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 چکیده

وجتود   یناگسستتن پیوندی، اجتماعی و تاریخی یندهاامعرفت و فر نیب گفتمان، لیتحل وشر و ظریهن یبرمبنا
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 دهد. نشان می یمحدود تاریخ مفاهیا جاودانه نشان دادن را در
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 مقدمه. ۱
 و ن استتاتضتعفسمی عهد به آرمان رهایا  متیادب، های انقالب و جنگ ادبیا  ایران در سال

. آید شمار می بهرسالت اصحاب قلا  ها، دادن به آن پایانبرای  و پیکار مشترک های سرودن رنج
 ید مدتاقشتار ست یروز تیر  بیان قود را از دفترهای که صفحا  درحالی ،انگو نویسند شاعران

کند  می  تاریخ بسیار امیدوارنتد. شتعر ۀآیند استبداد و استثمار در ختن عمار یفرور به ،کنند آ
امتا  گویتد، ستخن می ، فتراوانقلتد های یبتمصت از اگرچته ،۷۹31هتای دهته  سال انقالبی

دهته  در ادبیتا  االت امتا  استت. بین قوش ،در آیند  ها یبتاین مص پایان یافتنبه  ،درضمن
 را ها این سال رفدارپرط ناشاعر یها امید. آنچه سرود  هست و نه از یمبارز  قبر نه از ،۷۹41
کند   ،. تاریخ در این اشعاراست بهتر یفردای امکان از یو ناامید یاحساس سرقوردگ است، آ

زندگی را تکرار  ییمعنا بیهموار  معیوب است که  ای ت، بلکه چرقهیبشر ت پیشرفتیحکا نه
خته است یگس لگام یفردمحور ،ندارد، آنچه هست یها معنای کند. امر جمعی در این سرود  می

و  از یکتدیگر یابیتتالش بترای کام جز یرا هیچ امر که اجزای آن ای  یزاتم یاجتماع و تصویر
امیدها و  جهان تنها این جهان نه تردید، بیدهد.  به ها ربط نمی ،شخصی های قواستهبرآوردن 

  .شد  است پوچی بنیادینیدچار  های انقالب و جنگ نیست، بلکه گ سالربز یها  رشاد
 یهتا لفتهؤاست که بتا م ۷۹41های دهه  سال از این شاعران پرمخاط  کیی ،رضا آذرعلی
مقابل  ۀدر نقط ش،اشعار ی  اندیش و مرگ، آیند ، فردمحوری از یدی، ناامیگریز آرمانۀ چهارگان

 گیرد. قرار می ۷۹31گفتمان اال  دهه 
و گفتمتان  بتی،انقالگفتمتان  گفتت؛ستخن  متعتار  یادب گفتمان توان از دو می، ترتی  ینا هب

 تغییتر ،به گفتمان دوم شدن هژمونی گفتمان انقالبی و گذار تهکسدرها ش مورد درگمان،  بی یوس.أم
تحتول  ایفا کرد  است. ایتن ای نقش اساسی ،تاکنون روزی انقالبیاجتماعی ایران از زمان پ ساقتار
های دیگتر دارنتد.  د و انسانکه درک قاصی از قو آفرید  استرا  یهای سوی  ی،اجتماع یها ساقتار

 سر  متضاد است. ی  ،های انقالب و جنگ ادبیا  سال که با برند کار می بهرا  یو ادبیات رنه ها آن
 

 ینظر وبچچار .۲
 ،ییدارشناسی، ساقتارگرایریشه دارد و از پد تفسیرگرایی یسنت فلسف ل گفتمان دریتحل یۀنظر

 تحلیتل یکردهتایرو ع. انوا(۷۳1، ۷۹۱4استوکر، گیرد )مارش و  ی الهام مییو پساساقتارگرا
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هژمونی گفتمان شعر 
 ...مأیوس در دهه هشتاد

ند. تمشترک هس ی،ویستیضدپوزیت یمبنا در ،دارند گریدکی که بایی ها تفاو  ا وجودب ،گفتمان
اجتماعی ی گرای برساقت تحلیل گفتمان را محصول های گوناگون گرایش ،1یورگنسن و فیلیپس

 بتته دانتتش یکتترد انتقتتادروی :نتتد ازا هتتای اساستتی آن عبار  فتتر  داننتتد کتته پتتیش می
و پیونتد  ،یندهای اجتماعیاپیوند میان دانش و فر شد ، تاریخی و فرهنگی بودن، هتانگاش یهیبد

 (. 8۹، ۷۹4۳)یورگنسن و فیلیپس،  یمیان دانش و کنش اجتماع
 چشتمگیرهستند. سها  2میشل فوکو دار ش وامیب و کا ،گوناگون تحلیل گفتمان یها گرایش

ت و وایگتون کتردن قحقی یسنت دن نظریهیکش چالش سب  به ریه گفتمان، بهشبرد نظیپ در فوکو
اجتماع بشری ۀ تمام پیکر ی،مویرگ شبکه سان هاست. قدر  که ب از مفهوم قدر  متعارف درک

 انجامد. به قلد الگوهای جدیدی از اندیشه و رفتار می زیرا ،مولد است گرفته است، را دربر
گا   ۀیومرگ سپذیرفتن به  ،و قدر  ،قت، دانشیحق مفاهیا برداشت فوکو ازش پذیر قودآ

مطترح  یکته در فلستفه سیاستی مارکسیستت ای گونه به  تت رهایی  آرمان فوکو از انجامد. یآزاد م و
 فتراز فراتتر گذاشتت و بتر از دایتر  گفتمتانپتا را تتوان  نمی هرگتز زیراکشد،  یم دست تت است
کته فاعتل  ای ستوی ؛ گرفتت قترار ،از آن هستتیاکه ما جزوتی  ،تاریخی و اجتماعیی ها سنت

گیترد،  که شناقت بته قتود می ییها شناقت است، و حالت ای که متعلد است، ابژ  شناقت
هتا  هتای تتاریخی آن دانتش و دگرگونی ت قدر  نادییاستلزاما  بن شمار را باید از نتایج بی همه

 (.8۱-84، ۷۳۳۷، وکوآورد )ف شمار به
بتا فوکتو  یزیتاد درموا در ی،انتقاد ل گفتمانیتحل یمحور ۀچهر وانعن به، 3نورمن فرکالف

شتیو   ،دلیل نیهم به و را بیابد ستا زیراقشار  ییرها تداوم پروی  تا امکان ،شود داستان نمی ها
 .داند می یقود را انتقاد

های گفتمانی  سیپرکت نقش ،است که قصد دارد به این معنا انتقادی ،یانتقاد ل گفتمانیتحل
بتا مناستبا   همترا دسته از روابط اجتماعی که  ویژ  آن هب ی تتدر حفظ و بقای جهان اجتماعرا 

 (.۷۷4، ۷۹4۳ ند )یورگنسن و فیلیپس،ک ارکآش تت ندهست قدر  نابرابر
 ،روابتط قتدر ، از نظر فرکالف کند. را نیز رد می درک فوکو از قدر  فرکالفبراین،  افزون

 .است نامتقارن و نابرابر
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ویژگتی فراگیتر  ۀمنزلت بته قتدر  ،که براساس آن اند فهمی از قدر  را رواج داد ، ثار فوکوآ
ار هتیچ طبقته، یتکه دراقت تیقدر بخشند؛ یساقت م ،دیجد است که به نهادهای ییها یفناور
من این استت کته ایتن معنتای  ها منتس  نیست. نگرانی نیست و به آنی قاص یا گرو  ،طیف

ل یتتاافتتل شتتدن از تحل شتتد  استتت و باعتت  تر و ستتنتی پیشتتین ن معنتتاییجتتایگز ،قتتدر 
 (.۷۱، 81۷1 قدر  و روابط سلطه شود )فرکالف، های بودگی نامتقارن
بر  افزون ،ادبیا  است که در باور نیا ی، دربردارندۀدر حوز  نقد ادب یگفتمان انتقاد لیتحل

 ،عبتار  دیگتر د. بهنارنقش د یو سیاس ،اجتماعی ، عوامل گوناگون فرهنگی،یصور های جنبه
معنا در آثار ادبی، در ارتبتاط بتا عوامتل  یگیر شکل یچگونگی، برمبنای تحلیل گفتمان انتقاد

، ی، فرهنگتی)بافتت اجتمتاع یزبتان بترونل و...( و عوامت ی،زبان ،)عناصر نحوی یزبان درون
ح اساس، روش تحلیتل گفتمتان فترکالف در سته ستط برهمین شود. و...( بررسی می ی،سیاس
به سه سطح متوردنظر فترکالف، بته  توجه ادامه، با ن. درییو تب، تفسیر توصیف، د:شو می انجام

 پردازیا. اشعار علیرضا آذر می بررسی
 

 نورمن فرکالف آذر برمبنای روش رضاعلی یشعرها تحلیل گفتمان .۳
 سرعت هکردند و ب ظهور ۷۹41دهه  یهای پایان است که در سال یشاعران لاز نس ،رضا آذریعل

 اسمش»نام  به ،مجموعه شعر علیرضا آذر نخستین. رسیدند یتوجه ت قابلیبه شهر  و محبوب
در « آتایتا» یهتا مجموعه ،آن از . پسمنتشر شد توسط نشر نیمای ۷۹۳8در سال  ،«همین است

روانه بتازار کتتاب  ،ناشر نیتوسط هم ،۷۹۳1در سال « انگشت اثر»و « آریان»و ، ۷۹۳۹سال 
 .شدررسی قواهند ، بنییتب و ،ریاشعار آذر در سه سطح توصیف، تفس ،امهاد شد. در

 فی: توصنخست . سطح۱-۳
، متتن یصور یها گیویژ ،فیمتن است. در سطح توص توصیف، سطح تحلیل انتزاعی سطح

 هتای تجربتی، ارزش ،ستطوح . در ایتنشوند میبررسی  ،منتزع از شرایط تاریخی و اجتماعی
 شوند. میرابطی، و بیانی بررسی 

از  یچه درکت ،که متن تین معناسه ااثر ب یتجرب شارز در جوو جست :بیتجر  الف( ارزش
رارشتوند  کت ناند. وایگتا شد  چگونه در متن نمودار امور ی،ریتعب دهد، یا به دست می جهان به

 ها وجود دارد یا قیر. معنایی میان آن ند، و آیا شمولهست متن کدام در
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ای  محاور  های شکلگونه دارد. شاعر بدون آنکه افعال و اسامی را در  هتران یحالت ،آذر شعر
 از طریتد ،اش شعری نکند و نشانگا یاستوار م «عشد» رمحو شعر قود را بر رد،ببکار  هها ب آن

ستاحت پتاک و آن از  ،هتای آذر در سترود  اما عشتد ،یابند می ها پیوند اب ی،عنصر مرکز این
در قیابان  یافته و  تیجسم، شود. عشد د  مییزیر کش   ایران، بهیکالس ا یادب ش درا آسمانی
های  و محتدودیت هتا ویژگیقتاص بتا ی که انستان تت بین عشد و معشوق بنابراین، ؛رود را  می

 .هیچ تمایزی وجود ندارد تت روحی و اقالقی قود است
 داد یمن را دوبار  باز، عشد

 زندان است اقمحام در  نهیس
 هاست ناقن شیار توی چشما

 (۱۹، ۷۹۳8تنا جای زقا و دندان است )آذر،  بر
 یو جستمان یگونه دتلت متاد د. اینبر می کار هب ای یگانه یدر معنا عشد و معشوق را ،آذر

شتود.  متی معنتا ها یاز عشد با کامیتاب یداررد، و برقوکن ط میبمرت «لذ » را با از عشد، آن
عاشد کسی است که اراد  معطوف به تصاح  و است، و  ییجو پوششی برای کام ،عشد گویی

 را دارد: یهای جنس تمل  ابژ 
شد یعنی بغل کنا زن راع

فکر زن جای دیگری باشد
بغل کندم یعشد یعنی زن

 (34، ۷۹۳8)آذر،  فکر من جای دیگری باشد
 یعشتق دهتد. او بتا مداوم قرار میی ها یسرقوردگ ۀشاعر را در مخاطر از عشد،ی تلق این

اعتنا باشد، و حتی بدتر از  یمعشوق بگشاید، یا به او ب ریبه تحق تواند زبان می و است کهر هروب
و  شود تبدیل میبه نفر   یسادگ عشقی به چنین ،نیبنابرا ؛  بیندازدیرق شآاو قود را در ،این
 با آن ندارد. یروشن مرز

گوید،  ذر از آن سخن میای که آ تنهایی .آذر است اشعار علیرضا یها دوای یز از کلین ییتنها
قوانتد؛  پاسداشتت آن فرامی سهراب سپهری نیست که وی همگان را به یداشتن دوست قلو 

شکنند   درها ییقود نیرو ،آذر یی  تنها، است! برعکس برداشتنش نازکی که او نگران ترک یچین
 و مرگبار است:
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 اند کار کشتنا  به هایا دست
 هاست پاس بودن این جنایت به

 جان شما  شعر نوش شهر بی
 (34، ۷۹۳8)آذر،  ای تنهاست نجا جناز یشاعر ا 

 دارد. یکتینزد ۀطتبرا، کته بیتان شتد ییمعنتا علیرضا آذر با عشد در یها در سرود  یتنهای
امتا  ،ود  استبگونه ن شاعر این ۀحدود تجرب در کا دستبخش نیست، یا  رهایی ینیروی، عشد

نیستتند. عشتقی کته  دارنتد و قنثتی یضور محسوسح ،رضا آذریشعر عل یدر فضا «دیگران»
کنتد و  او را تشدید متی تنهایی برساند، یانسان را به وحد  و یگانگی با انسان دیگر تواند نمی

 است.« تنهایی» ،عشد در شعر آذر وللمد ترتی ، این هبرد. ب فرومی یانزوای جانکاه در
قودم ساکت ییتنها مثل

مثل تنهایی قودم سرسخت
ایی قودم وحشیمثل تنه

 (۹4، ۷۹۳8)آذر،  مثل تنهایی قودم بدبخت
 یهتای کته آذر وای  ه سراسر شهر را دربرگرفتته استت. زمتانیکشاعر، بل یایدن تنها نه ییتنها

دارد. این  را در ذهن ی قردشد گیرد، اجتماع کار می را در شعر قود به« تهران»یا « شهر» مانند
شتلو  استت، و  نمونته، شتهری بترا؛ کنتد لول برقرار متیبین دال و مد ۀ متناقضیرابطمسئله، 
 ست:ا ای قالی   است، اما تود یپرتراف ست. تهرانیکسی در آن ن ،حال درعین

ای درونا بود افسرد  شهر
یویران یها قالی از لحظه

ها از سکو  آبستن جاد 
 (44، ۷۹۳8)آذر،  قالی شهر تنهای واقعا  

 کتار را بته هتایی وای انبتوهی از ، استت. آذر زد  فاجعته ی،آذر از زنتدگک اراد ،یلتک طور هب
افتد که  یم قاطرافش بیان کند و کمتر اتفا یها د یبه امور و پد قود را ۀدانیناام نگا که رد یگ یم

 منحرف شود: اصلی قویش یاین دلمشغول از
بان! قرها دوبار  زندان دوبار  زندانی، کر  گورقرها

 (۱4، ۷۹۳8)آذر،  تنبان یهرز  است این جهان ب عشد،ی ا  را االف کن ا لهجه
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 وای از این فصل قش  پاقوردن ،یاز این مرد زرد پاییز وای
 (۹4، ۷۹۳8)آذر،  وعد  بیست تا قوردن وقت هر ،اعصابی یها وای از این قرص

 یمرگی که مترادف نیستی و نابود ؛کند می بسیار استفاد  نیز در اشعارش «مرگ» ۀاز وایر آذ
 کند: را تداعی می یحاصل بی است و
 وسط سردی کفن بودم یام که قنداق آبانی مرد

 (۹۳، ۷۹۳8)آذر،  رهن بودمیبعد ی  عمر تاز  فهمیدم جسدی تی پ
 دارد یالیپنجر  تصویر ق این

 توالی دارد ،در قانه من مرگ
 است یختنیفرور ،در قانه من سقف

 (۷11و  ۷14، ۷۹۳۹)آذر،  است یآااز نکن این ال  آویختن
آذر   در ابیتا یقودکشت گویتد. ینیز م یقودکش از گرایش قود به یدیگر یدر جا ،رشاع

 دارد. یبرتر نبرای او بر هراس و رنج ناشی از زند  بود ییاست، اما گو دادن ینابود به تن
 قودکشی مرگ قشنگی که به آن دل بستا

 کا هر دوسه ش ، سیر به فکرش هستا دست 
 قطرم یها نجر گا  و بیگا  پر از پ

 (8۱، ۷۹۳8)آذر،  بپرم زند این مرتبه حتما   به سرم می
چته  دهنتدۀ بازتاب ،ا کته اثتریپرداز یم : در این بخش به این مسئلهیرابط یها ب( ارزش

 بترد کتار  دیگتر بته یها انسان موردلف در ؤکه م بیرهاییو تع استی از روابط اجتماع ییالگو
 ،کسرع، یتا بتاند مثبت دارنتد و دوستتانه ییبار معنا بیرهاتعهستند؟ آیا این ی است از چه نوع

 منفی و گزند  هستند؟ ییمعنا بار یدارا
 هایی  عارتاست کننتد. ز بیتان مییتهدیتدآم ای گونته را به یاجتماع تیوضع آذر، های  عارتاس
 د کهنکن به مخاط  القا میاین احساس را  ،«، و...گله، رمه، گرگ، چنگ، دندان، سگ»مانند 

هستتیا کته اگتر  1توماس هتابزی یطبیع کند. گویی در وضع زندگی می یطی ایرانسانیشرا در
، یرو هتر رحتا نخواهتد کترد. بته یکسی به کست ،بیرونی وجود نداشته باشد ۀبازدارند ینیرو

 گر نیستند:ییکد قیرقوا  ،ها انسان
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 شهر جان بدهند یزیر پاها،ها نیت کنار ماشیها چشا
 (33، ۷۹۳8)آذر،  رد شوند و سری تکان بدهند ،تهسرو عابرین شلو  بی

ان یتنیستت. آذر از ب یموجتودی پتاک و اثیتر ،در شتعر آذر« تتو» احتوال، و ن اوضاعیا در
 ندارد: ییمعشوق قود ابا تند علیه یسخنان
 استخوانت را ل و ساقصمف

 نشان بدهی یا سگ هرز  به 
 یشکقود ب استخوان را به نیش
 یبده تکان رو به قود ها دمی

 بعداز عمری قر قود  باشی 
 ت راتلفکی  نفر گردن 

 ها مفت دریا به تخا ماهی
 (3۱و  33، ۷۹۳8ی  نفر در طویله جفتت را...)آذر، 

است کته بترای  یاجتماع از روابط ییالگو بیانگر با عشد و معشوق، رویاروییگونه  نیا
ن معنتا را تتداعی یتکته اد نتوجتود دار یفراوانت هتای بیت ،قوست. در آثار آذر دشمن شاعر

 کنند: می
 ها توی چشمت چقدر آدم

 اند ها را به با  من زد  داس
 سی  بکری برای قوردن نیست

 (۹1، ۷۹۳8)آذر،  اند! تا ته با  را دهن زد  
 قواهند از تو ایر از بدن نمی

 که موریانه شدند! ییها کرم
 ای ها که مثل من بودند عد 

 (۹3، ۷۹۳8)آذر،  قانه شدند ساکنان مریض
 قاپ زدند ،آس در مشت مرا تشخوران

 (۹۷، ۷۹۳8)آذر،  کرکسان قاعد  را از همه بهتر بلدند
لتف ؤدارد که م دتلت ییها گذاری فاعالن و ارزش بیانی بر هویت : ارزشیانیج( ارزش ب
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 یستاز تیو هو یپرداز تیدر این سطح با شخص ،دیگر عبار  . بهگیرد درنظر میفاعالن ی برا
 سروکار داریا.لف ؤم

زن  ،قتورد ، دوم منزوی و زقا اوی، رنخستهستیا:  رو روبهآذر با سه شخص  در ادبیا 
امتور کته قواعتد حتاکا بتر  دنتوز. رو قودپرست و کینه یدیگران ،بار و هوسران، و سوم بندو یب

 یهتا ینظتر از ویژگت صترفای استت کته  گونه در جهان آذر به ،سازد اجتماعی را می تعامال 
قتورد  در  ، یا همان من تترسیدهد. راو قرار می نمونه های گرو  او را در ،فرد هرکس حصربهمن

 رسد. می« ها آن»کند، و به  شروع می« تو»را از  یوار فیت سیزکحر شعر آذر،
« آنتان»دهتد کته از  دارد، و هشدار می جماعت برحذر می ، زن داستان قود را از اینیراو

شهر حفظ کند، و در کنج قلو  قود  ۀرا از نگا  آلود قود یها اشتهقواهد د یدور بماند. او م
ا یسته تتت دانتد متی  معطوف به تملت ۀکه آن را اراد تت . آذر در درک شهر از عشدنگه داردپنهان 

ها برای  دهد، همان جنگ اراد  او شکل می یپرداز ای که به شخصیت است. درواقع، روند کلی
کند و از آن  دنیای علیرضا آذر باز می ی  رو ای را به چهیدر ،ردعشد است. این نب تصاح  کاتی

 یابد. ظهور می ،ترسناک دیگران  أهی
 مبادا که تو را... ،شهر مهیاستۀ هم

 مبادا که تو را... ،آتش معرکه باتست
 که تو را... مبادا ،این جماعت همه گرگند 
 مبادا که تو را...، پی ی  شام بزرگند 
 مبادا که تو را... ،د استدانه و دام زیا 
 مبادا که تو را... ،مرد بدنام زیاد است 

 مبادا که تو را... ،پشت دیوار نشستند
 (۹8، ۷۹۳8)آذر،  ...بان همه هستند! مبادا که تو راینانج 

بیتانی  های داقمصتبرقی از زد. یآم یها م شود و با آن می «ها الهجر»سها  «تو» ،حال بااین
شروع بته ، قشمگین یراو ند و بر قشا او دتلت دارند.هست زیآم اعترا  مورد، شاعر در این

« هتا آن ت تو ت من»شود، هر سه ضلع مثل   شی منجر میاقشا که به فح ۀمای کند. بن می فحاشی
 گویا بیان شد  است: ای گونه زیر این امر به ۀقطع گیرد. در را دربر می
 شو پاتو بکش برو گا و دست
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 فهمه! یاین پسر زندگی نم
 زیواسه مردای گرگ دونه بر

 فهمه! نمی یاین قر از کرگ
 تو سرش ایر شعر چیزی نیست 
 شور کتاب و شعراشو مرد  
 ز یانگ اا گه دنیا همش می 

 (4۳، ۷۹۳8)آذر،  رن تموم دنیاشو!یگه بگ
 ییگتو دهنتد. نمی آذر به قود اقتصاص شعرهایرا در  یفضای زیادهایی،  چنین بیتاما 

پتذیرد،  ت را میسشک ،شود. شاعر ن آن مییجایگز ی،کند و عجز و ناتوان روکش میقشا او ف
 زد:یهپر میا با دیگران یقتمس یو از هماورد ،کند نظر می قود صرف دار و ندار از

 دیها شکرگزارم برو قاطر  از
 (۷18، ۷۹۳۹)آذر،  قودتان دار و ندارم بروید مال 
پیشتینی،  ای گونته به ،د و قتویش راندان می فرو شکست را م ،آذر شعرهای ، یترت ینا هب

درجریتان  یزندگی بین هراس و درمانتدگ ۀبست چرقۀ ،شعر د. در ایننساز عنوان بازند  برمی به
 نمایاند: به مخاط  قود نمی ،جز تسلیای است و راه

 به جهان تا ابد اا بودن تف یا
 ها بودن ای مرگ بر این ساعت بی

 نوش شما!جا هست، قودش  یادش همه
 (۷1۱، ۷۹۳۹)آذر،  مرگ بر آاوش شما ،ننگ بر او یا

 ریدوم: تفسح . سط۲-۳
، بایتتد بپتتردازیاین( یتت)در ستتطح تبی   متتتن و ستتاقتار اجتمتتاعیتتتکالیبتته د از آنکتته پتتیش
. در کنتیابررسی را بخشد  معنا و انسجام می ی،ادب های صوری  اثر   یای که به ویژگ ینگر جهان
که  گفتنی است. استآن تولید شد   یکه اثر ادبی برمبناشود  تحلیل می یگفتمان ر،یتفس سطح

و زبتانی  یارتبتاط امتر ۀمنزلت محدود کلمه و بته یگفتمان را در معنا تت برقالف فوکو  تت فرکالف
 کند. اجتماعی و تاریخی تفکی  می گرایانه مادیرد و از نهادها و ساقتارهای یگ کار می هب

قتود  ۀاربتمیان آنچه شتخص در ،د کرد که در زندگی قصوصیکیأت یزمان، کارل مارکس
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وجتود دارد.  تفتاو  ،کنتد یهستت و عمتل مت واقتعدرآورد، و آنچته  یم شد و به زبانیاند می
پردازانته و  قیال یاساس، در سطح نقد و تحلیل اجتماعی نیز باید بین افکار و ادعاهتا نیبرهم

هستند،  واقعدرکنشگران از قودشان و آنچه  سو، و بین طرز تلقی واقعی اجتماع ازی  ساقتار
گفتمتان  لیتاد  تحلیتبن ،دگا یتد (. ایتن1۱، ۷۹۱۱)متارکس،  قاول شتویاز یدیگر، تما ازسوی

مخاط   را به یو افسردگ ناامیدی اند که ای تثبیت شد  گونه های شعر آذر به دال است. یانتقاد
. در یابد می ظهور تغییرناپذیر یریسان تقد هب ،در متن یو افسردگ ناامیدی این د، امانکن القا می
 روند را ای یگتذار شزادراک و ار ۀویگفتمان این است که هر ش یانتقاد لیکارکرد تحل مقابل،

 به مقابله برقیزد. یبا دعوی تغییرناپذیر ترتی ، این هدهد و ب ویژ  قرار یچارچوب تاریخ ی 
 یرشتد فراوانت ریتهای اق ست که در سالا ای ناامیدانه ا یاز ادب بخشی ،علیرضا آذر شعر

دیگتر نتدگان یاز نما و... ی،، احستان افشتاری، فاطمته اقتصتاریداشته است. مهدی موستو
گفتمان  آنان نیز البه دارد.ی ها سرود  شعر آذر در یها لفهؤم کههستند  «یوسأگفتمان شعر م»

 ۷۹31و  ۷۹11هتای  هتهنستل شتاعران د ۀقواهانت مان آرمانتبا گف دشمنی ینابها برم ادبی آن
هتای انقتالب و جنتگ  سال شعرهای در آنچه با یمتضاد ۀشیو و جهان را به است ل گرفتهکش

و میل  یی،آیند ، فردگرا از یناامید، ریاق گفتمانی ها لفهؤکند. م می یبند مفصل وجود داشت،
شتاعران  یطلب ، و شتهاد یتیگرا جمتع به آینتد ، ینیب تقابل با قوش )قودکشی( در انهدام به

 است. ۷۹31و  ۷۹11 دهه انقالبی
قواهی است.  آرمان ،۷۹31و  ۷۹11دهه  گفتمان انقالبی یکانونۀ نقط :یزیگر آرمان الف(

در  یگفتمان و تعهد کنشگر پایبندیو  دارد، وجود «مردم»نام  به ای یکانون ۀنقط، گفتمان در این
 شود. رابطه با آن معنا می

ز یتلبر ید کته از قشتا و قتروش انقالبتنصحنه آمد به ینشاعرا، ۷۹11دهه  یها سال در
بستامد بتاتیی در  بتا...« و گلوله، تفنگ، تیر، شمشیر، زقا، قنجر،»مانند  یبودند، و وایگان

ادبتی های  هدر نشتری ۷۹11نخستت دهته  یها سالدر که  هایی هشد. مقال تکرار می اشعارشان
شعر محکوم، شعر » های همقال بودند. و متعهدشعر سیاسی  گر تبلیغ بیشتر، نیز شدند نوشته می

ایتن  جملتهاز ،نوشتته قسترو گلسترقی ،«ابیا  تتود »نوشته محمدرضا شفاهی و  «مغلوب
ایتن جریتان بتر  (.831-8۱۹و  ۷3۱-۷۱8، ۷۹۱۱، 4)ر.ک. لنگترودی، ج شعرها هستتند 

 .از انقالب سیطر  داشت پیشهای  فضای شعر سال
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مجبور شتدند ، میدانااها ن و گرایان صور   آن بود که ها ج مها شعر این دوریاز نتای یک
را تخته  دکان قود ی،با اعالم ورشکستگاینکه کنند، یا  یبخورند و با موج جدید همراه یتکان

 .(۷4، ۷۹۱۱، 4دند )لنگرودی، ج یرا  دوم را برگز اکثرا   کنند و از صحنه محو شوند.
عطتف  ۀپور ی  نقط سعید سلطان ادشد ،یاست که در جریان  این نظربر  یلنگرود سشم

 .است
پتور فتوران زد  و  شعر نو اجتماعی، توفند  و پرقروش از شعر سعید ستلطانگوید:  وی می

دنبال آورد کته بعتد بته شتعر چریکتی شتهر  پیتدا کترد  جریان جدیدی از شعر سیاسی را به
 (.114، ۷۹۱۱)لنگرودی، ج سوم، 

را دفتاع از  شتعرهایشبود که مضتمون تمتام  قوا  نآرما یشاعر برجسته نۀنمو، پور سلطان
 دهد: قوبی نشان می این امر را به ،«آوازهای بند»داد. بازقوانی قطعا   قلد تشکیل می

 گذرد من هیچ نیستا جز آن مسلسلی که در زمینه ی  انقالب می
 رویید  بر اریوهای گل سرخ تا مثل قار سهمناک و درشتی

 گارآیند  را بماند در چشا روز
 (۷۷و  ۷1، ۷۹14پور،  )سلطان یادآور شهاد  شوریدگان قلد

هتا در  چریت  ت پس از پیروزی انقالب اسالمی و شروع دوران دفتاع مقتدس، اگرچته شاعر
ر یثأت ها ی از آنتا حدود زیاد ۷۹31 ۀنرفت و شاعران ده بینگرفتند، اما میراث آنان از  حاشیه قرار

 ۀغبقود را حفظ کرد، با این تفتاو  کته بته آن صت از پیش ۀده گرایی آرمان ،۷۹31 ۀ. دهپذیرفتند
ماننتد  ییهتا دینی بخشید. مردم در شعر زمان جنگ، همچنان در کتانون توجته هستتند و بتا وای 

پتور در  د. قیصتر امتیننشتو تقدیس متی تت دارند یکه بار ارزشی بیشتر تت نشینان مستضعفان و کوخ
 تر است:  هنری برایش مها شیوۀف رنج و ایثار مردم از د که وصکن بیان می« شعری برای جنگ»

 قواستا شعری برای جنگ بگویا می 
 شعری برای شهر قودم دزفول

 بردکار  دیدم که لفظ ناقوش موش  را باید به
 کاست کالم مرا می یاما موش  زیبای

 شهر که بهتر نیست! یها گفتا بیت ناقص شعرم از قانه
 آلود  قرد و قراب باشد و قونهای قاکی مردم  چون قانه بگذار شعر من ها
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 (۷۷و  ۷1، ۷۹3۹پور،  )امین باید که شعر قشا بگویا شعر فصیح فریاد
در آن حضور  یمتعال امر گرا نیست، و اساسا   آرمان ،های اقیر در نقطه مقابل، گفتمان سال

عر و مخاط  را از کند، شا می یزدای را معنویت یباییو ز نکه شکو یضمن ا ،تن  ندارد. اصالت
 تتت  استت ای گرایتی گونه که مستلزم هرگونه آرمتان آن  تت فرارفتن از موقعیت اینجا و اکنون قویش

ت بخشیدن بته مرگتی کته دتلتت بتر یهای اقیر با مرکز مان سالتگف ن،یاز ا دارد. فراتر بازمی
 برای مثال: ؛کند های عالا را القا می د یدارد، پوچی امور و پد ینابود

 دلشور  داوا از این دنیای پیچاپیچ
 (34، ۷۹۳۹)موسوی،  وقتی که هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ 

بتود. همترا  آنان به آیند   یبین با قوش انقالبی، قواهی شاعران آیند : آرمان ازدی یناام ب(
آثار قود را از بیتان  بردند و عامدانه یدست به قلا م ممرد های یبتاگرچه برای وصف مص آنان

 های هصتفح که ت معتقد بودندیانباشتند، اما درنها های اقشار و طبقا  فردوست می روزی ر یت
روزگتار محتو  ۀعدالتی و ستا از صحن گوناگون بی های شکلورق قواهد قورد و  ،سیا  تاریخ

 قواهند شد.
زیکی بود، و یمعطوف به امور متاف من بود، و ایمانشؤای روشن م د نبه آی ،شعر جنگ البته

 گرفت. چارچوب مهدویت قرار می در
توجهی از قاک کشتور در اشتغال  های نخست که بخش قابل جنگ، حتی در سال در شعر

 ،در شتعر جنتگ ،نیشتد. همچنت ستخن گفتته می ینیروهای دشتمن بتود، همتوار  از پیتروز
و در سطح  ،گذرد یمیدان مبارز  از مرزهای ملی م ،شود مطرح می انسانی و جهانی یها آرمان

 (.۷31، ۷۹۳۹شود )طاهری،  می تبدیلجهانی، به جنگ میان حد و باطل 
 سراید: مبنا می سلمان هراتی براین

 بار من و تو و دیروز اگر سوقت ای دوست اا برگ
 آید از با ، بوی بهار من و تو امروز می

  دیروز در اربت با ، من بودم و ی  چمن دا 
 (4۷، ۷۹3۱)هراتی،  دار من و تو نهیامروز قورشید در دشت، آی

هتا فاصتله  بینی فرستنگ دور  و همسوی او، با این ایمان و قوش علیرضا آذر و شاعران ها
سیا   ،سانکی ای گونه به ،ند یزمان در رکود و سکون است، و گذشته، حال، و آ ،دارند. برای آنان
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 یمثبتت یگرگتونکه عامل تحتول و د یکیاجتماعی یا متافیز یروهاین که هنگامی کنند. جلو  می
 قلمداد قواهد شد. جاودانه ،ندینفی شوند، اوضاع ناقوشا ،باشند

 است. در این اقیرسال  ۷1های برجسته گفتمان ادبی  لفهؤفردمحوری: فردمحوری از م ج(
 های یلتفرد محوریت دارد و ابراز و ارضای اوست که اصتالت دارد، نته امتور و فضت، گفتمان

نیستت کته در قتدمت امتور جمعتی قترار دارد و  ایتن فترد ،ردیگت عبار  مشترک اقالقی. به
هستتند کته فتدای کامیتابی افتراد  یاین امور جمعت هکشود، بل ها می فدای آن ،درصور  لزوم

 قویش را دارد نه درد آمال نوعی را.ی شخص های قواستهاا عدم تحقد  ،شوند. شاعر می
توانند  یاین گفتمان نم دکنندگانیایرمتعهد است. تول اساسا   ،های اقیر گفتمان شعری سال

منفتی استت. در آثتار  یمعنتای ای با بار وای  ها برای آن« مردم» زیراباشند،  دار هنر متعهد هیداع
ندارند، بلکه باید قود را از گزند آنان در امان نگه  یتنها ارزش فداکار های دیگر نه انسان ،ها آن

د کته برقتی نشو در اشعار آذر فراوان یافت می ،دنبیانگر این نوع نگا  باش که هایی بیت داشت.
نظرگتا  آذر  ۀانداز به نیزاما نظرگا  سایر شاعران این گفتمان  ،ها در سطح توصیف ذکر شد از آن

 منفی است. برای مثال: ،به اجتماع
 تو قونی، لبت قونی، دلت قونی چشمان

 این دنیای طاعونی ،آید از تو بدش می
 سینی است که داقل ها ترسی از این دشنه می
 (31و  34، ۷۹۳۹)موسوی،  امگینی است ترسی از دنیا که قبرستان می

نوعی تهی بتودن ، بیشتر ۷۹41 ۀهای شاعران گفتمان ده در سرود  «تهران» ۀوای ،مبنا براین
 آمیز تناقض تیاین وای  ی  وضع گونه که در مورد علیرضا آذر بیان شد، کند. همان می را تداعی
اما ساکن،  کپرتحر ها، اما قالی از آن ،ها از انسان سرشار یکه شهر ای گونه به ؛کند می را ایجاد

بتا  ،از تهتران ۷۹41 ۀدهت ف گفتمانی. توصاست کور و شلو  و پرسروصدا اما قاموش و سو 
آشکار است. آنان شتهر  یدر تضاد ،دهند اراوه می گذشته از تهران یکه شاعران انقالب یتوصیف

چیتز آن عشتد  دانستتند و بته مردمتانش و همته و ایثتار متی یطلب های حد ا  اسو قود را جایگ
 ورزیدند: می

 و بهشت زهرایت را که آبروی زمین است تو را دوست دارم
 های تو که اعترا  را حوصله کردند و میدان 
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 های تو که مهربان شدند تا من کوکتل مولوتف بسازم بام و پشت
 (۷4، ۷۹34)هراتی، 

 ،شتود های اقیر از تهران عرضته متی ران در شعر هراتی، با آنچه در گفتمان سالتصویر ته
 دارد: یریچشمگ تفاو 

 از هر دوپا فلج ۀکرد تهران سکته
 شد  با قطوط کج پینه وصله تهران 
 تهران تا همیشه ترافی  تا کرج 

 (8۷، ۷۹۳۹)اقتصاری،  سپارمش این شهر قسته را به شما می
هتای اقیتر  یوس ستالأگاهی در گفتمان شعر مت گر  ۀمنزل گرایی را به این تفاو ، طرد جمع

 دهد. نشان می
هتای  د( میل به قودکشی و انهدام قود: وای  و مضمون قودکشی در ادبیا  متعهتد ستال

از مترگ  که هنگامی ،ها آن سال است. شاعران انقالبی ناپسندید  و ردشد  ۷۹31و  ۷۹11دهه 
ستت. ا هتا مرگتی در را  اعتقتادا  و آرمتان مقصودشتان ایند،ستت یگویند و آن را مت سخن می

چگونته  کند، بلکته ل را مشخص مییزیستن اص ۀتکلیف شیو تنها ت نبرد حد و باطل نهیوضع
نیستت، بلکته تتداوم  پایتان و انهتدام ۀمرگ نقطت ،آن شاعران آموزد. برای اصیل مردن را نیز می

 ایتنمتانع  ۷۹31و  ۷۹11های  انقالبی دهته در گفتمان یزدودگ و اعتالی آن است. تن زندگی
در عالا ملکو  الهی  دانی. شهشودقلمداد  ینابود ۀمنزل به ،سپرد  شدن تن کقا که به شود می

از شتعر  یمهمت جنبتۀ ،بتازی کتردن بتا شتهاد  عشد ،رو نیازا ؛ندهست جاویدان، در تاریخ و
 انقالب و جنگ است.

و ستعاد  نهتایی  یدمحور است، و بته رستتگارو فر گریز که آرمان ۷۹41 ۀده مانتدر گف
و  ی،، آستودگییبتایعشتد، ز ،گفتمتان نیتدر ا دارد.نت ییجتا یطلبت شتهاد  ندارد، اعتقادی
 ۀلتزمن تتن، بته ، متالشتی شتدنرو نهمتیاز ؛است« تنانه»، زندگی ،در ی  کالم ، ویقوشبخت

گونته کته در  د و همتانستتنیگردان ن روی ین مرگیگفتمان از چن شاعران این نابودی است. البته
طالت   ،گفتمتان نیتد. انتگوی ستخن متیبستیار از اشعار آذر نشان داد  شد، از آن  ییها نمونه

را از  یکته آدمتدهتد  جتای میعنوان عاملی  قود به یمفهوم ۀاست و آن را در زنجیر یقودکش
در  ستوی مترگ چنتین گرایشتی بته یهتا رهاند. نمونه بر سر هیچ می وار وانهید یمحنت هیاهو



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

121 
 4،  شماره 11دوره

 1931زمستان 
 44پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یوس فراوان است.أادبی م گفتمان
 نوشت:مرگ داشت روی ورق می ارکقود

 حوصله گر  زد  بودم طناب را با 
 ای دیگر امید آمدن هیچ زند  
 (۷۱، ۷۹۳۹)اقتصاری،  کند من و حال قراب را بهتر نمی 

 . سطح سوم: تبیین۳-۳
 .شتود میآن بررستی  ند ستاز یاجتمتاع ت ن گفتمان و ساقتار تاریخییرابطه ب ،نییدر سطح تب

ها نیست، بلکه  افکار در ذهن انسان ۀآزادان یاز باز برآمد  گفتمانی، ساقت»تعبیر فرکالف:  به
و  داردمادی ریشته  یدر ساقتارها استوار ای گونه گیرد که به می سرچشمه ای یاجتماع کردار از

 (.33، ۷۳۳۳)فرکالف،  «است ها شکل گرفته آن در راستای
 گونته شتود. همان کلی بررسی می یرضا آذر در درون گفتمانیعلشعرهای  ،ریتفس در سطح

هتای  با گفتمان ادبیا  اجتمتاعی و متعهتد ستال دشمنیو  گفتمان در رقابت شد، این تهفکه گ
پرداقتته  یبندی شد  است. این  باید به این پرسش اساس انقالب و دوران دفاع مقدس مفصل

 ۀنیمته دهترشدیافته و االت  در  اندیش و مرگ ،فردمحور امید،ز، نایگر گفتمان آرمان»شود که 
 است. بود ای  احوال تاریخی و در پیوند با چه اوضاع ،۷۹41

 و جنگ ی،مشترک، انقالب اسالمدشمن . ۱-۳-۳

قترار دادن  و سیاسی چند دهه اقیر ایران، بدون مبنتا تحوت  اجتماعی مورد در یهرگونه تبیین
ن رویداد تاریخ معاصتر ایتران و یتر مها ی،خواهد بود. انقالب اسالممفید ن ی،انقالب اسالم

 شود. از آن آااز می« تبیین»کانونی آن است، و در پژوهش حاضر نیز  ۀنقط
استت کته اقشتار و  ی  انقالب فراگیتر ،اال  پژوهشگران یبه گواه ،۷۹1۱سال انقالب 

ثروتمندان و فقترا،  ،. انقالبکردمتحد  یهدف مشترک پیرامونایران را  ۀطبقا  گوناگون جامع
شتترو ینقتتش پ رۀو شهرنشتتینان و روستتتاییان را دربرگرفتتت. دربتتا ،روحتتانیون و روشتتنفکران

ثیر أدر متتورد تتت ،و دانشتتجویان در انقتتالب بستتیار گفتتته شتتد  استتت. همچنتتین روشتتنفکران
مین منتابع أبته تت وند سنتی و دیرپای آنان با کسبه و تجار، که بتازار رایو پ روحانیون ۀکنند تعیین

 :های بسیاری مطرح شد  است بح  مالی و سازماندهی انقالب کشاند
ای از مثلت  انقتالب را تشتکیل  ران جتوان، جنتاح عمتد کو روشنف همرا  علما ان بهیبازار



 

 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

123 
هژمونی گفتمان شعر 
 ...مأیوس در دهه هشتاد

قدرتمند علمای مبارز در تالش بترای بستیج و یافته  سازمان یبازو بازار و مسجد، دو دادند. می
ها و گروهی از  ج انقالبی توسط بازارییبس یبرا ها  یتاکت و راهبردهااز  یبودند. بسیار انقالب

 (.۷4۹، ۷۹4۱د )اشرف و بنوعزیزی، شو انجام  یریز علمای مبارز طرح
فرودستت،  یاجتمتاع یهتا تیه شود و به یقالصه نم موارد به این تنهانهضت انقالبی  اما
اگرچه : »یرواند آبراهامیان نظر حرکت درآورد. به و آنان را به نفوذ کرد ن،او مهاجر ارگرانکمانند 

اصلی انقالب را تشتکیل ی متوسط )طبقه متوسط سنتی و طبقه متوسط جدید( نیروهاۀ طبق دو
 ۀانتدولت را به آس ،کارگران صنعت نفت شکن بودند. قط افرادی ی،دادند، طبقه کارگر شهر می

 هتای صتنعت را از کتار چترخ ،ها ارقانهکنقل و  و لکشاندند و کارگران بخش حم یورشکستگ
کردند، بیشتر شهدایی کته در   زکه جسورانه با نظامیان مباری بیشتر جوانان انداقتند. همچنین،

 یهایی که استوار و سخت راهپیمای گسترد  جان قود را از دست دادند و تود  یکشتارها انیجر
 (.31۳، ۷۹۱4)آبراهامیان،  «ین بودندرنشیفق یها آبادها و محله یکردند، اهل حلب

انقتالب  هرچنتد»دهتد:  هشتدار می حضتور دهقانتان حتی در مورد نادید  انگاشتن انیآبراهام
 هتای روستتایی نی در بین تود یالله قم اسالمی بیشتر ی  انقالب شهری بود، نباید پنداشت که آیت

 ، بیشتتر روحتانیون بنتا بته۷۹1۱حرم دن میزمان با آااز انقالب و فرارس ها ،برعکس ؛نفوذ نداشت
 (.33۷، ۷۹۱4)آبراهامیان،  «ج روستاییان به روستا رفتندیالله قمینی برای بس درقواست آیت

ماننتد بتوریوازی بتزرگ و  ) دنتدید حتی طبقاتی که نفع قود را در تداوم وضع موجتود متی
حمایت قاصتی از  ،انیقیاب های شروع اعترا  درعمل و با (رتبه رییا پهلوی کارگزاران عالی

های پایانی قود به یت  نظتام  ا پهلوی در سالیدهد که ری یاین امر نشان م انجام ندادند. شا 
محتدود شتدن  که بتاای  گونه به ؛( و فاقد پایگا  اجتماعی تبدیل شد  بودیستیاستثناوی )بناپارت

بتاکالم، ی)ز ۷۹13و  ۷۹11هتای  و اعالم فضای باز سیاسی در سال کساوا یها تیفعالۀ دامن
 جنبش انقالبی اوج گرفت. (8۹۱-8۷۱، ۷۹۱4

به انقالب نمودار شتد، ضتمن  یهای منته سال یگونه که در گفتمان ادب نبرد حد و باطل آن
 تتت انه داشتتیگرا چپ ییسو و سمت که االبا    تتت المللی در سطح بین یروشنفکر یاینکه از فضا

سو دربار و عناصر  در ی  ؛زیادی داشت یآمیختگ ی،عسیاسی و اجتما طیشرا با این ، بود ثرأمت
انبو  قلتد قترار  ،سوی دیگر درو  آمدند شمار می بهها  جرثومه تمام بدی وابسته به آن بودند که

 کافی ؛ختیانگ امید زیادی را به آیند  برمی ،طرحی نیچن د  و شریف بودند.یکه ستمد داشتند
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 .برسندر ظالمان را از قود برانند تا به سعاد  شما اندک  وست مردم به قود آیند، و گرا
 ، از شترایط یایتدوولوی یهتا لفهؤبر م افزون های انقالب،  بینی سال قوش ،دیگر عبار  به

دست رییا شا  قترد و متالشتی شتد   همدنی ب ینهادها گرفت: می سرچشمهمشخصی  یعین
چشتا  مشترک بته های ارزش و آرزوهاحول  ،ز  نبود و سطحی از وحد یجامعه اتم بودند، اما

 یکدیگر واداشت و آنتان را در شتور   یرا به همراه یهای متعارض قورد. نفر  از شا ، گرو  می
 . کرد عدالتی و فساد سهیا می بدون بی یساقتن دنیای
هتای  اقشتار و گترو  کته عامتل اتحتاد انگیتزی نفر دشتمن  ،انقالب استالمی یبا پیروز

، نزاع یسد رییا پهلو ته شدنشکس با رفت. بیناز  ،عار  بودمتفاو  و مت یسیاس ت یاجتماع
 ،قویش آااز شد، اما چند عامل اساسی مانع آن شد که ایتن نتزاع رقی  برای تثبیت ینیروها

  .مخاطر  اندازد اجتماعی را به یهمبستگ
قدر  نظام جمهوری اسالمی ایران بود. نظام جدید برقالف رییا  عامل نخست، تحکیا

 یه از پشتتیبانکبل ،فراز جامعه نبود و معلد بر ،، سرگردانیمنزو وجودی قودمختار،م ی،پهلو
 .(۹11، ۷۹4۳بود )آبراهامیان،  اکثریت مردم برقوردار

 ۀلی بود. تجاوز عراق به قاک کشور، عموم متردم را بته عرصتیدوم، آااز جنگ تحم عامل
 یانقالبت یگرای آرمان ها وحد  ،با آااز جنگ پایداری در برابر دشمن مشترک دیگری کشاند.

 درونی جامعه تقویت شد. یتوسعه یافت، و ها پیوندها
اعتزام،  یهتا ایثار و شتهاد  بودنتد: قرارگتا  یاز نمادها سرشارایران  یجنگ، شهرها زمان در

های  گتذرگا حماستی در  یسترودها پختش ها، ابانیو ق ها تصاویر شهدا در کوچه نص  و نقاشی
ها  تر از جبهه ای فراخ عرصه ،جنگدیگر،  عبار  و.... به ،پیکر شهدا اسا تشییعمر یعمومی، برگزار

 و اقتضاوا  قود سازماندهی کرد  بود. شهر را در راستای اصول یعناصر و اجزا ۀداشت و هم
شتعر متعهتد  یهتا لفهؤم ،جنگ در این فضا شکل گرفت و رشد کرد. این شعر دوران شعر

 یا گونه، نان و مستکبرامستضعف و ،ایمان و کفرۀ برد. منازع یورترهای د را تا کرانه ۷۹11دهه 
شکل گرفتته باشتد و ضتمن  یطلب قواهی و شهاد  کرد که حول آرمان می ادبیا  را ایجاب از

ای سعادتمندانه و رستتگاری نهتایی را بته  رزمندگان و عموم مردم، آیند  یها تقدیس مجاهد 
ن دفتاع یهتای آاتاز کته در ستال شتعرهاییاتفتاق  به ثر قری اک، ایشان نوید دهد. به این اعتبار

 ،آاتاز شتد یلیجنگ تحم که هنگامیدارای بار ایدوولویی  هستند...  اند، سرود  شد  مقدس
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قتود را در قبتال ایتن  ۀتنهتا وظیفت ،از شاعران یزیاد بود که بسیار قدری ت آن بهیشد  و اهم
هتای  لتذا در ستال ؛دانستتند با این پدیتد  می ای درگیر همراهی و همسو شدن با جامعه واقعه،

)ضتیایی و  نتدتمام عناصر شعری در قتدمت انتقتال پیتام جنتگ بود ی،جنگ تحمیل آاازین
 (.۷۳4، ۷۹4۳صفایی، 

 های متعارض تیعقالنبین  شکاف ایجاد .۲-۳-۳

و جامعه و نخبگان فکری  ۀهایی از بدن ت جدیدی در بین بخشیعقالن ،های پایانی جنگ در سال
کید داشتت. أدن ضرور  ادامه جنگ، بر عمران و آبادانی تیچالش کش سیاسی ظهور کرد که با به

میدانی جبهه وجتود  ۀدر عرص یریچشمگ ی، پیشروپایانی جنگهای  ت این بود که در سالیواقع
تعبیتر  نداشتت. بته یعملی سازگار یها با سطح دستاوردها سرایی نداشت و حجا باتی حماسه

« توفیتد در عمتل»و « مطلوبیتت»جنگ بتا دو عنصتر  ۀپروی ۀادام المرضا کاشی،محمدجواد ا
قود موضوع  قودی با بیرون راندن نیروهای عراقی از قاک ایران، مطلوبیت جنگ به» همرا  نبود:

هتا توفیتد  در جبهته کته ایتران مستتمرا   یاین مناقشا  تا زمتان ۀاما دامن ،برقی قرار گرفت ۀمناقش
تدریج  های نبرد، به دان گسترد  نبود. با کاسته شدن از توفیقا  ایران در عرصهکرد، چن حاصل می

 (.۹۹۱، ۷۹۱۳)کاشی،  «عامل مناقشا  صریح یا مضمری در سطح کشور گردید ،جنگ
کترد.  قود را نفتی می ۀحاکا بر زمان یگرای اندیش بود، و اایت مصلحت ،ت جدیدیعقالن

هتای  اندیشتی ادی و اجتماعی ناشی از جنتگ، مللاقتص یها قسار  ،عقالنیت جدید ۀبرپای
هتای متردم  روزی ر یتبتر ت گرایتان ری اصولیناپذ ، و سازشکرد تداوم آن را ناموجه می طرفداران

دند بترای کاستتن از رونتد یکوشت ، متینگرشی داشتتند چنینکه ی ن و مقاماتمسئوت افزود. می
 ینتوع ، یتترت نیا گ برکنار دارند. بهجن بد پیامدهایرا از  شهرها کا دستعمومی،  ینارضایت
 وجود آمد. هب ها و فضای شهرها میان فضای جبهه یدوگانگ

کمتر  ،شد. شهر هر روز در تهران و برقی دیگر از شهرهای بزرگ کمتر می ینمادهای جنگ
قیتالی روی  پیش بته آستود  از های شهر هر روز بیش ها و قیابان کرد و کوچه به جنگ توجه می

 (.۹۹۳، ۷۹۱۳ برد )کاشی، ها فرومی یو سر در روزمرگآورد  می
نتی)ر ( آشتکارا یتوانستت تتا پتیش از رحلتت امتام قم نمی یگرای گونه مصلحت البته این

وستتهجتوش  و جنت ، نتییامام قم حضور .بیایدصحنه  به قواهانته و  را در حرکتت آرمتانای  پ 
ۀ رش قطعنامتیپذی . امام حتکرد می متحد ،هیل اولیشما و شکل و آن را در ،ایجاد طلبانه شهاد 
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د، و بیتان فرمتود: کتر تلقتی می« برای من مسئله تلخ و ناگواری برای همه و قصوصا  »را  1۳4
این دفتر و کتاب شهاد  را همچنان به روی مشتاقان باز، و ما را ها از وصول به آن  قداوندا،»

جانبتازان و استرا و مفقتودین و حتال  حال شما زنان و مردان! قوشا بته محروم مکن... قوشا به
ام و جام زهرآلود قبول قطعنامته را ستر  حال من که هنوز ماند  های معظا شهدا! و بدا به قانواد 
 (.۷۹3۱، تیر1۳4)پیام امام دربار  قبول قطعنامه « ام کشید 

ش و عقالنیتت یاند تحلصت می  عقالنیدیالکت ،۷۹۱1 ۀبا آااز ده و رحلت امام زا پس
 د.یسراسری درآمد که تمام سطوح و ابعاد اجتماعی را درنورد ۀمنازع  صور  ی به ا قو آرمان

 های متعارض .جدال عقالنیت۳-۳-۳

 ت اجتماعی استتقراریریمد نخستدر سطح  یتکنوکراس ی،انجرفسن یهاشم با برآمدن دولت
 را یسیاستت قتارج ی،ستازندگ ۀنتید داشتتند. کابیتکأها بر رشد اقتصادی ت تکنوکرا  یافت.
، وزیر امور قارجته دولتت یاکبر وتیت علی ۀگفت د و بهکرا یتنظی اقتصاد یها یتواول یبرمبنا

شعاع قترار دادنتد ال های سیاسی را تحت لویتوای، اقتصاد مالحظا  ،، در آن زمانیسازندگ
 (.۷۱۹، ۷۹43زاد ،  )حسین
بتود و ایتن دولت آقای هاشتمی رفستنجانی، رشتد و ستازندگی  یاجتماع ۀن مسئلیتر مها

د یمسئله به کانون گفتاری ایشان تبدیل شد و مرکز ثقل توجه و اندیشه ایشان، لزوم پرداقتن دق
آن بتتود  یاقتصتتاد ۀگیتتری از منتتابع انتتی کشتتور بتترای توستتع بتته مشتتکال  اقتصتتادی و بهتتر 

بود، امتا  اندیش تلحمص عقالنیت کارگزار قود ی،دولت سازندگ(.۷۱4، ۷۹43زاد ،  نی)حس
های مردمی و روشنفکری که قواهتان تحتول در فضتای اجتمتاعی و  جریان توسطحال  درعین

 جوانان، با نوع رفتار، روابط، ویژ  هشد. طیفی از مردم، ب پیش راند  می به ،فرهنگی کشور بودند
کردنتد، و  از حجا سنگین تکالیف ارزشی و اقالقی شانه قالی می ،و پوشش قود ،تفریحا 

 گرفتند. اربی، معیارهای عقالنیت حاکا بر گذشته را به پرسش می هربا روی آوردن به مظا
و جتای  یافتت اشتاعهبستیار  ،روشتنفکران مثبت با ارب در بتین رویارویی ،دیگر ازسوی

بدگمانی پیشتین را گرفتت. فروپاشتی اتحتاد جمتاهیر شتوروی در آن زمتان، نظتام باورهتا و 
ای  ساقتن جامعته ییاؤاز ر ها آن ون کرد.از اندیشمندان جامعه را دگرگ یارجاعا  بخش مهم

 اتوپیایی به بیرون پرتاب شدند.
قلمتداد  یت ارضتیدفاع از تمام تنهاها با بسط نوع نگا  قود به گذشته، جنگ را  تکنوکرا 
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 حماسی آن کاستند. از وجه ، یترت ینا هکردند و ب می
شهید و  ،بیکاری ،ها یگرسنگ ،های مشکال  عنوان سال های جنگ به سال ها، آن در گفتار

شتود و همته افتختارا  فعلتی  یترسیا م ...و ،ها افتادن کارقانه از کار ،کسری بودجه ،جانباز
 (.۹11، ۷۹۱۳گرفته است )کاشی،  ها فاصله شگرف از آن سال ای گونه کشور به آن است که به

اران گذ و سترمایه ،صتص، کارآفرینتانخمحتور، نقتش اصتلی را نیروهتای مت توسعه نظا در
موقعیت مسلطی پیدا کردند و فضا برای  ،شهری فرادست نسبتا   های گرو  ،عبار  دیگر به داشتند.

بته « نامستضتعف»آنتان،  طرفتدارها و نخبگان  ا  تکنوکرا یشد. در ادب فراها ها آن یآفرین نقش
اجترای باشند. دولتت بتا  یناتوان و ،گر انفعال، ضعف تبدیل شدند تا تداعی« ریپذ آسی  اقشار»

 د.کرد یه راندن اقشار فرودست را تشدیحاش یند بها، فریهای اقتصادی تعدیل ساقتار سیاست
 یگرای هستیا که از جمتع یزمان در صحنه شعر و ادبیا  ایران، شاهد ظهور جریان در این

حد به شعر انتزاعی سهراب  از کند. توجه بیش را نمایندگی می فردگراییگیرد و  ن فاصله مییپیش
کترد و  نبود؛ شعری که از هر نوع تعهد اجتماعی شانه قتالی متی دلیل ها بی هری در آن سالسپ

(. حتتی شتاعران متعهتد 8۱۱، ۷۹۳۹بتود )طتاهری،  کرد انزوا و تنهایی را شعار اصلی قود 
را ی قتواه یتا آرمتان ،قود را تعتدیل کردنتد یباورهایا  ،۷۹۱1 ۀ، با ورود به دهپیشهای  سال

 گذاشتند.ار کن طور کامل به
 کشید چالش  بهآن را مذهبی  گرای اصول نبود و نیروهای  گرا بدون معار البته نظا توسعه

قتالی از  ،کردنتد ستاتران آرزو متی ای را که فن پیشرفته دنیای ،ها اللهی . حزبکردندتهدید  و
 بتا دولتت هاشتمی و مناستبا  هتا آنستاز مخالفتت  نتهیزم ،دیدند و این امر عنصر ارزش می

 د.شن سازندگی افرهنگی و اجتماعی دور
هتا را تشتدید  گونه مخالفتت اصالحا ، این دورۀروی کار آمدن دولت محمد قاتمی و آااز 

گرا، بلکه  ش و نظا توسعهیاند سان گسست از عقالنیت مصلحت هرا نباید ب اصالحا  طرحکرد. 
 فرایندیان دوم قرداد در امتداد جر ،دیگر عبار  د آن درنظر گرفت. بهیشدن و تعمکالیز  چون رادی

جهتتانی و  ایتتن ،ون آنیزاستتیمدرن یهتتا قتترار داشتتت و محتتتوا کاستتتن از اقتتتدار اصتتول و آرمتتان
 تتر همتان نیروهتای گستترد  یداد. اصالحا  از پشتتیبان را رواج می شدن بود و فردگرایی یصنعت

روشتنفکران لیبترال و  ؛صحنه آمدنتد که در عصر سازندگی به ای برقوردار بود فکری و اجتماعی
اربتی  یستب  زنتدگ یها لفهؤشهرها از م گرا و طبقا  اجتماعی متوسط و مرفه که در کالن ارب



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

190 
 4،  شماره 11دوره

 1931زمستان 
 44پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سیاسی  ۀمحور دوران سازندگی را به حوز اصالحا  توانست نظا توسعه کردند. جریان پیروی می
 بکشاند و قواستار دموکراتیزاسیون سازوکار و شیو  ادار  امور کشور شود.

نبود، بلکه همرا  و همسو بتا  یتنها در مقابل گفتار سازندگ نه ابتدااصالحا  در  گفتار آمدنبر
دستخوش تحوت  مهمی در عرصه  ،نمود. نباید فراموش کرد که کشور در دوران سازندگی آن می

انتشار روزنامه همشهری، ساقته شدن فرهنگستراها،  ی،فرهنگ لحاظ بهاجتماعی و فرهنگی شد. 
 های هکنند  و طنز در تلویزیون، موسیقی، تحوت  مها در سینما، انتشتار نشتری های سرگرم برنامه

 موجتود هایتو کا شددشوارتر ، نیز کنترل حجاب و پوشش یاجتماع لحاظ و بهو...  ،شیدگراند
لتوکس،  ، اجنتاسیای ماننتد لتوازم آرایشت مصرف تاز  از امکان برآورد  شدن الگوهای، در بازار

آمتدن  از بیترون داد. ایتن تحتوت ... میقبر و...  ی،نشین سازی و برج بات، برج ای مدله نیماش
 (.۹11، ۷۹۱۳داد )کاشی،  میقبر معنوی دور  جنگ  تت کشور از فضای اقالقی

 امتا ،کید داشتندأمحور بودن رویکرد قود ت توسعه ش و دولت اصالحا ، قود بربجن فعاتن
 کردند. شخص دادند و نهادهای عقیدتی و سیاسی را در آن اداام می می یتر فراخ ۀدامن ،توسعه به

متردم را فتدای  یدنیتو صلح و رفا  باشد و قوشبختی ۀکنند نیمحمد قاتمی بر اسالمی که تضم
های  زند و آن را با ارزشیست که حتی با نام توسعه می  آنان»کید زیادی داشت: أت ،امر دیگری نکند
کننتد و را  را  طرد و نفتی می ،دین را در تحقد سعادتمندی ییکارا قواستهدانند، نا دینی بیگانه می

 (.۳۷، ۷۹4۹)نظری،  «کنند زان هموار مییست برای موجه نشان دادن استدتل دین
عتتد  ابتتاحی ۀمنزلتت آزادی متتوردنظر قتتاتمی و یتتارانش را بتته ،هتتا اللهی حتتزب گری و لغتتو بد

عنتوان جایگتا  ظهتور  را طتاهر و منتز ، بته شتهر هتا دانستتند. آن سیاستی دیتن می ت اجتماعی
قت  و یو جنتگ حق تهتاجا  متا بتا یت» یافتنتد: می« گنتا »را پتر از   قواستند و اینت  آن می

حساستیت داشتته باشتند،  یکه نسبت به مستاول فرهنگت یکسان. یافته مواجه هستیا... سازمان
در ایتن زمینته مشتاهد  شتماری را  های بتارز و بی متوجه تهاجا فرهنگی قواهند شد و نشتانه

 (.۷۱4، ۷، ج۷۹41قواهند کرد )رسایی، 
متخاصتا هترروز زبتان  یهتا شتود. گترو  ها آااز می ییعصر رویارو ی،با قاتم نابم براین

امتا  ،کردنتد تولید می بردند، و انباری از سخنان تهدیدآمیز کار می هب یدیگر مورد را در یتندتر
دوران دفتاع  ماننتدمتدنی قترار نتدارد، یتا  عۀفراز جام دشمن بر ی،بار برقالف دوران پهلو این

از آن استت.  یمدنی و بخش مهمت ۀبلکه درون جامع ،ستیآن ن یدر قارج از مرزها ،مقدس
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آن را به اهانت  ،و بخش دیگر یطلب و قشونت ییاز جامعه، بخش دیگر را به استیالجو بخشی
و  دشتمنیرقیت ،  هتای تیت. شتکاف و جتدال عقالنکنتد متی متتها به مقدستا  و قیانتت

ار نفتر  طترفین بان ،۷۹۱4که در تیر  ای گونه کشاند، به های شهر می را به قیابان سازی ایریت
 .قورد رقا می شود و حوادث قونباری منفجر می

حکایتت داشتت کته  این مسئلهزاسیون از یمدرن طرح طرفداراناگرچه برای ، حوادث گونه این
ر دطلبان  که اصالح ، اما تا زمانیرخ نخواهد دادآمیز  تممسال ای ونهگ شرایط دلخوا  آنان به گذار به
ر بتا یگمچشت ای گونه را به ۷۹41و  ۷۹۱4، ۷۹۱3های  کشور بودند و انتخابا  سال ۀادار جایگا 

 یاین بود که روند عمتوم ها رسید. تصور آن نظر نمی کنند  به بودند، تعیینراند  گذ ت از سریموفق
دشمنان  یها پشتیبان اصالحا  هستند و واکنش ،مردمبسیاری از  زیرا ،است بخش رضایت ،امور

دیدگا  در بخش مهمی  قللی ایجاد کند. این، عمومی ۀتواند در این قواست و اراد اصالحا  نمی
زی که در یگر و آرمان ،نگر از جریان فرهنگی و ادبی کشور نیز نافذ بود. جریان شعر فردگرا، جزوی

و اندوهگینانه نیستت.  دانهیرفت و تداوم یافت، در دوران اصالحا  هنوز ناامشکل گ ۷۹۱1دهه 
دارد و بته آنتان  یستازگار ،شتاعران ایتن جریتان یهوا و دموکراتیزاسیون قاتمی و یارانش، با حال

فضا را حول نبترد  هموار ای که   دهند نظا ینیروقش  از الزاما  سخت و که دهد  رقصت می
بعدی،  اما سلسله رویدادهای ،آزاد شود ،آراید می سان جبهه هکند و آن را ب یحد و باطل بازسازی م

 کرد. تبدیل ناامیدی اصالحا  را به هواداران بینی قوش
شد ، بلکته نماینتدگان  عصری سپری اصالحا ، نه آقرین بازماندگان و مخالفان دشمنان

از این قدر  برقتوردار بودنتد  ها شد، آن بودند. برقالف آنچه تصور می ای رزمجو فعال اراد 
طل  را فاقتد صتالحیت اعتالم کننتد و از  اصالح ۀرجال برجست، ۷۹48که در انتخابا  سال 

 یحد به ها پایگا  اجتماعی آن ،همچنین کشند.ب زیر نمایندگی مجلس شورای اسالمی به مسند
 نه را فتح کنند.پیروز شوند و کابی یجمهور انتخابا  ریاست در ۷۹44بود که بتوانند در سال 

متعار  به سود عقالنیتت  های   عقالنیتینژاد، دیالکت یمحمود احمد با روی کار آمدن
 ۷۹31 بازسازی شرایط و مناسبا  دهته که درصدد یا دهند  جریان یافت و نیروی نظا ارزشی

هایی که پتس از جنتگ  هویت قود را در تمایز با دولت ،نژاد یاحمد یافت. دولت ، چیرگیبود
 ،«نامتخصصت»و اصتالحا  کته  یدوران ستازندگ کترد. بترقالف یتعریف م ،آمدند کارسر

 ،امتور دستت گترفتن زمتام بتهبرای  یو مکتب های ایدوولویی  جایگا  ممتازی داشتند، جریان
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س و آمریکتا و یهتایی کته بته انگلت حل بدهد؟ آن چه کسی باید را » شدند: د و تهییج مییتشو
توانند اقتصاد ما را درستت کننتد؟ قودشتان را  ها می اند؟ این د قواند اند و اقتصا استرالیا رفته

دوای درد متا هستت یتا نیستت؟  ،انتد هتا قوانتد  قواها نفی کنا، ولی آن چیزی کته آن ینم
 (.3۹، ۷۹4۱، احمدی نژاد) «تواند باشد نمی

باشتد.  «ی اسالماالقر ام» درقور بود که ای گونه فضا به در سازماندهی الگوی دولت جدید
شهری که نهادها  ؛دنه باشتمنتظر ظهور را داش یسیمای شهر بایدو سایر شهرهای بزرگ  تهران

استالم بترای ادار  جامعته » مذهبی بر آن هژمونی دارند و کانون مناستبا  آن هستتند: و مراکز
اجتماعی  است. محور و کانون سازماندهی اش ها قیلی روشن دارد. سازماندهی سازماندهی

 (.33و  31، ۷۹4۱، احمدی نژاد) «مرات  مساجد است مساجد و سلسله ،اسالم
نهادهای مذهبی اقتصاص داد  شد  زیو تجه ،س، توسعهیسأبه ت یهنگفت ۀنا، سرمایبم براین

 ۷81دولت در سال گذشته بتیش از » ها افزود  شد: یگذار گونه سرمایه سال بر رقا این به و سال
و  ،علمیته یهتا حوز  ها، مستاجد، هتا بترای کمت  بته مصتال میلیارد تومتان در تمتام استتان

ارد یمیل ۷11ها سرجایش هست و  آن بودجه در استان داد. امسال عالا بودجه قرار های قانواد 
میلیارد تومان هتا  31ها و  لیارد تومان برای مصالیم 41ا. یتومان ها متمرکز در بودجه گذاشت

ستال در  8۱، 83کنتد. بتاتقر   ه نیازها را برطرف نمیهم برای مساجد اضافه کردیا. البته این
 (.33و  31، ۷۹4۱، احمدی نژاد) «ا!یا این مسیر نرفته

از  انحراف ، زمان۷۹41 دهه یو ابتدا ۷۹۱1دهه  یها سال ،ن دور یان  گرایا اصول در گفتار
شدند که  یها متها م و یاران آن ی،قاتم بودند. فراتر از آن، هاشمی، اسالمی درست یمش قط

نظام اسالمی و براندازی نرم  ۀدرصدد استحال استکبار جهانی، عامدانه یو همکار یهماهنگ با
از دستگا  ایدوولویی  و امنیتی نظتام  ییها چنین دیدگاهی در بخش اند. با حاکا شدن آن بود 

 ینیروهتا که با دولتت جدیتد و یاقشار تتت شد یان ادار  مبطل اصالح مخالفان توسط که االبا    تت
ز یتنتژاد ن یبودند، به ارعاب دچار شدند. دولت احمتد آن مخالف طرفدارسیاسی  اجتماعی و

بود، بلکته  رقی  استوار یها عقالنیت تنها بر تضاد و نزاع نه ی،همچون دولت هاشمی و قاتم
 که با انتخابا  ینزاع ؛خت و تقویت کردیهای اجتماعی برانگ ن سطوح و تیهیتر را در عمید آن

 آن به اوج رسید.پس از و حوادث  ۷۹44سال 
محصتول  ،شتد. ایتن گفتمتان یوس در چنین شرایطی رشد کترد و هژمتونأشعر م گفتمان
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شتد  و از  چنتدپار  ی،متخاصتا سیاستی و اجتمتاع یها قط  ای است که در کشاکش جامعه
هتای مشتترک قتارج شتد  استت.  و معطوف بته اصتول و ارزش ،ت یکدست، همبستهیوضع
اینکتته وارث  ، ضتتمن۷۹41دهتته  یپایتتان یهتتا در ستتال اوآذر و شتتاعران همستتو بتتا  ضتتاعلیر

آنتان ی فردگرایت اند و یوسأ، سرقورد  و مهستنداز جنگ  پسادبیا  دهه نخست  ینگر جزوی
 دارد. ای زانهیست جامعهویژگی 

توجته کترد کته بترای  ت مشتخص اجتمتاعییوضتعاین بهتر آثار علیرضا آذر باید به  برای درک
 نتد کتهیمحصتور بب یشرایط شود او قود را در از جمع است، و باع  می بیگانگی ساز زمینه ، شاعر

ت هتابزی، تهدیتد از هرستویی یستان وضتع هاستت، و بت یقتال یبخش ظامتان ساقتار گویی از هر
متعارضی است  ینیروها ۀندیجدال فرسا نمودار ،های اقیر یوس سالأکشد. گفتمان شعر م سربرمی
دلختوا  قتود، برپایته  ۀ ویآنکه بتواند فضا را به ش های اجتماعی رقنه کرد ، و بی ترین تیه یدکه تا عم

 اهش داد  استت.کترا  یوفتاق اجتمتاع دهتد، ستامان یاقالقتی و معنتو ییا اعتال صنعتیۀ توسع
 شود. پایان نمودار می یهای ب یتوز کینه ۀعرص ۀمنزل جهان به، یوسأدر گفتمان م، اساس نیبرا
 
 یریگ نتیجهبحث و  .۴

کشد که نه پاک و منز  است و  تصویر می فضایی را به ،گفتمان علیرضا آذر و شاعران همسو با او
رهتایی یتا  ۀسیاستت نته عرصت ،استت. در ایتن گفتمتان« دوآل گنا »نه پیشرفته و مدرن، بلکه 

و  ،هتا تاکیهتا، ه یدرگیر ۀعرصت ،جامعه مدنی مانندبرای ی  زندگی بهتر، بلکه  یشیاند چار 
شتود و  ود امتور دیتد  نمیبتافقی برای اعتال یا به ،بنابراین است؛هود  یقصمانه و بی ها جدال
ند و هستت اعتمتاد گر بییکه به یکتدپردازد  میهایی  قود با آدم توصیف مناسبا  تنها به ،شاعر

 ند.رقویش ندا شخصی های قواستهجز برآوردن  یلوااید
گشاید، اما  می ای چشمان مخاط  را بر اوضاع ناامیدکنند  ،ریهای اق یوس سالأگفتمان م

 ،بدقواهی، ستا ،گفتمان بخشد. در این ازلی و ابدی می صور  ه آنب ،تاریخی آن ۀبا لغو جنب
ینتدهای ارستد و نته فر نظتر می انستان بته شتکال از ذا ا   یابتد.   مییتحالتی بیولوی ،فساد و

نته یت  وضتعیت  گیرد، را نشانه میهستی ، بنیان رشاع یقشا و بیزار ،نیبنابرا ؛ساقته قدر 
 کند.   پیدا مییایدوولوی ویژگی ترتی ، این هاجتماعی قاص و ب



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

191 
 4،  شماره 11دوره

 1931زمستان 
 44پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع 
های تکوین دولتت بتومی در  سیری در مبانی و مولفه: میاسال  -دولت ایرانی (. ۷۹4۱احمدی نژاد، محمود )

. مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، نشر جمهورنژاد. تهران:  آرای دکتر محمود احمدی

 . تهران: نیمای.منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری(. ۷۹۳۹اقتصاری، فاطمه )

)متترجا: ستهیال  طبقاات اتتمااعید دولات و انقاال  در ایاران(. ۷۹4۱اشرف، احمد؛ و بنوعزیزی، علی )
فارسانی(. تهران: انتشارا  نیلوفر. ترابی

 . تهران: سازمان تبلیغا  اسالمی.تنفس صبح(. ۷۹3۹پور، قیصر ) امین

)متترجا:     ر اصا ع م  ران ای  ی اسا ی س  ی اس ن ش ه ع ام ر ت ب  دی ایران بین دو انقال : درآم(.  ۷۹۱4آبراهامیان، یرواند )
 محمدی، و محمدابراهیا فتاحی(. تهران: نشر نی. احمد گل

 )مترجا: محمدابراهیا فتاحی(. تهران: نشر نی. تاریخ ایران مدرن(. ۷۹4۳آبراهامیان، یرواند )

  . تهران: نشر نیمای.اسمش همین است(. ۷۹۳8آذر، علیرضا )

 نشر نیمای. تهران: آتایا.(. ۷۹۳۹آذر، علیرضا )

. های بعد از انقال  در تمهوری اساالمی ایاران های حاکم بر دولت گفتمان(. ۷۹43زاد ، محمدعلی ) حسین
 تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.

  جلد اول(. تهران: کیهان.انگیز ) پایان داستان غم(. ۷۹41رسایی، حمید )

 . تهران: روزنه.اسالمی ای بر انقال  مقدمه(. ۷۹۱4زیباکالم، صادق )

 . برلین: فدارسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی.آوازهای بند(. ۷۹14پور، سعید ) سلطان

نشاریه . هاای شاعر تناح تحمیلای شاناتتی گفتمان بررسی تامعه(. ۷۹4۳یایی، حسام؛ و صفایی، علی )ض
 .۷4۳-8۷4(، 8)۷، ادبیات پایداری

هاای شاعری معاصار ایاران از  بندید نقاد و تحلیاج تریان بانح در بانح )طبقه(. ۷۹۳۹الله ) طاهری، قدر 
 نشر علمی.(. تهران: ۷۵۳۱تا  ۷۵۳۱

پیران و دیگران(.تهتران: مرکتز  )متترجا: فاطمته شایستته تحلیاج انتقاادی گفتماان(. ۷۹۱۳)فرکالف، نتورمن
 ها. مطالعا  و تحقیقا  رسانه

هاای معاانی در انتخاباات دو   تادوی گفتار: ذهنیات فرهنگای و نما (. ۷۹۱۳کاشی، محمدجواداالمرضا )
 پویان. . تهران: آیند ترداد(

 )جلد چهارم(. تهران: نشر مرکز. تاریخ تحلیلی شعر نو(. ۷۹۱۱)لنگرودی، شمس 

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=17k7sqomk9
http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=17k7sqomk9
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3748737&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1080031&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1080031&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=522525&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=577521&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=577521&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1916532&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3088090&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3312409&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1030502&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1030502&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=636956&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://shahreketabonline.com/products/53/29823/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.karaketab.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118486
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118486
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3415918&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3415918&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=610516&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=610516&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=607738&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=607738&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=611779&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


 

 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

193 
هژمونی گفتمان شعر 
 ...مأیوس در دهه هشتاد

 )جلد سوم(. تهران: نشر مرکز. تاریخ تحلیلی شعر نو(. ۷۹۱۱لنگرودی، شمس )

یوستفی(.  )مترجا: امیرمحمد حاجی روش و نمریه در علو  سیاسی(. ۷۹۱4مارش، دیوید؛ و استوکر، جری )
 تهران: پژوهشکد  مطالعا  راهبردی.

 )مترجا: باقر پرهام(. تهران: نشر مرکز. هیجدهم برومر لوئی بناپارت(. ۷۹۱۱مارکس، کارل )

کواریو (. ۷۹۳۹موسوی، مهدی )  . تهران: نشر نیمای.غرق شدن در آ

. تهتران: موسسته تمهاور و دولت در نگااه سایدمحمد تااتمید رییسدیند فرهنح (. ۷۹4۹نظری، مرتضی )
پژو . فرهنگی و هنری عرش

  . تهران: سازمان تبلیغا  اسالمی.از آسمان سبز(. ۷۹34سلمان ) هراتی،

  . تهران: سروش.به تانه تورشید )مجموعه شعر(دری (. ۷۹3۱هراتی، سلمان )

)مترجا: هادی جلیلتی(. تهتران:  نمریه و روش در تحلیج گفتمان(. ۷۹4۳یورگنسن، ماریان؛ و فلیپس، لوویز )
 نشر نی.

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=611779&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=588570&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=588570&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=544545&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2952589&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://vista.ir/book/695107/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8
http://vista.ir/book/695107/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=525038&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=509571&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2040950
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2040950
https://books.google.com/books/about/Critical_Discourse_Analysis.html?id=fdwDPwAACAAJ
https://books.google.com/books/about/Critical_Discourse_Analysis.html?id=fdwDPwAACAAJ
https://books.google.com/books?id=PLZCnQEACAAJ&dq=Discourse+and+Social+Change&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi4sK3-lpLfAhVFZCwKHcwtDXkQ6AEIMTAC
https://www.penguin.co.uk/books/136/13651/discipline-and-punish/9780140137224.html

