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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
فصلنامه علمیـپژوهشی

111

دوره ،11شماره 4
زمستان 1931
پیاپی 44

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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