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Abstract 

Critical discourse analysis is an interdisciplinary approach that views language as a 

form of social practice. This approach focuses on both the form and content of the 

text. CDA is concerned with how power is exercised through language. Research 

methodology has elected according to theory of Norman Fairclough, as one of the 

founders of critical discourse analysis.  His theory specially concerned with the 

mutual effects of formally linguistic textual properties, sociolinguistic speech 

genres, and sociological practice. This paper tries to analyze the poems of Boyuk 

Maleki, one of the prominent adolescent poet, for four decades (1360-1390) in Iran. 

Adolescent group poetry is one of the most widely in contemporary poetry which, 

rarely critics have been examined from the stand point of Critical discourse analysis. 

In this paper has been examined maleki`s poetry in three levels include of 

description, interpretation, and explanation.  Moreover has been focused on literary 
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aspects as well as social practice. The conclusion of this paper is that the worldview, 

social view and ideology of Maleki has been excessively developed in the four 

decades of his poetry. According to CDA using the selected words, humanistic  

themes and peaceful attitudes and its link with the religious concepts, in his poetry, 

opened up a new world in the eyes of the adolescent audience. 

Keywords: "Critical Discourse Analysis";" Boyuk Maleki"; "Adolescent Poetry"; 

"Norman Fairclough" 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيزبان شناخت

  281 -  259، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  نوجوان از منظر تحليل گفتمان انتقادي شعر
  )فركالف نورمن نظرية براساس ملكي اشعار بيوك بر تكيه با(

  *يگسكر پوريعل بهناز
  ***يالداغ تايآن ،**يهاشم رهين

  چكيده
 تعامــل از شــكلي را زبــان كــه اســت ايرشــته ميــان رهيــافتي انتقــادي گفتمــان تحليــل
 ايـن  در متن. دهدمي قرار مطالعه مورد را زبان طريق از قدرت اعمال و شناسد مي  اجتماعي
مقاله حاضـر بـه روش   . گيردمي قرار بررسي مورد معنايي و صوري جنبة دو هر از رويكرد

 تـأثير  بـر  فـركالف . است شده ) انتخاب1989فركالف( آراي اساس بر تحليل و توصيف 
 ايـن  در.  وزردمـي  تأكيـد   اجتماعي تعامالت و اجتماعي شناسي زبان هاي ويژگي متقابل
 نوجـوان،  شـعر  نام آشـناي حـوزة   شاعر ملكي، بيوك گزيده اشعار است شده تالش مقاله
 و بررسـي  گفتمـان مـدار مـورد    مؤلفه هاي و ساختارها تفسير و ارتباطات كشف منظور به

 تحليـل  منظـر  از نـدرت  بـه  رغم كاربرد گستردة شعر نوجـوان امروزه به . گيرد قرار تحليل
 شـامل  سـطح  سه در )1396- 1360ملكي( اشعار. شده است پرداخته آن به انتقادي گفتمان

آمده  دست نتايج به. است شده بررسي اجتماعي و ادبي هاي جنبه از تبيين و تفسير توصيف،
 شـاعري  دهـه  چهـار  طـي  ملكـي  ايـدئولوژي  و اجتمـاعي  نگاه بيني، جهان نشان مي دهد
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 از اســتفاده بــا خــود اشــعار در ملكــي اسـاس  بــر ايــن .اســت يافتــه تحـوالت نظرگيــري 
 مفـاهيم  بـا  آن پيوند و آميز صلح نگرش انساني، - اجتماعي هاي درونمايه گُزيده،  هاي واژه

 كه نيبا ا يآثار ملك يمي. جنبة تعلاست گشوده خود مخاطب مقابل در ايتازه دنياي مذهبي
 تا فاصله گرفته تيمحدود نياز ا ياست، گاه زمانه بوده يو جبر گفتمان يتيتابع بافت موقع

  نشان دهد. نوجوانرا به مخاطب  يتازه تر افق هاي

زبـان،   فـركالف،  نوجـوان، نـورمن   انتقادي، بيوك ملكي، شعر گفتمان تحليل ها: دواژهيكل
  ايدئولوژي.

  
 مقدمه. 1

 جريـاني  همواره و گرفته، شكل جهان ديگرگونة بيان براي كهگفتمان خلّاقي است  ادبيات،
اي كاربردي در تحليـل  گفتمان واژه. ساخته است جاري  مردم نگرش و زندگي در را سيال

يـاد شـده اسـت.    » كاربرد زبـان يـا نظـام معنـايي    «متون به شمار مي رود كه از آن با عنوان 
 ضمن باز«گيرند. يعني هاي جهان شكل ميها بر اساس توصيف و تفسير ما از پديدهگفتمان

(آقاگـل زاده،  » رسـند مي هايي تازههاي نو، به خلق ايدئولوژيتعريف جهان در قالب پديده
 -  شـده  ترجمـه  هم» گفتمان كاوي« كه در فارسي   »تحليل گفتمان ). «150 - 149:  1392

» انتقادي گفتمان لتحلي« ) محسني 260: 1392شكلي از خوانش متن است. (نبوي و مهاجر
هـاي قابـل دريافـت    را روشي عملي در تحليل متن مي شناسـد كـه  واقعيـت را بـه سـازه     

 هـدف  ). ايـن روش بـا  69:  1391داده، و بر عامليت انسـاني تأكيـد دارد (محسـني،      تقليل
براي مطالعه زبـان بـا توجـه بـه      ايدئولوژيك و فرايندهاي پنهان قدرت روابط آشكارسازي
رود. اين شيوه چگونگي عينيت بخشيدن فرهنگي به كار مي –تحوالت اجتماعي تغييرات و 
هـدف زدودن  هـاي كالمـي را بـا توجـه بـه تـأثير بـر سـاختارهاي اجتمـاعي بـا           به تعامل
مشـرف از منظـري ديگـر    ). 40: 1379دهد ( شايسته پيران ،شدگي از گفتار نشان مي طبيعي

 - بررسي متوني كه در پي ايجـاد زوايـا و صـداهاي نـو    اين باور است كه، اين نظريه در   بر
توليد مي شوند؛ مانند متون مربوط به كودكان و نوجوان  –هاي موجود رغم محدوديتعلي

اي كـه  »هاي مشـروعيت يافتـه  با متن«كه عموماً وجهي ارزشگرا و ايدئولوژيك دارند. زيرا 
ــدئولوژيك   از ــا هــم اي ــالر عميق ــد (مشــرف ،نظــر ف ــاطي تنگاتنــگ )، 69: 1395ان در ارتب

گفتمان ادبي را خودآگاهانه در خدمت توليد، و باز توليـد  » ملكم و استيونز« گيرند.  مي  قرار
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انـد. از همـين رو حضـور ايـدئولوژي در متـون      دانسـته  و به چـالش كشـيدن ايـدئولوژي   
ز خواهنـد ا هـاي جامعـه مـي   است. چون دائم با مـرور ارزش تر بودهكودك پر رنگ  ادبيات
  ).189: 1395كنند (آقاپور و هوشيار ،هاي مطلوب براي مخاطبان تبعيت نگرش

يابد.  رگسال در مخاطب شناسي آن معنا ميمهم ترين وجه مميزة شعر نوجوان و شعر بز
در شعر نوجوان توجه به ظرفيت هاي ذهني و زباني اين گروه سني اهميت دو چندان دارد. 

اي نوجوان در مرحله گذار به بزرگسالي زاويه نگاه خود شاعر با در نظر داشتن حساسيت ه
 از نوجوان و كودك شاعران آثار را با دغدغه ها و خواسته هاي او انطباق مي دهد.  بررسي

 نوجـوان  و كـودك  شـعر  كـه  است اهميت داراي جهت اين از انتقادي گفتمان تحليل منظر
ــراي فرصــتي  و كودكــان در آن كــردن نهادينــه و عــدالت طلبــي و دموكراســي تمــرين ب
 تـازه  نسـل  بـر  گفت وگو آغوش مي توان طريق كدام از بدانند جوامع اگر. است  نوجوانان

 كننـد؛  سـهيم  خود تجربه هاي در را مخاطب اين مي توانند بهتر كه است طبيعي گشود،  را
. برند مي كار به سنجيده تري تعابير فرهنگي زيرساخت هاي تعريف براي طريق اين از چون
 و دهـد،  مـي  سـوق  ها ارزش تر جامع دريافت سوي به را جوامع كه است دليلي همان اين

 انـداز  چشـم  كـه  اسـت  واضـح . شناسد مي رسميت به آنها براي را  انساني كرامت و حقوق
  .جلوه مي كند روشن تر جوامعي چنين در دموكراسي

  
  پيشينة تحقيق. 2

شمارند محققاني كه بـه پـژوهش در زمينـة    دهد انگشت پيشينة نظري اين تحقيق نشان مي
انـد. پـژوهش در   تحليل گفتمان، و تحليل گفتمان انتقادي در آثار كودك و نوجوان پرداخته

زمينــه تحليــل گفتمــان انتقــادي در ادبيــات كــودك و نوجــوان بــه تحقيقــات دانشــگاهي  
اسـت.   شود. در اين زمينه سهم ادبيات كـودك ونوجـوان كـم، امـا قابـل توجـه       مي  حدودم

هاي كوتاه معاصر انتقادي داستان گفتمانمقايسة تحليل« )، با عنوان 1382( »قنبري«نامه  پايان
 تحليل گفتمان«؛ »ون ليون«براساس نظرية » هاي كوتاه معاصر نوجوان ساالن و داستان بزرگ

 داري؛ و مقالة مق» م)2008ليون(انتقادي شعر دفاع مقدس براي كودكان از منظر رهيافت ون
 منظـر  از كـودك  براي جنگ ادبيات در انتقام يا جوييآشتي روند بررسي«) با عنوان 1393(

بـه قطبـي سـازي و نمـايش     » دايك ون«از منظر » الگو يك پيشنهاد با انتقاديشناسيگفتمان
 ادبيـات  مطالعـات  ) در  نشـريه 1391دوست و دشمن در ادبيات جنگ نظر دارد. نجفيـان( 
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» ملكـي  بيـوك  نوجـوان  اشـعار  در شـاعرانه ) ايماژهاي(تصاوير بررسي« كودك در مقالة به
 نوجـوان  شعر در نمادين هاي شبكه«تصاوير و صور خيال بديع شاعر پرداخته است. مقالة 

) به بررسي نمادهـاي  1395مندرج در مجله پژوهش هاي ادبي نوشته ارمغان (» ملكي بيوك
  رده است.رايج و نمادهاي جديد و برساختة ملكي توجه ك

ها نشان مي دهد تحقيق با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي فركالف در بستر شعر بررسي
هاي تحليلي آثار بيوك ملكي لزوم اين تجربه اي است. با توجه به ارزشنوجوان تجربة تازه

اي كه همچنان شعر نوجوان در مقايسه با شود. بخصوص در دورهبيش از پيش احساس مي
فقــر نظريــه  همچنــان بــا - هــاي متفــاوت مخاطبــانشبــا وجــود ســليقه - شــعر كــودك 

هـايي پيرامـون شـناخت سـبك و چگـونگي      )هاي بومي، و خالء پـژوهش 1391  ،(كامياب
هـاي  روست. البته مقاالتي كه راجع به شعر نوجـوان در سـال  عملكرد شاعران نوجوان روبه

به دليل رويكرد و جايگاه ويژه دهد ) نشان مي1392(هاشمي ،  نمايه شده» 1392تا  1370«
  است.در ميان شاعران نوجوان هميشه مورد توجه منتقدان بوده

ــوك م« ــيبي ــاعر1339» (لك ــال ) ش ــه در فع ــودك عرص ــوان ك ــتاي و نوج  در روس
 فراواني قزوين متولد شد و تحصيالت خود را در تهران گذراند. آثار توابع از »بستان  زرجه«
 سـني  گـروه  اين براي له كيهان بچه ها و سروش نوجوانتخصصي از جم مجالت در او از
 تصـويرگري  كه است هنرمندي او. هست نيز  نقاش كه شاعر فقط نه ملكي. يافت توان مي

ــارش از برخــي ــدگان جــزء او. اســت داده انجــام خــود را آث  شــعر ســال بيســت برگزي
 نوجوانـان  براي فعاليت سال هاي طي و در است »پايداري ادبيات« و ايران ونوجوان كودك
. انـد  شـده  برگزيده سال كتاب عنوان به فرهنگي، نهادهاي و مجالت سوي از  آثارش بارها

مجموعه شعر به چاپ  13منتشر كرد و تاكنون  1367ملكي نخستين مجموعه شعرش را در 
و را يكـي از اعضـا چهارگانـه    شناسـي شـعر نوجـوان ا   رسانده است.  محققـان در جريـان  

ساختار شكني در شعر امـروز  «اي كه ضمن اند. حلقهبرشمرده» نوجوانشعر سروش   حلقه«
هاي اجتماعي و هستي شناسانه، هاي تكراري، به طرح پديدهنوجوان، با پرهيز از درون مايه

ملكـي  ). 58- 57: 1381اسـت(اكرمي ، هاي اجتماعي گرايش داشتهو به كارگيري درون مايه
زبان سالم و فصيح آثارش با نحـوي درسـت و   « واره عنوان يكي از شاعران اين حلقه هم به

) مورد توجه بوده اسـت. ولـي خـوانش آثـار او     196: 1382آهاري، (نظر» ساختاري محكم
 -  توصـيفي  شـيوة  معموالً محدود به نقدها و مقاالت مروري بوده و از اين رو  اين مقاله به
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) آثار اين شاعر  1390 - 1360، به خوانش چهار دهه(ايتحليلي براساس اطالعات كتابخانه
فـركالف  نـورمن  نظريـه  پايـه  پرداخته تا دريابد : چـه گفتمـاني در آثـار بيـوك ملكـي بـر      

او  در شـعر  ؟ ايدئولوژينوجوان با نگاه بزرگساالنه است يا غلبه آيا دارد؟ در آثار او  جريان
  است؟هايي شكل گرفتهمبناي چه نگرشبر
  
  مالحظات نظري. 3

 مـيالدي  70و60 دهـه  اواسـط  در كه معرفتي – علمي بزرگ تغييرات پي در تحليل گفتمان
 قــوم نگــاري، و انســان شناســي مثــل علــوم انســاني رشــته هــاي از بســياري در. داد  رخ

 و شناسـي  زبـان  ، بيـان  و معاني و شعر اجتماعي، – ادراكي روانشناسي خرد، شناسي جامعه
 فرآينـد  و كـاركرد  ، ساختار نظامند مطالعه به گرايش كه ديگري هاي رشته و شناسي نشانه
 از يكـي  بـه  تبديل را آن گرايش اين بودن اي رشته ميان. كرد ظهور داشتند، نوشتار و گفتار
 و ارتباطـات  ، اجتماعي علوم سياسي، علوم مختلف هاي حوزه در مطالعه كيفي هاي روش
  . كرد شناسي زبان

 ايـن  پژوهشـگران  شـاخص تـرين   از ديدگاه اين شكل گيري ابتداي از فركالف نورمن
 در زيـادي  تأليفـات  اسـت،  انگلستان لنكستر دانشگاه در زبان استاد كه او. است بوده حوزه
  .)60: 94، سلطاني( دارد گفتمان انتقادي تحليل زمينة

  فركالف معتقد است
 از مسـتقل  را خـرد  سـطح  در حتـي  افـراد  بين گفت وگو اگر خواهد بود لوحانه ساده

 بدانيم اجتماعي نهادهاي اجتماعي، ساختار ايدئولوژي، قدرت، همچون گفتماني مسايل
 زبـان  يعنـي . دارنـد  ديالكتيكي رابطه يكديگر با گفتمان و زبان و قدرت و زبان كه چرا

   )58: 92، زاده گل آقا( .مي سازد را زبان خود نوبه به گفتمان و را گفتمان

 پديده هاي ميان روابط گفتمان است كه در ايدئولوژيك تحليل گفتمان انتقادي فرايند در
 تمـام  كـه  اسـت  معتقـد  انتقـادي  رويكرد« زيرا. مي كند تبيين و تفسير را اجتماعي و زباني

 شـامل  هـم  گـزاره هـا   ايـن  دارنـد،  ايـدئولوژيك  منشـي  " زبان شدة تلويحي گزاره هاي"
 اجتمــاعي روابــط دربــاره مفروضــاتي متضــمن هــم و  انديشــگاني معنــاي از هــايي جنبــه

 پنهـان  ويژگـي  بيـان  بـراي  اسـت  فرصـتي  انتقـادي  رويكرد مجموع در. هستند  )بينافردي(
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 فرآيند بيانگر تنها نه تحليل شيوه اين. نمي شوند ديده متن ظاهر در كه گفتمان در اجتماعي
. دارد قرار متن پيرامون اجتماعي اتفاقات از نظامندي تحليل بر بلكه است، متن توليد پيچيده

 منـد  نظام تحليل بر بايد نوشتاري و گفتاري بر آن است كه متن هاي فركالف دليل همين به
 از تلفيقـي  رويكـردي  متـون،  نقـد  در فـركالف  رويكـرد  .باشند منطبق اجتماعي شان بافت

 هاي نگرش مبناي بر كه رويكردي. است فلسفي و اجتماعي زباني، خوانش هاي هاي نگرش
 بلكه نمي كند؛ بررسي ساختاري و زباني چارچوب در فقط را آن متن به تأويلي و تفسيري

 باورهـاي  تبيـين  و تفسـير  به انداخته اند سايه برمتن پنهان و آشكار كه نيروهايي به توجه با
 تحليـل  نـوعي  فركالف رويكرد«  يافته تر سازمان منظر از. پردازد مي اثر در پنهان و آشكار

ــان ــه اســت محــور گفتم ــالش ك ــي ت ــد م ــه كن ــا را ســنت س ــق يكــديگر ب ــد تلفي  كن
)Fairclough,1992b:79 (  
  
  اشعار بيوك ملكي از منظر تحليل گفتمان انتقادي. 4

 در تحليــل گفتمــان محــورِ فــركالف مــتن هماننــد يــك رخــداد ارتبــاطي در ســه بخــش
)؛ توليـد و مصـرف متن(عملكـرد گفتمـاني    . فرايندهاي مـرتبط بـه   2هاي زباني؛  ويژگي  .1
 ) تا متن بـر مبنـاي الگـويي در   121: 1394شود. (سلطاني، عملكرد اجتماعي بررسي مي  .3

  .بررسي شود» توصيف، تفسير و تبيين«سطح   سه
  

  توصيف 1.4
 تنهـا  تعامـل  يـك  در زبـاني را  هـاي سـاخت  توصيف آن تبع به و متن» توصيف« فركالف

 شناسـي، آواشناسـي، واج  شناسـي، زبـان  سـطح  در بايـد  كـه  دانسـته  تحليل كار از اليه  يك
در سطح توصيف، زبان  .پذيردانجام دستورزبان و )شناسيمنظور( شناسيكاربرد معناشناسي،

ــي؛ ارزش هــاي رابطــه اي؛ و ارزش   ــتن از ســه منظــر : ارزش هــاي تجرب ــانيم  هــاي بي
هاي خاص يك متن سطح ارتبـاط  ها عالوه بر ويژگيشود. هريك از اين ارزش مي  بررسي

  سازد.متن و مخاطب را نيز روشن مي
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 هاي تجربي ارزش 1.1.4

هـاي تجربـي و گفتمـاني    ) واژگاني يكي از مهمترين ارزش collocation »(آييباهم«بررسي 
اي هاي زبان است كه در نتيجة آميزهاي ساختي ميان واژهآيي ، رابطهبا هم« آثار ملكي است. 

رابطـة تنگاتنـگ ميـان    «) پورتسـيگ  80:   1378اشـي، (افر» دهد.از صرف و معني روي مي
است. هليدي و حسن نيز در مباحـث  ناميده»  با هم آيي» « ها در سطح جمله را وقوع واژه

 1381انـد. (پنـاهي،   يـادكرده » آيـي تكرار و هـم « كالمي، از اين انسجام واژگاني و با عنوان 
و تناسـب  » شـمول معنـايي  «است.  ) تقسيمات متعددي در زمينة با هم آيي وضع شده202:
مـان مراعـات النظيـر يـا صـنعت      كننـدة ه آيي تداعيهاست. در بديع سنتي باهم جملة آناز

  است.   تناسب
سـتحكام فـرم درونـي شـعر     از مهمترين عوامل در تشـكل ا  باهم آيي مبتني بر تناسب

اي  كننده تعيين تناسب نقش) چنانكه در آثار ملكي هم 13: 1393رود. (اسكويي ، شمار مي به
آسمان يكپارچه غرق آبي مـي شـود/   «گيري فرم عمودي و افقي شعرهاي او دارد: در شكل

 / غنچـه  گشـود  لـب «.. )؛ يـا  1372- (از هـواي صـبح   » شودآفتاب از پشت در/  آفتابي مي
  )1393 - ها غنچه دل (حرف»   نشين.. چله

هر چه هست «...وجود دارد. مثالً   يابد:آيي در تضاد واژگاني آثار نمود ميگاهي اين هم
) ؛ گاهي اين تضاد نـخ پنهـان محـور    1391 –(اشتباه ..» و هرچه نيست / يا سفيد / يا سياه 

» وقتـي / جـاي تـو / خـالي اسـت     پر مـي شـوم از غصـه    «عمودي شعر است. مثل طرح : 
 گـار ان«...مي شـود: ديده» شمول معنايي «) گاهي هم به صورت رعايت 1393- نباشي  (وقتي

  )1394- (خواب  »تعبيرش ...  كه / خوابي است خواب يك يك روياست/ 
هـاي تجربـي و   هاي امروزي بخـش ديگـري از ارزش  كاربرد واژگان كهنه در كنار واژه

است ، چون هويت زباني شاعر است. حركتي كه در شعر ملكي ماهيتي پيوسته و پويا داشته
زدا انجـام  وجوان بـا رويكـردي آشـنايي   درجهت گسترش دايرة لغات كهن براي مخاطب ن

 /پركشـيد  رسيد تا خزان: «...» تيغ ، نيزه، كارزار ، بهاران و خزان« هايي مثل است. واژه  شده
  )1385»( / قاصدك.. رفت باد دوش / روي شاپرك
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ــد  ــم«فراين ــازياس ــاديق ارزش nomlnalization»(س ــر مص ــي  ) از ديگ ــاي تجرب  –ه
توانـد تبـديل بـه    عالوه بر داشتن شكل دستوري در جمله ميفرآيندي كه  است.   ستوريد

: 1379، يست. (ايزديبندي آن فرآيند در آن ناسم يا اسم مركبي شود كه هيچ نشاني از زمان
؛ »لبخند آبي « ؛ يا »ها... تقسيم خوبي«توان به : سازي در آثار ملكي مي) از مصاديق اسم190

  ) اشاره كرد.1384»( .. زار پرنده آن از«.. ؛ يا »آسمان يكپارچه / غرق آبي مي شود«

  هاي بياني ارزش 2.1.4
بيني و شخصيت و محيط هنرمند را براي به ، جهانمشبه«نشان مي دهد  تشبيه ارزشي بياني

» يافــت. راه تــوان بــه دنيــاي درونــي نويســنده و شــاعركنــد و از آن مــيمــا ترســيم مــي
بافت و متأثر از  شعرهاي ملكي به دور از پيچيدگي ، سادهها در ) تشبيه76:  1393،  (شميسا

هـاي خـوب بـه    )؛ يـا  لحظـه  1365اسـت.(  »ماننـد دريـا   زنـدگي «موقعيتي شـعر اوسـت:   
كـه   - »روزهـاي بادبـادك   «بـه  » روزهـاي گـرم  « ؛ يـا  »طلوع لحظة و دوستي شروع  لحظة«

؛ با تشبيه والـدين بـه   هاست كنندة شادماني روزهاي تابستان و فرصت پرواز بادبادك تداعي
هـاي بـديعي مثـل    به آرايه..» پدر بزرگ / مجنون/ عزيز نيز/ ليلي « هاي عشق كهن مصداق

 نوبت عاشقي،» ( باشم؟... تو عاشق كه /  نبايد چرا!  چرا«..رسيده است: » استفهام انكاري «
1383 (  

نظرش هسـتند:   مورداي براي رسيدن او به اهداف ها در آثار ملكي وسيلهدر واقع تشبيه
 پشت از كه بود باز / ويندوز رو به رو هيچ من/ با وگوي گفت: /  چت عنكبوت تار:  وب«

اشـاره اي  ) 1383- (پنجـره بـي بهـار    » رفت و بهار / آمد كشيده هايپرده پشت پنجره / از
مستقيم براي نوجوان غرق شده در فضاي مجازي كه دچار نقص ارتبـاط بـا موفقيـت،    غير

است. تشبيه ها در اين نمونه يـك معـادل سـازي موفـق     ، و زبان و فرهنگ خود شدهزمان 
است. از منظر گفتماني اين رويه حسـن تعبيـري در   و..»تارنما« ؛ »وب«هايي چون براي واژه

شود. نشان از عملكرد سازندة كردار گفتماني جهت نزديك شدن به دنياي مخاطب تلقي مي
  دنياي دارد. شاعر در تعامل با مخاطب و 

اسـت.  هاي مختلـف تجربـه دانسـته   اي براي بازنمايي جنبهها را وسيلهاستعارهفركالف 
:  1379اند. (ايزدي ، داشته» هاي ايدئولوژيك هاي مختلف را داراي وابستگياستعاره«يعني 
 انـد. ها در شعرهاي ملكي معموال به صورت مكنيه ( جاندار پندارانـه) آمـده   استعاره) 183
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؛ »دشت خالي دست«و  »باد دوش«؛ »دل درخت« اند. مثلمعموالَ بر بستر طبيعت طرح شده
رو/  وتو نيست/  اين پيادهي منرو فقط /  در كنار كوچهاين پياده«...در اين اثر » پياده رو «يا 

نـه فقـط اسـتعاره از    » پيـاده رو ) «1370 –(تا سراسر زمين » شودتا سراسر زمين كشيده مي
هـا در  گي است، كه به بيشتر از آن هم تأويل پذير است. در واقع  برخي از اين اسـتعاره زند

انـد. مثـل   آثار شاعر عالوه بر تشخيص، به سمت استعاره هاي مفهومي نيز تمايل پيدا كـرده 
  ».پشت يك لبخند:« همچنين استعارة » از دشت رفته رفته پريد آواز « اين مورد 
سان و مكرر يك معناي بر كدبندي يك«ر ميان كلمات يك شعر به عنوان رابطي د تكرار

انتقـادي  گفتمـان  ) در تحليـل 65، 1393(مهـاجر ، نبـوي :  » انديشگاني واحد استوار اسـت. 
 هـاي تكـرار در آثـار   شـود. نمـود  آيي واژگاني در نظر گرفته مييكي از عوامل همعنوان  به

» بند«؛ »تكرارهاي واژگاني«هايي مثل نمونه است.» هاي هنريتكرار«دهة ملكي عموماً   چهار
 آيد... كـي مي بند / اين قدر چه كفشم اين به «..در كلمه يا عبارت ... مثل» كاربرد جناس«و 

  ) 1391(لبخند آبي، » آيد؟  مي بند باران و برف

 اي هاي رابطه ارزش 3.1.4

بـاره  اسـت. فـركالف در ايـن   انتقـادي  گفتمان آميز در تحليلاز موارد مناقشه» حسن تعبير«
هاي اجتناب را در رابطـه بـا   اي، غالباً استراتژيتوليد كنندگان متن به داليل رابطه«گويد:  مي

رود كـه  اي به كار ميگيرند. حسن تعبير در مورد كلمههاي بياني كلمات در پيش ميارزش
 1379ايزدي ،»( شود.ر تر يا آشناتاي متعارفبه منظور اجتناب از ارزش منفي جانشين كلمه

انتقادي حسن تعبير محدود به كلمه اسـت، درحـالي كـه در شـعر      گفتمان) در تحليل179: 
كنـد. ايـن جنبـه در    محدود به كلمه نيست. اين اتفاق در جمله يا مضمون اثر نمود پيدا مي

وردن علتي يعني شاعر با آ است.) بيان شدهPhantasticetiogy »(حسن تعليل«ادبيات با عنوان 
هنــري خيــالي و شــاعرانه يــك برداشــت معمــولي را بــه يــك ارزش زيبــايي شناســانه و 

در نمودهايي چون زيبا جلوه دادن زندگي ساده » حسن تعبير« كند. در آثار ملكي  مي  تبديل
- (زنـدگي در روسـتا   » زندگي در روستا گاهي /گفتگوي خوشه با بـاد اسـت  « روستايي : 

 هـا  ..مورچـه « هاي طبيعت عـاطفي:   جريان داشتن عشق در تمام جلوه)؛ يا تأكيد بر 1365
 تازه خبري / با را راه / خستگي رسندمي هم به كه سخت/ چون كار از شد نخواهند خسته

  )1370 - (مورچه ها» كنندمي در به بوسه يك و
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. در اسـت ) دانسته38: 1393(شميسا، »  كنايه«شميسا نزديكترين شكل بياني به ايهام را 
اسـت. در آثـار ملكـي    تحليل گفتمان نيز كنايه مثل ايهام نوعي پوشـيده گـويي تلقـي شـده    
هاي فراواني از كنايات مصاديق ايهام و ايهام تناسب چندان پر شمار نيستند. در عوض نمونه

. كنايه در تحليل گفتمان انتقادي منهـاي وجـه كـاربردي    در شعرهاي اين شاعر وجود دارد
مثل »: كنايي هايفعل «ها در آثار ملكي به صورت سترش روابط است. كنايهفرصتي براي گ

بـا  »: «... كنـايي  اصطالحات«يا به شكل  ؛» روند...ها / تند تند آب ميدرخت در عوض«... 
)؛ يـا  1370 –(جنـگ خيـالي   » هجوم بادها، سپاه ابـر/  رفتـه رفتـه تـارو مـار مـي شـود...       

اسـت:  كننده به صورت تعريضي به يـاد مانـدني آمـده   غافگير و شده حساب هاي بندي پايان
/  امـروز  اسـت  آبـي  و شـفاف  و صـاف  / آسـمان  گرفته وزيدن اما  / باد، دود مه و گاز«....

/  دم هـر  لحظه هر اينكه از است/ غافل بخند و بگو گرم / شهر امروز است آفتابي و روشن
اغلب اين كنايـات بيـان سـادة     ).1392 –(زندگي چهار »   است بند باد يك به مان زندگي

 هاي زباني است. حقايق زندگي با سوية فلسفي بدون پيچيدن در لفافه

بخشـي  » تركيبات و اصطالحات به زبان محاوره « هاي گفتمان انتقادي كاربرددر تحليل
رود. ايـن رويـه   تر شدن مخاطب به متن بكـار مـي  از بافت موقعيتي اثر اند. كه براي نزديك

كنـد. تركيبـات و اصـطالحات يـا بـه      نقش بسزايي در ارتباط بين مؤلف و مخاطب ايفا مي
 اند. يا بـه شـكل اصـطالحات مربـوط بـه حـوزه گفتـار مثـل        هاي معموليصورت عبارت

خواهد او / دانم، مرا ميخوب مي« كند:كند/ آتشي در كوچه بر پا ميامروز غوغا مي  آفتاب«
  )1380(پشت يك لبخند،» كند... ميچون كه هي اين پا و آن پا 

) با هدف تغيير فضا، لحن روايت و خطاب شـاعر اسـت.   indulgence»(التفات « صنعت
هـاي  تواند شگردي براي جلب نظر مخاطب تلقي شود. نمونهدر تحليل گفتمان انتقادي مي

با بررسي شده از گفتماني پويا در جهت جلب توجه مخاطب و تالش براي ايجاد پيوستگي 
ترين  رنگاز پر» خطاب«و » تغيير لحن«وجه  ذهن او در محور عمودي اثر حكايت دارد. دو

خبـر  نمودهاي صنعت التفات در شعر شاعر در اين چهار دهه است. چنانكه در اين نمونـه  
بهـار تـازه   »/ رنوشـت مـي آيـد!   بهار ديگـري از سـمت س  « است : آمدن بهاري تازه را داده

كشف بافت «نظران اين صنعت را در شعر مشوقي براي ) صاحب1392- (تو...». هستي !   تو
اند، و ابهام هنري حاصل از دانسته) 162:  1391(رحماني و رادمرد،  »و موقعيت ثانوي شعر
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انـد. اتفـاقي كـه سـبب     برشمرده» موجب پديد آمدن نوعي لذت دروني در مخاطب« آن را 
  شود.) ميهمان»( هاي تأويل به روي مخاطب افق«گشايش 

يكي ديگر از مصداق هاي التفات اسـت ، كـه در شـعر    » واگرداني گونه كاربردي زبان«
زود جمع كن بـرو / ايـن بسـاط را از    «زند: يك نفر از آن ميان /داد مي): «.. 1370- (هزار پا

ـ    !»/ اين پياده رو  و الاقـل بـه پـاي خـود     آي ! / اي هزار پاي كوچـك قشـنگ ! /كاشـكي ت
شود.  زبانِ تلفيقي شاعر موجب شكل گيري اين گونه از التفـات در  يده ميد» داشتي  كفش

  است. اثر شاعر شده است. اتفاقي كه متن را  برجسته، و به دايرة ذهني مخاطب نزديك كرده
  

 تفسير 2.4

اسـت.  فركالف مرحلة تفسير را فرآيندي مشترك بين مشاركين گفتمان و تفسير متن دانسته
اسـت. مقصـود   » ذهنيت مفسـر «از نظر او تفسير درك متن براساس ) 215 :1379 نيستاني،(

اي اوسـت. مفسـر بـر اسـاس بافـت مـوقعيتي اثـر        زمينـه فركالف از ذهنيت مفسر، دانـش  
كنـد، تـا   و روابط بينامتني را در متن تفسير مي فرض هاي ارتباطي موضوع، درون مايه پيش

  راه يابد. » تبيين«م تحليل يعني براساس نتايج به دست آمده بتواند به سطح سو

  ها فرض و پيش )themeمضامين ( 1.2.4
را بـه موضـوع تـرجيح    » مايـه جـان «ها اولين گام تفسيرند. البته فـركالف كـاربرد   درونمايه

ــتن اســت. در حافظــة بل    داده ــتن خالصــه تفســير م ــة م ــد مــدت اســت. چــون جانماي ن
: 1379اي اسـت. (فـركالف،  خبـري و رابطـه  هاي و در بردارندة همه جنبه ماند، مي  مخاطب

اند در هر دهه ضمن پيوند ها عالوه براي آنكه واجد اين شرايط) در آثار ملكي موضوع219
انـد.  با موقعيت و رويدادهاي زماني با نگرش مخاطب او را با زواياي تازه تري آشـنا كـرده  

در ايـن  يي كـه شـاعر   هـا ها در آثار ملكي قابليـت تأويـل پـذيري دارنـد. موضـوع     موضوع
 - طبيعـت و زنـدگي، اجتمـاعي   « است، و در پـنج شـاخة اصـلي    دهه به آنها پرداخته  چهار

اند. او ذيل اين موارد بـه  خالصه شده» جنگ و عاشقانه  - مذهبي، مقاومت  –سياسي، ديني
نيز » ، جنگ، صلح،... هاي كارها، محيط زيست، بچهزندگي، بهاريه« مضامين ديگري چون 

  است.  داختهپر
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ها در بسياري از آثار ملكي بسيار نزديك هسـتند. فقـط آثـار    ها و موضوعالبته درونمايه
دهة شصت قدري با سه دهة ديگر اختالف سطح دارند. چون پس از اين دهه با تغيير فضا 

اسـت.  در دهة هفتاد، شكل نگرش شاعر نيز همراه با فضاي اجتمـاعي جامعـه تغييـر كـرده    
 - هـاي اجتمـاعي و محيطـي    با توجه به ضرورت - هاي آثارش خاب درونمايهملكي در انت

گزيده كـه ضـمن روزآمـد بـودن، كـامال      هايي را برمايهبسيار نكته سنج عمل كرده و درون
ها بـراي مخاطـب عـالوه بـر     مايهمتناسب با گروه سني مخاطب باشد. بسياري از اين درون

هـا در  مفـاهيم زنـدگي اسـت. در شـعرهاي او درونمايـه     مفاهيم ساده فلسفي تداعي كنندة 
تر شده است. به خصـوص مـواردي كـه در نفـي جنـگ،      دهه نسبت به دهة قبل عميق  هر

 هاي زيست محيطي و عشق است. دغدغه

هاي اصلي يا كليد واژه» كانوني واژگان«عموماً از ميان  )titleها(عنوان در اين چهار دهه
هـاي   ، يا از نوع آرايه»1375- ر پا ، و هزا 1391- هرزه«مثل شعر هاي  اند.شعر انتخاب شده

است: شعر انتخاب شده» موضوع و مضمون«؛ يا براساس »1391لبخند آبي،« ادبي مثل شعر 
؛ يا بر گرفته از عبارت يا سطري از شعر هسـتند.  »1364- ؛ و دو نامه 1392 - سكوت« مثل 
 بـه  اشـاره  شـعر بـا   درك فضاسازي، در هاعنوان«ه همانطور ك». 1380- بيا بگير سيب « مثل

 تواننمي گاهكلي طور به. دارند نقش شاعر جنسيت و عاطفه ها،انديشه تبيين مايه، به درون
 )34: 1394 دهرامي،. » (داد قرار خوانش مورد دقيق صورت عنوان به به توجه بدون را شعر

 هايبرگ آيد/ مي كه باران«  چون بخشي از شعر است. مثل اين نمونه در ميان آثار ملكي:
  ) 1391»( شوند مي زيبا و سبز/  چكه چكه/ چشندمي را تازگي/  پرغبار

  )cohesionانسجام ( 2.2.4
 گيـرد. ايـن انسـجام   ي آن شـكل مـي  » هـا عناصر و بخش« متنيت هر اثر در هماهنگي بين 

؛ حـذف بـه   عواملي است كه هاليدي و حسن آنها را تابع عواملي چون  جـايگزيني حاصل 
انـد. هاليـدي چنـين خلـق و     قرينه انسجام واژگاني؛ ربطي؛ پيوستگي و چسبندگي خوانـده 

) كـه در بخـش توصـيف ذيـل     56: 1385اسـت. (داد ،  تشخيصي را تـوانش متنـي ناميـده   
  از اين انسجام اشاره شد.  هايياي، بياني بخشهاي تجربي، رابطه ارزش

تـرين  هستند. بطور مثـال پـر بسـامد   و موجب انسجام متن »  ارجاع«ضماير از مصاديق 
اسـت. كارشناسـان بـر    ) تـو ( شـخص  دوم شصـت ضـمير   ضمير در آثـار ملكـي در دهـه   
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 گيـري شـكل  در«نقشـي جـدي ايـن ضـماير       و» مـتن  در »تو و من« ضمير سيال  سرشت«
بيشتر به » ما«) ضمير 62  :1393 نبوي، مهاجر و(اند. تأكيد كرده »بينافردي كنش و گوو گفت

 در شود. فركالف آن رامنظور ارجاع به مفهوم درون گروهي گوينده حاضر به كار گرفته مي
است. فـالر از نقـش تعيـين كننـدة آن در بوجـود آوردن      دانسته شراكتي ايدئولوژي خدمت

) در آثـار ملكـي   29: 1390 ، پاينده و خـوزان ( است.ياد كرده » ايدئولوژي« و »  بينيجهان«
بـاالترين ميـزان كـاربرد را دارد.     هفتـاد  و شصـت  دهـه  در )مـا ( جمع شخص اول ضمير 

بـه دنبـال    گرفـت  نتيجـه  تواندر آثار اين دو دهه مي» ما «رو با وجود فراواني ضمير  اين  از
و ترويج باورهـاي رايجـي اسـت كـه      تبعيت از نظم گفتماني مرسوم شعر كودك ونوجوان

 عيني جنبة«كه  ضمير او نود و هشتاد دهه در ولي اند.عموماً ايدئولوژي جامعه را شكل داده
هـا در  است. بعضـي ارجـاع  بيشترين بسامد را داشته )همان.» (دهدمي متن به غيرشخصي و

طـرف و   نآ«هـاي ارجـاعي   است. مثل نشانهشعرهاي ملكي موجب رخدادهاي هنري شده
 اسـتعاري  را بين دشـمنان و كودكـان نشـان داده، و هـم مـاهيتي      فاصله و بعد » اين طرف

(در دل  .اسـت  دوسـت  جايگاه»  طرف اين« و دشمن جايگاه»  طرف آن«يعني . است  يافته
  )1363- آتش و دود

از گردد. چون زبان آثار او تلفيقـي  انسجام زبان در آثار ملكي به شيوة تلفيقي نيز باز مي
زبان گفتار و معيار است. اين شكل تلفيقي زبان تبديل به پـل ارتبـاطي بـين او و مخاطـب     

  در بخش توصيف به آن اشاره شد. » هزار پا«است. چنانكه در نمونه شعر اش شدهنوجوان
ست. او بسـتر روايـت   شكل روايت از ديگر نقاط قدرت زبان و انسجام در آثار ملكي ا

ر داده اسـت. چنانكـه هـر بنـد شـعر      هاي مستقيم قـرا ، يا نقل قولآثارش را گاهي گفتگو 
مـادر خـوب مـن،    « شده است:  روايت هاشخصيت از يكي زبان از» 1365 –سپاه بهار   با«

  ». وقت ماندن نمانده ديگر هيچ« و؛ » خداحافظ!
ست. جستجوي صورخيال هاي توصيفيترين عامل انسجام در آثار ملكي در شبكه بزرگ
قي عوامل تعيين كننده ديگر در انسجام اثرند. عموما ساختار محور عمودي و افقـي  و موسي

اي از تصاوير منسجم شكل گرفته است. اين انسجام تصـويري در قالـب   آثار ملكي با شبكه
اي از روايـت  است. سـالجقه ايـن گونـه از ايمـاژ را گونـه     آورده شده» ايماژهاي توصيفي«

  است. دراين ايماژها   دانسته
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طور كه مونتاژ در عكـس   روايت برپاية نوعي روايت علي و معلولي استوار است. همان
سازي و همنشيني محدود بـه   تواند آرايش همنشيني را جهت دهد. اين همو پوستر مي

آورد. بدين ترتيب منطـق   مي  وجود بلكه مناسبات مفهومي را بهشود؛ زمان و مكان نمي
پايه توصيف است و تصوير سازي در آنها ، نه در يك ها برپي رفت دراين گونه روايت

گيرد، كـه  تصوير كوتاه و ساده، همانند پنداري براساس يك شبكة توصيفي صورت مي
نوعي روايت كه بيشتر بر ترسيم مي شود و سپس در نتيجة آن ، تصوير كلي يك فضا ، 

 كنـد. ارچوب ثبـت مـي  هـ نماياند و در يك چاستوار است، آن را باز مي» تقرير و بيان«
و اساس شكل گيري اين ايماژها ، بسترطبيعت و زندگي است و به منظور بازنمايي   پايه

 يابنـد.  مـي  در هيـأتي بـه هيـأت ديگرتجلـي    »  آشـنا « عناصـر  » ناآشنا كـردن «هنري و 
  )69: 1385  (سالجقه،

  است. » 1367 –انتظار «و » در سراسر زمين« هاي آن شعرهاي از نمونه
اي كـه در كـاربرد   ي گفتاري عامل تأثير گذار ديگر در انسجام اثر هستند. جنبـه هاكنش

ها مشخص كننده معاني ) بررسي اين كنش235: 1379گيرد. (ايزدي، شناسي زبان شكل مي
اي خود و تفسيرشان از بافت متن به خاصي است كه مشاركين گفتمان بنا به نياز دانش زمينه

دهند.(مثل بيان قـول، تهديـد، سـؤال و دسـتور..) ايـن      بت مياجزاي تشكيل دهنده متن نس
هاي متن، آنچه را كه به شكل تلويحي در آن ها با برقرار كردن رابطه منطقي بين سرنخكنش

) براسـاس ايـن   38: 1389كنند. (پهلوان نـژاد و رجـب زاده ،  پنهان است به روشني بيان مي
هاي كنشي بودند. بسـامد  حقيق داراي جملهبررسي تنها يك سوم آثار بررسي شده در اين ت

ها در دهه شصت و نود باالتر از دهة هفتاد و هشتاد است. البته در دو دهة هشتاد اين جمله
 هم سوسك خدا/ به«هاي آن كنشي است. مثل ها و جملهآثاري هم وجود دارد كه تمام فعل

 - (اجـازه » ! دهـيم / نمـي  دهـيم؟ مي اجازه او به /  هم وتو من كند/ ولي زندگي داد / اجازه
پرسـش  «اي كنشي  اين چهار دهة در قالب هتحقيق دريافت اغلب جملهاين  .) است1382

انـد.  رفتـه كـار  بـه » هشـدار «براي به چالش كشيدن ذهن مخاطب يا با هدف بيان » و سؤالي
بـا   - نـه نگـاه از موضـع باال(يـا قـدرت)      - ملكي در آثارش اغلب با هدف آگـاهي بخشـي  

گفتاري بـر چگـونگي روابـط    كنش» گفتمان انتقاديتحليل«است. در اش حرف زدهاطبمخ
هايي توأم با هشـدار و  توان  نتيجه گرفت درخواستاجتماعي اشاره دارد، به همين دليل مي

به نتيجه  است، تا مخاطب خودهايي براي به چالش كشيدن ذهن مخاطب مطرح كرده سؤال
  نظر شاعر برسد. مورد
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  ) در شعر ملكيintertextuality( نمودهاي بينامتنيت 3.2.4
تغيير ) »( گونيديگر«(اقتباس) يا » گونيهمان«ها با يكديگر از طريق بينامتنيت بر ارتباط متن
) فركالف تحليـل بينـامتني را مـرز ميـان مـتن و كـردار       24: 1394تأكيد دارد. (نامورمطلق،

ز زاويـة كـردار گفتمـاني بـه     ل بينـامتني ا اسـت. چـون معتقـد اسـت تحليـ     گفتماني دانسته
تقسـيم  » بينامتنيـت سـازنده  «و » بينامتنيت صريح «نگرد. او بينامتنيت را به دو شاخه  مي  متن

كرده است. بينامتنيت صريح دال بر كاربرد مستقيم متني در متن ديگر است. ولي بينامتنيـت  
» بيناگفتمانگي«ن مرتبط يا همان سازنده كاربرد يكي از عناصر نظم گفتماني ديگر در يك مت

  ) 68- 66: 1394است. (سلطاني، 
هاي »آشنايي زدايي«بينامتنيت نمودهاي بسياري در آثار ملكي دارد،  از آن جمله است : 

روايت مبتني بـر سـاختار   » دو نامه «متعدد از شيوة مختلف روايت در شعر چنانكه در شعر 
بـازآفريني   فولكلـور قـديمي   بر مبناي يك بـازي ) 1381( »كالغ پر«يك نامه است؛ يا شعر 

نوبـت  «در شـعر   نوجـوان  مخاطـب  براي هايي كه در بيان مضمون عشقتلميح است؛  شده
بـراي  » غـزل «هاي سنتي مثـل  است؛ همچنين  استفاده از برخي قالبآمده» 1380 –عاشقي 

از يـك   زداييشعر نوجوان كه در شعر معاصر اين گروه سني كمتر متداول است. يا آشنايي
مستقيم تقيم يا غيرقديمي (كودك واكسي ) ؛ يا اقتباس و تأثيرپذيري مس –موضوع اجتماعي 

ها، اصطالحات حوزه گفتار، آرايه هاي ادبي و المثلاز ديگر متون؛ همچنين باز توليد ضرب
) كـه  1364» (تاخدا«؛ و يا شعر »برندكاله تورا بادها مي«آثار ديگران از برجسته ترين. مثل : 

....» باز باران با ترانه « - نوستالژي كودكي ايرانيان - » گلچين گيالني«اقتباسي از ترانه معروف 
- پوراست كه استقبالي از يكي از آثار قيصرامين» ناگهان چقدر زود «است. نمونه ديگر شعر 

هــاي شــاعراني چــون هــاي محتــوايي كــه در آثــارش از نگــرشاســت. يــا تــأثير پــذيري
هاي سهراب سپهري به دليل دوري از شود. به تعبير منتقدان ديدگاهسپهري ديده مي  سهراب

است. ملكي هـم در آثـار   فضاي خشونت و تاريكي بسيار مورد توجه نسل جوان واقع شده
توان گفت بينامتنيـت در  است. بر اين اساس ميهاي از اين دست بودهخود به دنبال انديشه

  بوده است.» بيناگفتمانگي« و  آثار ملكي از نوع سازنده
  

  تبيين 3.4
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ديدن گفتمان به عنوان جزئـي از رونـد مبـارزه اجتمـاعي در ظـرف      «تبيين در نظر فركالف
هـاي  ) اين مناسبات شامل همه زيـر سـاخت  245: 1379(نيستاني، » مناسبات قدرت است.

 سـطح  در ايـن  گرشود. تحليلهاي تاريخي ميايدئوژيك ، اعتقادات ، و باورهاي و نگرش
 جامعه متعارف باورهاي از زداييطبيعي راهبرد با متن ايدئولوژيك پنهان معاني كشف صدد

  آيد. مي بر

  هاي مطرح در آثار ملكي ديدگاه 1.3.4
اسـت. انديشـه در   اي ساده و قابل فهم، مطـرح كـرده  هايش را بر مبناي فلسفهملكي ديدگاه

همـدلي ومهربـاني    ق به  رضايت از زندگي است.شعرهاي ملكي توأم با واقعگرايي و تشوي
 و امروز جهان در هاانسان غلط به عملكرد اوست. ملكي نسبت صداي پنهان بسياري از آثار

شاعريســت كــه  نقدگرايانــه دارد. او انــد، رويكــرديكــرده وارد طبيعــت بــه كــه صــدماتي
اين رو گـاهي حتـي از   خواهد محدود و فقط در حيطه مرزهاي جغرافيايي بينديشد. از  نمي

هاي بعد با اين انديشه را در سال »بگو كه شب زيباست«است. مثل شعرمرزها نيز فراتر رفته
 است. نگاه صلح طلبانه و نفي جنگ بيان كرده

در آثار  .استداده پرورش آن با مطابق هايش راكرده، وديدگاه حركت زمان با او همسو 
بـوده اسـت.    مخاطب كردن وادار فكر به براي فرصتي گرا،ارزش هايديدگاه به او پرداختن

ها را درقالب سـؤاالت و  است، معموال اين ديدگاه» انتخاب«و » حق آزادي «چون معتقد به 
است، تـا ذهـن مخـاطبش را بـه چـالش بكشـد.       اشارات ساده بر بستر طبيعت مطرح كرده

)؛ 1391اشـتباه،  »(؟ كجاسـت  از باه؟/ اشـت  اشتباه به شودمي / ختم ها راه تمام راستي/ چرا«
اسـت   دهد نه سياه است نه سفيد؛ بلكه خاكسـتري دنيايي كه ملكي در شعرهايش نشان مي

، تـا سراسـر زمـين   »(از نگاه ماست..شود، اگر سياه / رنگ روز و ماه و سال/ اگر سفيد مي«..
1370(.   

  ها نگرش 2.3.4
تـرين  در اين مجال به برخي از برجستههاي متعددي هست؛ كه در آثار ملكي ردپاي نگرش

  شود: ها اشاره مي آن
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آرمـان شـهر او مثـل اغلـب شـاعران       ، در دهة شصت شهر ) گمشدهبهشت(آرمان* «
زندگي در روستا جاريست/ در ميان روستا، آري / زندگي تقسيم «..ست: » روستا نوستالژي«

گيـرد؛ ولـي در   وستالژي فاصله مـي هاي بعد از اين ن) با اينكه در دهه1365»(هاست..خوبي
   گويد.هاي درگذشته ميچنان از زيبايي) هم1375» ( عاقبت درخت ها«شعرهايي چون 

» سـكوت «شود. مثل شعر مي در اغلب آثار ملكي ديده» دغدغه هاي زيست محيطي*«
  ها گفته است. ) كه از مهاجرت پرندگان و خالي شدن النه1392(

شي سيال كه در بسياري از آثار ملكـي اسـت. گـاهي حتـي     و نفي جنگ، نگر» صلح*«
  ساخته است. » جنگ خيالي«براي گفتن از آن يك 

هاي ملكي در شـعر اسـت. مـثالً در    ترين نگرشيكي از برجسته» پرهيز از خشونت*«
هاي حوادث و احساسات زمان جنـگ اسـت. در   آثار دهة شصت كه جامعة متأثر از تالطم

را با هدف پرهيز از اشـارة مسـتقيم بـه    » مهاجر كوچك« استعارة » 1362- مثل پرستو«شعر 
است. يا در باز توليد يك روايت عاشورايي تنها به وجه اندوهناك واقعه تابوت شهيد آورده 
 بسنده كرده است. 

است، او اين بـاور  بيشتر آثار او جريان يافته باور سيالي است كه در» اعتقاد به تغيير*« 
  را در روند روبه رشد و تغيير آثارش محقق كرده است. 

كند. نقشي كـه  به شكلهاي مختلف در شعرهاي ملكي جلب نظر مي» تكريم والدين*«
هاي متوسط با او براي والدين قائل است كمابيش سنتي و منطبق با نقش والدين در خانواده

 رزش نهاد خانواده در نظر اوست. توجه به ا

» شادي؛ اميـد و عشـق  « با تأكيد بر مضامين پويايي مثل  هاي زندگيمهارت* ترويج 
شكلي از افق تربيتي است كه شاعر براي مخاطب مخاطب اش ترسـيم كـرده اسـت. مـثال     

دهـم /  اي سر مـي ...از ته دل خنده« مضمون شادي مثل زندگي نخ پنهان اغلب آثار اوست.
). او از هـر فرصـتي بـراي طـرح     1370پشت يك لبخنـد،  »( كند...ام مشت مرا وا ميخنده

كه » پشت يك لبخند«است. گاهي بر بستر يك بازي كودكانه مانند شعر استفاده كرده» عشق«
است. هم از نوع مرسوم و متداول كه براي مخاطب ايـن  هاي مادرو فرزند اي از عشقنمونه

دهنـد  اين موارد نشان مـي » بيا بگير سيب« ؛ و »نوبت عاشقي«مثل  گروه سني جذاب است.
اي نيست؛ بلكه پيچيده در زندگي است. كه عشق در نگاه ملكي يك پديده خاص و اسطوره

 را باران/ دلت و برف از ترسيمي چه براي« در اغلب آثار مثل اين نمونه: »اميد«همچنان كه 
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) 1385» (/ متـرس ! / مترسـك  كالغـان  و هاگنجشك به را اتتنهايي / و بسپار خورشيد به
  كند.جلب نظر مي

گرا بـه جهـان پيرامـونش    ، كه ملهم از نگرش واقع» سياسي - اجتماعي«هاي نگرش *
 اسـت بـه  كه در شعرهايي كه براي شخصـيت خـاص مثـل مترسـك گفتـه     اوست. همچنان

پرداخته  باورهايي والً به بياناو معم. ستهر نوجواني زندگي در كه كردههايي اشارهواقعيت
با اينكه موقعيت هاي مختلف او را به  .دارد شاعر ملي احساسات و گرايي مردم در ريشه كه

 جـاي گفـتن از   اسـت. او بـه  واكنش واداشته، اما صريح از مقـوالت سياسـي حـرف نـزده    
تأكيـد  هـاي سياسـي و مـذهبي    انقالبي بيشتر بر كاريزماي شخصيت – سياسي هايي آل ايده
 ». 1366مثل روزهاي عيد ،«است.   كرده

تأكيـد دارد. او در   امـروز  جهـان  مسـائل  تـرين اصـلي  از كه يكي »زندگي حق« * او بر
چرخـد، در هـر فرصـتي از زنـدگي     ها حول موضوع مـرگ مـي  اي كه بيشترين ماجرا زمانه
 داد اجازه / هم سوسك به خدا/ «است: است. حتي بر حق حيوانات هم پافشاري كرده  گفته

  ) 1380اجازه ، ..» ( كند  زندگي
 خواهـد مي معماگونه نگاهي با گاه گرايي(اومانيسم) نخ پنهان آثار اوست.چنانكه*انسان
كـه   متفـاوت پيرامـونش كنـد. توجـه مخاطـب را بـه افـرادي        هايآدم متوجه را مخاطبش

 و تميـز  ديگـران  مثـل  كـه  كسي« اند. مثل: هاي زندگي شهري از چشم ها دور افتاده دراليه
  )1370(نه مثل ديگران، ..» است  نگفتني اش/ زندگاني رازهاي كه / كسي نيست رفته شسته

  ها نشانه 3.3.4
ها) پلي به سوي شناخت و درك بهتـر محـيط   ها (نشانهدر شعر كودك و نوجوان نقش مايه

ا و باورهاي مؤلـف در  هاند. در تحليل گفتمان انتقادي هم عاملي براي تبيين ديدگاهپيرامون
 قدرت بردن ها در آثارش عالوه بر  باالشوند. هدف ملكي از كاربرد نشانهمتن محسوب مي

اش ايجاد و نهادينه كنـد.  خواهد در ذهن مخاطبپردازي انتقال باورهايي است كه مي خيال
گفتمـان او  هـاي مفهـومي در   ها يا اسـتعاره اي از كدگذاريشايد بتوان اين عملكرد را نمونه

اي پويـا بـراي   گـرا در پـي ايجـاد نمونـه    هاي طبيعتتلقي كرد. او با استفادة مكرر از نشانه
الگوسازي و همذات پنداري مخاطب بر بستر طبيعـت اسـت. چنانكـه اغلـب كارشناسـان      

آشنا كردن كودكان با «اند. هاي آموزش مفاهيم زندگي دانستهطبيعت را يكي از بهترين زمينه
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تـرين راه بـراي   هاي طبيعت در زندگي طبيعي و به صورت طبيعـي، بهتـرين، مطمـئن   جلوه
   )27:  1385(كريمي ، » وصول به معناي زندگي و پرورش حس جاودانگي است

گونـه كـه بعضـي از ايـن     است. آنكرده زداييهاي پرتكرار آشنايياو بارها از اين نشانه
اسـت. بسـياري از   شعر كودك ونوجوان شـده  هاي پر تكرارتبديل نشانه – اليت موتيف ها

است. هاي پرتكرار (يا اليت موتيف ) شدههاي خاص يا عمومي، ابتدا تبديل به موتيفنشانه
را » مترسـك « و » پيـاده رو «هايي مثل مخاطب پس از خواندن اين قطعات ناخودآگاه نشانه

توان گفت او قدرتي در هت ميكند. از اين جي آثار ملكي تلقي ميهامتعلق به دايرة موتيف
اي قديمي مـوقعيتي تـازه در آثـارش    هاي كليشهها دارد. يا به برخي از نشانهتصاحب نشانه

كننـده مفهـوم منفـي كهـن الگـوي      كه در شعر ملكي كه تداعي » سايه« است. مثل بخشيده
توان گفت ه مياي كاست. به گونهبكار رفته» سايه«نيست. چون مطابق با مفهوم علمي   سايه

  هاي آشنا با زندگي نوجوان است. »سايه«شعرهاي دهة هفتاد ملكي پر از 
 

  گيري نتيجه. 5
بر اساس بررسي و تحليل  آثار ملكي از منظر تحليل گفتمان انتقادي مـي تـوان ادعـا كـرد؛     

نگـاه  از  ملكي برپاية آثاري ساده، تفكراتي عميق را مطرح كرده است. آثار او معموال برشـي 
هاي نو در شعرهاي او همين گستردگي مضمون موجب تولد ايده .نوجوان به زندگي است

بر پاية تصاوير و مفاهيم ساده شده است. جنبة تعليمي آثار ملكي با اينكه تابع بافت موقعيتي 
هاي تازه تـري  تا افق است، گاهي از اين محدوديت فاصله گرفتهو جبر گفتماني زمانه بوده

  مخاطب خود نشان دهد. را به 
نكـرده، و بـا    رهـا  خـود  حـال  به مفهومي هايبا ارائه خالقيت نوجوانش را مخاطب او

نوجوانـان روشـن    هـايش را بـراي  ديدگاه ملموس نمادهايي ها؛عبارت و ها؛استفاده از واژه
 بينـي است. ملكـي بـا اينكـه  همـواره بـا ارائـة نمـادي نـو در پـي گسـترش جهـان            كرده

است. گفتمـان جـاري در آثـار    بوده؛ اما هرگز از دايرة تجربيات آنها خارج نشده  شمخاطبان
  ملكي نوجوانانه است. 

عرفاني در آثار اوسـت.   - هاي توحيدي ايدئولوژي شعرهاي ملكي حاكي از وجود باور
در عـين  » شـكرگزاري «؛ » زنـدگي  حق «است. تأكيد بر  در جهان او معتقد به وجود توازن

خشـونت آميـز؛    هايانديشه با پرهيز از» هادرد از گفتن«به جهان پيرامون ؛ » ادي انتق« نگاه 
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گـرا؛ صـلح طلـب؛    انساني در زندگي امـروز گويـاي نگـرش طبيعـت     هايدغدغه به توجه
   گرا؛ و مثبت انديش اوست. انسان
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شناسـي  زبـان  در گفتمـان  تحليـل  تكـوين  انتقـادي  گفتمان ليلتح .)1394. ( فردوس زاده، گل آقا
  .فرهنگي تهران : انتشارات علمي.  سوم)  (چاپ

  ) . فرهنگ توصيفي و كاربرد شناسي و گفتمان . تهران: علمي . 1392.( فردوس زاده، گل آقا
 ،1 ). دوره(فصلنامهپژوهي  ادب. وادبيات انتقادي گفتمان تحليل  .)1386(بهار .فردوس زاده، گل آقا

  .27- 19 صص. 1ش
- 45. صـص  18. ش 1).نقد بومي و گفتمان نقد ادبي مدرن. روشنان. دوره 1393آقاياري ،خسرو. (

62. 

). زبانشناسي انتقادي در قالب تحليل گفتمان انتقادي با معرفـي و نقـد   1394پور ،شعبانعلي. (بهرام 
 - 103. صـص  6و 5اجتماعي . سال دوم، ش  نقد كتاب علوم» . تحليل گفتمان انتقادي «كتاب 

113 .  
 سخن. نشر:  تهران). ها كاربرد و ها نظريه( بينامتنيت بر . درآمدي)1394(مطلق. نامور بهمن،

ـ  ). فرآيند با هم1381پناهي، ثريا. ( ان فارسـي . نامـه فرهنگسـتان.    آيي و تركيبات با هم آينـد در زب
 .221- 199).صص 19(پياپي 3. ش 5  دوره
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نامـه حضـرت   ). تحليـل مـتن شناسـي زيارت   1389پهلوان نژاد محمدرضـا ؛ رجـب زاده ، مهـدي.(   
 برپاية نظرية كنش گفتار. جستارهايي در فلسفه و كالم (مطالعات اسالمي)، پاييز و رضا(ع)  امام

 .54- 37، صص 2/85،ش 42زمستان، دوره 

ادبـي   نقـد .  گيـرد؟  مـي  شـكل  چگونـه  و چيسـت  موتيـف ) . 1388( الهام. محمد. دهقان، تقوي،
  . 31- 7 صص ،.8ش ،2دوره . (فصلنامه)

).فرهنگ اصطالحات ادبـي(واژه نامـه و مفـاهيم و اصـطالحات ادبـي فارسـي و       1385داد، سيما. (
  تهران. انتشارات مرواريد. اروپايي).

  ).جلد سوم لغت نامه.(چاپ دوم).تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1377دهخدا، علي اكبر.(
). بررسي چگونگي نام گذاري عنـوان شـعر در ادبيـات سـنتي و معاصـر و      1394دهرامي، مهدي. (

 ،3 ، ش7 كاردهاي زيبـا شـناختي آن. شـعر پژوهـي( بوسـتان ادب) . دانشـگاه شـيراز . دوره       
 . 37- 19  صص

(ويراسـت دو.  . ادبـي  نقـد  زبـان شناسـي و  .بـري  پيتـر  و الچ ديويـد  ، ياكوبسن رومن ، فالر راجر
  .  ني نشر:  تهران) .1390(ترجمه و گردآوري:مريم خوزان و حسين پاينده  چهارم)  چ.
 و اقسـام  و بالغـي  »التفـات « در معنـايي  بـازنگري ) . 1391بهـار  .(عبـداهللا  رادمـرد،  ،هما. رحماني

 ،45 سـال ). مشـهد  انسـاني  علـوم  و ادبيـات  دانشـكده  مجله( ادبي جستارهاي. آن كاركردهاي
 .168- 143صص ،176  ش

هاي نقد شعر كودك ونوجـوان ) .تهـران. كـانون    ). ازاين باغ شرقي (نظريه1385سالجقه، پروين. (
  پرورش فكري كودكان ونوجوانان.

) . قـدرت ، گفتمـان و زبان(سـاز و كارهـاي جريـان قـدرت در       1394سلطاني ، سيد علي اصغر. (
     جمهوري اسالمي) . (چاپ چهارم). تهران: نشر ني.

     ) . بيان . (ويراست چهارم) . تهران: نشر ميترا . 1393( شميسا ، سيروس
 و كـودك  ادبيـات  مـاه  كتاب. كودك ادبيات نظريه گفتماني تحليل).1381( .حسين االسالمي، شيخ

  .115- 11 ،صص60 ،ش1دوره. نوجوان
  ). تهران:انتشارات سخن. 1395). سبك و زبان در نقد ادبي. ترجمه:مريم مشرف(1999فالر، راجر. (

ترجمه: شعبان علي بهرام پـور وگـروه مترجمـان    . گفتمان انتقادي تحليل). 1941( .فركالف، نورمن
  .رسانه تحقيقات ). تهران:مركز 1379(
 معاصـر  كوتـاه  هـاي  داسـتان  كوتـاه  گفتمان انتقادي تحليل ي مقايسه) . 1382 بهمن. ( ليال قنبري،

 فارسي زبان آموزش ارشد كارشناسي نامهپايان.  نوجوان معاصر كوتاه هاي داستان و بزرگساالن
  شيراز. زبانان دانشگاه فاسي غير به
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 نوجوان . پژوهشنامه ادبيـات كـودك و   شعر شده فراموش هاي ). ضرورت1391مرجان.( كامياب،
 . 83 -  77 ،صص53 ،ش2. دوره  نوجوان (فصلنامه)

 ش و نمـايش مـرگ. روشـنان   هاي طبيعـت، نمـادي بـراي امـوز    ).جلوه1385كريمي، عبدالعظيم. (
   .32- 6،صص4، ش 1(دوفصلنامه).دوره 

گورين ويلفرد. ال و مورگان. لي ويلينگهام. جان .ار و ليبر ، ارل. جي. ترجمـه: زهـرا مهـين خـواه.     
  ). (چ. پنجم). تهران: انتشارات اطالعات.1394(

 معرفـت .  فـركالف  گفتمـان  تحليـل  روش و نظريـه  در جستاري).  1391. (جواد محمد محسني،
  . 86 – 63 صص )،11(3ش ،3دوره.اجتماعي(فصلنامه) فرهنگي

نوجـوان.   هاي درسي . پژوهشنامه ادبيـات كـودك و  ي كتاب). زير سايه1391محمد خاني، مريم. (
 .28- 17). صص 53(2سال چهاردهم. ش

اع مقـدس  ). تحليل گفتمان انتقادي شـعر دفـ  1394مقداري ،صديقه سادات. جهانگيري ، شكوفه. (
 ،19 م). مـتن پژوهـي ادبي(فصـلنامه). دوره    2008براي كودكان از منظـر رهيافـت ون ليـون (   

 . 160- 121،صص 65  ش

 نمايي باز). 1390(.مهدي  الديني، استاجي، اعظم. مشكوه ،رضا ، زمرديان مقداري، صديقه سادات. 
 و زبانشناسـي .  انتقـادي  شناسـي  گفتمـان  منظـر  از كـودك  بـراي  جنـگ  ادبيات در زنان نقش

  . 69-  47 ، صص5 ش ،3سال. خراسان هاي گويش
 منظـر  از كودك براي جنگ ادبيات در انتقام  يا  جوييآشتي روند بررسي). 1393.(صديقه مقداري،

 ،9 ، ش 5دوره. كــودك ادبيــات مطالعــات. الگــو يــك پيشــنهاد و انتقــادي  شناســي گفتمــان
  .134- 115  صص

 ملكي. مطالعات بيوك نوجوان اشعار در شاعرانه) ايماژهاي(تصاوير ). بررسي1391نجفيان، آرزو. (
  ،پاييز و زمستان.6كودك. ش ادبيات

  . برگ:  تهران.  باران ستاره). 1366( .بيوك ملكي
  . سروش:  تهران.  كمان رنگين بربال). 1370( . بيوك ملكي
  .  قدياني:  تهران. لبخند يك پشت). 1371( . بيوك ملكي
  . سروش:  تهران.  صبح هواي از). 1376(.  بيوك ملكي
  .ونوجوانان كودكان فكري پرورش كانون:  تهران.  ها دريچه كوچه). 1376( . بيوك ملكي
  .  تربيت منادي:  تهران. رو پياده در). 1380( . بيوك ملكي
  . نيستان:  تهران.  چيدن ستاره از باغي). 1382(. بيوك ملكي
  . ونوجوانان كودكان فكري پرورش كانون:  تهران.  بازباران). 1385( . بيوك ملكي
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  .  ونوجوانان كودكان فكري پرورش كانون:  تهران.  سيب بگير بيا) . 1387( . بيوك ملكي
  .افق:  تهران.بود عاشق مترسك).1389( . بيوك ملكي
  . نوجوانانو  كودكان فكري پرورش كانون:  تهران.  سنگي؟ تو چرا ).1394( . بيوك ملكي
  .مرواريد:  تهران.  بادك باد روزهاي ).1394( . بيوك ملكي
  .پيدايش:  تهران.  سگ بوق). 1395( . بيوك ملكي
  ). شكوفه(كبير امير:  تهران. رو پياده در). 1394( . بيوك ملكي

   . آگه تهران: نشر .شعر(دومين چاپ) شناسي زبان سوي به). 1393.(و نبوي، محمد مهاجر، مهران
 ). حس دامنگير اين شعرها. پژوهشنامه ادبيات كودك ونوجوان (فصلنامه).1382نظرآهاري، عرفان. (

  . 205- 196، صص32، ش 1دوره 
تا 1370(تابستان  سال مقاله شناسي توصيفي شعر كودك ونوجوان22). 1392هاشمي، نيره سادات.(

 .235- 215.صص 17). روشنان. ش1392تابستان 

ـ  گفتمان(چـاپ چهـارم). ترجمـه :     تحليـل  در روش و وئيز، فيلـپس . نظريـه  يورگنسن، ماريان ول
 ). تهران : نشر ني.1389( جليلي  هادي


