشانه، »عقاب«، »آرش كمانگير «:هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
گيري و توليد معنا  توان سازكارهاي شكل  ابزاري علمي است كه با آن مي1شناسي  معنا-نشانه

 معناشناسي هر نشانه در تعامل، چالش، -در نشانه. طالعه كردها بررسي و م را در گفتمان
تباني، پذيرش، طرد، تناقض، تقابل، همگرايي، واگرايي، همسويي، دگرسويي، همگونگي و 

زند كه اين حركت راهي است   را رقم مي2هاي ديگر، حركتي فرايندي دگرگونگي با نشانه
سازي تحت نظارت و كنترل  ين، فرايند معنابراساس ا). 1: 1385شعيري، (سوي توليد معنا  به

  .گيرد  قرار مي3هاي گفتماني نظام
گذار و حماسي سياوش كسرايي، بازآفريني زيبايي از  ، سرودة تأثير»آرش كمانگير«

 و ويس، آثارالباقيه، اوستاداستان قهرمان ايراني است كه سرگذشتش در مĤخذي مانند 
از پرويز ناتل خانلري هم » عقاب«شعر . ديگر آمده است و برخي منابع التواريخ مجمل، رامين

اين دو . كند داستان عقابي است كه در تدبير دست يافتن به عمر طوالني، با زاغي گفتمان مي
شي و كنشي گوناگون هاي شوِ برداشتن ماهيت دليل در محور هستند كه به اثر اشعاري روايت
هاي يك روايت را  ز در نهايت داستان، ويژگيسا آفرين و اسطوره هاي ارزش و پروراندن كنش

هاي حاكم بر   معناشناختي گفتمان-دارند و از اين نظر، براي بررسي و تجزيه و تحليل نشانه
  .ها ارزشمند و درخور توجه هستند آن

هاي گفتماني در اين دو متن،  شناسي اين دو شعر، ضمن تبيين نظام  معنا-با تحليل نشانه
اي نيز از اين ديدگاه بررسي خواهد شد تا دريافته شود كه اين شعرها تا چه حد  كاركردهاي اسطوره

هاي گفتماني چگونه به خالق متن  اي هستند و نظام داراي طرحي هنرمندانه براي ترسيم متن اسطوره
همچنين، نگارنده در اين مقاله درپي آن است كه نشان دهد اين دو روايت، . اند ياري رسانده

با چگونه اين دو گفتمان . رسند ي سيال هستند كه با گذر از مربع معنايي به فرايند تنشي ميهاي روايت
اي كه در بطن  شناسانه يابند براي بروز عوامل معرفت هاي استعاليي، مجالي مي سوي نشانه حركت به

  ؟ها پنهان است آن
 

 پيشينة تحقيق. 2

د والديمير پراپ، روالن بارت، تودروف، ها و آثار افرادي مانن شناسي، نظريه در بحث روايت
هاي گفتماني نيز  درباب نظام. درخور توجه است... مارسل موس، شلوميت ريمون كنان و

در بين پژوشگران ايراني . مطرح است...  و5، فونتني4هاي كساني مانند گرمس ها و نظريه كتاب
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مباني نظري جمله كتاب  هاي متعدد از ها و ترجمه كساني مانند ابوالفضل حري در مقاله

بستگي سطوح روايت در داستان حسنك  هم« و مقالة شناسي و ترجمة متون روايي روايت
همراه  ، عباسي بهصمد ساختار يك اسطورههادي محمدي و علي عباسي در  ، محمد»وزير

بوطيقاي و توكلي در »  دار كردن حسنك وزير كاركرد روايت در ذكر بر«حجت رسولي در 

 -اما كمتر كساني با رويكرد نشانه. اند  به موضوع روايت پرداختهر مثنويروايت د
توان از مقالة آريانا و شعيري در  در اين مورد مي. اند شناسي به بحث روايت روي آورده معنا

بررسي چگونگي تداوم معنا در چهل نامة كوتاه به همسرم از نادر « با نام نقد ادبي فصلنامة
عبور « با عنوان هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهشعباسي و يارمند در و مقالة » ابراهيمي

هاي ترجمه و  و كتاب» از مربع معنايي به مربع تنشي در داستان ماهي سياه كوچولو
  . ها استفاده شده است شده توسط شعيري نام برد كه در اين پژوهش از آن نوشته
 

  اي كوتاه به داستان آرش و عقاب اشاره. 3
  :هاي ايران باستان و خالصة آن چنين است ن آرش روايتي از روايتداستا

رواي توران،   منوچهر، پادشاه ايراني، در آخر دورة حكمراني خويش از جنگ با فرمان
پس برآن . نخست غلبه افراسياب را بود و منوچهر به مازندران پناه برد. افراسياب، ناگزير شد

. ند و بدانجاي كه تير فرود آيد، مرز ايران و توران باشدنهادند كه دالوري ايراني تيري بيفك
آرش، پهلوان ايراني، از قلة دماوند تيري افكند كه از بامداد تا نيمروز رفت و به كنار جيحون 

 .فرود آمد و جيحون مرز ايران و توران شناخته شد

اين تير «: تتير و كماني به آرش داد و گف) اسفندارمذ(النوع زمين  به روايتي، رب بنا
آرش با اين آگاهي تن به مرگ داد و . لكن هركس آن را بيفكند، درجاي بميرد. پرتاب است دور

: 1352ك صفا، .ر(» .تير اسفندارمذ را براي گستردگي و آزادگي ايران بيفكند و درحال مرد
  ).285: 1362؛ پيرنيا، 588

صلح منوچهر و افراسياب . بودگويند كه از جاي گشاد تير تا آن درخت هزار فرسنگ مسافت 
بدين شكل صورت گرفت و پرتاب كردن اين تير در روز سيزدهم ماه يعني تير روز بوده و از 

  ).220: 1353بيروني، (اين جهت آن را جشن گرفتند 
يابد و در تدبير  روايتگر عقابي است كه پايان ايام جواني را در شتاب زمان درمي» عقاب«شعر 

رود و  كند مي وجوي زاغ كه معروف است سيصد سال عمر مي  به جستيافتن عمر طوالني
نهايت، با پرده برداشتن از راز عمر دراز زاغ، از هرچه عمر و زندگي طوالني است بيزار  در
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شود و مرگ درعين آزادگي و رهايي را بر زندگي حقير و پست همراه با مردارخواري  مي
  .گزيند مي بر

 

 شناسي  معنا-نشانه. 4

شناسي، مطالعات مربوط به نشانه را دگرگون  شناسي در كنار ديگر مباحث نشانه  معنا-شانهن
شناسي  گراي محض به نشانه شناسي ساخت تحولي كه راه را براي عبور از نشانه. كرده است

شناختي را به اين حوزه راه داده است؛   و روحمند باز كرده و عوامل معرفت6شناختي پديدار
كند و همين امر سبب  دار را محاسبه و ارزيابي و به ارزش تبديل مي هاي معنا دلولعواملي كه م

از سوي ديگر، . هاي كامل يا استعاليي تغيير يابند ها در مسير حركت خود به نشانه شود نشانه مي
 -ها كاركردي زنده و حسي  كه رابطة ميان دال و مدلول است و به آن 7دليل حضور جسمانه به

توان نشانه را تركيب دال و مدلول دانست؛ بلكه بايد آن را تركيبي از  بخشد، ديگر نمي يادراكي م
جسمانه تنظيم كنندة پيوند دال و مدلول با يكديگر، نزديكي يا . نظر گرفت دال، جسمانه و مدلول در

  .شود ها از هم مي ها و سرانجام سبقت آن دوري آن
ها فرصت  گرا، نشانه ناسي كالسيك و ساختش خالف نشانه شناسي، بر  معنا-در نشانه

هاي رايج و تكراري به  هاي معمول با كاركرد يابند و از نشانه پذيري دوبارة مي نشانه
شعيري و (شوند  شناختي تبديل مي هاي نامعمول و نو با كاركردهاي نامنتظر و زيبايي نشانه

  ).6-1: 1388وفايي، 
 -  كه حاصل آن متن است-ابد و در كنش زبانيمعنايي تحقق ي حال هرگاه فرايند نشانه

، هرگاه فردي طي )266 :1974 (8ازنظر بنونيست. متجلي شود، ما با گفتمان مواجه هستيم
كنش گفتماني و در شرايطي تعاملي، زبان را مورد استفادة فردي خود قرار دهد، به توليد 

  . گفتمان پرداخته است
از نظام : اند از شوند عبارت كار گرفته مي ها به گفتمانهاي گفتماني كه در تحليل  انواع نظام

ك .؛ ر261 -217: 1385شعيري، (گفتماني تجويزي، القايي يا تعاملي شناختي، تنشي و رخدادي 
كار گرفته  كه در اين پژوهش و در تحليل متن اين دو شعر به) 10-5: 1389گرمس ترجمة شعيري، 

هاي يك   سياوش كسرايي و پرويز خانلري ويژگي، اثر»عقاب«و » آرش«شعرهاي . شوند مي
و از اين جهت، براي ) 14-12: 1371ك اخوت، .هاي روايت ر دربارة ويژگي(روايت را دارند 

  .خور توجه هستند ها ارزشمند و در هاي حاكم بر آن بررسي و تجزيه و تحليل معناشناختي گفتمان
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 رخداد شوشي مقدمة كنش. 5

اي موجب تغيير وضعيتي به  تواند ضمن تحقق برنامه ود كه ميش  به عملي گفته مي9كنش
اي روايي كه  ، كنش گفتماني يعني تحقق برنامه10عقيدة گرمس و كورتز به. وضعيتي ديگر شود

شعيري و (شود  نشيني در گفتمان حاصل مي سبب استفاده از فرايند روايي يا نظام هم به
يابيم كه همة عوامل گفتماني فقط  تمان درمياما در فرايند بررسي گف). 11: 1388وفايي، 

دست آمده   كه از مصدر شدن به-11توان از شوش كنند و مي واسطة كنش معناسازي نمي به
كنندة حالتي است كه عاملي در آن قرار دارد يا  شوش يا توصيف.  استفاده كرد-است
  ).12: همان(اي ارزشي است  كنندة وصال عاملي با ابژه يا گونه بيان

خانلري احساس دور شدن روزگار جواني و فرارسيدن پيري، دل و » عقابِ«در داستان 
اين حس پيري و غم ناشي از آن جرياني حسي است كه به . كند جان عقاب را غمگين مي
  . شود رخداد شوشي منجر مي

ــاب    ــان عقـ ــاك دل و جـ ــشت غمنـ   گـ
  

  چـــو از او دور شـــد ايـــام شـــباب    
  ج

  )53: 1387خانلري، (
  : اي جويد و در كار كند دارد تا چاره گيرد و عقاب را وامي  شوش مبناي كنش قرار ميدر اينجا

  خواســـت تـــا چـــاره ناچـــار كنـــد    
  

ــد  ــار كنــ ــد و در كــ   دارويــــي جويــ
  ج

  )جا همان       ( 
   12:شود نيز مانند عقاب با موقعيتي شوشي آغاز مي» آرش كمانگير«شعر 

  بارد برف مي
  سنگبارد به روي خار و خارا  برف مي

  ها خاموش  كوه
  ها دلتنگ دره
  )63: 1386كسرايي،  (انتظار كارواني با صداي زنگ ها چشم راه

الگوها با آغاز داستان  صحنة باريدن برف و توصيف سرماي يك شب زمستاني كه از بعد تبيين كهن
ايي و عقاب كامالً منطبق است؛ زيرا از اين منظر صبح و هنگام بهار نمودار زايش، جواني يا نوز

ازديدگاه منتقدان اسطوره ). 38-37: 1379سخنور، (غروب و زمستان نشانة پيري يا مرگ است 
ك .ر(يابند  هاي مرگ و تولد دوباره پيوند مي ها به مراسم و آيين مانند جيمز فريزر نيز اكثر اسطوره

از اين طرح روايت كلي دو شعرِ مورد تحليل در اين پژوهش نيز ). 138: 1370گورين و ديگران، 
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اش رويش، تولد دوباره و جاودانگي را  آنجا كه برف، مرگ و پيري در تعامل نهايي: كند پيروي مي
كه  همچنان. بار داستان است زند؛ ويژگي اساطيري آرش، نپذيرفتن فضاي سرما و اندوه رقم مي

 13شانه هايي پوياعنوان ن آرش و عقاب  به. گر باشد خواهد پايان عمر خويش را نظاره عقاب هم نمي
شوند و حيات دوباره  اي بازسازي مي برند و در فرايندي اسطوره انجماد حضور را از بين مي

انگيز زمستان از  اي نااميدانه و در سرماي هراس پس از مقدمه» آرش«عمونوروز در قصة . يابند مي
كسرايي با زبان . زند كه خانلري از شوق به زندگي براي عقاب حرف مي گويد؛ همچنان زندگي مي

آرش . كند هايش براي مردم و قهرمان داستانش، آرش، ترسيم مي عمونوروز زندگي را با همة زيبايي
خواهد از آسمان باز،  او نيز مي. نيز مانند هزاران تن از ايرانيان شوق به هستي و زنده بودن دارد

خورده در كهسار، خواب  انهاي بي در و پيكر، بوي عطر خاك بار هاي گل، دشت آفتاب زر، باغ
خواهد با دريافتن راز عمر طوالني زاغ  كه عقاب مي لذت ببرد؛ همچنان... ها در چشمة مهتاب و زار گندم

  .مند شود از عمر بيشتري بهره
اما به چه قيمت؟ به اين ترتيب، سرايندگان اين دو روايت با اين مقدمه داستان را براي 

گونه  كسرايي روزگار آرش را اين. كنند پردازش مي ر ماهرانه طو  فرجام آن، به14گفتمان تنشي
  : كند توصيف مي

  روزگاري بود
  روزگار تلخ و تاري بود

  بخت ما چون روي بدخواهان ما تيره
  ...دشمنان بر جان ماه چيره

    غيرت اندر بندهاي بندگي پيچان
  )66: 1386كسرايي، (... مردگي بيجان عشق در بيماري دل

كه وقتي عقاب  هاي دو داستان حضور دارد؛ چنان وشي براي همة شخصيتاين رخداد ش
دنبال  ترسد و به شبان مي. كنند آيد، گلة گوسفندان از وحشت ولوله و فرار مي به پرواز درمي
ها يك عامل حسي سبب  در هركدام از اين. آويزد دود و كبك به دامن خاري مي برة نوزاد مي

آهو . ترس و وحشت از ديدن عقاب بر فراز آسمان استشود و آن، حس  ايجاد كنش مي
در داستان . كشد سان بر دشت خطي از غبار مي رمد و بدين كند و مي ايستد، نگاه مي مي
  .نيز غم و اندوه بر فضاي كل داستان حاكم است» آرش«
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  15ها و شخصيت بالغ تقابل شخصيت. 6
ر و وحشت موجودات گوناگون سي ، صحنة سوار شدن او بر باد سبك»عقاب«در داستان 

او از . او كسي است كه محيط پيرامونش را به زير سلطه دارد. دهندة اقتدار اوست نشان
بلنداي . آيد گو با او فرود ميو بيند و براي گفت بلنداي آسمان زاغ را بر شاخة درخت مي

ر داستان د. هاي مقابل در اين داستان است آسمان و شاخة درخت حد نهايي پرواز شخصيت
، شخصيت مقابلِ ايرانيان و آرش دشمن است كه با رايزني و تدبيري ناپاك، »آرش«

  .انديشد ها مي شرمانه به شكست آن بي
گذارد و با لحني كامالً حماسي و  عقاب مشكل خود را مقتدرانه با زاغ در ميان مي

در لحن او بويي از . اش را برايش آشكار كند خواهد تا راز عمر طوالني آميز از او مي تحكم
  : رسد عجز و ناتواني به مشام نمي

ــه   ــت ك ــداد   گف ــس بي ــا ب ــده ز م   اي دي
  

ــاد    ــار افتـ ــرا كـ ــروز مـ ــو امـ ــا تـ   بـ
  ج

ــشايي  ــر بگــــ ــشكلي دارم اگــــ   مــــ
  

ــي  ــو مــ ــه تــ ــنم آنچــ ــايي بكــ   فرمــ
  

  )55: 1387خانلري، (
  : گويد آرش نيز در رويارويي با دشمن با اقتداري تمام سخن مي

  منم آرش 
  نين آغاز كرد آن مرد با دشمنچ

  منم آرش، سپاهي مرد آزاده
  به تنها تير تركش آزمون تلختان را 

  )69: 1386كسرايي،  (...اينك آماده
شود كه فضاي كالمي را  اي مي كالم عقاب وآرش در اينجا داراي بسط صوتي و گستره

شناسي كاترين  معناازديدگاه . گيرد كند و با ايجاد گسترة تسلط و قدرت اوج مي باز مي
هاي معنايي بالقوه با آواها و اصوات همراه و در گفتمان جاري  كه مشخصه ، هنگامي16كربرات

هاي معنايي  آورند و همواره مشخصه شوند، سازكارهاي توليد معناهاي ضمني را پديد مي مي
  ).26: 1388اسداللهي تجرق، (كنند  در توليد معنا ياري مي

ها  مرتبگي و صالبت آن قاب، بلنداي كوه و آسمان، نشان از بلندمأواي نهايي آرش و ع
گزينند و به  مي ها در صحنة ستيز ميان ادامة عمر حقير و آزادگي، يكي را بر هر دوي آن. دارد

ها تا پايان   و نوع ظاهر شدن و گفتار مقتدرانة آنتصويرهاي روايي. شوند اسطوره بدل مي
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ها و قابليت اسطوره شدن ايشان را   و در كنش نهايي، زمينهشود اين گفتمان همچنان حفظ مي
، طرح را ازنظر »اشكال طرح داستاني«در مقالة ) 166-150 :1967 (17فريدمن. آفريند مي

در اين . 21، منحط20، آزموني19طلب ، اصالح18بالغ: كند شخصيت به چهار دسته تقسيم مي
زند و راه صحيح را  نتخاب ميداستان، عقاب داراي شخصيت بالغ است؛ زيرا دست به ا

  .گزيند سوي كمال برمي به
  

  22نظام گفتماني تجويزي. 7
براساس . گزار و كنشگر استوار است نظام گفتماني تجويزي بر ميثاق يا قراردادي ميان كنش

كند كه در موقعيتي برتر نسبت به كنشگر قرار  اين، گفتمان ما را با كنش گزاري مواجه مي
  .او را به انجام كنشي واداردتواند  دارد و مي

بر اينكه قهرماني از ايرانيان  بندند مبني ، تورانيان با ايرانيان عهد مي»آرش«در داستان 
 : اندازة پرواز تير سرزمين ايران تعيين شود تيري پرتاب كند و به

  آخرين فرمان، آخرين تحقير
  )68: 1386كسرايي،  (دهد سامان مرز را پرواز تيري مي

خواهد تا راز عمر  وقتي عقاب از زاغ مي. شود ارداد ميان زاغ و عقاب هم بسته مياين قر
دنبال تدبيري براي مشكل خويش  اگر واقعاً بهگويد  اش را براي او آشكار كند، زاغ مي طوالني

  :يسخنانم را بپذير هستي، بايد با من پيماني ببندي و آن پيمان اين است كه
ــدبير : زاغ گفـــت ــو دريـــن تـ ــر تـ   يگـ

  

  عهــــد كــــن تــــا ســــخنم بپــــذيري
  ج

پايان رسيدن ايام جواني و حس نابودي و  واقع، عقاب با رسيدن به نقصان، يعني به در
زند و اين نقصان است كه به اعتقاد گرمس به عقد قرارداد منجر  اندوه به كنش دست مي

رتر گزاري است كه در موقعيت ب در اين موقعيت زاغ كنش). 122: 1389گرمس، (شود  مي
خواهد او را به انجام كنشي وادار كند كه هدف آن، تغيير  نسبت به كنشگر قرار دارد و مي

مطابق اين الگو، زاغ براي . يافته است وضعيت اوليه يا نابسامان به وضعيتي ثانوي يا سامان
  .خواهد ميثاق و قراردادي هم ميانشان شكل بگيرد اينكه از انجام كنش عقاب مطمئن شود، مي

نيز ايرانيان در رويارويي با نقصان شكست به قبول و عقد قراردادي » آرش« داستان در
دهند و اميدوارند كه درنهايت بتوانند اين وضعيت نابسامان را به وضعي  سهمگين تن مي

توان براي هر دو داستان طرح كلي نظام گفتماني  بر همين اساس، مي. يافته تبديل كنند سامان
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  : گونه رسم كرد تجويزي را اين

  
  

گيرد و  وجه كاربردي ارزيابي همان پاداشي است كه آرش در فدا كردن جان خود مي
كند و عقاب در شكل  وضعيت نابسامان شكست را به پيروزي و گستردگي مرزهاي ميهن بدل مي

  .يابد يابد كه در قالب اسطوره شدن او تبلور مي نمادين خود به عمري جاودان دست مي
  

   يا تعاملي شناختي23م گفتماني القايينظا. 8
رسد، روند گفتمان پاي نوع  نظر مي با اينكه ظاهر گفتمان تجويزي به» عقاب«در داستان 

كشد و آن، نظام گفتماني القايي يا تعاملي شناختي  ديگري از نظام گفتماني را به ميان مي
ا شنوندة سخنان زاغ است آيد كه عقاب تنه مي است؛ زيرا از فضاي حاكم بر روايت چنين بر

كنيم كه  بدون اينكه مقهور و مغلوب سخنان او شود و ما وجود دو كنشگر را احساس مي
زاغ . اند، بدون اينكه يكي بر ديگري برتري موقعيتي داشته باشد دربرابر يكديگر قرار گرفته

  . واسطة سكوت عقاب جرئت و جسارت گفتار يافته است به
با تحريك كنشگر ) زاغ(گزار  تمان بر تحريك مبتني است؛ زيرا كنشگونة القايي در اين گف

كشد و باعث  و نمايش تصوير منفي از عملكرد او، رفتار نامناسبش را به رخ مي) عقاب(
  .)67: 1385شعيري، (دارد  شود و او را به واكنش و درنهايت عمل كنشي وامي تحريك او مي

  : داند ها مي  مداوم و طوالني در اوج آسمانزاغ علت عمر كوتاه عقاب را پرواز بلند،
  گـر كـه پـذيرد كـم و كاسـت      عمرتـان 

  

  ديگــران را چــه گنــه كــاين ز شماســت
  ج

  فــــرود زآســــمان هــــيچ نياييــــد
  

ــن ــرواز چــه ســود؟  آخــر از اي ــه پ   هم
  

  : داند و سبب عمر طوالني خويش را پرواز در سطح زمين و ميل به نشيب مي
ــه   ــسي يافتـ ــال بـ ــا از آن سـ ــم مـ   ايـ

  

ــ ــه كـــ ــدي رخ برتافتـــ ــم ز بلنـــ   ايـــ
  

  زاغ را ميــــل كنــــد دل بــــه نــــشيب
  

ــصيب    ــشته ن ــسيارش از آن گ ــر ب   عم
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كند  خواند و به او سفارش مي خواري را نيز دارويي براي درد عقاب مي از سوي ديگر، مردار
جاي اينكه طعمة خويش را بر افالك بجويد، در كنج حياط و لب جو به مردارخواري  به

  .بپردازد
، خانلري براي اينكه مخاطب را درگير گفتمان كند، به توصيف جايگاه و خوان واقع در

گذارد؛ زيرا هدف او از روايت زاغ و  پردازد و قضاوت را به عهدة مخاطب مي الوان زاغ مي
  :عقاب، درگير كردن مخاطب در ميان دو ارزش مورد نظر اوست

ــراغ  ــه زان زاغ ورا داد ســـــ   آنچـــــ
  

  گنـــدزاري بـــود انـــدر پـــس بـــاغ    
   ج

  بـــوي بـــد رفتـــه از آن تـــا ره دور   
  

ــام  ــشّه، مقــ ــدن پــ ــور معــ   زنبــ
  

  نفـــرتش گـــشته بـــالي دل و جـــان   
  

ــده از آن   ــوري دو ديـ ــوزش و كـ   سـ
  

كشد  تصوير مي هايشان را به گوي زاغ و عقاب و كنشو اي گفت شناسانه خانلري با طرح زيبايي
جاد عمليات كنشي در براساس همين، الگوي القايي مؤثر در اي. و درصدد ارائة ارزش است

  :شود گونه نشان داده مي اين قسمت از روايت اين
  

          كنش          ارزيابي و قضاوت شناختي و عملي             توانش          عمليات كنشيالقا  
  

وگوي زاغ و عقاب و توصيف جايگاه  القا هم درمورد عقاب و هم درمورد مخاطبِ گفت
اين القا توانش كنشگر را . كند گيرد و آن را تغذيه مي دأ عمليات كنشي قرار ميعنوان مب زاغ، به

ند ا چنين القايي راهكارهاي متفاوتي دارد كه عبارت. دهد تحت تأثير قرار داده، آن را تغيير مي
  ).Courtes, 2003: 95(القا از راه چاپلوسي، وسوسه، اغوا، تحريك، تهديد يا تطميع : از

رسد زاغ توانسته است عقاب را متقاعد كند و در فرايند تحريك موفق  نظر مي در اينجا به
هاي  شود؛ زيرا عقاب تحت تأثير تحريك باشد؛ بنابراين هدف فرايند القا برآورده مي

اما بايد منتظر . بيند دهد و خود را به انجام عمليات كنشي قادر مي گذار، واكنش نشان مي بدعت
تصوير موفقيت القا در .  بود كه بر عمليات شناختي استوار استپايان فرايند روايي متن

  : شود گفتمان اين است كه عقاب با زاغ همراه مي
ــيدند از راه  ــراه رســـــ   آن دو همـــــ

  

ــاه    ــرد نگـ ــود كـ ــفرة خـ ــر سـ   زاغ بـ
   ج

 :دهد زاغ همچنان به القا ادامه مي

ــت ــين : گف ــه چن ــواني ك ــست خ   الوان
  

ــن مهمانــــست  ــق حــــضرت ايــ   اليــ
  

  ه درويـــش نـــيمكـــنم شـــكر كـــ مـــي
  

  خجــــل از ماحــــضر خــــويش نــــيم
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ــد   گفــت و بنشــست و بخــورد از آن گن
  

  پنــــد تــــا بيــــاموزد ازو مهمــــان  
  

  )57: 1378خانلري، (
دليل  رسد اين نظام گفتماني جايي ندارد؛ زيرا تورانيان به  نظر مي به» آرش«در داستان 

برف و زمستان، : ضاي كلي شعرف. پيروزي بر ايرانيان كامالً در موقعيتي برتر قرار دارند
در اين داستان دشمن به كاربرد انواع راهبردها ازجمله . دهد اين چيرگي را نشان مي... شب و

تواند از عوامل  طلبي تورانيان مي خواني و برتري نيازي ندارد؛ اما رجز... اغوا، وسوسه و
ديگر، شنيده شدن صداي از سوي . ايجاد توانش و برانگيختگي براي قهرمان ايراني باشد

برانگيز او از زندگي، قهرمانان و ايرانيان را به   اميدهاي راوي در قصه، عمونوروز و توصيف
  : كند تا از نقطة انفصال به اتصال حركت كنند كنشي وادار مي

  خواهد زندگي شعله مي
  افروز ها را هيمه بايد روشني صدا سرداد عمونوروز شعله

كشد و آن ابژه رهاييِ وطن است كه  اي ارزشي را به ميان مي ي ابژهسپس درخالل داستان پا
  : اينك مانند باروهاي دل، شكسته و ويران و دربند است

  مرزهاي ملك،
  سامان همچون سرحدات دامن گستر انديشه، بي

  هاي شهر، همچو باروهاي دل، بشكسته و ويران برج
  )70: 1386كسرايي، (... دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو

» آرش«بينيم، با اينكه ازجهت فرم و ساختار، نظام گفتماني القايي در داستان  كه مي چنان
سويه  گذار در گفتماني چند عنوان شخصيتي تأثير جايي ندارد؛ اما سخنان راوي كه اينك به

اي القايي از نوع  گونه ميان آرش و مردم و دشمن و حتي كوه و آتش وارد شده است، به
  .برابر كند زند تا ظرفيت اسطوره شدن را باورپذير و حتي چند  دست ميتحريك
  

  كالمي در فرايند القا گونة مجابي غير. 9
گيرد و عقاب هم به  كالمي براي مجاب كردن عقاب بهره مي  غير24زاغ در اين قسمت از گونة مجابي

ياب درگير دو ابزار مهم   گفتهپرداز و عقابِ در اين گفتمان زاغِ گفته. پردازد تفسير رفتار زاغ مي
  .كه نقطة شروعش قرارداد ميان اين دو بود) 64: 1385شعيري، (شوند  گذاري شناختي مي تأثير

  

  ارزيابي و قضاوت شناختي و عمليكنش             توانش           عقد قرارداد       
 

24
 persuation 
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رت است از سه نقشِ ميثاق، ها قابل انطباق است كه عبا اين طرح با نقش گرمس در طرح قصه
  ).66: 1371اخوت، (آزمون و داوري 
ميثاق همان قرار پرتاب تير است؛ : شود وضوح ديده مي ، اين طرح به»آرش«در داستان 

پروازش است؛ داوري نيز كه در دو  آزمون هم باال رفتن آرش از دماوند و پرتاب تير بلند
ارت است از يافتن تير بر ساقة درخت  كه عب-شود طيف آشكار و نهان قصه دريافت مي

گردويي بر كنار رود جيحون كه نشان از پيروزي آرش دارد و شكل پنهانش در ويژگي 
 اميد رهگذراني است كه پس از آرش نام او را پياپي در -گيرد اسطوره شدن آرش جاي مي

  : خوانند دل كوهستان مي
  در تمام پهنة البرز

 بينيد  كه ميوين سراسر قلة مغموم و خاموشي

  دانيد آلودي كه مي هاي برف واندر روان دره
  مانند رهگذرهايي كه شب در راه مي

  خوانند نام آرش را پياپي در دل كوهسار مي
  دهد پاسخ هاي كوه آرش مي با دهان سنگ

  ها آگاه كندشان از فراز و از نشيب جاده مي
  )75: 1386كسرايي، (نمايد راه  مي... دهد اميد مي
گيرد و خود را به فضايي گفتماني ارتقا  جا آرش درمقام اسطوره از خودش فاصله ميدر اين

  .دهد كه فاقد زمان است مي
  

  25گونة شناختي تفسيري. 10
عقاب با ديدن . گيرد گو صورت نميو وسيلة عقاب با گفت تفسير رفتار زاغ به» عقاب«در شعر 

  : كند رآميزش را در ذهن مرور ميمردارخواري زاغ در گندزار گوشة ناودان گذشتة افتخا
ــر    عمـــر در اوج فلـــك بـــرده بـــه سـ

 

ــاد ســــــحر   دم زده در نفــــــس بــــ
 

  ابــر را ديــده بــه زيــر پــر خــويش     
 

ــويش    ــانبر خـ ــه فرمـ ــوان را همـ   حيـ
 

آفريند  صحنة مردارخواري زاغ هستة مركزي اين گفتمان روايي است؛ زيرا كنشي را مي
 .شود آفرين مي نهايت، ارزش آيد و در كه در خدمت تغيير وضعيت كنشگران و معنا برمي

هاي  ، گونة شناختي تفسيري مصاديق فراواني دارد و بسياري از كنش»آرش«در داستان 
 

25
 Interpretation 
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  : يابد گو در روايت داستان حضور چشمگيري ميو بدون گفت
  كودكان بر بام 

  دختران بنشسته بر روزن
  )73: 1386كسرايي، (مادران غمگين كنار در 
كند و  ير خود مدام صحنة انتظار ايرانيان را از كنش خود تفسير ميآرش در ذهن و ضم
آفريند؛ كنشي مانند كنش عقاب كه  پردازند؛ تفسيري كه كنش مي آنان نيز به تفسير مي

 : بخش است آفرين و آرمان ارزش
  پچ خفته كمك در اوج آمد پچ كم

  خلق چون بحري برآشفته
  خروشان شد

  برش بگرفت و مردي چون صدف
  )جا همان ( سينه بيرون داداز

كه مانند  كند؛ چنان خواند و تفسير مي آرش نهانخانة خاموش، اما پرجوش مردم را زيبا مي
شود؛ زيرا بعد از آن است كه  توان گفت به هستة مركزي گفتمان تبديل مي مي» عقاب«داستان 

  . خواند ميگيرد و اميدشان را پشت خويش  در پيكار خويش دل خلق را در مشت خود مي
  

  نظام گفتماني تنشي . 11
گيرند كه ديگر نه تابع برنامه و  در اين دو داستان، آرش و عقاب در موقعيت كنشي قرار مي

هر . سازي گوي تعاملي جهت القا و متقاعدو شده است و نه تابع گفت تعيين پيش  قراردادي از
عنايي ميان فشارة عاطفي و شوند كه از ديناميك م دو قهرمان درواقع با نوعي مواجه مي

آرش و عقاب در تقابل با . شود كه همان نظام گفتماني تنشي است گسترة شناختي حاصل مي
زاغ و ديگراني كه مظهر مردارجويي و پليدي هستند، براساس ادراك حسي و شناختي از 

گريزند و برخالف ابتداي داستان كه دچار نقصان شده بودند و سعي  پستي و پليدي مي
سوي كنش جديد  بينند؛ بلكه آنچه كنشگر را به داشتند آن را برطرف كنند، ديگر نقصاني نمي

  .اي عاطفي تعبير كرد توان آن را به فشاره انرژي تنشي كه مي. دهد، تنش است سوق مي
سازد و به  زنند كه معنايي متعالي را مي آرش و عقاب بر اثر اين انرژي به كنشي دست مي

معنا، رهايي و آزادگي و ارزش، جاودانگي و بقاي . شوند آفرين مي رزشتعبيري ديگر، ا
  : عقاب در حركتي ناگهاني. معنوي است
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ــا   ــست از جـ ــرهم زد و برجـ ــال بـ   بـ
  

ــت ــرا   : گفـ ــشاي مـ ــار ببخـ ــاي يـ   كـ
  

ــال ــاز    س ــيش بن ــدين ع ــاش و ب ــا ب   ه
 

  تـــــو و مـــــردار تـــــو عمـــــر دراز
  

ــرد   ــد مــ ــم بايــ ــر اوج فلكــ ــر بــ   گــ
  

  عمــر در گنــد بــه ســر نتــوان بــرد     
  

ــد    ــاالتر شـ ــد و بـ ــاال شـ ــت و بـ   رفـ
  

  راســت بــا مهــر فلــك همــسر شــد     
  

  )59: 1378خانلري، (
 ادراكي او با دنياي زاغ و جهان غالب -اين تغيير ناگهانيِ عقاب نتيجة رابطة حسي

در ... او با ديدن ذلت مردارخواري، بوي گند و). 22: 1388شعيري و وفايي، (پيرامون اوست 
 خوش باد سحر، سينة تازه و گرم كبك و تيهو و آزادگي و رهايي ناشي از تقابل با نَفَس

آيد و باوجود عمر كوتاه، خود را موجودي نيرومند،  پرواز در پهنة آسمان، به خود مي
گيرد تا اوج، تا جايي كه برايش  يابد و تصميم مي ناپذير، آزاد و رها و خوشبخت مي خدشه

او تقابل . اش باشد بهاي پايان دادن به زندگاني جسماني هامكان دارد، پرواز كند؛ اگرچه ب
عقاب با اين حركت خود به . آورد حيات جسماني را دربرابر حيات جاوداني به نمايش درمي

اي  تعبيري، معناي نشانه به. دهد ها مي در آسمانپرواز معنايي فراتر از كنش حركت و سير 
رود و در نظام  ادگي، رهايي و جاودانگي باال ميشدة آن تا ساحت آز پرواز از مدلول شناخته

او با حركت . عقاب ديگر نشانة يك پرنده نيست. كند شناسي توليد ارزش مي  معنا-نشانه
سوي آسمان و پذيرش مرگ براي احياي معناي آزادگي و نپذيرفتن زندگي طوالنيِ همراه  به

او ارزش وااليي است كه براي . شود خواري، به نوعي اسطوره تبديل مي با پستي و مردار
هاي الزم را داراست و با وارد شدن به  كشيدن طرح هنرمندانه از يك اسطوره، همة ويژگي

آفريند كه  اي، همسو و ناهمسو را مي اي، فشاره هاي گستره يك نظام گفتماني تنشي جريان
شناسي   معنا-شانه چيزي كه در نظام ن دنبال دارد؛ همان پذيري و ساختن معنا را به عمل خطر
عقاب با پرواز دورش . رسد نظر مي هاي جديد درون متن ضروري به گيري نشانه براي شكل

  : بخشد كه تا مهر فلك امتداد دارد، اسطورة جاودانگي را تحقق مي
  شــــهير شــــاه هــــوا اوج گرفــــت   

  

ــگفت  ــده شـ ــر او مانـ ــده بـ   زاغ را ديـ
  

بر لوح كبود و يافت نشدن پيكر آرش آلود آسمان و ستيغ كوه و محو شدن عقاب  پهنة رمز
هاي اساطيري حوزة عمر جاودان مانند سرزمين ظلمات و چشمة آب  ها و روايت يادآور فضا

هاي گفتماني متون  هاي ژرف و ديرين در نظام تني قهرمانان است كه از نشانه حيات و رويين
  . ادب فارسي است

ها در سطح خود باقي   كه اين روايتيابيم مي اي از دو داستان، در با تفسيري اسطوره



 1392 بهار ،)13پياپي  (1ة  شمار،4ة دور   جستارهاي زباني
 

 

 119

خواري و پرتاب تير و تعيين مرز معناي  مانند؛ يعني صِرف پرواز و دوري عقاب از مردار نمي
هاي  غايي متن نيست؛ بلكه اين معنا درمجموع و در تقابل با ديگر عناصر روايت، روايت

ها سبب  ها و ارزش نشاين ك. هاي ديگري ها و ارزش دنبال آن كنش آفريند و به ديگري مي
  پيش شود در اين داستان با معناهايي درحال شدن مواجه شويم نه با معناهاي منجمد و از مي

آرش بر اثر انرژي تنشي . شده؛ به تعبير ديگر گفتماني سيال را در متن احساس كنيم تعيين
 رسيدن دوستي و تقابل دربرابر سخرة دشمن و رهايي از اسارت و پستي و حاصل از وطن

ها پس از مرگ  ها و قرن نام او سال. يابد به آزادگي، قابليت اسطوره شدن را براي هميشه مي
تاب،  توسط ماهتاب روشن، آفتاب عالم: شود اش تكرار و بازخواني مي و نابودي جسماني

هايي هستند  نوعي مظهر انسان نهند و به ها پاي مي هاي خاموش و همة رهگذراني كه بر قله قله
ها پاسخ  اي جاويدان به آن اند و آرش در پيكره كه از پستي زمين به عظمت كوه پناه آورده

  .دهد مي
  : نمودار كلي مفاهيم ارزشي در اين دو متن به اين صورت است

  

        نابودي و پستيپروازي        پليدي و حقارت طوالني همراه با مردارخواري و پست: زاغ                    
          نابودي و پستي  طوالني همراه با تصاحب ملك و بدانديشي        مواهب دنيايي:                   دشمن

  زندگي
  پروازي       آزادي و آزادگي         جاودانگي كوتاه همراه با طعمة گرم و بلندي:                عقاب
  آزادگي و گستردگي         جاودانگي  ايران        كوتاه همراه با شادي مردم:                آرش

  

  بررسي فرايند تنشي. 1-11

در . پردازيم ها مي با توجه به آنچه گفته شد، به بررسي مربع معنايي و تنشي اين داستان
ابتداي داستان احساس اندوه ناشي از نابودي و فرارسيدن مرگ، عقاب را وادار به كنش 

سوي ناودان و گوشة  وگو با او و رفتن به ت از پيدا كردن زاغ، گفتكند و آن عبارت اس مي
خواري زاغ كه هستة مركزي روايت و عامل نفي است و پس از آن  حياط و ديدن صحنة مردار

جالب اين است كه در داستان آرش . پرواز و دست يافتن به معناي آزادگي و ارزش جاودانگي
گونه  ها را اين مربع معنايي اين گفتمان. وايت عقاب استنيز طرح كلي مربع معنايي منطبق بر ر

  : توان ترسيم كرد مي
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شود، در مربع معنايي عوامل در تضاد هستند و خوانش معنا كامالً بسته و  كه مالحظه مي چنان
يابيم كه در اين دو گفتمان كه دو گونة عاطفي و شناختي در  مي اما با كمي تأمل در. محدود است

توان مربع تنشي را نيز ترسيم كرد و در آن رابطة تنشي را در  گيرند، مي اط با يكديگر قرار ميارتب
بر اثر اين تعامل، دو گونة عاطفي و شناختي در ). 40: 1388ك شعيري و وفايي، .ر(سطح نشان داد 

شان دادن براي ن. ساز است گيرد كه ارزش گيرند و فرايند تنشي شكل مي ارتباط با يكديگر قرار مي
  y و xدو نوع رابطه از طريق محور.  كمك گرفتy و  xتوان از محور رابطة نوساني و سيال، مي

اي يا  محور عمودي همان محور فشاره. توان آن را رابطة همگرا و واگرا ناميد آيد كه مي دست مي به
ط ارزشي شكل از تعامل اين دو محور نقا. كيفي است و محور افقي همان محور گستره يا كمي

  : شود رابطة همسو يا همگرا در اين دو گفتمان به اين صورت ترسيم مي). 42: همان(گيرد  مي
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  : رابطة ناهمسو يا واگرا هم به اين شكل است
  

  
  

  

  26نظام گفتماني رخدادي. 12
ن با يابيم كه آخرين رويداد اين دو داستا هاي نظام گفتماني رخدادي درمي با توجه به ويژگي

در گونة رخدادي، معنا تابع هيچ برنامة ازپيش . پذير است نظام گفتماني رخدادي نيز تحليل
 ادراكي -شده يا هيچ القا و باوري نيست؛ بلكه محصول جرياني نامنتظر از نوع حسي تعيين 

دهندة معناست، كنش نيست؛ بلكه احساس و ادراك است كه  است و آنچه در اين تعامل شكل
  .شود طور ناگهاني توليد مي ن، معنا بهبراساس آ

خواري زاغ، احساس انزجار و تنفر به او  در داستان خانلري عقاب با ديدن صحنة مردار
شناختي دارد و اخالق  زند كه ارزش زيبايي منتظره دست مي دهد و به كاري غير دست مي

 كنشي كه در .شود آفريند و همة زيبايي شعر در همين صحنه متمركز مي مرامي را مي
  .كند بر اتيك خلق مي توان گفت خانلري گفتماني مبتني گنجد و مي هاي روزمره نمي باور

كند؛ شاهكاري كه همگان  كسرايي نيز با بردن آرش به مرزهاي فراخود شاهكار خلق مي
اي آرش را براي هميشه درطول تاريخ  كند و ارزش ايدئالي، قهرمان اسطوره زده مي را شگفت

اندازة هزاران شمشير مؤثر واقع  آفريند و اين نيست مگر با فدا كردن جان او كه به ميايران 
  :  رود شود؛ همان چيزي كه از اسطوره انتظار مي مي

  آري، آري جان خود در تير كرد آرش
  )75: 1387كسرايي،  (كار صدها هزاران تيغه شمشير كرد آرش

  : گونه است ايندر اين دو روايت سير اسطوره شدن عقاب و آرش 
 

26
 Eventiona l 
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  اي قهرمان اسطورهگرا                  ا شوش ايدئاليكنش ارزش ايدئالي              
  

برجستگي بعد عاطفي گفتمان از همان » آرش«و » عقاب«هاي شاخص داستان  از ديگر ويژگي
  .طلبد ي ديگر مي و امتداد آن درطول روايت و اوج آن در انتهاست كه شرح آن مجال ابتداي داستان

در : توان احساس كرد شده براي قضاوت مخاطب را مي در اين دو روايت، فضاي ايجاد
گر نامش هستند و پس از عقاب،  قالب عناصر طبيعت و اشخاصي كه بعد از آرش زمزمه

به اين ترتيب، سياليت و رها كردن مخاطب در . جويند بار مي جاودانگي او را در عمري پر
اين سياليت در شكل تصويري . توان در هر دو داستان ارزيابي كرد روايت را ميفضاي آزاد 

شود و  نشان محو مي هاي بي آنجا كه عقاب در اوج آسمان. دهد روايي هر دو داستان رخ مي
ها  ها و كوهساران كه در عينيت و عظمت آن اما آسمان. شود پيكر آرش هرگز يافت نمي

ها و اين همان چيزي است كه مردم  شوند بر كار سترگ آن ترديدي نيست، گواه محكمي مي
 .اند ها چشم داشته و دريافته درطول تاريخ همواره از اسطوره

  

  گيري نتيجه. 13
توان  خانلري مي» عقاب«سياوش كسرايي و شعر » آرش« معناشناسي شعر -از تحليل نشانه

، القايي، تنشي و رخدادي از هاي گفتمان روايي مانند تجويزي دريافت كه بسياري از نظام
عنوان الگويي مناسب  تواند به ها حضور دارند و اين دو شعر مي هاي مختلف در اين متن زاويه

  .از اين ديدگاه ارائه و طرح شود
هاي گوناگون آن را درپي دارد، در  با تحليل رخداد شوشي در آغاز هر دو داستان كه كنش

حس انزجار و نفرت از پستي و پلشتي (ك رخداد شوشي ديگر يابيم كه ي مي پايان داستان نيز در
واري  سان به وحدت اندام دهد و بدين كنش نهايي روايت را شكل مي) و اسارت در دست دشمن

گوها و دنبال گفت همچنين، به. افزايد بريم كه بر زيبايي اثر مي از اين ديدگاه در كل داستان پي مي
گيرد كه از چالش ميان  دو داستان، دو نظام ارزشي شكل ميهاي تعاملي در  و پديداري روايت

شود كه براساس دو  شود و به نظام تنشي منجر مي ها ديناميك معنايي گفتمان تأمين مي آن
شناسي   معنا-اين دو داستان با گذر از نشانه. اي قابل تبيين است اي و فشاره ارزش گستره

رسند كه تابع برنامه و نظام منطقي نيستند  شناسي مي  معنا-مدار به نوعي نشانه منطقي و برنامه
هاي قالبي و منجمد ندارند؛ بنابراين نوعي سياليت و رها كردن   معنايي كاركرد-و عناصر نشانه

  .توان در هر دو داستان ارزيابي كرد مخاطب در فضاي آزاد روايت را مي
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اين شعر، توليد ارزش در نظام ها در  با طرح مربع تنشي و نشان دادن نظام تقابلي نشانه
شود و طرح كلي تحقق اسطوره و تحليل اساطير را از   معناشناسي در اين متن برجسته مي-نشانه

هاي مربوط به اين حوزه درخور توجه و بسيار  كند كه از نظرگاه پژوهش اين ديدگاه ترسيم مي
 دريافت كه شعرهاي روايي توان سخن آخر اين است كه از رهاورد اين تحقيق مي. ارزشمند است

ها موجب   معناشناسي را داراست و شناخت آن-هاي روايي در نظام نشانه فارسي ظرفيت گفتمان
  . ها خواهد شد در اين متن... شناسانه و شناسانه، جامعه برجسته شدن ابعاد زيبايي

  

  ها  نوشت پي. 14
1. semiotics 
2. process 
3. discourse systems 
4. Greimas 
5. Fontanille 
6. phenomenology 
7. corporéite 
8. Benveniste 
9. action 
10. Courtés 
11. the state 

هـا خـودداري    ، از آوردن آن»گيـر  آرش كمـان «ويژه شعر  دليل طوالني بودن متن اين دو شعر، به  به . 12
دهيم؛ هرچند سعي كرديم ابيات  شده ارجاع مي ها در مĤخذ ياد  كرده و مخاطبان را به اصل اين شعر       

  .مؤثر را ذكر كنيم
13. dynamic signs 
14. tensional discourse 
15. mature character 
16. Kerbrat-Orecchioni 
17. Freedman 
18. mature      
19. reformist 
20. testing 
21. degeneration 
22. descriptive discourse system      
23. manipulation discourse system 
24. persuation 
25. interpretation 
26. eventional 
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