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د روشیج و مهدی اخوان ثالث )با رویکاستعاره های توصیفی و بصری در اشعار نیما ی

 (تمان انتقادی فرکالففگ
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 چکیده

ديگر بر جای عبارت  واژه يا عبارت بع بع كار بردن يک ؛يكی از روش های فن بیان، كاربرد استتترعاره بع معنای كلی  ن

تام و يا پديدهبع عنوان اسرعاره است. كاربرد  ها اساس شباهت بین  ن تور ع تع ط تاندر ی زبانی ب بی بع طور خاص اد زب

تیيا نیست، بلكع پديده تاهر م ترفا ی شناخری و ذهنی است و  نچع در زبان ظ تود، ص تن ش تودی از اي يده ذهنی پد نم

 لیتحل یبانشناخرو نقد ز یدر چارچوب گفرمان انرقاد توان یمرا ی از افكار . از طرف ديگر، اين بیان شناخری و ذهناست

س صیفی .كرد ریو تف سرعاره های تو صری كاربرد ا شعار ند و ب شي مایر ا نمونع كی از يمی تواند  اخوان ثالث یو مهد جیو

 یمان انرقادگفر لیتحل كرديروكع اگرچع . بر اين استتتاس، ركالف باشتتتدفن انرقادی از ديدگاه تحلیل گفرما رويكردهای 

در چارچوب گفرمان  توانیم زیها را نملت اتیاما ادب دهد،یقرار م تيو گفرمان را در اولو یدئولوژيزبان، قدرت، ا ۀرابط

طالعات كرابخانع ايی مو  تحلیلی -بع روش توصیفی در اين پژوهش كتتتع كرد. ریو تفس لیتحل یشناخرو نقد زبان یانرقاد

تات، شدهانجام  ترعارهاين دو شاعر پس از مطالعع غزلی توارد اس تای  ، م و از نظر ه مشخص شد اشعار توصیفی و بصریه

 نریجع گیری از تطبیق اشتتعار نیما و اخوان می توان چنیندر نهايت، . ع شتتده استتتی و كیفی مورد مطالعع قرار گرفركم

وجع بع تحلیل كرد كع كاربرد اسرعاری از وضعیت و شرايط سیاسی و اجرماعی غالب در اشعار اخوان ملموس تر است. با ت

عار اخوان اين نگاه بینامرنی ذكر شده، هر دو شاعر مراثر از شرايط حاكم بر فضای اجرماعی و سیاسی بوده اند. اما، در اش

  شكارتر است.

 اهداف پژوهش:

حلیل ت كرديروتوجع بع اخوان ثالث با  یو مهد جیوشتي مایدر اشتعار ن یو بصتر یفیتوصت یره هابررستی استرعا .1
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سرعاره هابع كارگیری  گسرره تطبیق .2 صر یفیتوص یا شعار ن یو ب شي مایدر ا ساسب اخوان ثالث یو مهد جیو  ر ا

 در دوره زندگی اين دو شاعر. شرايط سیاسی و اجرماعی حاكم

 سواالت پژوهش:

شعار نرا چگونع می توان بازتاب تاثیر اجرماع و فرهنگ  .1 صری ا صیفی و ب سرعاره های تو شي مایدر ا  یو مهد جیو

 ؟ركالف تجزيع و تحلیل كردفبر اساس گفرمان انرقادی  اخوان ثالث

لب شعری خود در قا از وضعیت و شرايط سیاسی و اجرماعیكدام يک از اين دو شاعر در جريان انرقال مفاهیم  .2

 اسرعاره موفق تر عمل كرده است؟

 ان ثالث. نیما يوشیج، مهدی اخو نورمن فركالف، ،یگفرمان انرقاد لیتحل، و بصری اسرعاره توصیفی لید واژه ها:ک

 

 مقدمه

 1الكوف شود. كار برده نمی بع مفهوم است كع در واقع برای  ن شیء اسرعاره كاربرد يک كلمع يا عبارت برای يک شیء يا

سرعاره را اين افراد هر روزه  (.131: 1993)الكوف،  ديگر های درك و تجربع يک چیز در قالب واژه :كند می گونع تعريف ا

 از اسرعاره برای بیان شباهت در(. 934 :1981)اسمیت و همكاران،  شنوند  ن را می كنند و از زبان اسرعاری اسرفاده می

سرفاده می سعع ،شود. بنابراين عین مرفاوت بودن ا سرعاری و درك  ن تو صلی در هوش، بیان ا صر ا  (نمادين)مجازی  عن

 (. 86: 1985)مک كورمک،  انسان است

بع  و در شعر و ادب جهان دارد یاریبس تیاسرعاره اهمزبان شعر يكی از قالب های كالمی برای كاربرد اسرعاره می باشد. 

 یياارسطو بع عنوان گونع لعیوس بار بع نیاولاين مبحث اند. و اوصاف  ن دانسرع بر اسرعاره یمبرن یكع شعر را كالم یطور

در  .استبع  ن حذف شده  مشبعٌ اياست كع مشبع  عیاسرعاره همان تشبكع گفت  توانیم ،واقعدر شد،  حيتشر عیاز تشب

تی نظريع تع م تر گرفر تانی در نظ توعی زب ترعاره موض تان، اس تد  های كالسیک زب تعش كری؛ گويی موضوعی ذهنی و ف ن

شتتدند  ها بديهی فرض می بودند و اين نظريات برای قرن زبان روزمره و عادی در تنتتتتتتاق  هعبارات استترعاری با حوز

شیروان،) سرعاره را می در واقع، قديمی (.42: 1389 شريفی و حامدی  سبت داد.  ترين نظريع مربوط بع ا توان بع ارسطو ن

ع ها ب  ن ند كع يكی از بنا بر ديدگاه ارستتطو، استترعاره دو پديده را با يكديگر مقايستتع میک»كند كع  می بیان 2اورتونی

                                                           
1 Lakoff 
2 Ortony 
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طريق كلمع يا عبارتی كع بع صورت  شود و ديگری از كلمع يا عبارتی كع در معنای صريح بع كار رفرع است بیان می عوسیل

 (. 3: 1979)اورتونی، « اسرعاری بع كار رفرع است

سر سرعاره و اوصاف مجايگاه ا شعر را كالمی مبرنی بر ا شعر چنان پر اهمیت بوده كع ابن خلدون  ی نامد )شفیعی عاره در 

سرعاره 112: 1366كدكنی،  صورت ظاهر(. در ا سب  ست و هم بر ح شابع هم درون ذاتی ا لیل د ، بع همینهمانندی و ت

پیداست و  وشنی و ابهام مثل لبخندی است كع هماين ر»هست و هم مبهم.  تصوير شاعرانع در تخیل خواننده هم  شكار

عینی دهد و چون  می تواند بع احساسات و افكار خود جلوه ايی ه(. شاعر از طريق اسرعار115: 1373)براهنی، « هم ناپیدا

لذا  (.119ن، ، اسرعاره با عینی كردن ذهنیات، بهررين وسیلع نشان دادن است )هما«گفرن»و نع « نشان دادن است»شعر 

شاعر بع وجود  اسرعاره را می توان نوعی كالم ذهنی دانست كع در پس انديشع ها و مناسبت های اجرماعی افراد از تخیل

از مستتتائل  یاریبستتت انگریهر جامعع و هر دوره ب  ثار منظوم و منثور ژهيهنر بع واين گونع می توان بیان كرد كع  می  يد.

 داب و رسوم و  است،یكع در زبان فرهنگ، ساست  یبد اياتفاقات خوب و مراثر از  ونددیپ یاست كع در جامعع بع وقوع م

شكار در  ثار هنری دارو  موجود هسرندجوامع  اتیروح یحر  ثار صرف نظر از  نيا یبررسمطالعع و بنابراين، . دنبازتابی  

بسرر تحوالت   مفاهیم، اثری هنری دراين ضرورت را ايجاب می كند كع برای شناخت هر چع بیشرر   نان نثر بودن اينظم 

 اجرماعی بررسی شود.

ارزيابی و درك شتتود.  یاجرماع شتترايط و زمینع ها ريبا ستتا ارتباطدر  ديبا یر مرنه 1بر استتاس ديدگاه فركالف، همچنین

ابردا از  فركالف. استتتاز بستترر و تحوالت اجرماعی روزگار خود  یدرك صتتحیح، نیاز بع نیز برای فهم استترعاره بنابراين،

كرده  يیاست شناسا یها مرك را كع مرن بع  ن هايی و سپس گفرمان زدپردا یم یبع مرون انضمام شناخری زبان یموضع

 بع مصتترف یانرقاد یزبان ی. هدف فركالف  گاهدهد یم حیرا توضتت یكالن اجرماع های عيها بع نظر  ن یوابستترگ هو نحو

 یانرقاد تحلیل يی. شناساسازد یرهنمون م تیاز واقع یفهم خاص یخوانندگان را بع سو مرنی هر. است مرون كنندگان

)نوذری  فركالف است یاصل مشغولی دل ،در هنگام قرائت مرن نیبع مخاطب یبخش یمسررر در مرن و  گاه های گفرمان

  «توصیف» سطح: شود می تشكیل سطح سع از فركالف گفرمان تحلیل روش بع عبارت ديگر، .(153: 1392و همكاران، 

ساس مرن سطح اين در كع سیر»سطح . شود می توصیف گفرمان در موجود خاص شناخری زبان های مشخصع برا    «تف

 در كع هايی انرخاب تاثیر و شتتود می نظر مورد گفرمان درك و تولید باعث كع يندهايیفر  بین در موجود روابط توضتتیح

سی مورد . . . (و ساخت  واژگان، لحاظ از) گفرمان ی پیكره ست«  تبیین» سطح كع سوم سطح. گیرد می قرار برر  بع ا

ضیح صر بین چرايی تو ضیح بع يعنی .پردازد می گفرمان عنا  توجع با و اجرماعی عمل چارچوب در خاص گفرمان تاثیر تو

                                                           
1 Fairclough 
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 :1379، فركالف) شتتتودپرداخرع می  مرن در خاص واژگان كارگیری بع و انرخاب داليل گفرمان  ن فرهنگی پیشتتتینع بع

27). 

عوامل بر اشعار شاعران كرب، مقاالت و  و طيشرا نيا ریو تاث سبک شعر معاصر یاسیس -یشک در مورد اوضاع اجرماع یب

شرع یمرعدد ینامع ها انيپا ست شده نگا شده ا صار چند مورد ذكر  از  یگفرمان انرقاد لیتحلاز جملع كراب  .كع بع اخر

شعر  لیشاعر شكست: نقد و تحلكراب ( كع بررسی اين موضوع پرداخرع است. همچنین، در 1393) فردوس  قا گل زاده

سرغ یاز عبدالعل اخوان ثالث یمهد شعار ن ینگاه( و در كراب 1385) بید شعار اين دو 1331) یمحمود فلك از مایبع ا (، ا

 شاعر بر اساس در نظر گرفرن شرايط سیاسی و اجرماعی حاكم تحلیل شده است. 

و تحلیل واژگان، جمالت، افعال و  گريكديشتتود، تطبیق اشتتعار دو شتتاعر با  یبع  ن پرداخرع م قیتحق نياما  نچع كع در ا

ست. ش هدف ،لذا ساخرار ها ا صلی اين مقالع محدود  تولید  زمینع ايیف و تمركز بر الدن بع تحلیل گفرمان انرقادی فركا

سرعاره های توشده با محوريت  صری صیفیبررسی ا ش و ب تا  نجا كع  می باشد و يوشیج و مهدی اخوان ثالث عار نیمادر ا

با اسرفاده از در اين مطالعع . شده استارائع  اين اشعاردر فهم  یگفرمان انرقاد لیتحل ديد روشنرری از روش ممكن است

بر  اشعار اين دو شاعر و بصری اسرعاره توصیفی توصیفی، بع بررسی تطبیقی_ی و با روش تحلیلی يمنابع معربر كرابخانع ا

ساس ديدگاه فركالف ستپرداخرع  ا شده  .شده ا سپس در ادامع  وبع اين ترتیب، در ابردا بع تعريف مفاهیم كلی پرداخرع 

 اين مفاهیم در اشعار نیما يوشیج و مهدی اخوان ثالث تجزيع و تحلیل شده است.  

 نورمن فرکالف یگفتمان انتقاد لیتحل

گران گفرمان  های برجسرع در زمینع تحلیل گفرمان است كع در مقايسع با ديگر تحلیل يكی از شخصیتف النورمن فرك

حلیل در نگاه او ت (.60: 1384 سلطانی،)« ترين و پرطرفدارترين نظريع را تدوين كرده است ترين، جامع منسجم»انرقادی 

 برای بررسی تغییرات اجرماعی و فرهنگی بع كار گرفرع شده و منبعی است كع در نزاع علیع اسرثمار روشی است یگفرمان

سرفاده قرار می سلطع مورد ا ستالرك(. ف70: 2002الف، فرك)د گیر و  كع  در عین حالی الكاربرد زبان معمو»: ف معرقد ا

 قاگل زاده و )« دشو ها نیز ساخرع می ت، توسط  نهای اجرماعی، روابط اجرماعی و نظام دانش و باورهاس هويت دهسازن

 (. 4: 1386غیاثیان، 

 رن را نمیماز ديدگاه فركالف،  زبانشتتناستتی انرقادی، جستترجو كرد. توان در نیاد تحلیل انرقادی گفرمان را میببنابراين، 

شبكعألتوان در خ ساير مرون و   فهم يا تحلیل كرد. هر مرنی را بايد در رابطع با  سرر اجرماعی فهمید. های  در رابطع با ب

صلی تحقیق پركریس ضوع ا سرند كع هم بازنمايی در تحلیل گفرمان انرقادی، مو هايی از جهان،  های گفرمانی و زبانی ه

 های اجرماعی خاص، نقش ايفا می ستتازند و هم در پیشتتبرد منافع گروه می های اجرماعی و روابط اجرماعی را بر ستتوژه
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ست ف در االكنند. فرك ست كع میكع ين زمینع معرقد ا شد بع نحوی نظام تحلیل گفرمان انرقادی رويكردی ا مند بع  كو

 عمرون و ب های گفرمانی، رخدادها و )پركریس كنندگی میان: الف مناستتتبات غالباب مبهم علیت و تعیین»ره تحقیق دربا

فركالف در  ،بع عبارتی(. 135: 1993ف، الفرك)« تر اجرماعی و فرهنگی بپردازد يندهای گستتررده ستتاخرارها، روابط و فر)

 يند و وارد  مناستتبات قدرت بیرون می تحلیل گفرمان انرقادی بع دنبال اين استتت كع نشتتان دهد رخدادها و مرون از دل

های گفرمانی، مرون و  شتتوند. از اين منظر هدف تحلیل گفرمان انرقادی اين استتت كع نقش پركریس مبارزات قدرت می

ارتباطی را در حفظ و بقا و يا تغییر جهان اجرماعی موجود نشتتتان دهد. تحلیل گفرمان انرقادی مرن را بع  رخدادهای

يندهای گفرمانی در مرون مورد بررسی  شنا شود  عملكرد زبانی فروه كند تا با نح جانبع تحلیل می صورت مبسوط و همع

ست میان مرن، پركریس ساخرارهای  و معرقد ا شناخت يا اجرماعی رابطعهای گفرمانی و  ست كع برای  ی پیچیده برقرار ا

بنابراين تحلیل گفرمان (. 127: 1992ف، الفرك) انگارانع و سطحی میان مرن و جامعع فراتر رفت  ن بايد از برداشت ساده

كند و غالباب  تری تحلیل مند كابرد زبان و مرن را در رابطع با پركریس اجرماعی گسررده انرقادی سعی دارد بع نحوی نظام

اهداف نع در زمی( 1999) ف و شولیاراكیالرك. فمرن استده كردن دانش بديهی انگاشرع شده و طبیعی ش البع دنبال برم

طور معمول  وظیفع دارد تا انواع دانشی كع عموم مردم بع (از منظر تحلیل گفرمان)علم »تحلیل گفرمان انرقادی معرقدند: 

از اين  (.3: 1999 ف،الشولیاراكی و فرك) «در اخریار بگذارد را رزمره در دسررسشان نیستكنند يا در زندگی  تولید نمی

های  مرن با پركریسطع شتتتان دارد و اين كار از طريق رابامالتمنظر، دانش تولیدشتتتده حكم كمک را برای مردم در تع

 شود. گفرمانی و ساخرار اجرماعی انجام می

 استعاره 

 یمسائل علوم بالغ نیبا عالقع مشابهت است. اسرعاره از نخسر یمجاز لغو ینوع یبع معنا انیدر علم ب یاِسرعاره اصطالح

ران قرار گرفت  ن  یقیرحقیغ یكاربرد لفظ در معنا چنین بیان می شتتود:استترعاره  فيدر تعر. استتت كع مورد توج ع مفستت 

شابع م سرعاره . بنابراين، شودیم یقیحق یع مانع از اراده معناك یيانعيو قر یو مجاز یقیحق یمعنا انیهمراه با عالقع ت ا

شب يعبر پا صل ز عیت ست و در ا شده ا شب کيساخت  ن  ريبنا  ست. در حق عیت سرعاره نوع قت،یا ست كع  یمجاز لغو یا ا

 (.258: 1420)هاشمی،  كنندیم ریتعب «یمجاز اسرعار»عالقع  ن مشابهت باشد و گاه از  ن بع 

سرعاره از راز نظر لغوی،  : 1414)جمال الدين، گرفرن است عيخواسرن و عار عيعار یگرفرع شده و بع معنا« ر-و-ع» شعيا

صطالحات علم بیان (.618 سرعاره، در لغت بع معنای  اين واژه، از ا ست. ا ستا سرن لغری بع جای لغت ديگر ا  عاريع خوا

سرعاره 154: 1374)شمیسا،  با عالقع شباهت،  گريواژه د یاست بع جا یياكار بردن واژهع ب یفارس اتیدر اصطالح ادب(. ا

سرعاره در واقع تشبنعيبا وجود قر مانده باشد. عالوه بر  ن شاعر  ی ن باق "مشبع بع"موجز و فشرده است؛ كع تنها  یهی. ا

سرعاره ادعا دهيدو پد یهمانند یادعا ع،یدر تشب سرعاره را هنر ،یگژيدو و ني ن دو را. ا یكساني یرا دارد؛ اما در ا و  تریا
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شب زتریانگالیخ سرعاره نوع نی. همچنكندیم عیاز ت ست؛ با ا یا  یقیحق یمعنا نیتفاوت كع اگر عالقع )ارتباط ب نيمجاز ا

 (.220: 1374)همايی،  ( از نوع مشابهت باشد، اسرعاره است و اگر عالقع، مشابهت نباشد، مَجاز استیو مجاز

 

 اشعار نیما یوشیجاستعاره های توصیفی در 

كاربرد اسرعاره در اشعار سنری و نیمع سنری نیما بیش از اشعار نو می باشد. وی اين تكنیک را اغلب در توصیف شخصیت 

البرع بايد اذعان و طبیعت بع كار برده است. اما در هر حال، میزان كاربرد  ن در میان تكنیک های بیانی شاعرانع كم است. 

مورد نظر نیما با بحث عینیت بخشیدن و عینی كردن بع ذهنیات مرفاوت است. بدين سبب، نیما داشت كع توصیف ذهنی 

ست. بع طور كلی شعار خود كمرر اين تكنیک بیانی را بع كار گرفرع ا صلع ماين گونع می توان گفت كع نی ،در ا ا رابطع بالفا

ری نزديک تر بع طبیعت و مسرقیم تر از  ن است و و مسرقیم با طبیعت دارد و از  نجا كع تشبیع نسبت بع اسرعاره تصوي

(؛ بنابراين نیما از تشبیع بیشرر از اسرعاره بهره برده 253: 1366)شفیعی كدكنی، حركت و جنبشی بیش از اسرعاره دارد 

 است. نمونع هايی از كاربرد اسرعاره:

 (. 44: 1346ر با من/ بخوان ای همسفر با من )ناقوس، نظصبح می سوزد بع راه دور، سوی او چراغ  -

شاعران كالسیک نیز  ن را بع  سرعاره بعیدی نیست و قبل از نیما ديگر  ست كع چندان ا سرعاره از خورشید ا چراغ صبح ا

 كار گرفرع اند. 

ايع های قبرهای مردگان در تمام طول شب/ كاين سیاه سالخورد انبوه دندانهاش میريزد/ و ز درون تیرگی های مزور/ س -

 (. 51: 1346و خانع های زندگان در هم می  میزد )شهر شب شهر صبح، 

ها اسرعاره از سرارگان هسرند كع بع  كع دندان هايش می ريزد اسرعاره از شب دارد. دندان« سیاه سالخورد»در اين شعر، 

ودن شب و بع انرها رسیدن زمان  ن در نزديكی هنگام صبح يک بع يک محو می شوند. سالخورد نیز نشان دهنده طوالنی ب

صبح است. نیما در اين شعر اسرعاره ايی توصیفی بديع و زيبايی از شب بع مانند پیر كهنسالی كع عمرش بع انرها رسیده 

 ارائع داده است. 

 برخی از اسرعاره های نیما عبارتند از:

 اين خراب  باد)سرزمین ويران(: مع هذا بخوان و هیچ مپرس/ حال اين مخلص در خراب آباد

 : مرغ  مین درد  لودی است كاواره بمانده/ رفرع تا  ن سوی اين بیدادخانع )ايران(بیداد خانه
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 : مرغ  مین را زبان با درد مردم می گشايد ) مصدق(مرغ آمین

 : صیح دلكش را خروس خانع می خواند)پیام  ور شادی و روزهای خوش(خروس

سراراستشهر مردگان مدفنی كع در  ن جای بگزيده اند مثل جماد/ چع توان كرد با دو ديده ی باز/ با چنین مردگان  :  

 سست نهاد

: ققنوس مرغ خوش خوان،  وازه ی جهان/ اواره مانده از وزش بادهای سرد/ بر شاخ خیزران/ بنشسرع است فرد... ققنوس

 )خود شاعر(

 ، شادی و پاكی ها و دگرگونی های جامعع()فی  ها بارانكی می رسد  داروگقاصد روزان ابری 

در شعر نیما تعداد جمالتی كع بر رخداد تاكید دارند بسیار بیشرر است از جمالتی كع بیانگر يک كنش هسرند و جمالتی 

 كع بر توصیف تاكید دارند كمررين تعداد را دارند. نمونع هايی از هر كدام ذكر می شود:

 نرسیده است مرا )تاكید بر رخداد(دير گاهی است از تو خبری/ 

 وز هر  ن دوست كع می پرسمت از حال درون/ ننگريده است بع من )تاكید بر رخداد(

 از دهكده  ن زمان كع من بودم خُرد/ روزی پدرم مرا سوی مزرعع برد) تاكید بر كنش(

 برتوصیف(هر سال صمد اسب دوان، نايب دوم/ خوش جايزه می برد بع چاالكی و خردی) تاكید 

 خواست انگاسی ابلع كع بع ده/ زودتر برگردد از جای رمع ) تاكید بر توصیف(

 

 اخوان ثالثاستعاره های توصیفی در اشعار 

 خديو جم چو بزرگ است ازين جهت گردون

 (1395، اخوان ثالث) چنین عذاب دهد با غم بزرگِ ترش

 .در اين بیت گردون اسرعاره از فلک يا  سمان است
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شبیع بیرون شاعردر  سرعاره را از ت سرعاره واژه ای را بع عالقع ی مشابهت بع جای واژه ای ديگر بع كار می برد. می توان ا ا

 (157: 1393)شمیسا،  ورد

 اسرعاره های اخوان از همان ديدگاه های فلسفی، مذهبی و ناسیونالیسری سرچشمع می گیرد:غالبا 

 ها !/ كع من ار مسرم، اگر هشیار،کبوتركاشكی پر می زد  ن جا مرغِ دردم، ای 

 (422ها !( )هسرن:کبوتر لوده مَردم ای « هست»)گرچع می دانم بع  

 ، با  ن پوسرین سرد نمناكشابر  سمانش را گرفرع تنگ در  غوش/

 بی برگی روز و شب تنهاست، )اسرعاره از ايران(باغ 

 (423با سكوت پاك غم ناكش)باغ من: 

 ع زيبا نیست؟باغ بی برگی كع می گويد ك

 های سر بع گردون سای اينک خفرع در تابوت )اسرعاره از جوانان، فرزندان(میوه  داسران از

 (424پست خاك می گويد) باغ من: 

 (565دسران/ يا كع سايع دوك زالی بود؟)جراحت:  رستمراست بود ان 

كنش تاكید دارند »تعداد جملع هايی كع بر  «زمسران» بیشرر بر رخدادها تاكید دارد و از « ارغنون»اخوان در مجموعع ی 

 افزايش می يابد:

 بهره ای خوش برد و ما را بهره جز حسرت نبود)تاكید بر رخداد(     رنگینِ عمر                هر كسی از سفره ی گسررده ی 

 زندگی با ماجراهای فراوانش/ظاهری دارد بسان بیشع ای بغرنج و در هم باف

 و رنگ وا رنگ است )تاكید بررخداد(ماجراها گونع گون 

 )تاكید بر كنش( درخران هر كدام دارند باری                 درخران ريشع كن را بار حسرت

 بسیار شد بع خواب/ اين خفرع ی فلج ) تاكید بر توصیف(
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 گاوی است زمانع شاخش بر سر/ پریاره سگی است عمر از سوی دگر) تاكید برتوصیف(

سنگی بع چاه می اندازد كع صد  دم عاقل « ديوانع»امری سوای نقد و تحلیل است و گاه « واقعع»گرچع  بع عقیده ی نیما

ست كع واقعع را مرمت می كند )منرقد و تحلیل گر( برای بیرون  وردن  ن در می مانند. اما همین نق  و تح شعر لیل ا (

 .(376و شاعری : 

 انتقادیبراساس تحلیل گفتمان نیما  اشعار مضامین

 اين مضامین اسرفاده كرده است:  اشعارش از نیما در 

 .سیاسی 1

سِم 1330زمسران  شارامپريالی ضد بیگانع ی مردم ايران بود. در  غاز زمسران دولت ملی برای تحمل ف شاهد مبارزات  دنیا 

سلط و  شارم شكارش بع انر ست های پنهان و   سرا ب د شهر و رو ضع ی ملی پرداخت. مردم  صدق، اوراق قر ع حمايت از م

شرافر ی واره اي شناخت  سر اين بیدادخانع را پیموده بود و دردهای وطنش را می  سرتا صدق، مانند نكع  « مرغ  مین»د. م

بود كع افسانع ی مرغ  مین را شنیده  درد پرور و شاعری دردمند بدون چشمداشت بع  ب و دانع بع میدان  مده بود. نیما،

 عی را می ديد، در همین زمسران مرغ  مین را سرود:بود و اين حركت های اجرما

 مرغ  مین، درد لودی است كاواره بمانده

 رفرع تا  ن سوی اين بیدادخانع 

 بازگشرع رغبرش ديگر ز رنجوری نع سوی  ب و دانع

 (741)مرغ  مین:  نوبت روز گشايش را در پی چاره بمانده

وز »هسرند كع « جور ديده مردمان گرفرار شب»ی، مخاطبان نیما مرغ  مین سیاسی ترين شعر نیماست. در اشعار سیاس

زندگی می كنند. « سايع های قبرهای مردگان و خانع های زندگان در هم می  میزد»  ن گاه كع « درون تیرگی های مزور

شتتان روزبارانی ن«» هوای گرم استتراده»، اين «گشتتايش را قطار روزهای تازه می  يد« »نا امید نبايد بود»نیما می گويد: 

 «صبح دلكش را خروس خانع می خواند«»می گريزد شب« » است

شان/ بع  محبس:   شادی  شان از روز  شان واي شسرع/ وز نهفت رخنع های خانع ها سرير حكمرانی چون خیال مرگ بن بر 

 (100: 1384 دل رنجور مردم تازيانع است ... )نیمايوشیج،
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سون خود/ از پی خواب درون تو/ می دهد تحويل از گوش تو بع چشم تو/ پادشاه :  ن جهان افسا، نهفرع در فپادشاه فتح 

 ( 631فرح بر تخرش لمیده است ... )همان:

سرجابت های روزانی/ مرغ  مین را بدان نامی را كع او را هست می  مرغ آمین:  سران از درد می رانند مردم/ در خیال ا دا

 (739 خوانند مردم ... )همان:

 اجتماعی  .2 

از خصتتايص مشتتخص ادبیات پای بندی بع رابطع  ن با مستتائل اجرماعی استتت؛ بع زبانی ديگر ادبیات با  رمان ها و نیات 

سررش  شعر بع عنوان دژی محكم برای ترويج و گ شاعران از  شرع تا كنون  ست. از گذ شر در ارتباط بوده ا فرهنگ بزرگ ب

 می توان گفت اولین گرايشتتات ستتیاستتی و اجرماعی را، الدبن. (1384) زرين كوب: در ستتطح جامعع ستتود جستترع اند 

سفند شيمایبرادر ن ؛ارىيا شان و  جیو شنفكر بود و مدافع زحمرك ست. البرع نیما خود رو در فكر و ذهن نیما بیدار كرده ا

شعر  شب پا»طبقع محروم جامعع. در  سان هايی را ديد كع كار اجباری  می« كار  ها را بع از   نتوان روايت جان كندن ان

جز كار كردن در هر شتترايطی را ندارند. نیما در اشتتعار اجرماعی، گاه فقر  یخود بیگانگی رستتانده استتت و هیچ گزينع اي

وحشتتترناك كارگران بخش كشتتتاورزی را می نماياند؛ محیطی كع در  ن هول غالب استتتت و همع چیز مغلوب. زندگی 

 نع هوايی ياريش داده و نع  فرابی، دمی با بوسع» ،«خواب روزانش زمسرانی تیز پروازی، بع سنگین» ،«دردمندان درد لود»

«  در درد و گرسنگی دست و پا می زنند»  ،«در زهرهای ناگواريش»زندگی برايشان،   نانكع« ی گرمش بع سوی او دويده

شاد وخندانند» و می میرند و گروهی ديگر،  سرع اند و  ش سفره، جامع ها بر تن»، «ن ساحل  رام، در كار » ،«نان بع  روی 

می خندند  ن ها راستتت »، «زنده پندارند خودشتتان را» كع « مردگان موت» ن دل بع دوجايان نا همرنگ، « تماشتتايند.

 «سردی  رای درون گرم او» ست و «چشم باش زندگانی ها» هیچ كس پايان اين روزان نمی داند لیكن« حالی.

 (445ع شاد و خندانید/ يک نفر در  ب دارد می سپارد جان ...)همان: ی  دم ها كع بر ساحل نشسر :آی آدم ها

: می تراود مهراب/ می درخشتد شتب تاب/ نیستت يک دَم شتكند خواب بع چشتم كس و لیک/ غم اين خفرع ی مهتاب 

 (663چند/ خواب در چشم ترم می شكند .. )همان:

زنم/ وامانده در عذابم انداخرع است/ در راه پر مخافت اين  : من چهره ام گرفرع/ با قايقم نشسرع بع خشكی/ فرياد میقایق 

 (752ساحل خراب ...)همان:

می گريند روی ساحل نزديک سوگواران در »: خشک  مد كشرگاه من/ در جوار كشت همسايع/ گرچع می گويند: داروگ

 (760میان سوگواران/ قاصد روزان ابری داروگ كی می رسد باران...)همان:
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 عاشقانه  .3

شرع   سرد اولین اثر منظوم نیماست. نیما در  ن از جهت وزن و معنی جا پای موالنا گذا مثنوی قصع ی رنگ پريده، خون 

همان گونع كع . (54: 1385)علی پور،  ن از درد هجران و غم دوران و همان دردهای مزمن ستتخن رفرع استتت استتت. در

سرودن من شق باعث  ست و محرومیت از ع شك شد  سانع با اندكی تغییرپیش تر گفرع  شق اف شد. عا سانع  با  ظومع ی اف

شق  شرری در زندگی، همان عا سرخوردگی بی صع ی رنگ پريده»پخرگی و با  ست« ق سانع»منظومع ی . (57)همان: ا «  اف

اين  ديگران پی گرفرع شتتد. اما هیچ كدام از  غازگر شتتعر رمانریک پس از خود شتتد و بعدها در شتتعر خانلری و توللی و

بع كار نگرفرند. شتتیوه ی گفت و گوی نیما و بع چالش « افستتانع»نیما را در « مرفاوت و عشتتق دگرستتان»نگاه  شتتاعران

 كشیدن عشق و عاشق و معشوق در افسانع را بع كار كار نگرفرند:

 قلب پر گیر و دار منی تو/ كع چنین ناشناسی و گم نام/ يا سرشت منی، كع نگشری 

 محوشد جسم و رنجور زاری ماند/ از او زبانی كع گوياستدر پی رونق و شهرت و نام.../ 

 (38: 1383نیما يوشیج، «) تا دهد شرح عشق دگر سان

گذشتترع استتت و بع گفرع ی برخی از منرقدان   ی مرفاوت باقعشتتق در شتتعر او، عشتتكع ی دانند عنیما را  غازگر تغزل نو

ست )باباچاهی، « سماع جنگلی» شعر او، .(80: 1384ا ست. اما نیما بع  ابردا در  سان ديگر مطرح ا شوق يا ان شق بع مع ع

ست:  شی در اين مورد گفرع ا شق عبور می كند؛ منوچهر  ت ست كع از انگیزه ی عمده نیما در »سرعت از اين ع شگفت ا

 هرگز شعری چنان عاشقانع كع اندكی هم بوی رمانریسم از زندگی و روی  وردن بع شعر، عشق دخرری بع نام صفورا بوده،

: 1382) تشی،  « ن بیايد نسروده است. عشق برای او مثل جرقع ای است كع لحظع ای درون تاريكاو را روشن می سازد...

شری نمی گرايد و اخالقیات در  ن ح .(111 ست كع با واژه ها بع ز صومانع و پاك ا شقی مع شعر نیما، ع شق در  ظ می فع

 .شود

شق»نوع ديگر  شق بع همع ی « ع شعر نیما، ع ستدر  سری ا سان گرای نیما. مفهوم  ؛ه شقانع ی ان يعنی همان نگاه عا

شعر نیما محدود نیست: « عشق» سنری و نیز »در  سری های معهود و  سان دو صل عشق و اندوه، از حد ان شفقت حا اين 

 .(213: 1368)مخراری،  «ئلسوزی های منفغل و تسلیم پذير برای انسان يا طبیعت, بس فراتر می رود

 الیسم فراتر نرفرع و افسانع بی شک يک تغزل زمان جوانی اوست:ئنیما از ردر افسانع 

ساقع ی گیاهی  :افسانه شسرع/ همچو  سرد و خلوت ن سپرده/ در دره ی  شب تیره ديوانع ای كو/ دل بع رنگی گريزان  در 

 (49فسرده... )نیما يوشیج:
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برم  ن رشرع هاكع بافیده بود مانده روشن/ ديگرم بر  : تابناك من بشد دوش از بر من،  ه! ديگر در جهان/ میتابناک من 

 (457خنده/ روی مانند  ن گلشن... )همان: - ن چنان كع خنده ناك-كسی نخواهد

:... هر چع با خود بع باد غارت بُرد/ خنده ها، قیل و قال ها در دِه/ بُرد اين جملع را وزو همع جا/ شتتتد غمین و با غروبش

 (483...)همان:خموش و دزد زده 

 . اخالقیات، پند و نصیحت4

شده اند.  سروده  شیوه ی تمثیل  صیحت دارد و اكثر اين موارد بع  ضمون اخالقی و پند و ن سیاری در م شعر های ب نیما 

اشعار تمثیلی نیما گاه بع صورت فابل ) از زبان حیوانات و گیاهان( و گاهی  بع صورت پارابل سروده است. پیشینع ی شعر 

                                    .(243: 1393)شمیسا،د تمثیلی بع زمان پیش از اسالم باز می گرد

نیما در نخسرین برهع ی شاعری اش از حدود تمثیل  ن هم در وجع قدمايی اش فراتر نرفرع و وارد شعر سمبولیک نشده 

نهايرا افكار اجرماعی ستتطحی او در اين ستتال ها همین  استتت. ظاهرا برای بیان  ن مفاهیم اخالقی و اندرزیِ تقلیدی، يا

ست سرفاده كرده ا سنری كفايت می كرد. در كارهای اين ايام او اگر گاهی از الفاظ نمادين ا معموال از دايره ی واژه  ،قالب 

سحر، گل( تجاوز نمی كند. وانگهی همین گونع واژه های ا صبح،  شب،  شعر قديم )مثل  شنا و پر كاربرد  در اين  وهای  

ستال ها در ستنجش با مفاهیم نمادين وستیعی كع در شتعر ستمبولیک واقعی و اجرماعی او در ستال های بلوغ يافرع اند 

شرر شعر قديم بعید  بی ست تا نماد بع مفهوم حقیقی  ن. با توجع بع مطالعاتش در  سرعاره نزديک ا بع محدوده ی معنايی ا

 .(120: 1381)حمیديان،عارفانع  شنا نبوده باشد  يژه غزلاست با نماد گرايی شعر پارسی بع و

مومنا  ن همع دلستتوزی تو/ وان همع وعده ی درمان كو؟ كو؟/ گفت درمان » : ... زير دندان عدو زد قوقو/ روباه و خروس

  .(116)همان: تو جوف شكمم/ وعده ام لحظع ی ديگر لب جو/ هر نشناخرع اطمینان كرد/ جای درمان، طلب حرمان كرد

:... خلق همان چشتتمع ی جوشتتنده اند/ بیهده در خويش خروشتتنده اند/ يک دوستتع حرفی بع لب شمممه ی کوچ چ

 موخرع/خاطر بس بی گنهان ستتتوخرع/ لیک اگر پرده بع خود بر درند/ يک قدم از مقدم خود بگذرند/ در خم هر پرده ای 

 .(86اسرار خويشنكرع بسنجند فزون تر زپیش ...)همان:

 .مذهبی5
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شاعر است. در بین اشعار نیما نمونع های زيادی هسرند كع اين دين يكی از بن مايع هايی است كع از ويژگی های مفهوم 

ی در مدح امام علی)ع( و نمونع هايی از يدر مورد می توان بع غزل و قصیده ا. می توانند بیانگر افكار او در اين زمینع باشند

 رباعیات وی اشاره كرد:

 يت نكرده ام/ بیرون ز حد سرايش و حد ثنا علی استگفری ثنای شاه وال

 چونش ثنا كنم كع ثنا كرده ی خداست/ هر چند چون غُالت بگويم خدا علی است...

 (871)همان: گر بیخود و گر بع خود اينم ثناش بس/ در هر مقام بر لبم  وای يا علی است

 .کودکانه:6

ف نیز سروده است گرچع در بین اشعار او دارای حجم چندانی نیست نیما در دوران تدريسش، ترانع های كودكانع و تصنی

 ولی اين موضتتوع حاكی از دغدغع های فكری او نستتبت بع كودكان و امر  موزش  نان استتت. می توان بع شتتعر كودكانع

شعر كودكانع ی«  واز قفس»ی شاره نمود. همچنین«بهار» و  سرانی كع برای كودكان بع نگارش در ورده  ،ا می توان از دا

 از پیشروان معاصرادب كودكان بع شمار  ورد. و او را است نام برد

 .(167من مرغک خواننده ام/ می خوانم من نالنده ام/ پرورده ی ابر و گلم/ می خوانم من، من بلبلم... )همان:

 .(225از رو سبزه ها...) همان: /بچع ها بهار!/ گل ها وا شدند/ برف ها پا شدند

 انتقادی گفتمان تحلیل براساسثالث  اخوان مهدی اشعار مضامین

درباره ی بن مايع های تكرار شونده ی در شعر اخوان بايد گفت، شعر اخوان تلخ و حسرت  لود است. گويا شاعر در زندگی 

ست اساسا در عرصع ی اعرراض بع هسری، جهان، . انديشیدن شاعر بع شكه استبع چیزی امیدوار نبود زفردی خويش نی

زندگی و سرنوشت انسان گرايیده است و تنهايی، ياس، ناامیدی و اندوه در شعر اخوان جز اين كع مرثیع ای برای خوبی و 

ساخت  ن دعوت بع  شد نیز، هست. ژرف  شده و نبايد با ست، فراخوانی برای ويران نمودن  ن چع بع ناحق حاكم  نیكی ها

زه برای بنا نهادن جامعع ی  رمانی است. می توان گفت در زير خاكسرر ناامیدی وی گاه امید نهفرع است و اگر مجالی مبار

برای ظهور  ن باشد، بع خوبی چهره می نمايد. او مثل شاعران و روشنفكران بعد از مشروطیت از شیفرگان فرهنگ و  يین 

سران بود و بع مزدك و مانی و زرتشت عشق می  . اخوان بع دینام یم ورزيد. او  يین خود را مزدشری )مزدك+ زرتشت(با

شت سلط دا شق می ورزيد و بع فرهنگ و ادب عربی ت سی ع سریزی از ويژگی های  كع هرچند .فرهنگ و ادب فار عرب 

شاعران ديگر دوره ی بعد از مشروطیت  شود. اخوان مانند  سریزی منجر می  سالم  سریزی بع ا شعر اوست، گاه اين عرب 
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سابق بود عالقع ای كع حری جالل و نیما نیز از  ن دور نبودند.  شوروی  شعر نو »شیفرع ی  سوتان  اخوان ثالث از پیش ك

ماستتت. كهن ستتروده های او در مجموعع ی ارغنون نشتتانگر تاثیر محافل ادبی خراستتان و اجرماعی روز گار  –حماستتی 

مطالعات پیگیر وی در حوزه ی ادب ستتنری استتت. او پس از اقامت در تهران، با شتتیوه ی نیما  شتتنا شتتد. مجموعع ی 

 .(1389)روزبع: « يک شاعر نوگرا و اجرماعی شناسانداو را بع عنوان « زمسران»

شری كع » شعر خوان به ست... البرع بعدها مثال در  سی ا سیا شت زمینی  ساند، يک به او می خواهد خود را بع  ن جا بر

سال  شرق و غرب هر دو با تحقیر ياد می كند 59هشرم كع در  «  سرود، ديگر بع چنین بهشت هايی دلباخرع نیست و از 

 .(496: 1383)شمیسا،

شع برداريم/ قدم در راه بگذاريم/ شید غروب ما/ زند بر  ... بیاره تو كجا؟ هر جا كع پیش  يد/ بدان جايی كع می گويند خور

 پرده ی شبگیرشان تصوير/ بدان دسری گرفرع رايری زربفت و گويد: زود

 و زين دسرش فراده مشعلی خاموش و نالد، دير

 كجا؟ هر جا كع پیش  يد

سانی و بیان  ر» سبک خرا صالبت  شیو ی نیما در حوزه در  ثار اخوان، غلبع ی روح روايی،  سی، همپیوند با  كايیک و حما

نمی توان درباره ی شعر اخوان حرف ». (1389)روزبع: « نو قدمايی او را پديدار می سازد ی شكل و موسیقی، ابعاد سبک

هان بینی كع ستتخت رمانریک و  رمان گراستتت. مهدی اخوان ثالث جزد و درباره ی جهان و جهان بینی او چیزی نگفت. 

شری با ذهن و خود  شع و باور دا ست و چنین اندي سر  مده ا ست كع  نیک می داند كع زمان زردشت و دين بهی، مدت ها

ی می گردد يچون شاعری  رمانگرا و دردمند است، بع دنبال چاره ا ،با وجود اين .روح امروزی انسان فاصلع ی زيادی دارد

كع ديری است بع دست فراموشی سپرده شده، امانش نمی دهد ولی عشق بع تاريخ گذشرع ی ايران و ياد روزهای روشنی 

سررده تری چنگ اندازد. بع گمان  سران پا فراتر نهد و بع جهان بینی های نوين و گ تا از چارديواری تنگ و تاريک ايران با

ست همع ن شده ا سامان  شی از هجوم اخوان فقر و نابرابری حاكم بر جامعع ی ايرانی و ظلمی كع گريبان گیر مردم اين  ا

 هرگز نبايد بع ويرانی و تباهی بكشد. –دارای فره ايزدی-وگرنع كار ايرانی ،اقوام بیگانع است

دين درباری استتتت،  - ن گونع كع از تاريخ بر می  يد –و باز مهدی اخوان ثالث نیک می داند كع دين بهی يا مزديستتتنی 

ش گامی برای رهايی مظلومان و طبقات تحت ظلم و ستتترم نمو كرده و در اوج قدرت و اقردار دركانون درباری رشتتتد و

ست... بع سادگی بین مزدك و زرتشت  شری می دهد شرع ا بدين گونع برای   چون اخوان شاعر است نع انديشمند. ،برندا

كع برای نجات « مزدشری»كع جز در جهان تخیلی شاعر وجود خارجی ندارد. « مزدشت»خود پیری پديد می  ورد بع نام 

 ن برخاسرع و ناشی از  میزش دوجهان بینی مرضاد و مرفاوت است تا رهايی بخش جهان تاريک شاعر باشد.جها
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ست جهان بینی ديگر اهورا مزدا، ديگر شنايی و پاكی ها نی ست ،خدايی رو يكرا و توانا  .بلكع اهورا مزدای اخوان، اهورايی ا

 خبری نییست و عدالت اجرماعی و برادری و برابری مزدك نیز. خداوند تاريكی و زشری ها،از كع در جهان او از اهريمن، 

 نگاه پس از »و « مرد و مركب»با اين چنین جهان بینی استتتت كع اخوان ثالث موفق بع خلق  ثاری زيبا و مانايی چون 

 .(23-22: 1380)ترابی، می شود« تندر

 .عاشقانه ها1

ست نع حرفی جديد. چرا   شق گفرن نع كار جديد ی ا شنويماز ع ست ولیكن از هزار زبان كع می  صع بیش نی  كع يک ق

شعار ست. بدون ترديد ا ست، بی بهره  نامكرر ا سانی ا غنايی هیچ ملری از  هنگ دلنواز عشق كع بر مده از جوهر عواطف ان

صبور:  سری بی  ن بع تعالی و كمال راه نخواهد يافت ) ست و ه شق مايع ی زندگی ا ست. زيرا ع شعار اخ .(1370نی وان ا

شعر  سال « ارغنون»ثالث با مجموعع  سی و 1333و در  شقی ح ست. ع شقانع ا ضامین ارغنون اغلب عا سید. م بع چاپ ر

انسان ها  نگونع كع می انديشند »توان، اين مضمون را يافت ولی بع تعداد كمرر.  زمینی. از میان دفررهای ديگر او هم می

شع و فكر بع زندگی می كنند رفرارهای  نان انعكاس افكار و ا سرمی پرورانند. عفت در اندي ست كع در  شع های  نان ا ندي

برخی از اشعار  .(1394)محمود بادی: « مديريت افكار است تا ورود عرصع های  لوده و خالف عفت نشوند معنای كنررل و

می توان يافت. پس  او اعررافات جنسی اوست. اين نوع شعر را در بین اشعار اغلب شاعران سال های ابردايی دهع ی سی

سال  سی  سیا شد و ديگر از  1322از اتفاقات  شده بود.  رام  رام  رامش برقرار می  سكوت  شور دچار  ضای اجرماعی ك ف

بع درون »تظاهرات و اعالمیع ها خبری نبود و اين فرصتتری بود تا مردم بع جز ستتیاستتت بع مستتايل ديگری نیز بپردازند. 

شايد اين غلیان بع وجود نمی  مد. اما  ديد سیاسی نبودشن غلیان يافت. اگر  ن سد نگريسرن و از خود سخن گفرن ناگها

شرع شد، و  ن چع كع « االنسان حريص علی ما منع» بع مصداق  ن حكايت معروف كع  ناگهان بندها از پای حرف ها بردا

رد لودش ادامع می داد، اما شعر نو . شعر كهنع هم چنان بع تشنج دشدعمری در درون جوانان ريخرع بود بع ناگاه سر ريز 

هم در دريافت راه بازش دچار اشكال شد، زيرا ان همع مقید و محدود بودن و شعر برای اسرالین كبیر سرودن شاعران را 

سخن گفت،  شت يک مرتبع پرده را دريد و از درون خودش  سر جوانی كع جراتی بیش تر از ديگران دا صی كرده بود. پ عا

ما اين درون،  درون يک انستتتان مرفكر كار ديده نبود، بلكع درون يک جوان بود، جوانی پر از الرهاب و لبريز از جوش ا

شعر بی پرده و بی مالحظع را او صرت رحمانی بود و اين  سمش ن ساده. ا شهوت  سطح روزنامع ها و  شهوت،  ن هم  در 

شعرای گذشرع را نگع می داشت.  ن ها در مقابل مطبوعات  ن روزی پیاده كرد. زمانی بود كع هنوز ريشع هايی از گذشرع 

اين بی پردگی اندك زمان كوتاهی مقاومت كردند و بعد بع داليل شتتخصتتی و نیاز بع گفرن و ديگر بع جهت عامع پستتند 

  .(433: 1382)عباسی، ندنام نهاد هم «بسرر»بودن همع كمابیش بدين شعر روی  وردند. اين نوع شعر را شعر 
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 ل رسیدم من          او را بع هزار حیلع ديدم منديشب بع مراد د

 (83 هو شدم و بع دشت ديدارش          همراه نگاه خود چريدم  من )ارغنون: 

 مونس جان منی، ای  رزوی وصل جانان

 من جوانم،  رزو عیبی نباشد بر جوانان                                     

 ودل تاهمین من باشم وغم باشدو او باشد

 ( 80ساخرم در روسرايی با حیات ديهقانان )همان:                                     

 . اخوانیات2

اخوان ثالث در دفررهای ابردايی خود اخوانیع ها، جوابیع ها و حسب حال های زيادی سروده است. اين مضمون شعری      

از كار او نیست. شیوه و مضمونی كع غیر شاعرانع است و بع ندرت در بین اشعار بعدی او نیز ديده می شود و منحصر بع  غ

 می توان بع اشعاری كع مفهوم واقعی شعر را دارا باشند بر می خوريم.

 امروز هم گذشت و نشد كار وبار جور

 تا من بع ديدن تو شرابم عماد جان                            

 يک هفرع بلكع بیشرر از  ن قرار بود

 (174كز محضر توبهره بیايم عماد جان)همان:                             

 اجتماعی -. سیاسی 4

شرری  سررش بی سیزده گ سده  شعر از نیمع دوم  شده بود. اين گونع  شناخرع  سی از زمان های دور  سیا شعر اجرماعی و 

یما اين مضتتمون و محروای فكری با موج يافت. غزل های اجرماعی و ستتیاستتی را در اين دوره، می توان ديد. با ظهور ن

 سمبولیسم اجرماعی همراه می شود.

صالبت بع خود می  سی  میخرع با  ضمون، دارای لحن حما شعار اخوان، زمینع ی اجرماعی دارند. گاهی اين م سیاری از ا ب

سرعاره ها و شعار اجرماعی  گیرند و زندگی و جامعع را با ا شند. ا صوير می ك سی اخوان، حاكی از سیا _سمبل ها بع ت

سلیم بع دور  سعی دارد با القای امید و ايجاد انگیزش مردم را از انفعال و ت ست. او  ست ا سیا شت های او از جامعع و  بردا
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كند. شعر اجرماعی، ريشع در حس می دارد. اخوان از شعر بع عنوان سالحی برای بیان مسايل اجرماعی و سیاسی اسرفاده 

دارد. اين حس درونی و ذاتی اخوان استتتت و افكار و عواطف او را با ذهنیت عاليق و بینش  و دردمندی اجرماع و بشتتتر

 :شاعرانع عجین شده است و مضمون بسیاری از اشعار اوست

 سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت،/ سرها در گريبان است/ كسی سر بر نیارد كرد

 پاسخ گفرن و ديدار ياران را/ نگع جز پیش پا را ديد،  

 (370رواند كع ره تاريک و لغزان است... )همان:ن

 یو مذهب ی. اعتقاد5

اشتتعار اخوان ناشتتی از برخورد او با جهان پیرامونش استتت. شتتیوه ی نگرش او بع اعرقادات ناشتتی از اموری استتت كع      

سطوره ها و. پیرامون او می گذرد سخنش از ا سرانی بهره اخوان در جای جای  ولی اين  ،می جويد نماد ها و  يین های با

 عالقع مندی بع بنیان های مذهبی او راه پیدا نمی كند. چنان چع از اشعار او بر می  يد بع وجود خدا باور دارد.

 او امامان شیعع را می سرايد و بع معاد نیز ايمان دارد:

 در ظل بوالحسنم، هشرم امام هُمام/ حبل المرین درش ملجای معرصمان

 (1752 ن برتر ازلی/ ساالر لم يزلی، زاو محررم حَرَمان )همان:هم نام و نسلِ علی  

 گفت بودا، از خدايان چشم و دل برگیر/ مشنو و منگر/ كاين خدای  ب،  ن  تش

 اين خدای باد بُد، و ن يک نسیم خوش/ وان خدای رود يا ابراست... زين فرودين ها فراتر پَر

 (1687ذر يک خدا بشناس، تنها  ن يِکِ يكرا... )همان: بگذر از اين گونع گونی ها و اين پندارها، بگ

او  رمان گرا و رمانریک و دردمند استتت. در  .اخوان، نیكی ها را بع دوران باستتران می برد و بع دين زرتشتتت پیوند می زند

در جهان تخیلی اخوان ثالث از  میزش دو جهان « مزدشت»دين بهی، مانوی و زرتشت بع دنبال پیری رهايی بخش است. 

ست توانمند كع در كنار او از پلیدی  شد. اهورای ذهن اخوان، اهورايی ا ست تا نجات بخش جهان با بینی مرفاوت بر مده ا

 ی نیست. ها خبر

 . فلسفی6



 نشریه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره  35 فصل پاییز 98 

 
 

 

 عنوان مقاله: استعاره های توصیفی و بصری در اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث )با رویکرد گفتمان انتقادی فرکالف(

413 
 

اخوان شاعر انديشع گری است كع تامالت هسری شناسانع از اصلی ترين مشغلع های فكر اوست. مباحث فلسفی اخوان      

سرع از تا صرفا برخا شايد نروان افكار او را در  مالتگاه  سی اجرماعی پیوند دارد.  سیا سايل  ست و گاه با م سری ا او در ه

شد. اما حكايت از روح جسرجوگر او  سوفانع نبا شايد افكار و و مباحث او كامال فیل شده گنجاند و  شناخرع  سفی  مكاتب فل

 مده ام ؟  مدنم بهر چع بود؟ بع كجا می روم  دارد. اينگونع افكار اخوان را می توان در ستتع پرستتش خالصتتع كرد : از كجا

 دريافت:« كریبع»خوبی می توان از شعر ع  خر؟ اين انديشع او را ب

 فراده تخرع سنگ  ن سوی تر، انگار كوهی بود 

 و ما اين سو نشسرع، خسرع انبوهی

 زن و مرد جوان و پیر

 همع با يكدگر پیوسرع لیک از پای، با زنجیر

 ی دل خواهی اگر دل می كشیدت سو

 (581بع سويش می توانسری خزيدن، لیک تا  ن جا كع رخصت بود، تا زنجیر... )همان: 

بع ياس هستتری شتتناستتی پیوند زده و بع نگرش خود، رنگ فلستتفی با نگرش های  اخوان همواره ياس و نفرت اجرماعی را

 نشان می دهد:نگرش عمیق و انديشمندانع شاعر را  ،خیام داده است.  ثاری چون سبوی تشنع

 از تهی سرشار/ جويبار لحظع ها جاری است/ چون سبوی تشنع كاندر

 (480خواب بیند  ب، و اندر  ب بیند سنگ جويبار لحظع ه جاری است )همان: 

سافری می بیند، پیاده و شعر خود را چون م سفی را بیان می كند ناتوان و راه گم كرده و اخوان در اين  سش هايی فل  .پر

 زندگی و مقصد  ن. ندگی و مسیردر مورد ز

كع در مرگ صادق هدايت می سرايد، دنیا را دشری غبار  لود می بیند و  شوق و حسرت و خشم و نفرت و  یدر مرثیع اي

سی  سیا سفی و  سان برای تغییر وضعیت، از جهت فل  –بیهوده می داند. نوعی جبرگرايی و اعرقاد بع بیهوده بودن تالش ان

 ديده می شود: راجرماعی در اين شع

 اسیری از عبث بیزار و سیر از عمر
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 بع تلخی باخرع دار و ندار زندگی را در قماری سرخ ...

 درود ديگری بر هوش جاويد قرون و حیرت عصیانی اعصار

 ابر رند همع  فاق، مست راسرین همع خیام

 تفوی ديگر بر عهد و هنجار عرب، يا باز

 (619-618: 1394ايام؟)اخوان،تفی ديگر بع ريش عرش و بر  يین اين 

 . مفاهیم کلی، انسانی و سختی ایام7

فقر و تنگدسری  گاه اجرماعی. دردهای ناشی از خوان از سخری ايام و غربت گلع دارد. دردهای اخوان گاه شخصی است وا 

ن شعر او اين و ياد روزهای روشنی كع ديری است بع دست فراموشی سپرده شده است امانش نمی دهد. در سراسر ديوا

 رنج ها را می توان ديد:

 افسرده ام چو طفل يریمی          با جان خسرع،جسم سقیمی

 ( 127اشک رخم چنان كع توگويی         لوح زرست و رشرع ی سیمی )ارغنون: 

 اخوان، ناهنجاری ها وسرمگری  و ظلم را شايسرع ی  انسان نمی داند و می خواهد طرحی ديگر بیندازد:

 م و طرحی  ديگر  اندازم           بنیاد سپهر را براندازم  ..برخیز

 (111.. )ارغنون:   چندانكع بع كام خودرسم طرحی          پاكیزه و نغز و نو براندازم

او ظلم و جور و همین طور فقر وبدبخری كع گريبان گیر مردم اين ستتامان استتت را ناشتتی از هجوم اقوام بیگانع می داند، 

 :رانی دارای فر ه ايزدی است و هرگز نبايد بع ويرانی وتباهی برسدوگرنع اي

 بگو تا كیست اين گمنام گرد لود/ سنان افراده چشمان را فروپوشیده با دسران...

 همان شهزاده بیچاره است او كع شبی دزدان دريايی/ بع شهرش حملع  وردن

 فروغ ايزدی  ذر مقدس نیست؟و او مانند سردار دلیری نعره زد بر شهر ... مگر ديگر 

 .(585مگر  ن هفت انوشع خوابشان بس نیست؟ ... )قصع ی شهر سنگسران: 
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 نیز چند مرثیع سروده است. اخوان ثالث، شعری بع دلیل پدر بزرگ شدن خود و

 

 مهدی اخوان ثالث گفتمان انتقادی در آثار نیما یوشیج و تحلیلبررسی تطبیقی  

رخدادها و . پیوندد می وقوع بع جامعع در كع است مسائلی از بسیاری بیانگر جامعع و هر فرهنگ هر در شعر از جملع هنر،

جلوه  هنرمندان  ثار در . تاثیر گدار است و مطمئنا..و سیاست و اخالق رسوم، و  داب روحیات، فرهنگ، تغییرات در زبان،

 ادبیات و شد بیان و زبان بینش، تغییر نریجع در و زندگی ی نحوه و در نگرش تغییر موجب مشروطع انقالب. شود می گر

. ديد توان می ديگران و كسمايی شمس رفعت، تقی چون شاعرانی شعر در ابردا را تغییر اين.  ورد وجود بع را فارسی نوين

بر تسلط  .ديد توان می شعرش ساخت و صورت در را تغییرات اين كع است شاعری ترين يوشیج موفق میان، نیما اين در

سرا ساده و رو سع و زندگی  ست.  یيزبان فران شعر نیما ساخت خاص در  صورت و   ثالث اخوان مهدیدلیل بع وجود  مدن 

 كع شعری از شدن دور گرايی، نماد ها، مصراع شدن بلند و كوتاه. است زمینع اين در نیما شاگردان ترين موفق از يكی نیز

ضوع  ن هر بیت صی مو صويری شعر كل نو، شعر در واقع در. دارد خا ست ت ضوع يک از ا  شاعر در كع واژگانی ورود. مو

 زندگی اخوان، تصويری از و نیما اشعار واقع. شد نمی پیشین ديده شاعران اشعار در قبال و است روبرو  ن با روزمره زندگی

 . هاست  ن

دوره مشروطع، سیاست و نگرش هايی كع هسرند و از اتفاقات و تغییرات  معاصر قرن شاعر دو اخوان و بع بیان ديگر، نیما

سیاسی نیما و _در ارتباط با فرهنگ و سیاست و  موزش غرب در ايران رايج گشت تاثیر پذيرفرند. نگرش های اجرماعی 

 شاعر اعرراض باعث  ن در و فكر تغییر اجرماع از او ناامیدی درونمايع های اشعار  نان را می سازد و در مورد اخوان، اخوان

 و زبان جامعع، وضتتعیت تفكرات، شتترايط و نمايانگر تواند می  ثار بررستتی و مطالعع .شتتود می  فرينش نظام و كومتح بع

سی داليل سرفاده اجرماعی و سیا شد.  گفرمان نوع از  ن ا سبا  مایفركالف در  ثار ن یگفرمان انرقاد لیتحل یقیتطب یبرر

شي شرايط پیرامونی خود می  اخوان ثالث یو مهد جیو شاعر از  بع نوعی تبیین كننده روابط نوينی در بع كارگیری اين دو 

 باشد. 

شامل دو گونع تحلیل  ساس ديدگاه فركالف، تحلیل مرن  شدبرا شناخری و تحلیل كع مكمل يكديگرند.  می با تحلیل زبان

ه بر سطوح مرعارف  ن مسائل فراتر از حد جملع در دارد كع عالو ايی بینامرنی. تحلیل زبان شناخری دامنع بسیار گسررده

شان می دهد كع چگونع مرون از نظام های زبانی بع نحو گزينش گرانع  شناخری ن مرن را نیز تحلیل می كند. تحلیل زبان 

 گرانع گزينش نحو بع گفرمان های نظام از مرون چگونعبهره می گیرند. حال  ن كع تحلیل بینامرنی نشتتتان می دهد كع 

سرفاده می كنند ست تولییدكنندگان و  ؛ا شرايط خاص اجرماعی در د صی از روش های قراردادی كع در  يعنی تركیب خا
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اشتتعار نیما و اخوان در  انرقادی گفرمان (. بنابر اين تعريف، تحلیل122-121: 1379مفستتران مرون قرار دارد )فركالف، 

 شرايط حاكم بر  ن صورت می پزيرد.  نوعی تحلیل بینامرنی است كع با توجع بع مرن جامعع و

جمالت طبق ديدگاه و در اين تحلیل ستتیاهی شتتب نمايانگر فضتتای تاريک و پر ابهام جامعع روزگار نیما و اخوان استتت. 

سرعهمان طور كع اعرقاد و اهداف خاص  شده واهدافی خاص  شكل  توان شدگزاره های مرن را طبق الگويی خاص  بر . بخ

اين گزاره ها می توان بع نیات و اهداف نويسنده در زمینع های مخرلف پی برد. در شعر نیما كنشگری از طريق  اين اساس،

ست و در  شخص ا شود. فر م شرر موارد فاعل ذكر می  سند. جمالت اكثر بی سرند كع بع نظر می ر يند ها همان هايی ه

در در شعر اخوان جمالت معلوم هسرند و فاعل مشخصی دارند؛ اما  معلوم هسرند نع مجهول، يعنی فاعل مشخص دارند.

سرعاره ها اسرفاده شده است. و اگر مقصود مشخص نبودن فاعل بودهقسمت هايی  شعار  ،بنابراين از ا سرعاره در ا كاربرد ا

  اخوان حالت توصیفی تر بع خود گرفرع و جايگزينی برای واژگان حذف شده است.

 نتیجه گیری

از  نجا كع در اين پژوهش،  .گردد می بررستتی تبیین و تفستتیر توصتتیف، ستتطح ستتع در مرن فركالف رقادیان گفرمان در

 تاكیید بر اسرعاره های توصیفی و بصری است، لذا فقط بع بررسی جنبع توصیفی اشعار نیما و اخوان پرداخرع شده است.

 ها و از طرفی ديگر، ستتنت و رستتوم و  داب قوانین، شتتامل اجرماعی محیط، براستتاس ديدگاه گفرمان انرقادی فركالف

سرانی و سبز سرطبیعت   و روزگار گذرانده  ن با شاعر كع اخوان زندگی و كار محیط يا و نیما زندگی محیط بودن كوه

ست گرفرع شكل  ن در او باورهای سرعاره های بع كار گرفرعا صیفی ا شعار  نان  ، تاثیر فراوانی بر جنبع های تو شده در ا

ست. همچنین شرع ا ضای ،دا سربداد مشروطع، از پس جامعع ف  شعر بودن غنايی شعری، قالب گزينش در شرايط كلیع و ا

سرفاده دو، هر سرعاره چون ادبی های  رايع از ا ست. در اين حین،  تاثیر واژگان انرخاب و ا شرغال بودن، علممگذار بوده ا  ا

شاغل بع سلمان جنبی، م شرن و بودن م سالم دين اعرقادات دا صر ديگر از تواند می شاعر دو اين در ا  در گذار تاثیر عنا

 .باشددر كاربرد عناصر توصیفی  ها  ن سبک

صر مادری زبان ست ديگر مهم عن شرع سعی نیما. ا  واژگان ولی نمايد خودداری تركی يا عربی واژگان گیری كار بع از ندا

سیاری مازندرانی ست برده كار بع را ب ست  گاه ناخود گاهی واژگان اين انرخاب كع ا  سرود می مازندرانی نیما اگر شايد. ا

 كع چند هر .استتت بوده گذار تاثیر او شتتعر در اخوان خراستتانی زبانكع  گفت بايد نیز اخوان مورد در. بود اين از تر موفق

شاهده توان می را عربی واژگان سران، ايران فرهنگ بع او عالقع دلیل بع ولی ،كرد م شان ع گرايی سره بع با القع وافری ن

 اوست شعر های ويژگی از نحوی و واژگانی  ركايیسم. هسرند ای محاوره گاه او شعر در اسرعاری واژگانكاربرد . داده است

  .است شده گرفرع كالسیک ادب از كع
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ی نیما نمايشی است. در بین اشعار « افسانع» اشعار نیما و اخوان غنايی هسرند و بیانگر احساسات انسانی. بع طور كلی، 

هر دو، اشعاری كع حكايت از نارضايری های  ن ها و انرقاد از وضعیت جامعع است ديده می شود. شعر نیما غرق در ابهام 

ست، شعر اخوان را بع راحری می توان  ا شعار اخوان غنايی و روايی و توصیفی دريافت وولی  شرر  بهررين ا هسرند. نیما بی

شرر ست و كمرر راوی و اخوان بی صويرگر ا صويرگری  ت ست و كمرر بع ت سازی می كند، راوی ا سطوره  سازی و ا تمثیل 

ست. سران پرداز و روايرگرو پرداخرع ا ست  اخوان دا شاعر تلخ كامی ها و ناامیدی و ا صويرگر. اخوان  هاست و نیما با نیما ت

از مهمررين نماد « شب»  در عین حال، اخوان از مرگ می سرايد و نیما از زندگی. نامرادی ها همواره امید وار است.تمام 

شد های هر دو شعار نیما و اخوان یتطبیق با مطالععمی توان چنین بیان كرد كع  ،در نهايت .می با می توان بع اين جمع  ا

شعار اخوان  بندی رسید كع سیاسی و اجرماعی غالب در ا شرايط  سرعاری از وضعیت و  شود وكاربرد ا با  بیشرر ديده می 

بوده اند. اما، در  شترايط جاری فضتای منعطف روزگار خود، هر دو شتاعر مراثر از نورمن فركالفتوجع بع تحلیل بینامرنی 

 است.  بارزتراشعار اخوان اين نگاه 
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Abstract 

One way of expressing technique is to use metaphor in its general sense - to use one word 

or phrase instead of another based on the similarity between them. The use of metaphor as 

linguistic phenomena is not general in the literary language but specifically cognitive and 

mental occurrences, and what appears in language is merely a manifestation of this mental 
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phenomenon. On the other hand, this cognitive and subjective expression of thoughts can 

be analyzed and interpreted in the context of critical discourse and linguistic criticism. The 

use of descriptive and intuitive metaphors in the poems of Nima Yushijj and Mehdi 

Akhavan Saleh can be one of the examples of critical discourse analysis approach from 

Fairclough's perspective. Accordingly, although the approach of critical discourse analysis 

prioritizes the relation of language, power, ideology, and discourse, the literature of nations  

can also be analyzed and interpreted within the framework of critical discourse and 

linguistic criticism. In this descriptive-analytical research based on library studies, after 

studying the poems of these two poets, the descriptive and visual metaphors of the poems 

have been identified and quantitatively and qualitatively studied. Finally, by comparing the 

sonnets of Yushiij and Akhavan, it can be concluded that the metaphorical application of 

the prevailing political and social conditions and conditions in the Akhavan’s poems can 

be more conclusive. According to the above-mentioned intertextual analysis both poets 

have been influenced by the governing social and political conditions; however, this is 

more evident in the poetry of Akhavan.  

Research objectives: 

1. Studying the descriptive and visual metaphors in the poems of Nima Yushijj and Mehdi 

Akhavan Saleh from the view point of Fairclough’s critical discourse analysis.  

2. Comparing and contrasting the scope of applying descriptive and visual metaphors in 

the poems of Nima Yushij and Mehdi Akhavan Saleh based on the prevailing political and 

social conditions. 

Research questions: 

1. How can the reflection of the impact of society and culture on the descriptive and visual 

metaphors of Nima Yushijj's and Mehdi Akhavan's poems be analyzed based on 

Fairclough's critical discourse? 

2. Which of these two poets has been more successful in conveying concepts from their 

political and social contexts into metaphorical poetry? 

Keywords: Descriptive and Visual Metaphor, critical discourse analysis, Norman 

Fairclough, Nima Yooshij, Mehdi Akhavan Saleh. 
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Introduction 

Metaphor is the use of a word or phrase for an object or concept that is not actually used 

for that object. Lakoff defines metaphor as: “understanding and experiencing something in 

the form of other words” (Lakoff, 1993: 131). Everyday people use and hear metaphorical 

language (Smith et al., 1981: 934). Metaphor is used to express similarity while expressing 

diversity. Therefore, the development of metaphorical expression and its perception is a 

central element in regard to the virtual (symbolic) intelligence of man (McCormack, 1985: 

The language of poetry is one of the verbal templates for the application of metaphor. 

Metaphor is a significant literary feature in the world of rhymes and poetry; in which many 

believe poetry is an expression of metaphor and its attributes. The use of metaphor was 

first defined by Aristotle as a kind of simile; in fact, it can be said that Similes differ from 

metaphors by highlighting the similarities between two things through the use of words 

such as "like" and "as", while metaphors create an implicit comparison In classical 

linguistic theories, the linguistic positioning metaphor assumes nine subjective and 

intellectual themes as if the metaphorical expressions were inconsistent with the domain of 

everyday language, and these doctrines have been misunderstood for centuries (Shirvan, 

2010: 42). Hence, the oldest theory of metaphor can be attributed to Aristotle. Ortony states 

that "in Aristotle's view, the metaphor compares two phenomena with one being expressed 

by a word or phrase used in the explicit sense and the other by the word (Ortony, 1979: 3). 

The position of metaphor in poetry has become so important that Ibn Khaldun calls poetry 

a metaphor-based word (Shafi'i Kaddani, 1366: 112). In metaphor, similarity and 

resemblance are both intrinsic and in appearance, so the poetic image in the reader's 

imagination is both vague and ambiguous. "This clarity and ambiguity is like a smile that 

is both visible and invisible" (Barahani, 1373: 115). The poet through metaphor can express 

his emotions and thoughts objectively and since poetry is "showing" rather than "telling", 

metaphor is the best means of showing through objectifying the mind (Barahini, 1373: 

119). Consequently, metaphor can be regarded as a mental word that arises from the 

imagination and mind of individuals in the social imaginings. It can be stated that art, in 

particular the poetic and prose works of every society and period, expresses many of the 

features that occur in society and are influenced by the good or bad elements that occur in 

the language of culture, politics, customs; moreover, the morals of societies are present and 

clearly reflected in such artwork. Therefore, the study of these works irrespective of their 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphors
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order or prose, necessitates an examination of the artwork in the context of social change 

in order to comprehend the concepts. 

Also, according to Fairclough’s view, any text should be evaluated and understood in 

relation to other contexts and social frameworks. Therefore, in order to understand the 

metaphor, one needs to have a correct understanding of the context and social 

developments of the current daily occurrences. Fairclough first deals with linguistic 

positions in concrete texts and then identifies the discourses on which the text relies and 

explains how they relate to macro-social theories. The purpose of the Fairclough is to 

provide consumers with a critical linguistic awareness. Each text leads readers to a 

particular understanding of reality. Identifying the critical analysis of discourses contained 

in the text and informing the audience when reading the text is the main concern of 

Fairclough (Nozari et al., 2013: 153). In other words, the method of analyzing the discourse 

consists of three levels: the "description" level, which is described at this level of text based 

on the specific linguistic features contained in the discourse. The level of "interpretation" 

describes the relationships between the processes that produce and perceive the discourse 

in question, and the impact of the choices that are examined in the discourse (in terms of 

vocabulary, construction, etc.). The third level, the "explanation" level, explains why the 

elements of the discourse are present. That is, to explain the impact of a particular discourse 

within the context of social practice and with regard to its cultural background, the 

discourse deals with the reasons for selecting and using specific vocabulary in the context 

(Fairclough, 2000: 27). 

There is no doubt about the socio-political conditions of contemporary poetry style and the 

effect of these conditions and factors on the poets of numerous books, articles and 

dissertations that have been briefly mentioned. Among them is Ferdowsi Agha Golzadeh's 

(1393) Critical Discourse Analysis book which deals with this issue. Also, in Failure Poet's 

Book: Critique and Analysis of Mehdi Akhavan Saleh's Poetry by Abdolali Dastgheib 

(1385) and in Nima's Poems by Mahmoud Falki (1331), the poems of these two poets are 

analyzed based on the prevailing political and social conditions.  

But what this paper deals with is the compare and contrast of the poetry of the two 

mentioned poets and the analysis of vocabulary, sentences, verbs, and structures of their 

verses. Therefore, the main purpose of this article is to limit the analysis of the critical 

discourse of Fairclough and focus on the fields produced by examining the descriptive and 

intuitive metaphors in the poems of Nima Yushijj and Mehdi Akhavan Saleh and, as far as 
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possible, a clearer view of the method of critical discourse analysis in understanding these 

poems is presented. In this study, by using a descriptive-analytical method, a comparative 

study of the descriptive and visual metaphors of these two poets based on Fairclough’s 

viewpoints is carried out. Hence, at first, the definition of general concepts is discussed and 

then these concepts are analyzed in the poems of Nima Yushijj and Mehdi Akhavan Saleh. 

 

Conclusion 

In critical discourse, textual metaphor is examined at three levels of description, 

interpretation, and explanation. Since this study focuses on descriptive and visual 

metaphors, only the descriptive aspect of Nima and Akhavan's poems has been examined. 

According to Fairclough 's critical discourse, the social environment includes laws, 

customs and traditions and, on the other hand, the green and mountainous nature of Nima’s 

life or the working life of Akhavan in which the poet has passed his days with; has had a 

profound impact on the descriptive aspects of the metaphors used in their poems. Also, 

post-constitutional society, tyranny and all conditions were influential in the selection of 

poetic form, the richness of both poems, the use of literary arrays such as metaphor and 

vocabulary selection. At the same time, being a teacher, working in auxiliary jobs, being a 

Muslim and following the preaches of Islam are other influential elements influencing the 

style of the two poets in applying descriptive elements.  

Mother tongue is another significant component. Nima has not tried to avoid using Arabic 

or Turkish vocabulary, nevertheless, he has applied many Mazandarani vocabulary, 

sporadically unconsciously. Perhaps if Nima’s poetry was written in Mazandarani, he 

would have been more successful. As for Akhavan, it should be noted that the Khorasani 

dialect was influential in this poetry and Arabic words are also present. Due to his interest 

in ancient Iranian culture, he has shown a keen interest in applying pure Persian 

vocabulary. Moreover, the use of metaphorical vocabulary in Akhavan’s poetry is 

sometimes vernacular and lexical and syntactic archaism, a characteristic of his poetry, is 

derived from classical literature.  

In general, the poems of Nima and Akhavan are lyrical literature that are rich and express 

human emotions. In the poetry of both poets, dissatisfaction and criticism of the status of 

society is present. Nima's poetry is overwhelmingly ambiguous, however, Akhavan’s 

poetry is easily accessible and are lyrical, narrative and descriptive. Nima is more of an 
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illustrator, less of a narrator. Akhavan applies allegories and mythical features and is a 

narrator and less of an illustrator. In other words, The Akhavan is a storyteller and narrator 

and Nima is an illustrator. Akhavan is the poet of bitter moments and despair, and Nima is 

still hopeful amongst all misery. Akhavan chants about death, and Nima speaks of life; 

however, the concept of “night” is visible in both poetries. Finally, it can be stated that via 

a comparative study of Nima and the Akhavan's poems, it can be concluded that the 

metaphorical application of the prevailing political and social settings and conditions in the 

Akhavan's poems is greater according to Norman Fairclough's intertextual analysis. Both 

poets have been influenced by current conditions of the malleable settings of their day; 

nonetheless, this is more perceptible in Akhavan’s poetry.  
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