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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،113-131 ،)4(11 ،پیاپی ،44زمستان 1311
حسینی ،سیدمجید؛ و فرزانه ،احسان ( .)۷۹۳۱هژمونی گفتمان شعر مأیوس در دهه هشتاد؛ مطالعه موردی اشعار علیرضا
آذر .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.۷۷۹-۷۹۳ ،)4(۷1 ،
شاپا8114-۷44۱ :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

هژمونی گفتمان شعر مأیوس در دهه هشتاد؛
مطالعه موردی اشعار علیرضا آذر
سیدمجید حسینی ،1احسان فرزانه

دریافت1931/40/11 :

2

پذیرش1931/41/11 :

چکیده

برمبنای نظریه و روش تحلیل گفتمان ،بین معرفت و فرایندهای اجتماعی و تاریخی ،پیوند ناگسستتنی وجتود
دارد .فراینتتدهای اجتمتتاعی و تتتاریخی ،شتتیو های فهتتا انستتانها از جهتتان را قلتتد و دگرگتتون میکننتتد و
ازسویدیگر ،از طرید شیو های فها جهان ،هدایت میشوند .برایناساس ،آثار ادبی و هنری ،در قتأ تولیتد
نمیشوند و با متن و بستر اجتماعی و تاریخی قود رابطهای دوسو یه دارند .در مقاله حاضتر ،گفتمتانی کته در
سالهای پایانی دهه  ۷۹41در فضای شعر کشور هژمون شد است ،با واکاوی اشعار علیرضا آذر تبتهعنتوان
یکی از مطرحترین عرضهکنندگان این گفتمانت بررستی میشتود و مؤلفتههای چهارگانته آن (آرمتانگریتزی،
ناامیدی ،شخصمحوری ،و میل به قودکشی و انهدام قو یشتن) در ارتباط با تحتوت سیاستی و اجتمتاعی
ایران از زمان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون ،تبیین میشود .تحلیل انتقادی به روش نورمن فرکالف ،چرایتی
و چگونگی مفصلبندی جهان بهگونهای قاص را در گفتمان اقیر توضیح میدهد و کتارکرد ایتدوولویی آن
را در جاودانه نشان دادن مفاهیا محدود تاریخی نشان میدهد.
کلیدواژهها :تحلیل گفتمان ،نورمن فرکالف ،علیرضا آذر ،شعر دهه هشتاد

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1استادیار علوم سیاسی ،دانشکد حقوق و علوم سیاسی ،دانشگا تهران ،تهران ،ایران.



 .2دانشجوی دکترای علوم سیاسی ،دانشکد حقوق و علوم سیاسی ،دانشگا تهران ،ایران (نویسند مسئول).



 .۱مقدمه

ادبیا ایران در سالهای انقالب و جنگ ،ادبیا متعهد به آرمان رهایی مستضتعفان استت و
سرودن رنجهای مشترک و پیکار برای پایان دادن به آنها ،رسالت اصحاب قلا بهشمار میآید.
شاعران و نویسندگان ،درحالیکه صفحا دفترهای قود را از بیان تیر روزی اقشتار ستتمدید
آ کند میکنند ،به فروریختن عمار استبداد و استثمار در آیندۀ تاریخ بسیار امیدوارنتد .شتعر
انقالبی سالهتای دهته  ،۷۹31اگرچته از مصتیبتهای قلتد ،فتراوان ستخن میگویتد ،امتا
درضمن ،به پایان یافتن این مصیبتها در آیند  ،قوشبین استت .امتا در ادبیتا االت دهته
 ،۷۹41نه از مبارز قبری هست و نه از امید .آنچه سرود های شاعران پرطرفدار این سالها را
آ کند است ،احساس سرقوردگی و ناامیدی از امکان فردایی بهتر است .تاریخ در این اشعار،
نه حکایت پیشرفت بشریت ،بلکه چرقهای معیوب است که هموار بیمعنایی زندگی را تکرار
میکند .امر جمعی در این سرود ها معنایی ندارد ،آنچه هست ،فردمحوری لگامگسیخته است
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و تصویر اجتماعی اتمیز ای که اجزای آن را هیچ امری جز تالش بترای کامیتابی از یکتدیگر و
برآوردن قواستههای شخصی ،به ها ربط نمیدهد .بیتردید ،این جهان نهتنها جهان امیدها و
رشاد های بزرگ سالهای انقالب و جنگ نیست ،بلکه دچار پوچی بنیادینی شد است.
علیرضا آذر ،یکی از این شاعران پرمخاط سالهای دهه  ۷۹41است که بتا مؤلفتههتای
چهارگانۀ آرمانگریزی ،ناامیدی از آیند  ،فردمحوری ،و مرگاندیشی اشعارش ،در نقطۀ مقابل
گفتمان اال دهه  ۷۹31قرار میگیرد.
بهاینترتی  ،میتوان از دو گفتمان ادبی متعتار

ستخن گفتت؛ گفتمتان انقالبتی ،و گفتمتان

مأیوس .بیگمان ،در مورد درها شکسته شدن هژمونی گفتمان انقالبی و گذار به گفتمان دوم ،تغییتر
ساقتار اجتماعی ایران از زمان پیروزی انقالب تاکنون ،نقش اساسیای ایفا کرد است .ایتن تحتول
ساقتارهای اجتماعی ،سوی هایی را آفرید است که درک قاصی از قود و انسانهای دیگتر دارنتد.
آنها هنر و ادبیاتی را بهکار میبرند که با ادبیا سالهای انقالب و جنگ ،ی سر متضاد است.
 .۲چارچوب نظری

نظریۀ تحلیل گفتمان در سنت فلسفی تفسیرگرایی ریشه دارد و از پدیدارشناسی ،ساقتارگرایی،
و پساساقتارگرایی الهام میگیرد (مارش و استوکر .)۷۳1 ،۷۹۱4 ،انواع رو یکردهتای تحلیتل

گفتمان ،با وجود تفاو هایی که با یکدیگر دارند ،در مبنای ضدپوزیتیویستی ،مشترک هستند.
یورگنسن و فیلیپس ،1گرایشهای گوناگون تحلیل گفتمان را محصول برساقتگرایی اجتماعی

میداننتتد کتته پتتیشفتتر هتتای اساستتی آن عبار انتتد از :رویکتترد انتقتتادی بتته دانتتش
بدیهیانگاشتهشد  ،تاریخی و فرهنگی بودن ،پیوند میان دانش و فرایندهای اجتماعی ،و پیونتد
میان دانش و کنش اجتماعی (یورگنسن و فیلیپس.)8۹ ،۷۹4۳ ،

گرایشهای گوناگون تحلیل گفتمان ،کاوبیش وامدار میشل فوکو 2هستند .سها چشتمگیر

فوکو در پیشبرد نظریه گفتمان ،بهسب بهچالش کشیدن نظریه سنتی حقیقت و وایگتون کتردن
درک متعارف از مفهوم قدر است .قدر که بهسان شبکه مویرگی ،تمام پیکرۀ اجتماع بشری
را دربر گرفته است ،مولد است ،زیرا به قلد الگوهای جدیدی از اندیشه و رفتار میانجامد.
پذیرش برداشت فوکو از مفاهیا حقیقت ،دانش ،و قدر  ،به پذیرفتن مرگ سویۀ قودآگا
و آزاد میانجامد .فوکو از آرمان رهایی تت بهگونهای کته در فلستفه سیاستی مارکسیستتی مطترح
است تت دست میکشد ،زیرا هرگتز نمیتتوان پتا را از دایتر گفتمتان فراتتر گذاشتت و بتر فتراز
سنتهای تاریخی و اجتماعی ،که ما جزوتی از آن هستتیا ،قترار گرفتت؛ ستوی ای کته فاعتل
شناقت است ،ابژ ای که متعلد شناقت است ،و حالتهایی که شناقت بته قتود میگیترد،
همه را باید از نتایج بیشمار استلزاما بنیادین قدر تدانتش و دگرگونیهتای تتاریخی آنهتا
بهشمار آورد (فوکو.)8۱-84 ،۷۳۳۷ ،

نورمن فرکالف ،3بهعنوان چهرۀ محوری تحلیل گفتمان انتقادی ،در موارد زیتادی بتا فوکتو

هاداستان نمیشود ،تا امکان تداوم پروی رهایی اقشار زیر ستا را بیابد و به همین دلیل ،شتیو
قود را انتقادی میداند.
تحلیل گفتمان انتقادی ،به این معنا انتقادی است که قصد دارد ،نقش پرکتیسهای گفتمانی
را در حفظ و بقای جهان اجتماعی تتبهویژ آندسته از روابط اجتماعی که همترا بتا مناستبا
قدر نابرابر هستندتت آشکار کند (یورگنسن و فیلیپس.)۷۷4 ،۷۹4۳ ،
افزونبراین ،فرکالف درک فوکو از قدر را نیز رد میکند .از نظر فرکالف ،روابتط قتدر ،
نامتقارن و نابرابر است.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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آثار فوکو ،فهمی از قدر را رواج داد اند که براساس آن ،قتدر بتهمنزلتۀ ویژگتی فراگیتر
فناوریهایی است که به نهادهای جدید ،ساقت میبخشند؛ قدرتی که دراقتیتار هتیچ طبقته،
طیف ،یا گرو قاصی نیست و به آنها منتس نیست .نگرانی من این استت کته ایتن معنتای
قتتدر  ،جتتایگز ین معنتتای پیشتتین و ستتنتیتر شتتد استتت و باع ت اافتتل شتتدن از تحلی تل
نامتقارنبودگیهای قدر و روابط سلطه شود (فرکالف.)۷۱ ،81۷1 ،
تحلیل گفتمان انتقادی در حوز نقد ادبی ،دربردارندۀ این باور است که در ادبیا  ،افزونبر
جنبههای صوری ،عوامل گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،و سیاسی نقش دارند .بهعبتار دیگتر،
برمبنای تحلیل گفتمان انتقادی ،چگونگی شکلگیری معنا در آثار ادبی ،در ارتبتاط بتا عوامتل
درونزبانی (عناصر نحوی ،زبانی ،و )...و عوامتل بترونزبتانی (بافتت اجتمتاعی ،فرهنگتی،
سیاسی ،و )...بررسی میشود .برهمیناساس ،روش تحلیتل گفتمتان فترکالف در سته ستطح
انجام میشود :توصیف ،تفسیر ،و تبیین .در ادامه ،با توجه به سه سطح متوردنظر فترکالف ،بته
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بررسی اشعار علیرضا آذر میپردازیا.
 .۳تحلیل گفتمان شعرهای علیرضا آذر برمبنای روش نورمن فرکالف

علیرضا آذر ،از نسل شاعرانی است که در سالهای پایانی دهه  ۷۹41ظهور کردند و بهسرعت
به شهر و محبوبیت قابلتوجهی رسیدند .نخستین مجموعه شعر علیرضا آذر ،بهنام «اسمش
همین است» ،در سال  ۷۹۳8توسط نشر نیمای منتشر شد .پسازآن ،مجموعههتای «آتایتا» در
سال  ،۷۹۳۹و «آریان» و «اثر انگشت» در سال  ،۷۹۳1توسط همین ناشر ،روانه بتازار کتتاب
شد .در ادامه ،اشعار آذر در سه سطح توصیف ،تفسیر ،و تبیین ،بررسی قواهند شد.

 .۳-۱سطح نخست :توصیف

سطح توصیف ،سطح تحلیل انتزاعی متن است .در سطح توصیف ،ویژگیهای صوری متتن،
منتزع از شرایط تاریخی و اجتماعی ،بررسی میشوند .در ایتن ستطوح ،ارزشهتای تجربتی،
رابطی ،و بیانی بررسی میشوند.
الف) ارزش تجر بی :جستوجو در ارزش تجربی اثر به این معناست که متن ،چه درکتی از
جهان بهدست میدهد ،یا بهتعبیری ،امور چگونه در متن نمودار شد اند .وایگتان تکرارشتوند
در متن کدام هستند ،و آیا شمول معنایی میان آنها وجود دارد یا قیر.

شعر آذر ،حالتی ترانهگونه دارد .شاعر بدون آنکه افعال و اسامی را در شکلهای محاور ای
آنها بهکار ببرد ،شعر قود را بر محور «عشد» استوار میکند و نشانگان شعریاش ،از طریتد
این عنصر مرکزی ،با ها پیوند مییابند ،اما عشتد در سترود هتای آذر ،از آن ستاحت پتاک و
آسمانیاش در ادبیا کالسی ایران ،بهزیر کشید میشود .عشد ،جسمیت یافته و در قیابان
را میرود؛ بنابراین ،بین عشد و معشوق تت که انستانی قتاص بتا ویژگیهتا و محتدودیتهای
روحی و اقالقی قود است تت هیچ تمایزی وجود ندارد.
عشد ،من را دوبار بازی داد
سینهام در محاق زندان است
توی چشما شیار ناقنهاست
بر تنا جای زقا و دندان است (آذر)۱۹ ،۷۹۳8 ،
آذر ،عشد و معشوق را در معنای یگانهای بهکار میبرد .اینگونه دتلت متادی و جستمانی
از عشد ،آن را با «لذ » مرتبط میکند ،و برقورداری از عشد با کامیتابی هامعنتا متیشتود.
گویی عشد ،پوششی برای کامجو یی است ،و عاشد کسی است که اراد معطوف به تصاح و
تمل ابژ های جنسی را دارد:
عشد یعنی بغل کنا زن را
فکر زن جای دیگری باشد
عشد یعنی زنی بغل کندم
فکر من جای دیگری باشد (آذر)34 ،۷۹۳8 ،
این تلقی از عشد ،شاعر را در مخاطرۀ سرقوردگیهای مداوم قرار میدهتد .او بتا عشتقی
روبهرو است که میتواند زبان به تحقیر معشوق بگشاید ،یا به او بیاعتنا باشد ،و حتی بدتر از
این ،قود را در آاوش رقی بیندازد؛ بنابراین ،چنین عشقی بهسادگی به نفر تبدیل میشود و
مرز روشنی با آن ندارد.
تنهایی نیز از کلیدوای های اشعار علیرضا آذر است .تنهاییای که آذر از آن سخن میگوید،
قلو دوستداشتنی سهراب سپهری نیست که وی همگان را به پاسداشتت آن فرامیقوانتد؛
چینی نازکی که او نگران ترک برداشتنش است! برعکس ،تنهایی آذر ،قود نیرو یی درهاشکنند
و مرگبار است:
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دستهایا بهکار کشتنااند
این جنایت به پاس بودنهاست
شهر بیشعر نوش جان شما
شاعر اینجا جناز ای تنهاست (آذر)34 ،۷۹۳8 ،
تنهایی در سرود های علیرضا آذر با عشد در معنتایی کته بیتان شتد ،رابطتۀ نزدیکتی دارد.
عشد ،نیرویی رهاییبخش نیست ،یا دستکا در حدود تجربۀ شاعر اینگونه نبود است ،امتا
«دیگران» در فضای شعر علیرضا آذر ،حضور محسوسی دارنتد و قنثتی نیستتند .عشتقی کته
نمیتواند انسان را به وحد و یگانگی با انسان دیگری برساند ،تنهایی او را تشدید متیکنتد و
در انزوای جانکاهی فرومیبرد .بهاینترتی  ،مدلول عشد در شعر آذر« ،تنهایی» است.
مثل تنهایی قودم ساکت
مثل تنهایی قودم سرسخت
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مثل تنهایی قودم وحشی
مثل تنهایی قودم بدبخت (آذر)۹4 ،۷۹۳8 ،
تنهایی نهتنها دنیای شاعر ،بلکه سراسر شهر را دربرگرفتته استت .زمتانیکته آذر وای هتایی
مانند «شهر» یا «تهران» را در شعر قود بهکار میگیرد ،اجتماعی قردشد را در ذهن دارد .این
مسئله ،رابطۀ متناقضی بین دال و مدلول برقرار متیکنتد؛ بترای نمونته ،شتهر شتلو استت ،و
درعینحال ،کسی در آن نیست .تهران پرترافی است ،اما تود ای قالی است:
شهر افسرد ای درونا بود
قالی از لحظههای ویرانی
جاد ها از سکو آبستن
شهر تنهای واقعا قالی (آذر)44 ،۷۹۳8 ،
بهطورکلتی ،ادراک آذر از زنتدگی ،فاجعتهزد استت .آذر ،انبتوهی از وای هتایی را بتهکتار
میگیرد که نگا ناامیدانۀ قود را به امور و پدید های اطرافش بیان کند و کمتر اتفاق میافتد که
از این دلمشغولی اصلی قویش منحرف شود:
گورقرها دوبار زندانی ،کر قرها دوبار زندانبان!
لهجها را االف کن ای عشد ،هرز است این جهان بیتنبان (آذر)۱4 ،۷۹۳8 ،

وای از این مرد زرد پاییزی ،وای از این فصل قش پاقوردن
وای از این قرصهای اعصابی ،وقت هر وعد بیست تا قوردن (آذر)۹4 ،۷۹۳8 ،
آذر از وایۀ «مرگ» نیز در اشعارش بسیار استفاد میکند؛ مرگی که مترادف نیستی و نابودی
است و بیحاصلی را تداعی میکند:
مرد آبانیام که قنداقی وسط سردی کفن بودم
بعد ی عمر تاز فهمیدم جسدی تی پیرهن بودم (آذر)۹۳ ،۷۹۳8 ،
این پنجر تصویر قیالی دارد
در قانه من مرگ ،توالی دارد
در قانه من سقف ،فروریختنی است
آااز نکن این ال آویختنی است (آذر ۷14 ،۷۹۳۹ ،و )۷11
شاعر ،در جای دیگری از گرایش قود به قودکشی نیز میگویتد .قودکشتی در ابیتا آذر
تن به نابودی دادن است ،اما گو یی برای او بر هراس و رنج ناشی از زند بودن برتری دارد.
قودکشی مرگ قشنگی که به آن دل بستا
دستکا هر دوسه ش  ،سیر به فکرش هستا
گا و بیگا پر از پنجر های قطرم
به سرم میزند این مرتبه حتما بپرم (آذر)8۱ ،۷۹۳8 ،
ب) ارزشهای رابطی :در این بخش به این مسئله میپردازیا کته اثتر ،بازتابدهنتدۀ چته
الگو یی از روابط اجتماعی است و تعبیرهایی که مؤلف در مورد انسانهای دیگتر بتهکتار بترد
است از چه نوعی هستند؟ آیا این تعبیرها بار معنایی مثبت دارنتد و دوستتانهاند ،یتا بترعکس،
دارای بار معنایی منفی و گزند هستند؟
استعار های آذر ،وضعیت اجتماعی را بهگونتهای تهدیتدآمیز بیتان میکننتد .استتعار هایی
مانند «گله ،رمه ،گرگ ،چنگ ،دندان ،سگ ،و ،»...این احساس را به مخاط القا میکنند که

در شرایطی ایرانسانی زندگی میکند .گویی در وضع طبیعی توماس هتابزی 1هستتیا کته اگتر
نیروی بازدارندۀ بیرونی وجود نداشته باشد ،کسی به کستی رحتا نخواهتد کترد .بتههترروی،
انسانها ،قیرقوا یکدیگر نیستند:

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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چشاهایت کنار ماشینها،زیر پاهای شهر جان بدهند
عابرین شلو بیسروته ،رد شوند و سری تکان بدهند (آذر)33 ،۷۹۳8 ،
در این اوضاعواحتوال« ،تتو» در شتعر آذر ،موجتودی پتاک و اثیتری نیستت .آذر از بیتان
سخنانی تند علیه معشوق قود ابایی ندارد:
مفصل و ساق استخوانت را
به سگ هرز ای نشان بدهی
استخوان را به نیش قود بکشی
رو به قود ها دمی تکان بدهی
بعداز عمری قر قود باشی
ی نفر گردن کلفتت را
مفت دریا به تخا ماهیها
فصلنامه علمیـپژوهشی
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ی نفر در طویله جفتت را(...آذر 33 ،۷۹۳8 ،و )3۱
اینگونه رویارویی با عشد و معشوق ،بیانگر الگو یی از روابط اجتماعی است کته بترای
شاعر دشمن قوست .در آثار آذر ،بیتهتای فراوانتی وجتود دارنتد کته ایتن معنتا را تتداعی
میکنند:
توی چشمت چقدر آدمها
داسها را به با من زد اند
سی بکری برای قوردن نیست
تا ته با را دهن زد اند! (آذر)۹1 ،۷۹۳8 ،
از تو ایر از بدن نمیقواهند
کرمهایی که موریانه شدند!
عد ای ها که مثل من بودند
ساکنان مریضقانه شدند (آذر)۹3 ،۷۹۳8 ،
آس در مشت مرا تشخوران ،قاپ زدند
کرکسان قاعد را از همه بهتر بلدند (آذر)۹۷ ،۷۹۳8 ،
ج) ارزش بیانی :ارزش بیانی بر هویت فاعالن و ارزشگذاریهایی دتلت دارد که مؤلتف

برای فاعالن درنظر میگیرد .بهعبار دیگر ،در این سطح با شخصیتپردازی و هو یتستازی
مؤلف سروکار داریا.
در ادبیا آذر با سه شخص روبهرو هستیا :نخست ،راوی منزوی و زقاقتورد  ،دوم ،زن
بیبندوبار و هوسران ،و سوم ،دیگرانی قودپرست و کینهتوز .روند امتور کته قواعتد حتاکا بتر
تعامال اجتماعی را میسازد ،در جهان آذر بهگونهای استت کته صترفنظتر از ویژگتیهتای
منحصربهفرد هرکس ،او را در گرو های نمونه قرار میدهد .راوی ،یا همان من تترسقتورد در
شعر آذر ،حرکت سیز یفواری را از «تو» شروع میکند ،و به «آنها» میرسد.
راوی ،زن داستان قود را از این جماعت برحذر میدارد ،و هشدار میدهتد کته از «آنتان»
دور بماند .او میقواهد داشتههای قود را از نگا آلودۀ شهر حفظ کند ،و در کنج قلو قود
پنهان نگه دارد .آذر در درک شهر از عشد تت که آن را ارادۀ معطوف به تملت متیدانتد تتت ستهیا
است .درواقع ،روند کلیای که به شخصیتپردازی او شکل میدهد ،همان جنگ اراد ها برای
تصاح کاتی عشد است .این نبرد ،دریچهای را بهروی دنیای علیرضا آذر باز میکند و از آن
هیأ ترسناک دیگران ،ظهور مییابد.
همۀ شهر مهیاست ،مبادا که تو را...
آتش معرکه باتست ،مبادا که تو را...
این جماعت همه گرگند ،مبادا که تو را...
پی ی شام بزرگند ،مبادا که تو را...
دانه و دام زیاد است ،مبادا که تو را...
مرد بدنام زیاد است ،مبادا که تو را...
پشت دیوار نشستند ،مبادا که تو را...
نانجیبان همه هستند! مبادا که تو را( ...آذر)۹8 ،۷۹۳8 ،
بااینحال« ،تو» سها «رجالهها» میشود و با آنها میآمیزد .برقی از مصتداقهای بیتانی
شاعر در این مورد ،اعترا آمیز هستند و بر قشا او دتلت دارند .راوی قشمگین ،شروع بته
فحاشی میکند .بنمایۀ قشا که به فحاشی منجر میشود ،هر سه ضلع مثل «منتتوتآنهتا»
را دربر میگیرد .در قطعۀ زیر این امر بهگونهای گویا بیان شد است:
دستوپاتو بکش برو گاشو
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این پسر زندگی نمیفهمه!
واسه مردای گرگ دونه بریز
این قر از کرگی نمیفهمه!
تو سرش ایر شعر چیزی نیست
مرد شور کتاب و شعراشو
میگه دنیا همش ااانگیز
گه بگیرن تموم دنیاشو! (آذر)4۳ ،۷۹۳8 ،
اما چنین بیتهایی ،فضای زیادی را در شعرهای آذر به قود اقتصاص نمیدهنتد .گتو یی
قشا او فروکش میکند و عجز و ناتوانی ،جایگز ین آن میشود .شاعر ،شکست را میپتذیرد،
از دار و ندار قود صرفنظر میکند ،و از هماوردی مستقیا با دیگران میپرهیزد:
از قاطر ها شکرگزارم برو ید
فصلنامه علمیـپژوهشی
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مال قودتان دار و ندارم بروید (آذر)۷18 ،۷۹۳۹ ،
بهاینترتی  ،شعرهای آذر ،شکست را مفرو

میدانند و قتویش را ،بهگونتهای پیشتینی،

بهعنوان بازند برمیسازند .در این شعر ،چرقۀ بستۀ زندگی بین هراس و درمانتدگی درجریتان
است و راهی جز تسلیا ،به مخاط قود نمینمایاند:
ای تف به جهان تا ابد اا بودن
ای مرگ بر این ساعت بیها بودن
یادش همهجا هست ،قودش نوش شما!
ای ننگ بر او ،مرگ بر آاوش شما (آذر)۷1۱ ،۷۹۳۹ ،

 .۳-۲سطح دوم :تفسیر

پتتیش از آنکتته بتته دیالکتی ت متتتن و ستتاقتار اجتمتتاعی (در ستتطح تبی تین) بپتتردازیا ،بایتتد
جهاننگریای که به ویژگیهای صوری اثر ادبی ،معنا و انسجام میبخشد را بررسی کنتیا .در
سطح تفسیر ،گفتمانی تحلیل میشود که اثر ادبی برمبنای آن تولید شد است .گفتنی است که
فرکالف تت برقالف فوکو تت گفتمان را در معنای محدود کلمه و بتهمنزلتۀ امتر ارتبتاطی و زبتانی
بهکار میگیرد و از نهادها و ساقتارهای مادیگرایانه اجتماعی و تاریخی تفکی میکند.
کارل مارکس ،زمانی تأ کید کرد که در زندگی قصوصی ،میان آنچه شتخص دربتارۀ قتود

میاندیشد و به زبان میآورد ،و آنچته درواقتع هستت و عمتل متیکنتد ،تفتاو وجتود دارد.
برهمیناساس ،در سطح نقد و تحلیل اجتماعی نیز باید بین افکار و ادعاهتای قیالپردازانته و
ساقتار واقعی اجتماع ازی سو ،و بین طرز تلقی کنشگران از قودشان و آنچه درواقع هستند،
ازسویدیگر ،تمایز قاول شتویا (متارکس .)1۱ ،۷۹۱۱ ،ایتن دیتدگا  ،بنیتاد تحلیتل گفتمتان
انتقادی است .دالهای شعر آذر بهگونهای تثبیت شد اند که ناامیدی و افسردگی را به مخاط
القا میکنند ،اما این ناامیدی و افسردگی در متن ،بهسان تقدیری تغییرناپذیر ظهور مییابد .در
مقابل ،کارکرد تحلیل انتقادی گفتمان این است که هر شیوۀ ادراک و ارزشگتذاریای را درون
ی چارچوب تاریخی ویژ قرار دهد و بهاینترتی  ،با دعوی تغییرناپذیری به مقابله برقیزد.
شعر علیرضا آذر ،بخشی از ادبیا ناامیدانهای است که در سالهای اقیتر رشتد فراوانتی
داشته است .مهدی موستوی ،فاطمته اقتصتاری ،احستان افشتاری ،و ...از نماینتدگان دیگتر
«گفتمان شعر مأیوس» هستند که مؤلفههای شعر آذر در سرود های آنان نیز البه دارد .گفتمان
ادبی آنها برمبنای دشمنی با گفتمان آرمانقواهانتۀ نستل شتاعران دهتههتای  ۷۹11و ۷۹31
شکل گرفته است و جهان را به شیوۀ متضادی با آنچه در شعرهای سالهتای انقتالب و جنتگ
وجود داشت ،مفصلبندی میکند .مؤلفههای گفتمان اقیر ،ناامیدی از آیند  ،فردگرایی ،و میل
به انهدام (قودکشی) در تقابل با قوشبینی به آینتد  ،جمتعگرایتی ،و شتهاد طلبی شتاعران
انقالبی دهه  ۷۹11و  ۷۹31است.
الف) آرمانگریزی :نقطۀ کانونی گفتمان انقالبی دهه  ۷۹11و  ،۷۹31آرمانقواهی است.
در این گفتمان ،نقطۀ کانونیای بهنام «مردم» وجود دارد ،و پایبندی و تعهد کنشگر گفتمانی در
رابطه با آن معنا میشود.
در سالهای دهه  ،۷۹11شاعرانی به صحنه آمدند کته از قشتا و قتروش انقالبتی لبریتز
بودند ،و وایگانی مانند «گلوله ،تفنگ ،تیر ،شمشیر ،زقا ،قنجر ،و »...بتا بستامد بتاتیی در
اشعارشان تکرار میشد .مقالههایی که در سالهای نخستت دهته  ۷۹11در نشتریههای ادبتی
نوشته میشدند نیز بیشتر ،تبلیغگر شعر سیاسی و متعهد بودند .مقالههای «شعر محکوم ،شعر
مغلوب» نوشته محمدرضا شفاهی و «ابیا تتود » ،نوشتته قسترو گلسترقی ،ازجملته ایتن
شعرها هستتند (ر.ک .لنگترودی ،ج  ۷3۱-۷۱8 ،۷۹۱۱ ،4و  .)831-8۱۹ایتن جریتان بتر
فضای شعر سالهای پیش از انقالب سیطر داشت.
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یکی از نتایج مها شعر این دور آن بود که ها صور گرایان و ها ناامیدان ،مجبور شتدند
تکانی بخورند و با موج جدید همراهی کنند ،یا اینکه با اعالم ورشکستگی ،دکان قود را تخته
کنند و از صحنه محو شوند .اکثرا را دوم را برگز یدند (لنگرودی ،ج .)۷4 ،۷۹۱۱ ،4
شمس لنگرودی بر این نظر است که در جریان یادشد  ،سعید سلطانپور ی نقطۀ عطتف
است.
وی میگوید :شعر نو اجتماعی ،توفند و پرقروش از شعر سعید ستلطانپتور فتوران زد و
جریان جدیدی از شعر سیاسی را بهدنبال آورد کته بعتد بته شتعر چریکتی شتهر پیتدا کترد
(لنگرودی ،ج سوم.)114 ،۷۹۱۱ ،
سلطانپور ،نمونۀ برجسته شاعری آرمانقوا بود که مضتمون تمتام شتعرهایش را دفتاع از
قلد تشکیل میداد .بازقوانی قطعا «آوازهای بند» ،این امر را بهقوبی نشان میدهد:
من هیچ نیستا جز آن مسلسلی که در زمینه ی انقالب میگذرد
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تا مثل قار سهمناک و درشتی رویید بر اریوهای گل سرخ
آیند را بماند در چشا روزگار
یادآور شهاد شوریدگان قلد (سلطانپور ۷1 ،۷۹14 ،و )۷۷
پس از پیروزی انقالب اسالمی و شروع دوران دفتاع مقتدس ،اگرچته شاعر تچریت هتا در
حاشیه قرار گرفتند ،اما میراث آنان از بین نرفت و شاعران دهۀ  ۷۹31تا حدود زیادی از آنها تأثیر
پذیرفتند .دهۀ  ،۷۹31آرمانگرایی دهۀ پیش از قود را حفظ کرد ،با این تفتاو کته بته آن صتبغۀ
دینی بخشید .مردم در شعر زمان جنگ ،همچنان در کتانون توجته هستتند و بتا وای هتایی ماننتد
مستضعفان و کوخنشینان تت که بار ارزشی بیشتری دارند تت تقدیس متیشتوند .قیصتر امتینپتور در
«شعری برای جنگ» بیان میکند که وصف رنج و ایثار مردم از شیوۀ هنری برایش مهاتر است:
میقواستا شعری برای جنگ بگویا
شعری برای شهر قودم دزفول
دیدم که لفظ ناقوش موش را باید بهکار برد
اما موش زیبایی کالم مرا میکاست
گفتا بیت ناقص شعرم از قانههای شهر که بهتر نیست!
بگذار شعر من ها چون قانههای قاکی مردم قرد و قراب باشد و قونآلود

باید که شعر قشا بگویا شعر فصیح فریاد (امینپور ۷1 ،۷۹3۹ ،و )۷۷
در نقطه مقابل ،گفتمان سالهای اقیر ،آرمانگرا نیست ،و اساسا امر متعالی در آن حضور
ندارد .اصالت تن ،ضمن اینکه شکو و زیبایی را معنویتزدایی میکند ،شاعر و مخاط را از
فرارفتن از موقعیت اینجا و اکنون قویش تت آنگونه که مستلزم هرگونه آرمتانگرایتیای استت تتت

بازمیدارد .فراتر از این ،گفتمان سالهای اقیر با مرکز یت بخشیدن بته مرگتی کته دتلتت بتر
نابودی دارد ،پوچی امور و پدید های عالا را القا میکند؛ برای مثال:
دلشور داوا از این دنیای پیچاپیچ
وقتی که هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ (موسوی)34 ،۷۹۳۹ ،
ب) ناامیدی از آیند  :آرمانقواهی شاعران انقالبی ،با قوشبینی آنان به آیند همترا بتود.
آنان اگرچه برای وصف مصیبتهای مردم دست به قلا میبردند و عامدانه آثار قود را از بیتان
تیر روزیهای اقشار و طبقا فردوست میانباشتند ،اما درنهایت معتقد بودند که صتفحههای
سیا تاریخ ،ورق قواهد قورد و شکلهای گوناگون بیعدالتی و ستا از صحنۀ روزگتار محتو
قواهند شد.
البته شعر جنگ ،به آیند ای روشن مؤمن بود ،و ایمانش معطوف به امور متافیزیکی بود ،و
در چارچوب مهدویت قرار میگرفت.
در شعر جنگ ،حتی در سالهای نخست که بخش قابلتوجهی از قاک کشتور در اشتغال
نیروهای دشتمن بتود ،همتوار از پیتروزی ستخن گفتته میشتد .همچنتین ،در شتعر جنتگ،
آرمانهای انسانی و جهانی مطرح میشود ،میدان مبارز از مرزهای ملی میگذرد ،و در سطح
جهانی ،به جنگ میان حد و باطل تبدیل میشود (طاهری.)۷31 ،۷۹۳۹ ،
سلمان هراتی براینمبنا میسراید:
دیروز اگر سوقت ای دوست اا برگوبار من و تو
امروز میآید از با  ،بوی بهار من و تو
دیروز در اربت با  ،من بودم و ی چمن دا
امروز قورشید در دشت ،آیینهدار من و تو (هراتی)4۷ ،۷۹3۱ ،
علیرضا آذر و شاعران هادور و همسوی او ،با این ایمان و قوشبینی فرستنگهتا فاصتله
دارند .برای آنان ،زمان در رکود و سکون است ،و گذشته ،حال ،و آیند  ،بهگونهای یکسان ،سیا
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جلو میکنند .هنگامیکه نیروهای اجتماعی یا متافیز یکی که عامل تحتول و دگرگتونی مثبتتی
باشند ،نفی شوند ،اوضاع ناقوشایند ،جاودانه قلمداد قواهد شد.
ج) فردمحوری :فردمحوری از مؤلفههای برجسته گفتمان ادبی  ۷1سال اقیر است .در این
گفتمان ،فرد محوریت دارد و ابراز و ارضای اوست که اصتالت دارد ،نته امتور و فضتیلتهای
مشترک اقالقی .بهعبار دیگتر ،ایتن فترد نیستت کته در قتدمت امتور جمعتی قترار دارد و
درصور لزوم ،فدای آنها میشود ،بلکه این امور جمعتی هستتند کته فتدای کامیتابی افتراد
میشوند .شاعر ،اا عدم تحقد قواستههای شخصی قویش را دارد نه درد آمال نوعی را.
گفتمان شعری سالهای اقیر ،اساسا ایرمتعهد است .تولیدکنندگان این گفتمان نمیتوانند
داعیهدار هنر متعهد باشند ،زیرا «مردم» برای آنها وای ای با بار معنتایی منفتی استت .در آثتار
آنها ،انسانهای دیگر نهتنها ارزش فداکاری ندارند ،بلکه باید قود را از گزند آنان در امان نگه
داشت .بیتهایی که بیانگر این نوع نگا باشند ،در اشعار آذر فراوان یافت میشوند کته برقتی
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از آنها در سطح توصیف ذکر شد ،اما نظرگا سایر شاعران این گفتمان نیز بهاندازۀ نظرگتا آذر
به اجتماع ،منفی است .برای مثال:
چشمان تو قونی ،لبت قونی ،دلت قونی
از تو بدش میآید ،این دنیای طاعونی
میترسی از این دشنهها که داقل سینی است
میترسی از دنیا که قبرستان امگینی است (موسوی 34 ،۷۹۳۹ ،و )31
براینمبنا ،وایۀ «تهران» در سرود های شاعران گفتمان دهۀ  ،۷۹41بیشتر نوعی تهی بتودن
را تداعی میکند .همانگونه که در مورد علیرضا آذر بیان شد ،این وای ی وضعیت تناقضآمیز
را ایجاد میکند؛ بهگونهای که شهری سرشار از انسانها ،اما قالی از آنها ،پرتحرک اما ساکن،
شلو و پرسروصدا اما قاموش و سو وکور است .توصیف گفتمان دهتۀ  ۷۹41از تهتران ،بتا
توصیفی که شاعران انقالبی گذشته از تهران اراوه میدهند ،در تضادی آشکار است .آنان شتهر
قود را جایگا اسو های حدطلبی و ایثتار متیدانستتند و بته مردمتانش و همتهچیتز آن عشتد
میورزیدند:
تو را دوست دارم و بهشت زهرایت را که آبروی زمین است
و میدانهای تو که اعترا

را حوصله کردند

و پشتبامهای تو که مهربان شدند تا من کوکتل مولوتف بسازم
(هراتی)۷4 ،۷۹34 ،
تصویر تهران در شعر هراتی ،با آنچه در گفتمان سالهای اقیر از تهران عرضته متیشتود،
تفاو چشمگیری دارد:
تهران سکتهکردۀ از هر دوپا فلج
تهران وصلهپینهشد با قطوط کج
تهران تا همیشه ترافی تا کرج
این شهر قسته را به شما میسپارمش (اقتصاری)8۷ ،۷۹۳۹ ،
این تفاو  ،طرد جمعگرایی را بهمنزلۀ گر گاهی در گفتمان شعر متأیوس ستالهتای اقیتر
نشان میدهد.
د) میل به قودکشی و انهدام قود :وای و مضمون قودکشی در ادبیا متعهتد ستالهتای
دهه  ۷۹11و  ۷۹31ناپسندید و ردشد است .شاعران انقالبی آن سالها ،هنگامیکه از مترگ
سخن میگویند و آن را متیستتایند ،مقصودشتان مرگتی در را اعتقتادا و آرمتانهتا استت.
وضعیت نبرد حد و باطل نهتنها تکلیف شیوۀ زیستن اصیل را مشخص میکند ،بلکته چگونته
اصیل مردن را نیز میآموزد .برای آن شاعران ،مرگ نقطتۀ پایتان و انهتدام نیستت ،بلکته تتداوم
زندگی و اعتالی آن است .تنزدودگی در گفتمان انقالبی دهتههای  ۷۹11و  ۷۹31متانع ایتن
میشود که بهقاک سپرد شدن تن ،بهمنزلۀ نابودی قلمداد شود .شهیدان در عالا ملکو الهی
و در تاریخ ،جاویدان هستند؛ ازاینرو ،عشدبتازی کتردن بتا شتهاد  ،جنبتۀ مهمتی از شتعر
انقالب و جنگ است.
در گفتمان دهۀ  ۷۹41که آرمانگریز و فردمحور است ،و بته رستتگاری و ستعاد نهتایی
اعتقادی ندارد ،شتهاد طلبتی جتایی نتدارد .در ایتن گفتمتان ،عشتد ،زیبتایی ،آستودگی ،و
قوشبختی ،و در ی کالم ،زندگی« ،تنانه» است؛ ازهمتینرو ،متالشتی شتدن تتن ،بتهمنزلتۀ
نابودی است .البته شاعران این گفتمان از چنین مرگی رویگردان نیستتند و همتانگونته کته در
نمونههایی از اشعار آذر نشان داد شد ،از آن بستیار ستخن متیگوینتد .ایتن گفتمتان ،طالت
قودکشی است و آن را در زنجیرۀ مفهومی قود بهعنوان عاملی جتای میدهتد کته آدمتی را از
محنت هیاهوی دیوانهوار بر سر هیچ میرهاند .نمونههتای چنتین گرایشتی بتهستوی مترگ در
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گفتمان ادبی مأیوس فراوان است.
قودکار داشت روی ورق مینوشت:مرگ
با حوصله گر زد بودم طناب را
دیگر امید آمدن هیچ زند ای
بهتر نمیکند من و حال قراب را (اقتصاری)۷۱ ،۷۹۳۹ ،

 .۳-۳سطح سوم :تبیین

در سطح تبیین ،رابطه بین گفتمان و ساقتار تاریخی تاجتمتاعی ستازند آن بررستی میشتود.
بهتعبیر فرکالف« :ساقت گفتمانی ،برآمد از بازی آزادانۀ افکار در ذهن انسانها نیست ،بلکه
از کردار اجتماعیای سرچشمه میگیرد که بهگونهای استوار در ساقتارهای مادی ریشته دارد و
در راستای آنها شکل گرفته است» (فرکالف.)33 ،۷۳۳۳ ،
در سطح تفسیر ،شعرهای علیرضا آذر در درون گفتمانی کلی بررسی میشتود .همانگونته
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که گفته شد ،این گفتمان در رقابت و دشمنی با گفتمان ادبیا اجتمتاعی و متعهتد ستالهتای
انقالب و دوران دفاع مقدس مفصلبندی شد است .این باید به این پرسش اساسی پرداقتته
شود که «گفتمان آرمانگریز ،ناامید ،فردمحور ،و مرگاندیش رشدیافته و االت در نیمته دهتۀ
 ،۷۹41در پیوند با چه اوضاعواحوال تاریخیای بود است.
 .۳-۳-۱دشمن مشترک ،انقالب اسالمی ،و جنگ

هرگونه تبیینی در مورد تحوت اجتماعی و سیاسی چند دهه اقیر ایران ،بدون مبنتا قترار دادن
انقالب اسالمی ،مفید نخواهد بود .انقالب اسالمی ،مهاترین رویداد تاریخ معاصتر ایتران و
نقطۀ کانونی آن است ،و در پژوهش حاضر نیز «تبیین» از آن آااز میشود.
انقالب سال  ،۷۹1۱به گواهی اال پژوهشگران ،ی انقالب فراگیتر استت کته اقشتار و
طبقا گوناگون جامعۀ ایران را پیرامون هدف مشترکی متحد کرد .انقالب ،ثروتمندان و فقترا،
روحتتانیون و روشتتنفکران ،و شهرنشتتینان و روستتتاییان را دربرگرفتتت .دربتتارۀ نقتتش پیشتترو
روشتتنفکران و دانشتتجویان در انقتتالب بستتیار گفتتته شتتد استتت .همچنتتین ،در متتورد ت تأثیر
تعیینکنندۀ روحانیون و پیوند سنتی و دیرپای آنان با کسبه و تجار ،که بتازار را بته تتأمین منتابع
مالی و سازماندهی انقالب کشاند بح های بسیاری مطرح شد است:
بازاریان بههمرا علما و روشنفکران جتوان ،جنتاح عمتد ای از مثلت انقتالب را تشتکیل

میدادند .بازار و مسجد ،دو بازوی سازمانیافته و قدرتمند علمای مبارز در تالش بترای بستیج
انقالب بودند .بسیاری از راهبردها و تاکتی ها برای بسیج انقالبی توسط بازاریها و گروهی از
علمای مبارز طرحریزی و انجام شد (اشرف و بنوعزیزی.)۷4۹ ،۷۹4۱ ،
اما نهضت انقالبی تنها به این موارد قالصه نمیشود و به تیههتای اجتمتاعی فرودستت،
مانند کارگران و مهاجران ،نفوذ کرد و آنان را بهحرکت درآورد .بهنظر یرواند آبراهامیان« :اگرچه
دو طبقۀ متوسط (طبقه متوسط سنتی و طبقه متوسط جدید) نیروهای اصلی انقالب را تشتکیل
میدادند ،طبقه کارگر شهری ،افرادی قطشکن بودند .کارگران صنعت نفت ،دولت را به آستانۀ
ورشکستگی کشاندند و کارگران بخش حملونقل و کارقانهها ،چترخهتای صتنعت را از کتار
انداقتند .همچنین ،بیشتر جوانانی که جسورانه با نظامیان مبارز کردند ،بیشتر شهدایی کته در
جریان کشتارهای گسترد جان قود را از دست دادند و تود هایی که استوار و سخت راهپیمایی
کردند ،اهل حلبیآبادها و محلههای فقیرنشین بودند» (آبراهامیان.)31۳ ،۷۹۱4 ،
آبراهامیان حتی در مورد نادید انگاشتن حضتور دهقانتان هشتدار میدهتد« :هرچنتد انقتالب
اسالمی بیشتر ی انقالب شهری بود ،نباید پنداشت که آیتالله قمینی در بین تود هتای روستتایی
نفوذ نداشت؛ برعکس ،هازمان با آااز انقالب و فرارسیدن محرم  ،۷۹1۱بیشتتر روحتانیون بنتا بته
درقواست آیتالله قمینی برای بسیج روستاییان به روستا رفتند» (آبراهامیان.)33۷ ،۷۹۱4 ،
حتی طبقاتی که نفع قود را در تداوم وضع موجتود متیدیدنتد (ماننتد بتوریوازی بتزرگ و
کارگزاران عالیرتبه رییا پهلوی) درعمل و با شروع اعترا های قیابانی ،حمایت قاصتی از
شا انجام ندادند .این امر نشان میدهد که ری یا پهلوی در سالهای پایانی قود به یت نظتام
استثناوی (بناپارتیستی) و فاقد پایگا اجتماعی تبدیل شد بود؛ بهگونهای که بتا محتدود شتدن
دامنۀ فعالیتهای ساواک و اعالم فضای باز سیاسی در سالهتای  ۷۹11و ( ۷۹13زیبتاکالم،
 )8۷۱-8۹۱ ،۷۹۱4جنبش انقالبی اوج گرفت.
نبرد حد و باطل آنگونه که در گفتمان ادبی سالهای منتهی به انقالب نمودار شتد ،ضتمن
اینکه از فضای روشنفکری در سطح بینالمللی تتت که االبا سمتوسو یی چپگرایانه داشتت تتت

متأثر بود ،با این شرایط سیاسی و اجتماعی ،آمیختگی زیادی داشت؛ در ی سو دربار و عناصر
وابسته به آن بودند که جرثومه تمام بدیها بهشمار میآمدند و در سوی دیگر ،انبو قلتد قترار
داشتند که ستمدید و شریف بودند .چنین طرحی ،امید زیادی را به آیند برمیانگیخت؛ کافی
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است مردم به قود آیند ،و گرو اندکشمار ظالمان را از قود برانند تا به سعاد برسند.
بهعبار دیگر ،قوشبینی سالهای انقالب ،افزونبر مؤلفههتای ایتدوولوی ی  ،از شترایط
عینی مشخصی سرچشمه میگرفت :نهادهای مدنی بهدست رییا شا قترد و متالشتی شتد
بودند ،اما جامعه اتمیز نبود و سطحی از وحد  ،حول آرزوها و ارزشهای مشترک بتهچشتا
میقورد .نفر از شا  ،گرو های متعارضی را به همراهی یکدیگر واداشت و آنتان را در شتور
ساقتن دنیایی بدون بیعدالتی و فساد سهیا میکرد.
با پیروزی انقالب استالمی ،دشتمن نفر انگیتزی کته عامتل اتحتاد اقشتار و گترو هتای
اجتماعیتسیاسی متفاو و متعار

بود ،از بین رفت .با شکسته شدن سد رییا پهلوی ،نزاع

نیروهای رقی برای تثبیت قویش آااز شد ،اما چند عامل اساسی مانع آن شد که ایتن نتزاع،
همبستگی اجتماعی را بهمخاطر اندازد.
عامل نخست ،تحکیا قدر نظام جمهوری اسالمی ایران بود .نظام جدید برقالف رییا
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پهلوی ،موجودی قودمختار ،منزوی ،سرگردان ،و معلد بر فراز جامعه نبود ،بلکه از پشتتیبانی
اکثریت مردم برقوردار بود (آبراهامیان.)۹11 ،۷۹4۳ ،
عامل دوم ،آااز جنگ تحمیلی بود .تجاوز عراق به قاک کشور ،عموم متردم را بته عرصتۀ
پایداری در برابر دشمن مشترک دیگری کشاند .با آااز جنگ ،ها وحد آرمانگرایی انقالبتی
توسعه یافت ،و ها پیوندهای درونی جامعه تقویت شد.
در زمان جنگ ،شهرهای ایران سرشار از نمادهای ایثار و شتهاد بودنتد :قرارگتا هتای اعتزام،
نص و نقاشی تصاویر شهدا در کوچهها و قیابانها ،پختش سترودهای حماستی در گتذرگا های
عمومی ،برگزاری مراسا تشییع پیکر شهدا ،و ....بهعبار دیگر ،جنگ ،عرصهای فراختر از جبههها
داشت و همۀ عناصر و اجزای شهر را در راستای اصول و اقتضاوا قود سازماندهی کرد بود.
شعر دوران جنگ در این فضا شکل گرفت و رشد کرد .این شعر ،مؤلفههتای شتعر متعهتد
دهه  ۷۹11را تا کرانههای دورتری برد .منازعۀ ایمان و کفر ،و مستضعفان و مستکبران ،گونهای
از ادبیا را ایجاب میکرد که حول آرمانقواهی و شهاد طلبی شکل گرفتته باشتد و ضتمن
تقدیس مجاهد های رزمندگان و عموم مردم ،آیند ای سعادتمندانه و رستتگاری نهتایی را بته
ایشان نوید دهد .به این اعتبار ،اکثر قری بهاتفتاق شتعرهایی کته در ستالهتای آاتازین دفتاع
مقدس سرود شد اند ،دارای بار ایدوولویی هستند ...هنگامیکه جنگ تحمیلی آاتاز شتد،

شد و اهمیت آن بهقدری زیاد بود که بسیاری از شاعران ،تنهتا وظیفتۀ قتود را در قبتال ایتن
واقعه ،همراهی و همسو شدن با جامعهای درگیر با این پدیتد میدانستتند؛ لتذا در ستالهتای
آاازین جنگ تحمیلی ،تمام عناصر شعری در قتدمت انتقتال پیتام جنتگ بودنتد (ضتیایی و
صفایی.)۷۳4 ،۷۹4۳ ،
 .۳-۳-۲ایجاد شکاف بین عقالنیتهای متعارض

در سالهای پایانی جنگ ،عقالنیت جدیدی در بین بخشهایی از بدنۀ جامعه و نخبگان فکری و
سیاسی ظهور کرد که با بهچالش کشیدن ضرور ادامه جنگ ،بر عمران و آبادانی تأ کید داشتت.
واقعیت این بود که در سالهای پایانی جنگ ،پیشروی چشمگیری در عرصۀ میدانی جبهه وجتود
نداشت و حجا باتی حماسهسراییها با سطح دستاوردهای عملی سازگاری نداشتت .بتهتعبیتر
محمدجواد االمرضا کاشی ،ادامۀ پرویۀ جنگ بتا دو عنصتر «مطلوبیتت» و «توفیتد در عمتل»
همرا نبود« :با بیرون راندن نیروهای عراقی از قاک ایران ،مطلوبیت جنگ بهقودیقود موضوع
مناقشۀ برقی قرار گرفت ،اما دامنۀ این مناقشا تا زمتانیکته ایتران مستتمرا در جبهتههتا توفیتد
حاصل میکرد ،چندان گسترد نبود .با کاسته شدن از توفیقا ایران در عرصههای نبرد ،بهتدریج
جنگ ،عامل مناقشا صریح یا مضمری در سطح کشور گردید» (کاشی.)۹۹۱ ،۷۹۱۳ ،
عقالنیت جدید ،مصلحتاندیش بود ،و اایتگرایی حاکا بر زمانۀ قود را نفتی میکترد.
برپایۀ عقالنیت جدید ،قسار های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنتگ ،مللاندیشتیهتای
طرفداران تداوم آن را ناموجه میکرد ،و سازشناپذیری اصولگرایتان بتر تیتر روزیهتای متردم
میافزود .مسئوتن و مقاماتی که چنین نگرشی داشتتند ،متیکوشتیدند بترای کاستتن از رونتد
نارضایتی عمومی ،دستکا شهرها را از پیامدهای بد جنگ برکنار دارند .بهاینترتیت  ،نتوعی
دوگانگی میان فضای جبههها و فضای شهرها بهوجود آمد.
نمادهای جنگی هر روز در تهران و برقی دیگر از شهرهای بزرگ کمتر میشد .شهر ،کمتر
به جنگ توجه میکرد و کوچهها و قیابانهای شهر هر روز بیشازپیش بته آستود قیتالی روی
میآورد و سر در روزمرگیها فرومیبرد (کاشی.)۹۹۳ ،۷۹۱۳ ،
البته اینگونه مصلحتگرایی نمیتوانستت تتا پتیش از رحلتت امتام قمینتی(ر ) آشتکارا
بهصحنه بیاید .حضور امام قمینتی ،جنت وجتوش پوستتهای را در حرکتت آرمتانقواهانته و
شهاد طلبانه ایجاد ،و آن را در شکلوشمایل اولیه ،متحد میکرد .امام حتی پذیرش قطعنامتۀ
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 1۳4را «مسئله تلخ و ناگواری برای همه و قصوصا برای من» تلقتی میکترد ،و بیتان فرمتود:
«قداوندا ،این دفتر و کتاب شهاد را همچنان به روی مشتاقان باز ،و ما را ها از وصول به آن
محروم مکن ...قوشا بهحال شما زنان و مردان! قوشا بتهحتال جانبتازان و استرا و مفقتودین و
قانواد های معظا شهدا! و بدا بهحال من که هنوز ماند ام و جام زهرآلود قبول قطعنامته را ستر
کشید ام» (پیام امام دربار قبول قطعنامه  ،1۳4تیر.)۷۹3۱
پس از رحلت امام و با آااز دهۀ  ،۷۹۱1دیالکتی عقالنیت مصلحتاندیش و عقالنیتت
آرمانقوا بهصور ی منازعۀ سراسری درآمد که تمام سطوح و ابعاد اجتماعی را درنوردید.
.۳-۳-۳جدال عقالنیتهای متعارض

با برآمدن دولت هاشمی رفسنجانی ،تکنوکراسی در سطح نخست مدیریت اجتماعی استتقرار
یافت .تکنوکرا ها بر رشد اقتصادی تأ کیتد داشتتند .کابینتۀ ستازندگی ،سیاستت قتارجی را
برمبنای اولو یتهای اقتصادی تنظیا کرد و بهگفتۀ علیاکبر وتیتی ،وزیر امور قارجته دولتت
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سازندگی ،در آن زمان ،مالحظا اقتصادی ،اولویتهای سیاسی را تحتالشعاع قترار دادنتد
(حسینزاد .)۷۱۹ ،۷۹43 ،
مهاترین مسئلۀ اجتماعی دولت آقای هاشتمی رفستنجانی ،رشتد و ستازندگی بتود و ایتن
مسئله به کانون گفتاری ایشان تبدیل شد و مرکز ثقل توجه و اندیشه ایشان ،لزوم پرداقتن دقید
بتته مشتتکال اقتصتتادی و بهتتر گیتتری از منتتابع انتتی کشتتور بترای توستتعۀ اقتصتتادی آن بتتود
(حسینزاد  .)۷۱4 ،۷۹43 ،دولت سازندگی ،قود کارگزار عقالنیت مصلحتاندیش بود ،امتا
درعینحال توسط جریانهای مردمی و روشنفکری که قواهتان تحتول در فضتای اجتمتاعی و
فرهنگی کشور بودند ،بهپیش راند میشد .طیفی از مردم ،بهویژ جوانان ،با نوع رفتار ،روابط،
تفریحا  ،و پوشش قود ،از حجا سنگین تکالیف ارزشی و اقالقی شانه قالی میکردنتد ،و
با روی آوردن به مظاهر اربی ،معیارهای عقالنیت حاکا بر گذشته را به پرسش میگرفتند.
ازسویدیگر ،رویارویی مثبت با ارب در بتین روشتنفکران ،بستیار اشتاعه یافتت و جتای
بدگمانی پیشتین را گرفتت .فروپاشتی اتحتاد جمتاهیر شتوروی در آن زمتان ،نظتام باورهتا و
ارجاعا بخش مهمی از اندیشمندان جامعه را دگرگون کرد .آنها از رؤ یای ساقتن جامعتهای
اتوپیایی به بیرون پرتاب شدند.
تکنوکرا ها با بسط نوع نگا قود به گذشته ،جنگ را تنها دفاع از تمامیت ارضتی قلمتداد

میکردند و بهاینترتی  ،از وجه حماسی آن کاستند.
در گفتار آنها ،سالهای جنگ بهعنوان سالهای مشکال  ،گرسنگیها ،بیکاری ،شهید و
جانباز ،کسری بودجه ،از کار افتادن کارقانهها ،و ...ترسیا میشتود و همته افتختارا فعلتی
کشور به آن است که بهگونهای شگرف از آن سالها فاصله گرفته است (کاشی.)۹11 ،۷۹۱۳ ،
در نظا توسعهمحتور ،نقتش اصتلی را نیروهتای متخصتص ،کارآفرینتان ،و سترمایهگذاران
داشتند .بهعبار دیگر ،گرو های نسبتا فرادست شهری ،موقعیت مسلطی پیدا کردند و فضا برای
نقشآفرینی آنها فراها شد .در ادبیا تکنوکرا ها و نخبگان طرفتدار آنتان« ،مستضتعفان» بته
«اقشار آسی پذیر» تبدیل شدند تا تداعیگر انفعال ،ضعف ،و ناتوانی باشند .دولتت بتا اجترای
سیاستهای اقتصادی تعدیل ساقتاری ،فرایند بهحاشیه راندن اقشار فرودست را تشدید کرد.
در این زمان در صحنه شعر و ادبیا ایران ،شاهد ظهور جریانی هستیا که از جمتعگرایی
پیشین فاصله میگیرد و فردگرایی را نمایندگی میکند .توجه بیشازحد به شعر انتزاعی سهراب
سپهری در آن سالها بیدلیل نبود؛ شعری که از هر نوع تعهد اجتماعی شانه قتالی متیکترد و
انزوا و تنهایی را شعار اصلی قود کرد بتود (طتاهری .)8۱۱ ،۷۹۳۹ ،حتتی شتاعران متعهتد
سالهای پیش ،با ورود به دهۀ  ،۷۹۱1یا باورهای قود را تعتدیل کردنتد ،یتا آرمتانقتواهی را
بهطور کامل کنار گذاشتند.
البته نظا توسعهگرا بدون معار

نبود و نیروهای اصولگرای مذهبی آن را بهچالش کشید

و تهدید کردند .حزباللهیها ،دنیای پیشرفتهای را که فنستاتران آرزو متیکردنتد ،قتالی از
عنصر ارزش میدیدند و این امر ،زمینتهستاز مخالفتت آنهتا بتا دولتت هاشتمی و مناستبا
فرهنگی و اجتماعی دوران سازندگی شد.
روی کار آمدن دولت محمد قاتمی و آااز دورۀ اصالحا  ،اینگونه مخالفتتهتا را تشتدید
کرد .طرح اصالحا را نباید بهسان گسست از عقالنیت مصلحتاندیش و نظا توسعهگرا ،بلکه
چون رادیکالیز شدن و تعمید آن درنظر گرفت .بهعبار دیگر ،جریان دوم قرداد در امتداد فرایند
کاستتتن از اقتتتدار اصتتول و آرمتتانهتتا ق ترار داشتتت و محتتتوای مدرنیزاس تیون آن ،ایتتنجهتتانی و
صنعتیشدن بود و فردگرایی را رواج میداد .اصالحا از پشتتیبانی گستترد تتر همتان نیروهتای
فکری و اجتماعیای برقوردار بود که در عصر سازندگی به صحنه آمدنتد؛ روشتنفکران لیبترال و
اربگرا و طبقا اجتماعی متوسط و مرفه که در کالنشهرها از مؤلفههای ستب زنتدگی اربتی
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پیروی میکردند .جریان اصالحا توانست نظا توسعهمحور دوران سازندگی را به حوزۀ سیاسی
بکشاند و قواستار دموکراتیزاسیون سازوکار و شیو ادار امور کشور شود.
برآمدن گفتار اصالحا در ابتدا نهتنها در مقابل گفتار سازندگی نبود ،بلکه همرا و همسو بتا
آن مینمود .نباید فراموش کرد که کشور در دوران سازندگی ،دستخوش تحوت مهمی در عرصه
اجتماعی و فرهنگی شد .بهلحاظ فرهنگی ،انتشار روزنامه همشهری ،ساقته شدن فرهنگستراها،
برنامههای سرگرمکنند و طنز در تلویزیون ،موسیقی ،تحوت مها در سینما ،انتشتار نشتریههای
دگراندیش ،و ...و بهلحاظ اجتماعی نیز کنترل حجاب و پوشش ،دشوارتر شد و کاتهای موجتود
در بازار ،از امکان برآورد شدن الگوهای مصرف تاز ای ماننتد لتوازم آرایشتی ،اجنتاس لتوکس،
ماشینهای مدلبات ،برجسازی و برجنشینی ،و ...قبر میداد .ایتن تحتوت  ...از بیترون آمتدن
کشور از فضای اقالقیتتمعنوی دور جنگ قبر میداد (کاشی.)۹11 ،۷۹۱۳ ،
فعاتن جنبش و دولت اصالحا  ،قود بر توسعهمحور بودن رویکرد قود تأ کید داشتند ،امتا
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به توسعه ،دامنۀ فراختری میدادند و نهادهای عقیدتی و سیاسی را در آن اداام میکردند .شخص
محمد قاتمی بر اسالمی که تضمینکنندۀ صلح و رفا باشد و قوشبختی دنیتوی متردم را فتدای
امر دیگری نکند ،تأ کید زیادی داشت« :آنان که حتی با نام توسعه میستیزند و آن را با ارزشهای
دینی بیگانه میدانند ،ناقواسته کارایی دین را در تحقد سعادتمندی ،طرد و نفتی میکننتد و را را
برای موجه نشان دادن استدتل دینستیزان هموار میکنند» (نظری.)۳۷ ،۷۹4۹ ،

حتتزباللهیهتتا ،آزادی متتوردنظر قتتاتمی و یتتارانش را بتتهمنزل تۀ ابتتاحیگری و لغتتو دبعتتد

اجتماعیتسیاستی دیتن میدانستتند .آنهتا شتهر را طتاهر و منتز  ،بتهعنتوان جایگتا ظهتور
میقواستند و اینت آن را پتر از «گنتا » مییافتنتد« :متا بتا یت تهتاجا و جنتگ حقیقت و
سازمانیافته مواجه هستیا ....کسانیکه نسبت به مستاول فرهنگتی حساستیت داشتته باشتند،
متوجه تهاجا فرهنگی قواهند شد و نشتانههای بتارز و بیشتماری را در ایتن زمینته مشتاهد
قواهند کرد (رسایی ،۷۹41 ،ج.)۷۱4 ،۷
براینمبنا با قاتمی ،عصر رویارو ییها آااز میشتود .گترو هتای متخاصتا هترروز زبتان
تندتری را در مورد دیگری بهکار میبردند ،و انباری از سخنان تهدیدآمیز تولید میکردنتد ،امتا
اینبار برقالف دوران پهلوی ،دشمن بر فراز جامعۀ متدنی قترار نتدارد ،یتا ماننتد دوران دفتاع
مقدس ،در قارج از مرزهای آن نیست ،بلکه درون جامعۀ مدنی و بخش مهمتی از آن استت.

بخشی از جامعه ،بخش دیگر را به استیالجو یی و قشونتطلبی و بخش دیگر ،آن را به اهانت
به مقدستا و قیانتت متتها متیکنتد .شتکاف و جتدال عقالنیتتهتای رقیت  ،دشتمنی و
ایریتسازی را به قیابانهای شهر میکشاند ،بهگونهای که در تیر  ،۷۹۱4انبار نفتر طترفین
منفجر میشود و حوادث قونباری رقا میقورد.
اینگونه حوادث ،اگرچه برای طرفداران طرح مدرنیزاسیون از این مسئله حکایتت داشتت کته
گذار به شرایط دلخوا آنان بهگونهای مسالمتآمیز رخ نخواهد داد ،اما تا زمانیکه اصالحطلبان در
جایگا ادارۀ کشور بودند و انتخابا سالهای  ۷۹۱4 ،۷۹۱3و  ۷۹41را بهگونهای چشتمگیر بتا
موفقیت از سر گذراند بودند ،تعیینکنند بهنظر نمیرسید .تصور آنها این بود که روند عمتومی
امور ،رضایتبخش است ،زیرا بسیاری از مردم ،پشتیبان اصالحا هستند و واکنشهای دشمنان
اصالحا نمیتواند در این قواست و ارادۀ عمومی ،قللی ایجاد کند .این دیدگا در بخش مهمی
از جریان فرهنگی و ادبی کشور نیز نافذ بود .جریان شعر فردگرا ،جزوینگر ،و آرمانگریزی که در
دهه  ۷۹۱1شکل گرفت و تداوم یافت ،در دوران اصالحا هنوز ناامیدانه و اندوهگینانه نیستت.
دموکراتیزاسیون قاتمی و یارانش ،با حالوهوای شتاعران ایتن جریتان ،ستازگاری دارد و بته آنتان
رقصت میدهد که از الزاما سخت و قش نیروی نظادهند ای که هموار فضا را حول نبترد
حد و باطل بازسازی میکند و آن را بهسان جبهه میآراید ،آزاد شود ،اما سلسله رویدادهای بعدی،
قوشبینی هواداران اصالحا را به ناامیدی تبدیل کرد.
دشمنان و مخالفان اصالحا  ،نه آقرین بازماندگان عصری سپریشد  ،بلکته نماینتدگان
فعال اراد ای رزمجو بودند .برقالف آنچه تصور میشد ،آنها از این قدر برقتوردار بودنتد
که در انتخابا سال  ،۷۹48رجال برجستۀ اصالحطل را فاقتد صتالحیت اعتالم کننتد و از
مسند نمایندگی مجلس شورای اسالمی بهزیر بکشند .همچنین ،پایگا اجتماعی آنها بهحدی
بود که بتوانند در سال  ۷۹44در انتخابا ریاستجمهوری پیروز شوند و کابینه را فتح کنند.
با روی کار آمدن محمود احمدینژاد ،دیالکتی عقالنیتهای متعار

به سود عقالنیتت

ارزشی جریان یافت و نیروی نظادهند ای که درصدد بازسازی شرایط و مناسبا دهته ۷۹31
بود ،چیرگی یافت .دولت احمدینژاد ،هویت قود را در تمایز با دولتهایی که پتس از جنتگ
سرکار آمدند ،تعریف میکترد .بترقالف دوران ستازندگی و اصتالحا کته «متخصصتان»،
جایگا ممتازی داشتند ،جریانهای ایدوولویی و مکتبی برای بتهدستت گترفتن زمتام امتور،
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تشو ید و تهییج میشدند« :چه کسی باید را حل بدهد؟ آنهتایی کته بته انگلتیس و آمریکتا و
استرالیا رفتهاند و اقتصاد قواند اند؟ اینها میتوانند اقتصاد ما را درستت کننتد؟ قودشتان را
نمیقواها نفی کنا ،ولی آن چیزی کته آنهتا قوانتد انتد ،دوای درد متا هستت یتا نیستت؟
نمیتواند باشد» (احمدی نژاد.)3۹ ،۷۹4۱ ،
الگوی دولت جدید در سازماندهی فضا بهگونهای بود که درقور «امالقرای اسالم» باشتد.
تهران و سایر شهرهای بزرگ باید سیمای شهری منتظر ظهور را داشته باشند؛ شهری که نهادها
و مراکز مذهبی بر آن هژمونی دارند و کانون مناستبا آن هستتند« :استالم بترای ادار جامعته
سازماندهی دارد .سازماندهیاش ها قیلی روشن است .محور و کانون سازماندهی اجتماعی
اسالم ،مساجد و سلسلهمرات مساجد است» (احمدی نژاد 31 ،۷۹4۱ ،و .)33
براینمبنا ،سرمایۀ هنگفتی به تأسیس ،توسعه ،و تجهیز نهادهای مذهبی اقتصاص داد شد
و سالبهسال بر رقا اینگونه سرمایهگذاریها افزود شد« :دولت در سال گذشته بتیش از ۷81
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میلیارد تومتان در تمتام استتانهتا بترای کمت بته مصتالها ،مستاجد ،حوز هتای علمیته ،و
قانواد های عالا بودجه قرار داد .امسال آن بودجه در استانها سرجایش هست و  ۷11میلیارد
تومان ها متمرکز در بودجه گذاشتیا 41 .میلیارد تومان برای مصالها و  31میلیارد تومان هتا
برای مساجد اضافه کردیا .البته اینهمه نیازها را برطرف نمیکنتد .بتاتقر  8۱ ،83ستال در
این مسیر نرفتهایا!» (احمدی نژاد 31 ،۷۹4۱ ،و .)33
در گفتار اصولگرایان این دور  ،سالهای دهه  ۷۹۱1و ابتدای دهه  ،۷۹41زمان انحراف از
قطمشی درست اسالمی بودند .فراتر از آن ،هاشمی ،قاتمی ،و یاران آنها متها میشدند که
با هماهنگی و همکاری استکبار جهانی ،عامدانه درصدد استحالۀ نظام اسالمی و براندازی نرم
آن بود اند .با حاکا شدن چنین دیدگاهی در بخشهایی از دستگا ایدوولویی و امنیتی نظتام
تت که االبا توسط مخالفان اصالحطلبان ادار میشد تتت اقشاری که با دولتت جدیتد و نیروهتای
اجتماعی و سیاسی طرفدار آن مخالف بودند ،به ارعاب دچار شدند .دولت احمتدینتژاد نیتز
همچون دولت هاشمی و قاتمی ،نهتنها بر تضاد و نزاع عقالنیتهای رقی استوار بود ،بلکته
آن را در عمیدترین سطوح و تیههای اجتماعی برانگیخت و تقویت کرد؛ نزاعی که با انتخابا
سال  ۷۹44و حوادث پس از آن به اوج رسید.
گفتمان شعر مأیوس در چنین شرایطی رشد کترد و هژمتون شتد .ایتن گفتمتان ،محصتول

جامعهای است که در کشاکش قط های متخاصتا سیاستی و اجتمتاعی ،چنتدپار شتد و از
وضعیت یکدست ،همبسته ،و معطوف بته اصتول و ارزشهتای مشتترک قتارج شتد استت.
علیرضتتا آذر و شتتاعران همستتو بتتا او در ستتالهتتای پایتتانی دهتته  ،۷۹41ضتتمن اینکتته وارث
جزوینگری ادبیا دهه نخست پس از جنگ هستند ،سرقورد و مأیوساند و فردگرایتی آنتان
ویژگی جامعهستیزانهای دارد.
برای درک بهتر آثار علیرضا آذر باید به این وضتعیت مشتخص اجتمتاعی توجته کترد کته بترای
شاعر ،زمینهساز بیگانگی از جمع است ،و باع میشود او قود را در شرایطی محصتور ببینتد کته
گویی از هر ساقتار انتظامبخشی قتالی استت ،و بتهستان وضتعیت هتابزی ،تهدیتد از هرستویی
سربرمیکشد .گفتمان شعر مأیوس سالهای اقیر ،نمودار جدال فرسایندۀ نیروهای متعارضی است
که تا عمیدترین تیههای اجتماعی رقنه کرد  ،و بیآنکه بتواند فضا را به شیوۀ دلختوا قتود ،برپایته
توسعۀ صنعتی یا اعتالی اقالقتی و معنتوی ستامان دهتد ،وفتاق اجتمتاعی را کتاهش داد استت.
برایناساس ،در گفتمان مأیوس ،جهان بهمنزلۀ عرصۀ کینهتوزیهای بیپایان نمودار میشود.
 .۴بحث و نتیجهگیری

گفتمان علیرضا آذر و شاعران همسو با او ،فضایی را بهتصویر میکشد که نه پاک و منز است و
نه پیشرفته و مدرن ،بلکه «گنا آلود» استت .در ایتن گفتمتان ،سیاستت نته عرصتۀ رهتایی یتا
چار اندیشی برای ی زندگی بهتر ،بلکه مانند جامعه مدنی ،عرصتۀ درگیریهتا ،هتاکیهتا ،و
جدالهای قصمانه و بیهود است؛ بنابراین ،افقی برای اعتال یا بهبتود امتور دیتد نمیشتود و
شاعر ،تنها به توصیف مناسبا قود با آدمهایی میپردازد که به یکتدیگر بیاعتمتاد هستتند و
ایدوالی جز برآوردن قواستههای شخصی قویش ندارند.
گفتمان مأیوس سالهای اقیر ،چشمان مخاط را بر اوضاع ناامیدکنند ای میگشاید ،اما
با لغو جنبۀ تاریخی آن ،به آن صور ازلی و ابدی میبخشد .در این گفتمان ،بدقواهی ،ستا،
و فساد ،حالتی بیولوی یت مییابتد .اشتکال از ذا انستان بتهنظتر میرستد و نته فراینتدهای
قدر ساقته؛ بنابراین ،قشا و بیزاری شاعر ،بنیان هستی را نشانه میگیرد ،نته یت وضتعیت
اجتماعی قاص و بهاینترتی  ،ویژگی ایدوولوی ی پیدا میکند.
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