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یشـود بهگونـهای رفتـار کنـد کـه مقبـول طبـع دیگـران واقـع شـود .او همـواره تلاش
انسـان موجـودی اجتماعـی اسـت و ایـن مسـأله سـبب م 
یهـای
میکنـد تـا خـود را بهتـر از آنچـه هسـت نشـان دهـد .تکنیـک نقـاب کـه ابتـدا در عرصـۀ تئاتـر مـورد توجـه قـرار گرفـت ،بـا ورود بـه تئور 
دانشـمندانی چون یونگ و گافمن ،به روانشناسـی و علوم اجتماعی هم راه یافت؛ همچنین رمزگرایی بهعنوان مکتبی ادبی ،زمینه ورود
آن را به میدان ادبیات را فراهم آورد« .اسـطوره سـازی» یکی از اهداف کاربرد این تکنیک اسـت و از آنجا که مفهوم اسطور هسـازی از مفاهیم
کلیـدی تحلیـل گفتمـان ال کال و مـوف اسـت ،ایـن پژوهـش بـه تحلیل رابطه تکنیک نقاب و اسطور هسـازی در قصیدۀ «خروج رأس الحسـین
من المدن الخائنة» از قاسم حداد پرداخته و از روش تحلیل گفتمان ال کال و موف برای تبیین مسأله بهره گرفته است .در پایان این نتیجه
ی که با اسـتفاده از تکنیک نقاب بهوجود آمده ،وجود
حاصل شـد که در نمونه مورد مطالعه ،شـاعر توانسـته اسـت با ایجاد فضایی اسـتعار 
امـام حسـین(ع) و حـوادث واقعـی مرتبـط بـا قیـام ایشـان را بـه شـکلی آرمانـی بـرای مخاطـب بـه تصویـر بکشـد .وی با انتقـاد از جمـود فکری و
عملی اعراب و عدم خودباوری آنان ،احیاء ارزشها ،خودباوری و شهادتطلبی را مرکز اصلی گفتمان خود قرار داده و به اسطورهسازی سر
امـام حسـین(ع) در گفتمان خود پرداخته اسـت.

کلیدواژگان :نقاب ،اسطوره سازی ،تحلیل گفتمان ال کال و موف ،قاسم حداد ،امام حسین(ع).
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نقـاب (ماسـک) ازمجلـه شـگردهای شـخصیتپردازی در ادبیات اسـت .ایـن تکنیک،
ریشـه در هنر تئاتـر دارد؛ ولی به سـاحت دیگر علوم چون جامعهشناسـی و روانشناسـی
نیـز وارد شـده اسـت .دربـاره کاربـرد ایـن تکنیـک ،در تئاتر بایـد گفت «در پیشبرد طرح
منایـش ،زمانـی که خماطب هنـوز رسنخـی از انتظارات خـود دربارۀ شـخصیتهای منایش
در اختیـار نداشـته باشـد ،شـخصیتها مطابـق خواسـتۀ نویسـنده ،بـه خماطـب معرفـی
میشـوند .شـخصیتی کـه در واقـع چیـزی غیـر از آن اسـت کـه میمنایـد و خـود واقعـی
خویـش را در پـس نقابی مطابق خواسـت نویسـنده پنهان کرده اسـت .زمانی کـه ادعای
شـخصیت منایشـی را دیگر کنشـگران مورد پرسـش قرار میدهند ،خماطب متوجه میشـود
با فردی غیر از آنچه میپنداشـت روبهرو شـده اسـت .اینجاسـت که با برافتادن نقابها،
داسـتان گره گشـایی میشـود .اینها مواردی هسـتند که به پیچیـده کـردن و در عین حال
تکامل بخشـیدن به شـخصیتهای منایش کمک میکنند» (یوسـفیان کناری و مشکواتی،
.)6 :1394
2
اروینـگ گافمـن بـا هبرهگیـری از مهیـن تکنیـک در تئاتـر ،نظریـه خـود را در
جامعهشناسـی مطـرح میکنـد .وی در نظریـه منایشـی خـود به زندگـی اجتامعی بـه مثابه
صحنـه تئاتری مینگرد که کنشـگران انسـانی بـرای ایفای نقش و شـخصیتهای خمتلف
روی صحنـه میآینـد .از نظـر  ،صحنـه تئاتـر بهعنـوان اسـتعاره ،میتواند بـرای ترشیح و
پیگیری مفهوم کنش متقابل و نظریه منایشـی مناسـب باشـد که حتقق آن شـباهت بسیاری
بـا جهـان واقعیـت دارد .نظریه منایشـی گافمـن ،در جهـت ترشیح کنش متقابل و نشـان
دادن «خـود» قـدم برمـیدارد .تعریـف کنـش متقابـل از نظـر وی ،کنش چهره بـه چهره و
تأثیـرات متقابـل افـراد بـر کنشهـای یکدیگـر در حضـوری فیزیکـی و بدون واسـطه از
هـم میباشـد .گافمـن معتقد اسـت ،زمانـی که شـخصی مسـتقیم در مقابل دیگـران قرار
میگیـرد ،ممکن اسـت وقایعـی رخ دهد که آنها را مسـتقیام ً به اطالعات قطعی جمهز سـازد
کـه بـرای جهتدهی بـه رفتارشـان مورد نیـاز اسـت (گافمـن.)12:1391 ،
دربـاره کاربـرد نقـاب در روانشناسـی نیـز بایـد گفـت ،يکـی از مفاهيـم مهـم نظريه
کارل گوسـتاو يونگ 3در روانشناسـی حتليلی« ،آرکی تايپ» يا «کهـن الگوهای ناخودآگاه
مجعـي» اسـت کـه در ميان آنهـا« ،نقاب» بـا مفهومی خاص ،قابل بررسـی اسـت .به نظر
يونگ ،انسـان میکوشـد تا حد امـکان ،هبرتين تظاهـر و تأثري را در حميط اطرافش نشـان
1
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دهـد و خـود را بـا هرچـه از او انتظـار مـیرود ،مهاهنـگ کنـد؛ در حالـی که بسـياری از
عالقههـا و احساسـات خـود را بـه درون ناخودآگاهـش میرانـد .يونگ اين موضـوع را با
عنـوان نقـاب ،مطرح میکنـد .نقاب در واقع مهان نقشـی اسـت که جامعه از فـرد انتظار
دارد و فـرد ،شـخصيت اصلـی خود را پشـت آن پنهان میکند (شـولتز ،دوان پی و شـولتز،
سـیدنی آلن.)۴۹6-۴۹5 :1388 ،
اکنـون بـه کاربـرد نقـاب در ادبیـات بازمیگردیـم .این مفهـوم با مفاهیـم دیگری نظیر
رمـز ،فراخوانی شـخصیت ،و ه مذات پنداری در ارتباط اسـت .ازمجلـه انواع نقاب،نقاب
اسـطورهای اسـت .در ایـن نـوع نقـاب ،خالـق اثر بـا بهکارگیـری یک یا چند شـخصیت
اسـطورهای (که ممکن اسـت شـخصیت تاریخی ،ملی ،دینی و  ) ...باشـند ،تالش میکند
پیـام اثر را به شـکلی رمزگونـه ودر قالبی ملموستر ،عملیتر ،چهارچـوب مندتر و در عین
حـال ادبیتر عرضـه کند.
از سـوی دیگر ،مفهوم اسطورهسـازی یکی از مؤلفههای حائز امهیت در حتلیل گفتامن
الکال و مـوف اسـت .ایـن مفهوم که با مؤلفههـای دیگر این گفتامن ،ازمجلـه «اصل ضدیت
یـا خصومـت» و «قابلیـت دسرتسـی» در ارتبـاط اسـت ،بـر ایـن امر تأکیـد دارد کـه برای
شـکلدادن بـه گفتمان و عملی کـردن آن باید بتوان عنصری را در آن ،اسـطورهای کرد .به
نظـر الكال ،اسـطورهها بـراى زندگـى ما رضورىانـد .جامعهاى كـه اسـطوره از آن خارج
ال آرماىن و بسـته شـده كه هيچ بحران و ىبقرارى در آن
شـده باشـد ،جامعهاى اسـت كام ً
راه نـدارد و مثـل ماشـينی سـامل كار مىكنـد و يا جامعهاى بـا ىبقرارى و بحران شـديد كه
هيچ فضايى براى بازمنايى ندارد .به عبارت ديگر يا قربسـتان اسـت يا تيامرسـتان (,laclau
 .)68 :1990بـه هـر حـال ،جامعـه نيازمند اسـطورهها سـت و بحرانهـا و ىبقرارىهاى
رسمايـهدارى موجـود ،نياز به اسـطوره را تشـديد مىكند.
بـ ه نظـر الكال ،فاصلـه واقعیـت و اسـطوره مهـواره وجـود خواهـد داشـت و مهین امر
امـکان ظهـور گفتامنهـا واسـطورههای جدیـد را میسر میسـازد .وی بـرای توضیـح
چگونگـی تبدیـل اسـطوره به گفتمان مسـلط ،از دو مفهوم اسـتفاده میکنـد؛ اولین مفهوم
قابليـت دسرتسـی اسـت ،يعنـی در دسترس بـودن در زمينـه و موقعيتـی كـه هيـچ گفتامن
ديگـری خـود را بهعنـوان جايگزيـن واقعـی هژمونيـك نشـان نـداده اسـت .بنابرايـن
دسترسبودن بـه تنهایـی میتوانـد پيروزی گفتامنـی خـاص را تضمين كنـد و آن را
تبدیـل بـه افق تصـوری جامعه کند .دليـل اين امر آن اسـت كه هيچ مقياس مشتركی
ميـان حمتـوای بیقراریهـای موجـود و اسـطورۀ بامناییکننـده آن ،وجـود نـدارد و در
ايـنصـورت ،تنهـا ايـن واقعيـت كه ايـن گفتامن ،باعـث برقـراری نظم میشـود ،كافی
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اسـت تـا پذيـرش آنرا تضمين كنـد .ايـن گفتامن جديـد را بخشهـای متعـدد جامعه
میپذيرنـد؛ نـه بـه ايـن دليل كـه حمتوايش را دوسـت دارند ،بلكـه چون كه ايـن گفتامن
نظمـی اسـت كـه جايگزين مناسـبی بـرای بحـران و بینظمـی عمومی تلقی میشـود.
بـه عبـارت دیگـر ،در بینظمـی نیـاز به نظـم احسـاس میشـود و حمتـوای واقعی این
نظـم ،دغدغـه ثانویـه اسـت .بنابرایـن امـکان هویتیابـی بـا یـک گفتمان سیاسـی
خـاص ،بیـش از آنکـه به خصوصیتها یـا حمتوای واقعی آن مربوط باشـد ،بـه توان آن
در تضمیـن نظـم و تـداوم جامعه بسـتگی دارد .در واقع در زمـان بینظمی ،فرد فضایی
خالـی ونوعـی خلأ هویت احسـاس میکنـد؛ در این رشایـط در وهلـه اول میخواهد
ایـن خلأ را پرشـده ببیند و نسـبت به حمتـوا ،تا حـد زیادی بیتفـاوت اسـت .بنابراین
حمتـوای گفتمان ،امهیـت ثانویـه دارد و توانایـی ایجـاد نظـم و سـاماندهی در جامعه،
افـراد را جـذب میکنـد .دومیـن مفهـوم قابلیـت اعتبـار اسـت .ویژگـی عامگرایانـه
و اسـتعاری گفتمان ،عامـل ایـن برتـری اسـت .در ایـن حالـت ،خصلـت نفـی و نقـد
گفتمان مسـلط ،برجسـته اسـت و دشـمنی بـا آن ،عامـل احتاد و انسـجام ایـن گفتامن
تلقـی میشـود .در حالـی کـه گزینههای دیگـر بر خواسـتههای جزئی تأکیـد میکنند،
گفتمان هژمونیـک جنبـه اسـتعاری بـه خـود میگیـرد و با تفسـیر عـام بحران ،خـود را
بهعنـوان چارچوبـی تعیینکننـده و پاسـخگو بـرای جمموعـۀ روزافزونـی از تقاضاهای
متنـوع ،معرفـی میکنـد .ایـن گفتمان میکوشـد جنبههـای خاصگرایانـه خـود را بـه
نفـع ُبعـد اسـتعاری ،کنار بگـذارد و در ایـن حالت ادعا میکنـد که قادر به بازسـازی
متـام حوزههـای اجتامعـی اسـت ( .)103 :1997 ,laclauاین گفتامن ،بـه تعبیر الکال،
بـه تصـور اجتامعـی تبدیل میشـود.
در مقالـه حـارض نویسـندگان میکوشـند رونـد کاربـرد تکنیـک نقـاب بـرای
اسطورهسـازی را در قصیده «خروج رأس احلسـین من املدن اخلائنة» تبیین کنند .مهچنین
جریـان شـکلگیری دو ویژگـی مهم اسطورهسـازی در حتلیـل گفتامن الکالیـی که عبارتند
از قابلیـت دسرتسـی و اعتبـار را در آن حتلیـل کننـد.
 1-1هدف پژوهش:
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با توجه بـــه اینکه نقد ادبی ،زمینـــه نزدیکی علوم خمتلف ازمجله علوم سیاســـی ،جامعه
شناســـی ،روانشناســـی ،فلســـفه،هرن و  ...را با ادبیات فراهم آورده است ،رضورت
اینگونه حتلیلها در عرصه ادبیات احســـاس میشـــود .حتلیل گفتامن الکال و موف در
ادبیات عربی موضوعی جدید اســـت و نگارنـــدگان در این عرصه ،مقالـــهای به زبان

عربـــی نیافتند و در ادبیات فارســـی هم مـــوارد اندکی به وجه ادبـــی آن پرداختهاند و
موارد انـــدک دیگر نیز به علوم سیاســـی توجـــه کردهاند؛ لذا هـــدف پژوهش حارض
آن اســـت که با هبرهگیری از یکی از اسطورهســـازی ،از عنـــارص حتلیل گفتامن الکال
و موف ،روشـــن ســـازند که چگونه میتوان در ایـــن گفتامن با کاربـــرد تکنیک نقاب،
فضای اســـتعاری ایجاد و فرآیند اسطورهســـازی را اجرا کرد.
 1-2سؤاالت پژوهش:

 -1بـا توجـه بـه روش حتلیـل گفتمان الکال و مـوف ،مؤلفههـای اسطورهسـازی در قصیده
«خـروج رأس احلسـین مـن املـدن اخلائنـة» از قاسـم حداد چه هسـتند؟
 -2در قصیـده «خـروج رأس احلسـین مـن املـدن اخلائنة» از قاسـم حـداد ،کاربرد تکنیک
نقـاب در تولیـد فضای اسـتعاری گفتمان چگونه عمل کرده اسـت؟
.2پیشینه پژوهش:
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در باب موضوع نقاب و بررسـی آن در شـعر شـاعران ،مقاالت متعددی نوشـته شده است؛
ازمجله مقالۀ «الرموز الشـخصیة واألقنعة فی شـعر بدر شـاکر السـیاب» ،غالمرضا کریمی
فـرد و قیـس خزاعـل ( 1389ش) :نویسـندگان در این مقالـه به ترشیح رمزهـا و نقابها
در شـعر بـدر شـاکر السـیاب پرداختهاند و میتـوان گفت شـیوه کار در آن ،هیـچ ارتباطی
بـه موضوع مقاله مـا ندارد.
مقالـه «القنـاع وقنـاع اإلمـام احلسـین فـی شـعر عبدالوهـاب البیاتـی» ،هبـرام امانی
جاکلـی و رقیـه سـفری ( 1432ق) :نویسـندگان در ایـن مقالـه بیشتـر بـه رشح نقاب و
انواع آن پرداخته و فقط دو صفحه از مقاله را به بررسـی قناع امام حسـین در شـعر بیاتی
اختصـاص دادنـد کـه ضعـف این مقاله بهشمار مـیرود.
مقاله «القناع األسـطوری فی شـعر بلند احلیدری (دراسـة نقدیة علی أسـاس مدرسـة
التحلیل النفسـی) » ،حسـین کیانی و مرضیـه فیروزپـور ( 1435ق) :در این مقاله با توجه
بـه مفهـوم نقاب در روانشناسـی یونگ ،بـه ترشیح نقاب اسـطورهای ازوجه روانشناسـی
در شـعر بلند حیدری پرداخته شـده اسـت.
مهچنیـن کتاب «الرمز والقناع يف الشـعر العريب احلديث (السـیاب ونـازک والبیاتی) »،
حممدعلـی کنـدی ،که توسـط انتشـارات دار الکتاب اجلديد املتحـدة ،در بريوت ،در سـال
 ۲۰۰۳م بـه چـاپ رسـیده اسـت و منبع اکرث مقاالتی اسـت کـه با این موضـوع ،به عربی
نگاشته شـده است.

103

پژوهشنامه نقد ادب عربی • شماره 20

104

در باب حتلیل گفتامن الکال و موف ،چند کتاب به فارسـی ترمجه و تألیف شـده اسـت؛
ازمجله کتاب «هژمونی و استراتژی سوسیالیستی؛ به سـوی سیاست دموکراتیک رادیکال»
اثـر مشترک لکالئو ،ارنسـتو و شـانتال موفه ،ترمجۀ حممد رضایی که توسـط نشر ثالث در
سـال 1392ش بـه چـاپ رسـیده اسـت .ایـن کتاب چهـار فصل بـا عناویـن  :1هژمونی:
تبارشناسـی یـک مفهـوم؛  :2هژمونـی :ظهـور دشـوار منطق سیاسـی جدید؛  :3فراسـوی
ایجابیـت امـر اجتامعی :ختاصمات و هژمونی؛  :4هژمونی و دموکراسـی رادیـکال دارد .این
کتـاب از آنجایی که مانیفسـت این گفتمان را در بـردارد ،امهیت بهسـزایی دارد.
مهچنیـن کتـاب «قـدرت ،گفتمان ،زبـان؛سـاز و کارهـای جریـان قـدرت در مجهوری
اسلامی ایران» که توسـط سـید علی اصغر سـلطانی نوشته شده و توسـط نرش نی در سال
 1384ش بـه چـاپ رسـیده اسـت .بخـش اول کتاب قـدرت ،گفتمان و زبـان ،به مباحث
نظـری میپـردازد و رویکردهـای خمتلف حتلیل گفتامنی را بررسـی میکند .در مهین راسـتا،
بـه مـرور دو گـروه از نظریهها که یکی ریشـه در زبانشناسـی و دیگری ریشـه در فلسـفه
سیاسـی دارد ،میپـردازد و رسانجـام بـا ترکیـب حتلیـل گفتمان انتقـادی فـرکالف و نظریه
گفتمان الکال و موف ،چارچوب نظری مناسـبی برای حتلیلهای بخـش دوم فراهم میآورد.
در بخـش دوم کتـاب ،حتـوالت سیاسـی اجتامعی ایران و سـاز و کارهای جریـان قدرت در
مجهوری اسلامی ایـران ،بهویژه دو جریـان اصالحطلب و حمافظهکار ،بـر مبنای چارچوب
نظـری یادشـده حتلیـل میشـود .در واقـع کتـاب حـارض ،نشـان میدهـد که چـرا جنبش
اصالحات شـکل گرفت ،چگونه اسـتمرار یافت و چـرا افول کرد .بهعلاوه ،تعامل دو گروه
اجتامعی تأثیرگذار و سـاز و کارهایشـان برای مقابله با یکدیگر مورد بررسـی قرار میگیرد.
تعـداد مقاالت نوشـتهشـده دربـارۀ حتلیل گفتمان الکال و مـوف معدود اسـت؛ ازمجله
میتـوان بـه ایـن موارد اشـاره کرد« :نظریه گفتمان الکال و موفـه ،ابزاری کارآمـد در فهم و
تبیین پدیدههای سیاسـی» ،حمم دسـاالر کرسایی و علی پوزش شـیرازی ( 1388ش) .در
ایـن مقالـه ،مفاهیم و مؤلفههـای حتلیل گفتامن الکال و موف رشح داده شـده اسـت.
مهچنیـن مقاله «گفتامن شـعوبی در آراء نارصخرسو قبادیانی(براسـاس الگوی حتلیل
گفتامنـی الکال و موفـه) » نوشـته مرتضـی هادیـان ،منصوره ثابتزاده و حسـین ابواحلسـن
تنهایـی( 1397ش) .نویسـندگان در ایـن مقالـه ،بـه رشح مفاهیـم این گفتمان پرداخته و
آنهـا را روی منونههایـی از اشـعار نارصخسرو پیـاده کردند.
بـا بررسـی مقـاالت و کتابهـای مرتبـط بـا مقالـه حـارض دریافتیـم که تاکنـون هیچ
پژوهشـی در بـاب رابطـه تکنیک نقـاب و اسطورهسـازی در حتلیـل گفتمان الکال و موف
نوشـته نشـده و این پژوهـش کاری نوآورانه اسـت.

.3تحلیل گفتمان ال کال و موف:

نظریه حتلیل گفتامن الکال و موف ،توسـط ارنسـتو الکال و مهرسش شـنتال موف (دو
تئوریسـین سیاسـی مارکسیسـت) به وجـود آمد و اولیـن بار در کتـاب «هژمونـی و راهربد
سوسیالیسـتی» تألیـف ایـن دو نظریهپرداز ،مطرح شـد (لکالئـو و موفـه .)1392 ،اگرچه
در بـدو امـر ،بـه نظر میرسـد کـه این نظریه مربوط به سیاسـت و جامعه شناسـی اسـت
(تاجیـک ،)7 :1377 ،امـا بـه سـبب ظرفیتهای بسـیار زیاد ایـن نظریه ،میتـوان آن را
بـه سـاحت ادبیات نیـز وارد کرد .واضح اسـت که ادبیـات را منیتوان از سیاسـت ،جامعه
شناسـی ،تاریخ ،فلسـفه و  ...جدا دانسـت و مشترکات میان این علوم ،به شـکلی اسـت
کـه میتـوان صحنـه تفکـر را بـه پازلـی تشـبیه کرد کـه هر یـک از مؤلفههـای ایـن علوم،
یکـی از قطعـات آن را تشـکیل میدهد .اثر ادبـی ،جلوهگاه این تفکر اسـت که برای فهم
و تفسـیر آن بایـد بتـوان وجود مسـتقل هر یـک از قطعات پازل را به رسـمیت شـناخت و
کل منسـجم پدیـد آید .نظریه حتلیل گفتامن
سـپس رابطـه آن را با قطعات دیگر پیدا کرد تا ّ
الکال و مـوف ،بـر ایـن پایه اسـتوار اسـت که نباید بر یـک گفتامن غالب و مسـلط ارصار
کـرد؛ بلکـه در هـر فضایـی ،گفتامنهـای متعـدد وجـود دارد کـه مهگی بـه نوبه خـود مهم
هسـتند؛ امـا دالهایـی که در میـان این گفتامنها شـناورند ،و نیـز ابتکار عمـل و توانایی
یک گفتامن در کاربرد آنها ،سـبب میشـود که داللت مرکزی آن گفتامن ،هژمونی گردیده و
برجسـته شـود؛ امـا این امر هرگز ثابت و دامئی نیسـت ،چراکه داللتها ،دامئـا ً در حال تغییر
هسـتند و میـان گفتمانه ،مبادله میشـوند .بنابراین هر حلظه ممکن اسـت گفتمان دیگری،
هژمونـی را از آن خود کند (سـلطانی :1383 ،؛ هبروزی لـک .)556-555 :1386 ،ازمجله
5
دال 3و انـواع آن ،بی قـراری ،4ضدیت
مؤلفههـای اصلـی ایـن نظریه حتلیلی میتـوان بـه ّ
و غیریـت ،6هژمونی و تثبیت معنا ،قدرت ،اسـطوره ،7تصور اجتامعی 8و وجه اسـتعاری 9و
موقعیت سوژگی 10اشاره کرد.
آنچه در این مقاله مورد نظر ما ست ،مؤلفه اسطوره ،تصور اجتامعی و وجه استعاری است
که خود مستلزم دریافت دو مفهوم دال خالی ،11قابلیت دسرتسی 12و قابلیت اعتبار 13است.
در آغاز برای تبیین روش حتلیلی مقاله ،به توضیح این سه مفهوم میپردازیم.
		2 . Chantal Mouffe
		 5 . antagonism
		8 . social imagination
		11 . Empty signifiers

		1 . Ernesto Laclau
		4 . dislocation
			7 . myth
		10 . subject positions
13 . credibility
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3 . signifiers
6 . otherness
9 . metaphoric
12 . accessibility
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 .3-1چرایی اسطورهسازی در تحلیل گفتمان ال کال و موف:

گفتامنهـا يا به تعبري الكال ،اسـطورههای اجتامعـی ،حمصول بیقراریهای سـاختاریاند.
اسـطوره ،نوعی بازمنايی و تبيني رشايط بیقرار اجتامعی اسـت و در صدد اسـت تا پاسخی
مناسـب بـه بحـران موجـود ،ارائه كنـد .اسـطورهها بـه بازسـازی آرمانی فضـای اجتامعی
میپردازنـد و از طريـق فصلبندی جمـدد دالهای متزلزل ،ب ه دنبـال اجياد عينيتی اجتامعی
جديـد میباشـند .بنابرايـن ،رشايـط عینیـت یافتـه و جامعـه شـكلگرفته ،خود اسـطورۀ
متجسـم و متبلـور اسـت .زمانی كـه اسـطورهها در رشايـط بحرانی در حال شـكلگريی
هسـتند ،سـوژهها نيـز ظهـور میكننـد؛ اما حلظـه حتقـق اسـطوره و گفتامن ،حلظه كسـوف
سـوژه و انحلال آن در سـاختار اسـت؛ كـه در ايـن صـورت ،سـوژه به موقعيت سـوژهای،
تقليـل میيابد .بنابراين سـوژه در فضای اسـطورهای ظهور میكنـد و پس از عينيت يافنت
گفتمان ،رو به افـول مـیرود (.)58 :1990 ,laclau
بـهنظـر الكال ،بـرای بازمنايـی و تبيني فضای اجتامعـی ،نياز به اجياد فضايی اسـت كه
لزومـا ً وجهی اسـتعاری و اسـطورهای داشـته باشـد .بنابرايـن دو فضا وجـود دارد :فضای
بازمنايـی شـده و فضايـی كه بازمنايی میشـود؛ به سـخن ديگـر ،فضای اجتامعـی موجود و
فضـای گفتامنـی كـه بهصـورت آرمانی سـاخته شـده اسـت .حوزه اسـطورهای كه توسـط
سـوژهها سـاخته میشـود ،شـكل منطقی مشـاهبی بـا سـاختار موجود نـدارد؛ بلكـه نقد و
جايگزيـن ،سـاختار موجـود اسـت كه ويژگـی كاركـرد اسـطورهای را تشـكيل میدهد .به
عبـارت ديگـر ،فضای اسـطورهای ،بهعنـوان جایگزین منطقی گفتامن سـاختاری مسـلط
مطرح میشـود (حقیقـت.)551 :1387 ،
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 .3-2مفاهیم مرتبط با اسطورهسازی در تحلیل گفتمان ال کال و موف:
 .3-2-1اسطوره ،تصور اجتماعی و وجه استعاری:

در حتلیـل گفتمان الکال و مـوف ،گفتمان باید سـوژهای برای حتریک سـوژه به فعالیت
و تبدیـل آن به سـوژه فعال یا سیاسـی ،اسـطورهای بـه او ارائه دهد .این اسـطوره باید عام
گرا و اسـتعاری باشـد تـا بتواند عمومیتیافتـه و گفتامن را بـه گفتامن غالب مبدل سـازد و
آن را هژمونـی کند.
«گفتامنـی میتوانـد بـه رشايـط ظهور و بروز برسـد كـه بتواند به اسـطوره تبديل شـود.
رشايط اجتامعی ،مهواره يبقرار اسـت .گفتامنهای مسـلّط مهيشـه با بحرانها و مشـكالت
اجتامعـی دسـت بـه گريبـان هسـتند .بحرانهايـی كـه سـبب يبقـراری میشـوند و فصل
بندیهای هژمونيك را ناتوان و ضعيف جلوه میدهند ،پاشـنه آشـيل گفتامنها هسـتند .زيرا
در اذهـان سـوژهها ،نياز به گفتامنی جايگزين اسـت كه بتواند مشـكالت موجـود را برطرف

سـازد .اسـطورهها كـه حمصـول يبقراریهـای گفتمان حاكم بر نظـام اجتامعی هسـتند ،به
دنبـال رهايـی از ايـن يبقـراری و خلق يك عينيـت جديدنـد» (كرسايی و پوزش شيرازی،
)353 :1388؛ اما اسـطوره ،تنها تقاضای یک گروه یا طبقه خاص از جامعه اسـت و این
بـرای هژمونیک شـدن کافی نیسـت .بنابراین اسـطوره باید به تصور اجتامعی تبدیل شـود.
تصور اجتامعی بر خالف اسـطوره ،مهگانی اسـت .الکال برای تبديل اين وجه اسـطورهای
بـه يـك تصوير اجتامعـی ،از اسـتعاره در قالـب يك فرهنگ عمومـی ،كمك میگيرد كه در
آن اسـطورهها ،با اجياد فضايی بازمنايی شـده و اسـتعاری ،سـوژهها را به سـمت و سـوی آن
ترغيـب میكننـد .بديـن ترتيب ،خلأ ميان واقعيـت و تصوير اجتامعـی يا به عبـارت ديگر،
وجـه اسـتعارهای ،گفتامن ميـان واقعيت و اسـطوره را پر میكند .اين خلأ ،امكان پيدايش
گفتامنهـا و اسـطورههای جديـد را ممكن میسـازد (مقدمـی.)105-104 :1390 ،
 .3-2-2دال خالی:

دال خالـی ،بیانگـر خأل در فضای اجتامعی اسـت .وظیفـه دالهای خالـی ،بازمنایی وضع
مطلوب و آرمانی اسـت( .)94 :1994 ,laclauدالهای خالی ،دسـتامیه خلق اسطورههای
جدیدنـد( .)37 :1966 ,laclauوجـود دالهـای خالی که نشـانی از بیقراریها ،تقاضاها
و بحرانهـا در عرصـه سیاسـی ـ اجتامعـی اسـت ،زمینه را بـرای شـکلگیری گفتامنهای
جدیـد فراهـم میسـازد .ایـن گفتمان جدیـد بایـد قادر باشـد کـه اسـطورهای ارائـه دهد.
اسـطورهای کـه وجـه اسـتعاری به خود بگیرد .بـه عبارت دیگـر ،هالهای آرمانی بـه گرد آن
تنیده شـود و نشـان از آیندهای زیباتر از امروز داشـته باشـد.
 .3-2-3قابلیت دسترسی و قابلیت اعتبار:
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الکال ،ایـن دو مفهـوم را بـرای توضیـح چگونگـی موفقیـت گفتامنها بـه کار میگیـرد .در
دسترس بـودن ،بـا نيـاز معنابخشـی دالهای شـناور تعريـف میشـود .دالهای شـناور،
نشـانههايی هسـتند كـه گفتامنهـا تلاش میكننـد تا بـه آنهـا به شـيوه خاص خـود معنا
ببخشـند (يورگنسـن و فيليپـس .)48 :2002 ،وجـود فزاینـده دالهای شـناوری که فاقد
معنای مشـخصی هسـتند به رسدرگمـی و اهبام میانجامـد و در این رشایـط ،گفتامنهایی
کـه بتواننـد با جذب ایـن دالها به اهبام و خأل معنایی موجود پایان بخشـند و در دسترس
عاملان اجتامعـی قـرار میگیرنـد و امـکان هژمونیک شـدن آهنا فراهم میشـود.
الكال بهوسـیله مفهوم «قابليت دستريس» ،تبيني میكند که چگونـه در طول بحرانها،
بعضی گفتامنها نسـبت به ديگران ،با اسـتقبال و موفقيت بيشتری روبهرو میشـوند .اگر
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بحـران اجتامعـی به اندازه كافی شـديد باشـد ،بهطوری كه رسارس نظم گفتامنـی را متزلزل
سـازد ،مفهـوم «قابليت دستريس» پيروزی گفتامن را تضمين میکند (ابراهیمـی:1389 ،
.)180
بـه اعتقـاد بابـی سـعيد ،امـكان پيروزی يـك گفتمان ،به علـت ويژگیهـای ذاتـی آن
ال
نيسـت؛ بلكـه رصفـا ً بـه اين دليل اسـت كـه گفتامن ،با سـاختی منسـجم در دنيـای كام ً
آشـفته بـه نظـر میرسـد (سـعید .)87 :1379 ،در واقع اين گفتمان ،نظمـی را در رشايط
بینظمـی معرفی میكنـد .بنابراين پريوزی آن حمصول ،قابليت دسرتسـیاش اسـت؛ يعنی
در دسترس بـودن در زمينـه و موقعيتی كه هيچ گفتمان ديگری ،خـود را بهعنوان جايگزين
واقعـی هژمونيك نشـان نـداده بـود ( .)66 :1990 ,laclauدلیل این امر آن اسـت كه هيچ
مقيـاس مشتركی ميـان حمتـوای بیقراریهای موجـود و اسـطورۀ بازمناییکننـده آن وجود
نـدارد و در ايـن صـورت ،تنهـا کافـی اسـت که اين گفتمان ،خـود را نوعی آرمـان و مناینده
جلـوه میدهـد تا پذيرش آن را تضمني كنـد .اين گفتامن جديـد را بخشهای متعدد جامعه
میپذيرنـد؛ نـه بـه ايـن دليل كه حمتوايـش را دوسـت دارند؛ بلكـه چون ايـن گفتامن نظمی
اسـت كه جايگزين مناسـبی بـرای بحـران و بینظمی عمومی اسـت.
البتـه پذيـرش گفتمان ،رشط ديگـری نيـز دارد و آن «قابليـت اعتبار» اسـت .يعنی اصول
پيشـنهادی گفتامن نبايد با اصول اساسـی آن گروه اجتامعی ناسـازگار باشـد .هرچه سـازمان
گـروه ،بحرانیتـر و بیقرارتـر باشـد ،اصول اساسـی آن بيشتر پراكنده و شكسـته میشـود.
بنابرايـن اگـر اصولـی بـر جـای مانده باشـد كـه گـروه را منسـجم و متامیـز سـازد ،گفتامنها
منیتواننـد بـا آنها از در سـتيز درآينـد (کرسایی و پـوزش شيرازی .)356 :1388 ،مهواره در
متـام جوامـع اصول عامی وجـود دارد که مـورد پذیرش اکرثیـت است(حسـینی زاده:1386 ،
 )36و ایـن مهـان نکتهای که گفتامن برای اسـطوره سـازی مهواره آن را مـد نظر قرار میدهد.
 .4تحلیل کاربرد نقاب امام حسین (ع)،
برای اسطورهسازی در قصیده «خروج رأس الحسين من المدن الخائنة»:
 .4-1آستانۀ متن:
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از آنجـا کـه آسـتانۀ متن در حتلیل آن نقش کلیـدی دارد ،ابتـدا بهعنوان و عبـارت آغازین
آن کـه نقـل قولـی از امـام حسـین(ع) اسـت ،میپردازیم .عنـوان قصیده بـر دو امر تأکید
دارد :اول آنکـه ،رس مبـارک امام حسـین و نه پیکر ایشـان؛ دوم ،شـهرهای خیانتکاری که
شـاهد چرخانـدن رس مبـارک امام بودنـد .شـاعر در پایان قصیـده ،عبـارت «نالقيكم عند
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رأس اخلليـج» را مـیآورد .او کشـور خویـش (بحریـن) را مانند رس خلیـج میداند و رس
امـام حسـین که بـر نیزه شـده بود را منـاد عربت و آگاهیبخشـی میدانـد .وی ایـن رس را
مانند پرچمی برای هنضت به حسـاب میآورد« :نسير ورايتنا الغالبة» که اگر به آن تأسـی
شـود پیروزی حتمـی را به ارمغان خواهـد آورد.
امـا دربـاره شـهرهای خائـن میگویـد(« :مدينتنـا مل ختن -نحـن خنا)» ،یعنی شـهرها
نبودنـد کـه خیانـت کردند ،بلکـه ما بودیم! مقصـود او این اسـت که این ما هسـتیم که باید
بـه خـود بیاییـم و بـه اراده خویـش متکـی باشـیم .ایـن ما هسـتیم که پایـان ماجـرا را رقم
م یزنیـم و بایـد کنشـگر باشـیم .پـس نگذاریـم تاریخ تکـرار شـود و بار دیگـر رسافکنده
شویم.
پس از عنوان ،نقل قول مستقیمی از امام حسین(ع) آورده شده است:
«(لو ُت ِر َك ال َقطا لنام)
صاحب الرأس»
«قطا» ،نام پرندهای اسـت که در فارسـی به آن مرغ سـنگخوار گفته میشـود و از آنجا
کـه در شـناخت آب و راههـا مهـارت دارد و در آشـنایی بـه راه و راهنامیـی ،بـه آن مثل زده
میشـود« :هـو أهـدی مـن القطـا ،هو أصدق مـن القطـا» .وقتـی در روز عاشـورا حرضت
سـید الشـهداء (ع) ،بـرای آخریـن وداع بـا اهـل بیـت ،به خیمههـا آمد ،دخرتش سـکینه
جدمان بازگـردان .حرضت بـا حرست فرمود :افسـوس! اگر
گفـت :ای پـدر! مـا را به حـرم ّ
مـرغ قطـا را وامیگذاشـتند ،در آشـیانه خویـش میآرمید «هیهـات ،لو ترک القطـا لنام».
تأمـل دارد .یعنی امام نیز تیزبین ،بصیر و راهشـناس
اسـتفاده حضرت از این مثـل ،جای ّ
اسـت .وجـود ،صـدا و کالمـش دیگـران را بـه آبشـخور هدایـت رهنمـون میسـازد و آهنا
هرگـز گـم منیشـوند و به بیراهه منیرونـد و در عین حال سـبب هدایت دیگران هسـتندّ .اما
افسـوس که نگذاشـتند امـام هدایـت ،در کانون ارشـاد اندیشـهها مباند و راهنامیـی کند و
اینگونه از آشـیانه اصلیاش که جوار حرم پیامرب اسـت ،آوارهاش سـاختند (جواد حمدثی،
.)357-356 /1 :1376
 .4-2فعل «نسیر»:

قاسم حداد قصیده خود را با فعل «نسیر» آغاز میکند:
«نسري بال حرية ـ كانت احلرية مثل القناديل يف جلدنا».
«حرکت میکنیم ـ حیرت به سان قندیلهایی در پوست ما بود».
ایـن آغـاز بـدان معناسـت کـه لـزوم حرکت کـردن آن هـم به شـکل گروهی (بهسـبب
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(دال مرکـزی در حتلیل گفتامن الکال و
آوردن فعـل در صیغـه متکلم معالغیر) مفهوم مرکزی ّ
مـوف) اسـت و مهچنین اشـاره دارد که مقدمـه این حرکـت ،رهایی از حیرت اسـت .برای
یافتن امهیـت حرکـت در این قصیده هبرت اسـت بسـامد تکرار ایـن فعل و دالیل تکـرار را
بررسی کنیم:
« -1نسري بال حرية ـ كانت احلرية مثل القناديل يف جلدنا».
« -2نسري علی أرض كل الشوارع».
« -3نسير بلا حيرة .كانـت احليرة مثـل الوسـام علـی بطـن كل الضفـادع يف املـدن
اخلائنة».
« -4نسري ندحرج تارخينا ونركله باحرتام».
« -5نسري ونعرف كيف نشق الرتاب ،ونبذر داخله الكائنات».
« -6نسري ورايتنا الغالبة».
« -7نسري معا ،تلد العاقرات األغاين».
« -8نسري و نحن مجيع اللغات الغريبة».
« -9نسري ،انتظرنا طويال ،تأخر موعدنا فقتلنا».
« -10ورسنا مع الرأس ،رسنا إلی كل أرض وكل حياة».
«نسري بال حرية».
«نسري إلی مدن النار ،نحرق أسوارها ،نحرتق».
«نسري معا اتبعونا».
« -14نسري ونحن مجيع اللغات الغريبة»
چنانکه مالحظه میشـو ،شـاعر  15بـار از این فعل (ماضی و مضـارع آن) هبره گرفته
و در هـر بـار فعـل در آغـاز مجلـه قـرار گرفته و عبـارت بعـد از آن ،نتیجه مثبـت حرکت را
بیـان میکنـد .ازمجلـه لزوم رهایی از حیرت ،در شمارههای  1و  3و 11؛ نگاه جهانشـمول،
در شمارههای  2و  4و  5و  8و  10و 14؛ نـگاه کنشـگر در برابـر نـگاه کنشپذیـر ،در
شمارههای  4و  5و  6و 12؛ تأکیـد بسـیار زیـاد بـر لـزوم مهراهی مهه و وحـدت (عالوه بر
صیغـه افعـال کـه در مهـه مـوارد وجـود دارد) ،در شماره 13؛ تأکید بر حتمیت پیـروزی در
صـورت پیـروی از ایـن حرکت ،در شماره 6؛ تأکید بر ویژگیهای منفـی زندگی فعلی و لزوم
شـکلگیری حرکـت اصالحـی ،در شمارههای  1و  3و  4و .9
ایـن قصیـده 9 ،بنـد دارد و فعل «نسـیر /رسنا» در هفت بند آورده شـده اسـت ، .مهین
مفهـوم در شـکلهای دیگـری و نزدیک بـه مفهوم مهین فعـل در دو بند دیگر آمده اسـت،
بـرای مثـال فعـل «نقیـم» که باز هـم داللت بـر حرکـت فعاالنـه دارد و فعل «یسـتقبل» و

«یفتـح» کـه با مفهوم فعل «نسـیر» مهاهنگ بوده ،و بـاز هم داللت بر حرکـت فعاالنه دارد.
 .4-3لزوم رهایی از حیرت

کلمـه دوم ایـن قصیـده« ،حیـرت» اسـت .شـاعر از مهان ابتـدا ،بر لـزوم رهایـی از حیرت
بهعنـوان مقدمـه حرکـت انقالبـی و کنشـگر تأکیـد میکند .ایـن کلمـه در قصیـده 5 ،بار
تکرار شـده اسـت کـه آنهـا را بیـان میکنیم:
« -1نسري بال حرية -كانت احلرية مثل القناديل يف جلدنا».
« -2نسير بلا حيرة .كانـت احليرة مثـل الوسـام علـی بطـن كل الضفـادع يف املـدن
اخلائنة».
« -3نسري بال حرية».
چنانکـه مالحظه میشـود ،شـاعر،حیـرت را صفتی میداند که سـبب ایجـاد رخوت،
مانع کنشـگری و حرکت فعاالنه اسـت .مهچنین برای آن ،دو صفت ذکر میکند -1 :حیرت
ماننـد قندیلهایـی در پوسـت مـا اسـت ؛  -2حیـرت ،مانند مدالـی بر سـینه قورباغههای
شـهرهای خیانتـکار میدرخشـید .در صفـت اول« ،قندیل در پوسـت» حکایـت از مجود و
بیحرکتـی دارد و در صفـت دوم« ،مدال بر سـینه خیانتـکاران» ،حکایت از خیانت بهمثابه
نتیجـه منفی حیـرت دارد؛ بدین معنا که اگر حیرت مقدمه آگاهی نباشـد ،به حالتی منفعل
بـدل میشـود که نتیجه طبیعـی آن ،خیانت به آرمانهاسـت .بنابراین اولین قـدم برای قدم
هنـادن در راه جنبش ،رهایی از حیرت اسـت.
 .4-4چگونه هستیم؛ چگونه باید باشیم:
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چهارمیـن مؤلفـه و مقدمه بـرای اسطورهسـازی در این قصیده ،ترشیح وضـع فعلی و بیان
لزوم تغییر اسـت.
« -1كنا قطاة
وكانت حمابرنا من دماء وكان الذي فوقنا
يبول علينا ،ونحن نقول :اسقنا
ونرشب ،نسكر حتی متر الليايل علينا
وحتی نصدق أن السكوت كالم.
نسري ونعرف كيف نشق الرتاب ،ونبذر داخله الكائنات
وكيف نحز الرؤوس ونزرعها عرب كل العصور»
«مرغ سنگخواربودیم
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دواتهایامن از جنس خون بود و آن که بر ما رسوری میکرد
بر ما نجاست میریخت و ما میگوییم :به ما آب بده
و مینوشیم ،مست میشویم و اینگونه شبها میگذرد
تا آنجا که باورمان شده که سکوت یعنی کالم.
حرکت میکنیم و میفهمیم چگونه خاک را بشکافیم ،و کائنات را در آن بکاریم
و چگونه رسها را َعلَم کرده و از آنها در گذر تاریخ هبره گیریم»
« -2هذي الفتاة التي رسقوها بسيف
فسالت دماها براميل زيت ومن وسلوی؟
این دوشیزه(رسزمینهای عربی) که با شمشیر ربودهاند
من و سلوی جاری شده است؟»
و خونش بهشکل بشکههای روغن و و ّ
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شـاعر در مـورد اول ،بـرای توصیف اوضـاع رقتبار کنونی ،اشـاره کـرده که بیگانگان
بـر ما مسـلط شـدند و ما را حتقیر میکننـد و ما هم منفعـل و بیارادهایم که دیگر سـکوت
برایمان تبدیل به کالم شـده اسـت؛ اما اگـر حرکت کنیم ،میتوانیم جهانی نو بسـازیم و در
عبـارت «[میفهمیـم] چگونـه رسهـا را َعلَـم کـرده و از آنها در گـذر تاریخ هبـره گیریم»،
مقصـود شـاعر مهـان رس مبـارک امـام حسـین (ع) اسـت کـه بایـد بهعنـوان منـاد و رهرب
جنبش قرار داده شـود.
در مورد دوم ،شـاعر رسزمینهای عربی را به دوشـیزهای تشـبیه کـرده که بیگانگان او
را ربودنـد و رسمایههـای آن را چپـاول میکننـد .مقصـود از «زيـت و من و سـلوی» ،مهان
نفـت و ثروتهـای ایـن رسزمینها سـت .در حقیقت شـاعر میگوید که وطـن ما ناموس
ما سـت و بایـد آن را پس بگیریم.
 .4-5سر امام حسین (ع) بهعنوان اسطوره:

بعد از بیان مقدمات و ذکر دالیل،اسـطوره معرفی میشـود .اسـطوره مهان الگویی اسـت
ِ
گفتمان تغییـر برای نیـل به اهـداف تعیینشـده ،آن را معرفی میکنـد .اکنون بـه انواع
کـه
کاربـرد نام امام حسـین (ع) و کلمـه «رأس» در قصیـده میپردازیم:
« -1خروج رأس احلسني من املدن اخلائنة».
« -2فنحن احلسني املسافر من كربالء
و رأس احلسني املمزق بني دمشق وبني اخلليج
ونحمله ،نسرتيح علی سورة املومياء».
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(« -3ما مر عام واخلليج ليس فيه جوع)
و يستقبل اجلوع رأس احلسني ويفتح باب احلريق
ليدخل رأس احلسني ...
تصري البالد عروسا هلا ألف طفل وألف عشيق».
(ينترش احلب يف كل مكان ،ويسقط احلب
قتيال حلظة املجاهبة نحاول معرفة اخليط
األسود من اخليط األبيض خيتلط كل يشء
بكل شیء)»
« -4ورسنا مع الرأس ،رسنا إلی كل أرض وكل حياة».
« -5ونحمل رأس احلسني املحارص يف كل أرض غريبة
نسري إلی مدن النار ،نحرق أسوارها ،نحرتق
ونكتب فوق معاصم أطفال تلك املدن
حمطات عشق وسريا بال حرية يف الطرق».
« -6نسري معا اتبعونا
نالقيكم عند رأس اخلليج
نسري ونحن مجيع اللغات الغريبة
ونحن احلبيب الذي عرف الدرب نحو احلبيبة».
شـاعر ،قصیـده خود را با عنوان «خروج رأس احلسين من املـدن اخلائنة» آغاز میکند.
از آنجـا کـه عنوان آسـتانه متن این قصیده اسـت ،به خوبی میتـوان دریافت که اسـطوره
مد نظر شـاعر معرفی میشـود.
قیـام امـام حسـین (ع) ،بهعنوان الگوی حرکت انقالبیّ ،
در مورد دوم شاعر چنین میگوید:
ِ
حسین مسافر از کربالییم
«ما
و رس حسین میان دمشق و خلیج پاره پاره است
و ما آن را میبریم ،و بر سوره مومیاء آسودهایم.
مقصـود شـاعر از «مـا» ،مهه اعراب اسـت و مقصـود از «میان دمشـق و خلیج» ،پهنه
جغرافیایـی کشـورهای عربـی اسـت« .مومیـا» ،رمز مجود و بیحرکتی اسـت و شـاعر بیان
میکنـد کـه مـا با پذیرفتن این ذلـت و خواری ،بـه رس امام حسـین (ع) خیانـت میکنیم.
در مـورد سـوم ،عبـارت «(مـا مـر عـام واخلليـج ليـس فيـه جـوع)» برگرفتـه از قصیده
«أنشـودة املطر» از بدر شـاکر السـیاب اسـت کـه میگوید «ما مـر عام والعـراق ليس فيه
جوع»(السـیاب)123 :2012،؛ قاسـم حـداد از صنعـت تضمیـن اسـتفاده کـرده و کلمـه
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خلیـج را بـه جـای عراق قـرار داده و بـا این کار لزوم وحـدت اعراب و تفکر فرا کشـوری
را یادآور شـده اسـت.
میگوید:
«(سالی نگذشته که خلیج از گرسنگی رنج نربد)
گرسنگی به استقبال رس حسین میرود و دروازه آتش را میگشاید
تا رس حسین وارد شود ...
رسزمینها عروسی میشوند که هزار کودک و هزار معشوق دارند».
بـه ایـن ترتیـب رس امام حسـین (ع) ،تبدیل بـه پرچم انقالب میشـود و بـه دنبال این
انقلاب ،اتفاقات خـوب رخ میدهد.
در مـورد چهـارم هـم وقتـی میگوید« :بـا رس رفتیم ،به هـر رسزمین و هـر زندگیای»،
یعنـی بـاز هم بر اینکـه رس امام حسـین پرچم این هنضت اسـت تأکید مـیورزد.
در مورد پنجم میگوید:
«و رس حسین که در رسزمین غریب حمارصه شده را محل میکنیم
به شهرهای آتش میرویم ،باروهایشان را به آتش میکشیم ،میسوزانیم
و بر بازوان کودکان آن شهرها
ایستگاههای عشق را مینویسیم و بدون حیرت در راهها پیش میرویم».
«آتـش» رمـز از میـان بـردن بدیهـا و آفرینـش دوبـاره اسـت و شـاعر میگویـد ما با
اتـکای بـه رس حسـین ،مبـارزه میکنیـم و فرهنگ مبـارزه را به کـودکان منتقـل میکنیم.
شـاعر در مـورد ششـم،آخرین بند قصیـده ،میگوید« :بـا هم حرکت میکنیـم به دنبال
ما بیایید
وعده دیدار ما رس خلیج است
حرکت میکنیم و ما مهه زبانهای غریبایم
و ما عاشقی هستیم که راه رسیدن به معشوق را یافته است».
شـاعر در این بند ،به جای «رأس احلسـین» از «رأس اخللیج» اسـتفاده کرده؛ به خوبی
میتـوان فهمیـد کـه او خلیـج را مهان پیکـر امـام حسـین (ع) دانسـته و رأس اخللیج نیز
مهـان کشـور شـاعر یعنـی بحریـن اسـت .او در بند پایانی شـعر خـود ،مجعبنـدی کاملی
از مضمـون قصیـده ارائـه میدهـد و بیـان میکنـد کـه راه رسـیدن بـه پیـروزی ،انقالب و
هنراسـیدن از مـرگ اسـت و بـرای بیـان الگوی هنضـت از فرهنـگ غنی «شـهادت ِ
طلبی
حسـینی در جهـت احیـاء ارزشها» هبـره میگیرد.

.5تحلیل فرآیند اسطورهسازی در قصیده خروج رأس الحسين من المدن الخائنة:

بـا توجـه بـه آنچه گفته شـد ،قاسـم حـداد در ایـن قصیـده از نقاب امـام حسـین(ع) هبره
ِ
تغییـر خود اسـطورهای ارائـه دهد.
گرفتـه و بدیـن ترتیب توانسـته اسـت بـرای گفتامن
بیـان شـد که برای سـاخنت اسـطوره ابتدا بایـد آن را تصـور اجتامعی کرد و سـپس ،به
آن وجـه اسـتعاری بخشـید .قاسـم حـداد در این قصیـده با اسـتفاده از نقاب شـخصیتی
ِ
گفتامن تغییـر آن را
مذهبـی ـ عربـی ،تلاش میکند به اسـطوره خـود که در جهت پیشبرد
سـاخته ،عمومیت بخشـد .این شـخصیت متعلق به یک کشـور عربی و یا مقبول یک فرقه
خـاص نیسـت؛ بلکه به مهـه انسـانهای آزاده که برای دفـاع از عقیده خـود در برابر هیچ
سـتمگری کمـر خم منیکنند ،تعلـق دارد .بـه این ترتیب حداد توانسـته تصـور اجتامعی را
بـرای اسـطوره خـود بـه ارمغـان آورد .از سـوی دیگر او نیـاز به وجـه اسـتعاری دارد .این
وجه اسـتعاری و اسـطورهای به کمک اسـتفاده از تکنیک نقاب در شعر پدید آمده است.
رضورت این امر بدان سـبب اسـت که فضای اسـتعاری و اسـطورهای ،سـبب فاصله
گرفتن از حـوزه واقعـی و جزئـی ،به حوزه کلی و اسـتعاری میشـود و این سـبب افزایش
نفـوذ آن گفتامن میشـود.
اکنون به حتلیل دو ویژگی اسطوره میپردازیم:
 .5-1دال خالی:
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بـا حتلیـل گفتمان موجـود در قصیده میتـوان دریافـت که گفتمان متخاصمی کـه در برابر
گفتامن ِ
تغییر قاسـم حداد اسـت ،گفتامن حکومتهای خیانتکار کشـورهای عربی اسـت.
حکومتهایـی کـه به جـای خودباوری و اتکا به مردم خویش ،به کشـورهای غربی چشـم
دوختهانـد .او در عنوانـی که برای شـعر خود انتخـاب کرده ،صفت «اخلائنـة» را برگزیده و
این صفت کسـانی اسـت که بـه یاری هنضـت امام حسـین(ع) نرفتند و پس از شـهادت،
شـاهد محـل رس مبارک ایشـان به دسـت یزیدیـان بودند .حیـرت گفتامن دیگری اسـت که
در ختاصـم با گفتامن قاسـم حـداد قـرار دارد .او مهه ملتهای عرب را خماطب قـرار داده و
بـه آنـان میگویـد کـه باید از ایـن حیرتی که سـبب بیارادگـی و بیحرکتی آنان شـده ،رها
شـوند .بایـد بر خـود تکیه کننـد و از چپاول ثروتهای خود به دسـت بیگانـگان جلوگیری
کننـد .دالهـای خالـی ایـن دو گفتمان عبارتاند از تـرس ،عـدم خودباوری ،خضـوع در
برابـر قدرمتنـدان،بیارادگـی ،عـدم توانایـی در تصمیمگیـری و عـدم اتـکا به داشـتههای
فرهنگی و مذهبی خویشتن .قاسـم حداد به خوبی توانسـته این دالهای خالی را ارزیابی
کنـد و در گفتمان خـود بـه مبارزه بـا آنها بپـردازد .او با مطـرح کردن گفتامن تغییـر که دال
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مرکـزی خودباوری و شـهادت طلبی اسـت ،در جهت اصلاح وضع موجـود گام برمیدارد.
 .5-2قابلیت دسترسی و قابلیت اعتبار:
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گفتـه شـد کـه بـرای تبدیـل اسـطوره به تصـور اجتامعـی ،علاوه بر نیـاز به خلـق فضای
اسـتعاری ،دو ویژگـی دیگـر نیـز رضوری اسـت :اول آنکه اسـطوره ارائه شـده باید برای
مهـه اقشـار جامعـه قابل فهم باشـد .در جهت نیل به این مقصود باید بررسـی کـرد که امر
مـورد ِامجاع مهه طبقات از سـنین خمتلـف،فرهنگهای متفاوت ،جنسـیتهای گوناگون و
 ...چـه امـری اسـت که بتواند میـان آنان نوعـی وحدت ایجـاد کند.
امـام حسـین (ع) ،بـا توجـه بـه آنکه بـرای مهه طبقـات و اقشـار جامعه عربـی (مهه
کشـورهای عربـی) قابـل فهم اسـت ،گزینه بسـیار مناسـبی اسـت .مههفهم بـودن به این
معنـا کـه میتـوان گفـت نـه فقط شـیعیان ،بلکـه مهه مسـلامنان بـه زندگـی ایشـان و قیام
ایشـان واقفانـد و مهـه اذعـان دارنـد که هدف ایشـان از قیـام ،حفظ دین و سـنت پامرب
اسلام(ص) بوده اسـت .این امر سـبب میشـود که ایشـان فقط به طبقه روشنفکران تعلق
نداشـته باشـند ،بلکه حتی افراد بیسـواد جامعه هم بتوانند با این اسـطوره ارتبـاط برقرار
کننـد .آنچـه کـه دربـارۀ قیـام امـام حسـین مـورد توجه اسـت این اسـت که مهه کسـانی
ِ
خیانت خیانتـکاران را حمکوم میکننـد و این ِامجاع
کـه ماجـرای قیام ایشـان را میداننـد،
عمومـی نیز در پذیرش اسـطوره مؤثر اسـت.
مهچنین اسـطوره باید قابلیت اعتبار داشـته باشـد .قابلیت اعتبار یعنی آنکه مهه افراد
جامعه آن را به رسـمیت بشناسـند .شـخصیت امام حسـین(ع) ،برای مهه مسـلامنان از آن
حیـث کـه نوه پیامرب اسلام (ص) اسـت ،اعتبـار دارد .جدای از این مسـأله ،قیام ایشـان
علیـه حکومـت فاسـد و ظاملی کـه به اسـم دین به خـود رسـمیت داده و بر مـردم حکومت
میکـرد ،مقبول هر انسـان آزادهای اسـت.
بنابرایـن فرآینـد اسطورهسـازی در این قصیـده ،ویژگیهـای الزم را دارد و در نتیجه به
خلق اسـطورهای مناسـب و متناسـب با رشایـط جغرافیایی ،فرهنگـی ،اجتامعی و مذهبی
رسزمینهـای عربی منجر شـده اسـت.
.6نتیجۀ بحث:
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بـرای تبییـن رابطـه دو عنصر تکنیـک نقـاب و اسطورهسـازی در حتلیل گفتمان الکال و
مـوف ،نیاز اسـت که چند مؤلفه در نظر گرفته شـود؛ ازمجله آنکه تکنیـک نقاب باید بتواند
بـا اسـتفاده از مؤلفههایی چون ایجاد تصـور اجتامعی ،ایجاد فضای اسـتعاری ،هبره گیری

از دال خالـی گفتمان رقیـب و در هنایـت در دسرتسسـازی و مقبولسـازی اسـطوره مورد
نظـر ،آن را بـه خماطب معرفی کرده و سـبب اسـطوره سـازی گردد.
در قصیـده مـورد پژوهـش از قاسـم حـداد ،شـاعر توانسـته اسـت تصـور اجتامعی را
از طریـق بهکارگیـری نقـاب گردهـم آورنـدۀ عمـوم جامعـه ،ایجـاد مناید .مهچنیـن فضای
اسـتعاری بـا اسـتفاده از تکنیـک نقاب به وجـود آمده ،به شـکلی که وجود امام حسـین و
حـوادث مرتبـط بـا قیام ایشـان را به شـکلی آرمانـی برای خماطب به تصویر کشـیده شـده
اسـت .در واقـع اگـر شـاعر از ایـن تکنیـک هبره نبرده و به شـکل مسـتقیم ،دربـاره قیام
امـام (ع) و شـخصیت ایشـان سـخن میگفـت ،چـون فضـای اسـتعاری ایجـاد منیشـد،
اسطورهسـازی هم صـورت منیگرفت؛ چراکه برای خلق اسـتعاره باید بتـوان واقعیت را در
هالـهای از جمـاز پیچید .در گام بعدی ،شـاعر بـا اسـتفاده از دال خالی گفتامن رقیب یعنی
بیحترکـی و بیارادگـی و خودباختگـی ،دال مرکـزی گفتمان تغییر خود را شـهادتطلبی و
خودبـاوری قرار داده و اسـطوره رس امام حسـین (ع) را به مثابه منـادی مذهبی ـ اعتقادی
و در عیـن حـال ،واقعـی و مقـدس معرفـی میکنـد .او رس امـام حسـین(ع) بر نیـزه را به
ِ
گفتامن تغییر اسـت.
مثابـه پرچم قیـام معرفـی میکند .قیامی کـه دال مرکـزی
مآخذ:
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السیاب ،بدر شاکر 2012 .م ،أنشودة المطر ،القاهرة :مؤسسة هنداوی للتعلیم و الثقافة.
شـولتز ،دوان پی و سـیدنی آلن شـولتز 1388 .ش ،تاریخ روانشناسـی نوین ،ترمجه علیاکرب سـیف و
دیگران ،چاپ هشـتم ،هتـران :دوران.
کرسایـی ،حممدسـاالر و علـی پوزش شـیرازی .پاییـز  1388ش« ،نظریه گفتمـان الکال و موفـه ابزاری
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 دوره، فصلنامه سیاسـت جمله دانشـکده حقوق و علوم سیاسی،»کارآمد در فهم و تبیین پدیدههای سیاسـی
.360 -339  صص،3  شماره،29
. نرش مرکز: هتران، ترمجۀ سعید کیانپور، نمود خود در زندگی روزمره، ش1391 . اروینگ،گافمن
 هژمونی و اسـتراتژی سوسیالیسـتی؛ به سـوی سیاسـت، ش1392 . ارنسـتو و شـانتال موفـه،لکالئـو
. نشر ثالث: هتران، چـاپ اول، ترمجـۀ حممـد رضایـی،دموکراتیـک رادیـکال
. معروف: قم،1 ج، فرهنگ عاشورا، ش1376 . جواد،حمدثی
 معرفت فرهنگی،» «نظریـه تحلیل گفتمـان الکال و موف و نقـد آن، ش1390  هبـار. حممدتقـی،مقدمـی
.124 -91  صـص،1390 هبـار، شماره دوم،سـال دوم،اجتامعی
 «کارکردهای استفاده از، ش1394  پاییز و زمسـتان. حممدجعفر و سـیمین مشـکواتی،یوسـفیان کناری
 نامه هرنهای منایشـی و،»نقـاب و تمهیـد آندروژنـی در پرداخـت شـخصیت در نمایشـنامههای معاصر ایـران
.21-5  صـص،11  شماره، دوفصلنامه علمی پژوهشـی دانشـگاه هرن،موسـیقی
، ترمجه هادی جلیلی، نظریه و روش در تحلیل گفتمـان، ش1398 . ماریـان و لوئیز فیلیپـس،یورگنسـن
. نرش نی: هتـران،چاپ هنـم
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The Process of Employing Mask to Mythologize in
Laclao and Mauffe’s Discourse Analysis
(in Qassim Haddad’s The exit of Hussein’s Head from the treacherous cities)

Abstract
Man is a social entity, who is forced to treat plausibly. He always tries to
show himself better than what he really is. Highlighted first in theater,
mask, through theories by Yung and Coffman, found its path in psychology
and social sciences. Moreover, as a literary school, encoding paved the
way for mask to come afore to literature. Mythologizing is one of the
objectives of this technique and is one of the key concepts in Mouffe and
Laclao’s techniques in discourse analysis. At the end, it was concluded
that The poet has been able to depict the existence of Imam Hussein and
the events related to her uprising, which are real, in an ideal way for the
audience by producing a metaphorical space produced using the masking
technique. Qassim Haddad could take advantage of mask to criticize Arab’s
intellectual stiffness, lack of self esteem, reviving values, and martyrdom
and chose them as the nodal point in his discourse and mythologized
Imam Hussein’s head.
Man is a social entity, who is forced to treat plausibly. He always tries to
show himself better that what he really is. Highlighted first in theater,
mask, through theories by Yung and Coffman, found its path in psychology
and social sciences. Moreover, as a literary school, encoding paved the way
for mask to come afore to literature. Mythologizing is one of the objectives
of this technique and is one of the key concepts in Mouffe and Laclao’s
techniques in discourse analysis.
Keywords: Mask, Mythologizing, Mauffe and Laclao’s Discourse Analysis,
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