
;,<=> ?<@9> A>BC&/ BD/ %6 ;C&.EF> 6&@E9> ;9&.EGH  )I+JK

 حسن بشیر١ ، میالد عرفان پور٢

چ_یده
ادبیات، سندی است اجتماع# که م# توان با تحلیل آن، تصویری از شرایط اجتماع# هر دوران، 
از جمله دوران انقالب اسالم# را به دست آورد. در این مقاله، با روش تحلیل گفتمان پدام 
انتقاد اجتماع# در شعر دهه اول تا سوم انقالب اسالم#  مورد تحلیل و بررس# قرار گرفته 
است. دو پرسش این پژوهش یL# به چیست# گفتمان های غالب انتقاد اجتماع# در شعر سه 
دهه نخست انقالب اسالم# اختصاص یافت و دیOری به سیر تحول این گفتمان ها در این 

سه دهه.
 برای انتخاب شاعران مطرح اجتماع# مصاحبه ای از ده نفر از متخصصان این حوزه انجام 
و پس از تعیین شعرا از هر دوره، ۵ شعر از هر کدام که به طور برجسته تر به انتقاد اجتماع# 
پرداخته است، انتخاب شد. بنابراین، درمجموع ٧۵ شعر تحلیل شد و گفتمان های غالب 

انتقاد اجتماع# از هر دهه، همچنین سیر تحول این گفتمان ها مورد تبیین قرار گرفت. 
افول  از:  اجتماع# عبارتند  انتقاد  برتر  آمده نشان م# دهند که شش گفتمان  به دست  نتایج 
اجتماع# اخالق#، افول اجتماع# فرهنگ#، افول اجتماع# روان#، افول اجتماع# اقتصادی، 
گفتمان افول اجتماع# دین# و افول اجتماع# سیاس#. در مورد سیر تحول گفتمان های انتقاد 

اجتماع# نیز عوامل و زمینه های بیرون# بررس# گردید.
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مقدمه| د
شعر پدیده ای است فرهنگ6 و ارتباط6 و همچنین ریشه دارترین، پربارترین، پرمخاطب ترین و 
مفهوم6 ترین اثر هنرمندانه در تاریخ سرزمین ماست. زبان شعر همواره ی60 از صادق ترین 
و بی پرواترین زبان ها در بیان انتقاد اجتماع6 بوده است. در دوره انقالب اسالم6  نیز مسئله 
انتقاد اجتماع6، به میزان قابل توجه6 مورد اهتمام شاعران قرار گرفته است. شاعران پس 
از انقالب اسالم6  در هر دوره بحران ها و معضالت اجتماع6 را در قالب شعر، با مردم به 
مشارکت گذاشته اند. تحلیل گفتمان6 انتقاد اجتماع6 در شعر پس از انقالب اسالم6  خواهد 
توانست در دوره های مختلف انقالب اسالم6، گفتمان های مرتبط با انتقاد اجتماع6 را در 
شعر شاعران، بیابد و تبیین کند و عالوه بر آن روی0ردهای فکری و اجتماع6 شاعران این دوره 

را نیز م6 توان بر اساس روش تحلیل گفتمان ارزیابی کرد. 
در اینجــا بــه اختصــار بــه مفهــوم نقــد به ویــژه انتقــاد اجتماعــ6 و روش تحلیــل گفتمــان 

بــرای کشــف نقــد اجتماعــ6 در شــعر انقــالب اســالم6 پرداختــه م6 شــود.  
ــا  ــ6 ی ــود از کس ــ6 خ ــان دادن نارضایت ــای نش ــه معن ــدا ب ــۀ دهخ ــاد در لغت نام واژۀ انتق
ــدا، ١٣٢۵،  ــت (دهخ ــده اس ــا ش ــا معن ــا ایراده ــا ی ــا، خطاه ــردن بدی ه ــان ک ــا بی ــادی ب نه

جلــد١: ۴٠٣). 
ــات یــ� ســند اجتماعــ6 اســت کــه در تحلیــل تاریــخ  ــه ولــ� معتقــد اســت کــه ادبی رن
م6 تــوان از آن اســتفاده کــرد. او م6 گویــد آثــار ادبــی مــدارک اجتماعــ6 و تصویرهــای 
ارزشــمندی از واقعیت هــای اجتماعــ6 اســت و ادبیــات، ویژگ6 هــای هــر دوره زمانــ6 را ثبــت 

م6 کنــد (درســت6، ١٣٨١: ٣٢). 
«از ویژگ6 هــای مهــم شــعر معاصــر (از مشــروطه بــه ایــن ســو) توجــه صریــح و آگاهانــه 
بــه مســائل اجتماعــ6 اســت. در دوره مشــروطه مفاهیــم انتزاعــ6 جــای خــود را بــه مضامیــن 
عینــ6 و اجتماعــ6 داد» (حســنل6، ١٣٨٣: ٣۶٨). شــاعران6 چــون مل� الشــعراء بهــار، نیمــا 
یوشــیج، پرویــن اعتصامــ6، میــرزاده عشــق6، عــارف قزوینــ6، دهخــدا و فرخــ6 یــزدی در این 
ــاد اجتماعــ6 در شــعر شــدند.  ــان انتق ــه دار جری ــن ســال های پــس از آن طالی دوره و همچنی
ــه ســادگ6 از آن گذشــت و جــای نقــد و بررســ6  ــوان ب ــه بســیار مهــم دی7ــری کــه نم6 ت «نکت
موشــ0افانه و تفصیلــ6 دارد شــعر معاصــر پــس از انقــالب اســالم6  اســت. بــا ایــن توضیــح که 
انقــالب اســالم6  دگرگون6 هایــی در نظــام سیاســ6، اجتماعــ6 و فکــری ایجــاد کــرده اســت» 

(درگاهــ6، ١٣٨٩: ۴١).
ــ6 انتقــاد اجتماعــ6 در شــعر ســه دهــه پــس از  ــه فهــم گفتمان ــع ب ــه، در واق ــن مقال در ای
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|د ــالب و  ــه از انق ــر ده ــعر ه ــب ش ــان غال ــن گفتم ــود. یافت ــه م6 ش ــالم6  پرداخت ــالب اس انق
مقایســه و تحلیــل ســیر تحولــ6 ایــن گفتمان هــا هــم فضــای اجتماعــ6 و مســائل و بحران هــای 
هــر دوره زمانــ6 را روشــن م6 کنــد و هــم کمــ� م6 کنــد تــا فضای اندیشــ67 شــاعران پــس 

از انقــالب نســبت بــه انتقــاد اجتماعــ6 تببیــن شــود.

١. پیشینه تحقیق
بــرای آشــنایی بــا پیشــینه تحقیــق، مجموعــه ای از کتــب، مقــاالت و پایان نامه هــا مورد بررســ6 
ــل گفتمــان شــعر  ــه تحیلی ــه شــیوه دانشــ7اه6 ب ــری کــه ب ــچ اث ــون هی ــا تاکن ــد ام ــرار گرفتن ق
انقــالب اســالم6 پرداختــه باشــد، یافــت نشــد. البتــه موضوع هــای مشــابه6 در پایان نامه هــا، 
کتــب و مقــاالت دیــده شــد کــه در ایــن بخــش، بــه دلیــل اهمیــت تحقیقــات دانشــ7اه6 بــه 

ــود: ــاره م6 ش ــا اش ــا آنه ــ6 از پایان نامه ه برخ
ــالب  ــس از انق ــعر پ ــناخت6 ش ــل جامعه ش ــ6 و تحلی ــ6 (١٣٩٠). بررس ــی، عل  ١. صفای
ــوم انســان6؛ ــات و عل ــرای تخصصــ6. دانشــ7اه گیــالن. دانشــ0ده ادبی اســالم6. رســاله دکت

ایــن رســاله بــه دلیــل تحلیــل جامعه شــناخت6 شــعر پــس از انقــالب اســالم6  بــا موضــوع 
مقالــه قرابــت دارد امــا از روش تحلیــل گفتمــان اســتفاده نکــرده اســت. هــدف از ایــن رســاله 
ــر  ــالم6  ب ــالب اس ــه دهه انق ــاعران س ــار ش ــوالت در آث ــن تح ــاب ای ــ6 بازت ــ6 چ7ونگ بررس
ــر  اســاس نظریه هــای چهره هــای مطــرح در حیطــه جامعه شناســ6 و جامعه شناســ6 ادبی نظی
بوردیــو، آلتوســر، وبــر، ای7لتــون، لــوکاچ و... بــوده  اســت. توجــه بــه شــعر پــس از انقــالب 

ــارز ایــن رســاله اســت.  اســالم6  از منظــرگاه جامعه شــناختانه ویژگــ6 ب
 ٢. چراغــ6، رضــا (١٣٨٩) نقــد و بررســ6 نــگاه انتقــادی شــاعران نوگــرا بــه شــعر 

کالســی�. رســاله دکتــرای تخصصــ6. دانشــ7اه گیــالن، دانشــ0ده ادبیــات؛
ایــن رســاله از ایــن رو کــه بــه تحلیــل گفتمــان شــعر معاصــر م6 پــردازد بــا موضــوع مقالــه 
حاضــر، قرابــت دارد امــا در مــورد شــعر انقــالب اســالم6 نم6 باشــد. نویســنده در یــ� بــازه 
ــه تحلیــل گفتمــان شــماری از مهم تریــن شــاعران نوگــرا (به ویــژه نیمــا،  زمانــ6 صــد ســاله ب
شــاملو و اخــوان)، تبار شناســ6 آراء آنــان در نوشــته های روشــنگران نیمــه دوم قــرن ســیزدهم 
و ســرانجام بررســ6 تفصیلــ6 نــگاه نیمــا یوشــیج بــه شــعر کالســی� پرداختــه  شــده  اســت. 
در ایــن رســاله انتقادهــای نوگرایــان در مباحثــ6 چــون غیریت ســازی و تقابــل گفتمانــ6، 
مفصل بنــدی، برجسته ســازی، حاشــیه ران6، ســوء تشــخیص، طبیع6 ســازی، فشــار گفتمانــ6 

ــ6 بررســ6 شــده اســت؛ و اســتراتژی های زبان
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٣. شــهبازی، ایــرج، (١٣٨٩) تجزیــه وتحلیــل گفتمانــ6 و متنــ6 غزلیات عاشقانۀســعدی، | د
پایان نامــه کارشناســ6 ارشــد، دانشــ7اه شــیراز، دانشــ0ده علــوم انســان6؛

ــاد غــزل عاشــقانه از ســعدی را مــورد  ایــن تحقیــق در چارچــوب تحلیــل گفتمــان، هفت
تجزیــه و تحلیــل قــرار داده اســت. هــدف ایــن تحقیــق، تجزیــه و تحلیــل غزلیــات در ســطح 
ســاخت کالن، ســاخت خــرد و عوامــل انســجام6  اســت. بــرای بررســ6 عوامــل انســجام6  از 
ال7وئــ6 کــه هلیــدی و حســن (١٣٧۶) ارائــه کرده انــد اســتفاده شــده و بــرای بررســ6 غزلیــات 

در ســطح خــرد یــازده ال7ــوی نحــوی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛
۴. مدنــ6، ســیده طیبــه (١٣٨٧) مضامیــن اصلــ6 شــعر زنــان پــس از انقــالب اســالم6، 

پایان نامــه کارشناســ6 ارشــد، دانشــ7اه بیرجنــد، دانشــ0ده ادبیــات و علــوم انســان6؛
ــالب اســالم6  در دو حــوزه  ــس از انق ــان پ ــ6 شــعر زن ــن اصل ــه مضامی ــه ب ــن پایان نام ای
ــن  ــردازد و مهم تری ــنفکری) م6 پ ــی روش ــعر مذهب ــنفکری و ش ــرای روش ــعر نوگ ــری (ش فک

ــه دســت مــ6 آورد. ــا داده هــای آمــاری ب ــن بررســ6 شــده را ب مضامی
۵. ضرونــ6، قــدرت ا... (١٣٩٠) بررســ6 تحــول ماهیــت معشــوق شــعر فارســ6 در ســه 
ــه کارشناســ6 ارشــد، دانشــ7اه لرســتان، دانشــ0ده  ــس از انقــالب اســالم6، پایان نام ــۀ پ ده

ادبیــات و علــوم انســان6؛
ایــن پایان نامــه پژوهشــ6 اســت در مــورد شــعر غنایــی و تغزلــ6 پــس از انقــالب اســالم6  
ــ6،  ــ6، اجتماع ــ6، سیاس ــوالت تاریخ ــر تح ــوق و در آن تأثی ــت معش ــر واکاوی ماهی از منظ
فرهنگــ6 بــر تکویــن ماهیــت معشــوق و روی0ردهــای فکــری و زیباشــناخت6 شــاعران ایــن دوره 

نســبت بــه معشــوق مــورد نقــد و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.
۶. رئیســ6، حجــت ا... (١٣٨٩) نقــد و بررســ6 محتــوای غــزل پــس از انقــالب اســالم6، 

پایان نامــه کارشناســ6 ارشــد، دانشــ7اه شــهرکرد، دانشــ0ده ادبیــات و علــوم انســان6.
ــه  ــالب اســالم6  پرداخت ــس از انق ــای پ ــۀ غزل ه ــه بررســ6 درون مای ــه ب ــن پایان نام در ای
ــا شناســاندن هفــت شــاعر  ــدا چهره هــای شــاخص غــزل پــس از انقــالب ب شــده اســت. ابت
غزل ســرا معرفــ6 شــده  اســت و ســپس در ســرفصل های مشــخص چــون مضامیــن عاشــقانه، 
مضامیــن عارفانــه و مضامیــن اجتماعــ6 بــه بررســ6 درون مایــه غزل هــا پرداختــه شــده اســت.

٢. ویژگ. های شعر انقالب
اگر بنا باشد، مهم ترین ویژگ6 های شعر انقالب اسالم6  را نام ببریم م6 توانیم به این موارد اشاره کنیم:
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|د ــو (ســنگری،  ــه قالب هــای ن ــای مجــدد قالب هــای کالســی� و روی0ــرد متعــادل ب ١) احی
١٣٩٣: ١۵۵)؛

٢) نوآوری های گسترده؛ 
٣) توجه به حماسه، پایداری و بی7انه ستیزی (کاف6، ١٣٨٩: ١٣٩)؛

۴) روی0رد دین6؛ 
۵) روی0رد مردم6، اجتماع6 و انتقادی (سنگری،٢٧:١٣٩٣). 

٣. انتقاد اجتماع.
«منتقد در عرصۀ انتقاد در پی رفع بدی ها، ناخالص6 ها و پلیدی هاست» (الریجان6،١٣٩١: 

 .(٨٩
همچنین در دی7ر تعاریف مشابه م6 خوانیم:

ــف  ــای مختل ــی از جنبه ه ــری و عیب جوی ــت از خرده گی ــارت اس ــ6 عب ــاد اجتماع «انتق
عقایــد و باور هــای خرافــ6 یــا غلــط و اعمــال نادرســت مــردم در فضــای اجتماعــ6 و همچنین 
وابســتگ6 آنهــا بــه امــوری کــه از نظــر عقــل و عــرف مطــرود اســت» (پورالخــاص نوکنــده ای، 

.(١٣٧: ٧٠۵
ــیوه های  ــه ش ــردم در آن ب ــارکت م ــث مش ــت  از حی ــایع6 اس ــت ش ــ6 فعالی ــاد اجتماع انتق
مختلــف  و بایــد توجــه داشــت کــه «نقــد اجتماع6» شــبیه نقــد ادبی نیســت چراکــه در آن صفت 
«ادبــی» تنهــا در بــاب مفعــول (جملــه یــا موضــوع نقــد) کــه اســم نامیــده م6 شــود چیزهایــی بــه 
مــا م6 گویــد امــا در «نقــد یــا انتقــاد اجتماعــ6»، صفــت «اجتماعــ6» نکاتــ6 را نیــز در بــاب 
فاعــل یــا منتقــد بــه مــا م6 گویــد. در واقــع انتقــاد اجتماعــ6 یــ� فعالیــت اجتماعــ6 اســت. 
ــارت «خــود  ــری و انعکاســ6 دارد و شــبیه «خــود» در عب ــژه ضمی صفــت «اجتماعــ6» کار وی

ــرار م6 دهــد.  انتقــادی» اســت کــه به طــور هم زمــان فاعــل و مفعــول را مــورد اشــاره ق

۴. چارچوب روش.
انجام این تحقیق به شیوه تحلیل کیف6 داده ها، از طریق به کارگیری روش تحلیل گفتمان انجام 

شده است.
ــا ایــن فــرض آغــاز  «تحلیل گفتمــان تحولــ6 مهــم در تحقیــق کیفــ6 محســوب شــده و ب
ــ6  ــ6 کالن اهمیت ــا اجتماع ــردی ت ــای ف ــطوح از گزارش ه ــه س ــان در هم ــه گفتم ــود ک م6 ش

کلیــدی دارد» (محمدپــور، ١٣٩٠: ١۴٣). 
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دربــاره تحلیــل گفتمــان، روش هــای گوناگونــ6 تاکنــون ارائــه شــده اســت. روش ون دایــ�، | د
روش فــرکالف، روش الکلــو و موفــه از مهم تریــن روش هــا در ایــن زمینــه اســت. هــر یــ� از 
ایــن روش هــا روی0ــرد ویــژه ای بــه تحلیــل گفتمــان دارد. امــا آنچــه کــه در همــه ایــن روش هــا 
ــ�  ــال «روش ون دای ــرای مث ــام در شــیوه عمــل اســت. ب ــده م6 شــود وجــود نوعــ6 از ابه دی
ــد»  ــم و فرمول هــای دســتوری م6 افت ــای کلمــات و مفاهی ــه معن ــر جداگان ــاً در دام جزای نهایت

(بشــیر، ١٣٩٠: ١٨).
ــرای درک و  ــدام) پیشــنهادی  اســت آزمــون شــده ب ــل گفتمــان» (پ «روش عملیاتــ6 تحلی
ــون مــورد بررســ6،  ــل مت ــز جهــت تحلی ــن پژوهــش نی ــر گفتمان هــا کــه در ای ــل دقیق ت تحلی

بــ0ار گرفتــه خواهــد شــد. 
١- ۴. روش عملیات/ تحلیل گفتمان (پدام)

به کارگیری  و  ذهنیت گرایی  اش0ال های  از  خروج  برای  است کاربردی  روش6   پدام،  روش 
مناسب عینیت و ذهنیت برای درک بهتر معناهای مورد بررس6 است (بشیر، ١٣٩٠: ١٠). 

روش پــدام، بــه صــورت کلــ6 همچون روش فرکالف، شــامل ســه مرحلــۀ کالنِ «توصیف»، 
«تفســیر» و «تبییــن» اســت کــه ایــن ســه مرحلــه بــه پنــج ســطح تحلیلــ6§ «ســطح ســطح»، «عمق 

سطح»،«ســطح عمــق»، «عمیــق» و «عمیق تــر» تقســیم شــده اند (نمــودار شــماره: ١).

نمودار ١. سطوح مختلف تحلیل گفتمان. طبق روش پدام (بشیر،١١:١٣٩٠)

آنگونــه کــه م6 بینیــم هــر پنــج محــور در یــ� فراینــد کام̈ال پیوســته ی0دی7ر را تکمیــل م6 کنند 
به طــوری کــه اگــر ی0ــ6 از ایــن حلقه هــا محقــق نشــود در ایــن فراینــد خللــ6 ایجاد م6 شــود.

١‑۴‑١. مرحله اول: توصیف
ــرد و در  ــر م6 گی ــل را در ب ــت تحلی ــطح نخس ــه س ــف، س ــه توصی ــدام، مرحل در روش پ
بینامتنیتــ6 درون متنــ6، در پــی دســتیابی بــه معنــای نهایــی متــن اســت. ســه ســطح نخســت 
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|د از: عبارت انــد 
سطح‑ سطح:

ــ6 و  ــ0ار، تحت اللفظ ــای آش ــرد معن ــا روی0 ــن ب ــت مت ــطح، قرائ ــطح ـ  س ــود از س مقص
ــت.  ــ� اس هژمونی

عمق‑ سطح:
مقصــود از عمــق  ســطح، کشــف معناهــای فراتــر از معناهــای تحت اللفظــ6§ متــون انتخاب 

شــده است. 
سطح‑ عمق:

ــن  ــن مت ــای مم0 ــف معناه ــدف کش ــق»، ه ــطح عم ــ6 «س ــل، یعن ــوم تحلی ــطح س در س
گزینشــ6، بــا توجــه بــه ســایر متــون موجــود در متــن و کشــف رابطــه معنایــی در کل متن اســت.

١-۴- ٢. مرحله دوم: تفسیر
به طــور کلــ6، دو مرحلــه «عمیــق» و «عمیق تــر»، مراحــل اصلــ6 تحلیــل گفتمانــ6 در 
روش «پدام»انــد کــه کشــف اصلــ6 معناهــا، جهت گیری هــا، گرایش هــا و ناگفته هــا در ایــن 
دو مرحلــه صــورت م6 گیــرد. مرحلــه «عمیــق» را م6 تــوان مرحلــه «تفســیر» نامیــد. در ایــن 
ســطح، «تحلیــل بینامتنیــت ذهنــ6§ تحلیل گــر و بینامتنیت هــای مرتبــط» بــا توجــه بــه معناهــای 

ضمنــ6§ بــه دســت آمــده از تحلیــل ســطح «ســطح  عمــق» انجــام مــ6 گیــرد. 
١-۴-٣. مرحله سوم: تبیین

نامیــد. ســطح  را م6 تــوان مرحلــه «تبییــن»  تحلیــل گفتمــان در ســطح «عمیق تــر» 
» تحلیــل، مرحلــه بررســ6 نتایــج بــه دســت آمــده از مراحــل قبلــ6 بــا توجه بــه فرامتن  «عمیق تــرِ
اســت. در اینجــا مفســر یــا تحلیل گــر حضــور کامــل و تــام داشــته و قرائــت نهایــی مفســر و 
ــده و  ــه، بینامتنیت هــای پدیدآورن ــن، زمین ــا اســتفاده از مت ــرد کــه ب تحلیل گــر صــورت م6 گی
ــن  ــ6 مت ــای احتمال ــده و فرامتن ه ــش پدیدآورن ــا گرای ــ6 ب ــن اصل ــای مت ــر، فرامتن ه تحلیل گ
بــا گرایــش تحلیل گــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و تحلیــل اساســ6 صــورت م6 گیــرد. ایــن 
ــن  ــان گفته هــا و ناگفته هاســت. در ای ــه ایجــاد رابطــه معنایــی می ــه، در حقیقــت مرحل مرحل

ــیر،١٣٩٠: ١۶). ــرد (بش ــام م6 گی ــا انج ــه گفته ه ــا، برپای ــف ناگفته ه ــه، کش مرحل

۵. چارچوب نظری
١‑۵. نظریه گفتمان

گفتمان به مثابه نظریه (فوکو، ١٣٨٠ الف) ی60 از روی0ردهای نظری مهم این پژوهش است.
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«از جملــه مفاهیــم مهــم و پرکاربــردی کــه در شــ0ل دادن بــه تفکــر فلســف6، اجتماعــ6 و | د
سیاســ6 مغــرب زمیــن در نیمــه دوم قرن بیســتم نقش بســزایی داشــته اســت مفهــوم «گفتمان» 

اســت. (عضدانلــو، ١٣٨٠: ١٣). 
گفتمــان، پدیــده ای  اســت چنــد وجهــ6 و چنــد معنایــی. کثرت وجــوه و کثــرت معنایی این 
پدیــده موجــب پیچیدگــ6 و ابهــام در دریافــت صحیــح معانــ6 و فهــم دقیــق نقــش، جایــ7اه، 
کار ویژه هــا و لــوازم آن شــده اســت. بداعــت مســائل و موضوعــات مطروحــه در بحــث 
گفتمــان از یــ� ســو و گســتردگ6 دامنــۀ شــمول و کارکــرد معنایــی آنکــه رشــته های متنــوع 
علــوم انســان6 را دربرم6 گیــرد  از ســوی دی7ــر ســبب شــده تــا اقبــال و توجــه چشــم7یری بــه 

ایــن مفهــوم صــورت گیــرد (مــ� دانــل، ١٣٨٠: ٩).
ــه گونه هــا و گرایش هــای متعــددی  ــن کارکــرد گســترده، مفهــوم «گفتمــان» ب ــل ای ــه دلی ب

ــه دو تعریــف اشــاره م6 شــود.  تعریــف شــده کــه در اینجــا فقــط ب
ریچــاردز در ایــن زمینــه م6 گویــد: گفتمــان نظریــه ای ا ســت عــام بــرای نمونه هــای کاربــرد 
زبــان، یعنــ6 زبانــ6 کــه بــرای برقــراری ارتبــاط تولیــد شــده اســت و بــر خــالف دســتور زبــان 
ــه،  ــد، مصاحب ــر چــون بن ــه واحد هــای زبانــ6 بزرگت ــا جمله هــا ســروکار دارد گفتمــان ب کــه ب

م0المــه و متــن ســروکاردارد (آقــاگل زاده، ١٣٨۵: ٨). 
گفتمــان، نــه تنهــا مربــوط بــه امــوری اســت کــه م6 توانــد گفتــه شــود یــا دربــاره اش فکــر 
کــرد بل0ــه دربــاره ایــن نیــز هســت کــه چــه کســ6 و بــا چــه آمریتــ6 م6 توانــد صحبــت کنــد. 
ــا را شــ0ل م6 دهــد  ــا و ارتباطــات اجتماعــ6 اســت و ذهنیت ه ــده معن ــان مجســم کنن گفتم

(عضدانلــو، ١٣٨٠: ١٧). 
آنســ0ومبر و دوکــرو در تعریــف نظریــه گفتمــان بــه ســه نکتــه مهــم توجــه دارنــد: اول اینکــه 
گفتمــان، کنشــ6 اســت کــه توســط فــرد صــورت م6 گیــرد و دوم اینکــه زمــان خــاص خــود را 
داراســت و ســوم اینکــه نوعــ6 فعالیــت زبانــ6 اســت. فردی بــودن، زمانمنــد بودن و عملــ6 بودن 
گفتمــان موجــب م6 شــود تــا نتوانیــم گفتمانــ6 داشــته باشــیم کــه دوبــار بــه یــ� گونه تولید شــود 

(شــعیری، ١۴:١٣٨۵). یعنــ6 در حــوزه گفتمــان هیــچ تشــابه و تکــرار کاملــ6 وجــود نــدارد. 
فوکــو ایــن مفهــوم را، مجموعــه ای از گزاره هــا یــا عبــارات م6 دانــد کــه زبــان و شــیوه هایی 
را بــرای ارائــه دانــش در بــاره یــ� مضمــون خــاص در یــ� دوره تاریخ معین به وجــود م6 آورد 
(مهــدی زاده طالشــ6، ١٣٨٣). گفتمــان از نظــر فوکــو داللت بر ســاختارهای برســاخته ای دارد 
کــه جهــان را تصویــر م6 کنــد. بــه عبــارت دی7ــر امــر واقــع، امــر گفتمانــ6 اســت کــه از طریــق 
محدودیت هــای زبانــ6 در شــرایط خــاص اجتماعــ6 و فرهنگــ6 ظاهــر م6 شــود (تاجیــ� و 
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|د هم0اران، ١٣٨۴: ١٨‑١٩).
٢‑۵. نظریه معناشناس/

حوزه تحلیل گفتمان قرابت بسیاری با حوزه معناشناس6 دارد و به عنوان ی60 از روی0ردهای 
مهم نظری برای فهم گفتمان به شمار م6 آید.

ــوز  ــا هن ــ6 اطــالق م6 شــود، ام ــه معن ــه مطالع ــ6 کــه ب معناشناســ6 اصطالحــ6 اســت فن
بــر ســر تعریــف معنــ6 اتفــاق نظــری وجــود نــدارد (پالمــر، ١٣۶۶: ١٣). معناشناســ6 فراینــد 
بررســ6 معنــا بــرای کشــف معانــ6 حقیقــ6 اســت امــا بررســ6 معانــ6 فــردی را نم6 تــوان برخ6 
از مطالعــه معن6 شناســ6 دانســت هرچنــد بایــد اذعــان داشــت مطالعــه دلیــل انجــراف معانــ6 
ــز اهمیــت اســت. ضــرورت ایــن کار در مطالعــه  فــردی از ال7وهــای متعــارف جالــب و حائ
ادبیــات بــه خوبــی احســاس م6 شــود. چــرا کــه در بســیاری از مــوارد معانــ6 مــورد نظــر شــاعر 
بــا آنچــه بــه راحتــ6 درک م6 شــود متفــاوت اســت (پالمــر، ١٣۶۶: ٢۵). در واقع«معناشناســ6 
در واقــع بــه ایــن م6 پــردازد کــه نقــش ســه عنصــر مؤلــف، متــن و مخاطــب در تکویــن معنــا 

چیســت؟» (واعظــ6، ١٣٩٠: ٨٨).«اصــول نظریــه معناشناســ6 از ایــن قــرار اســت:
١. معنا ماهیت6 اجتماع6 فرهنگ6 دارد؛  

٢. معنا فرایندی بیناذهن6 و ارتباط6 دارد؛
٣. شناخت بر پایه معنا صورت م6 گیرد؛

۴. ساختار معنایی و ساختار مفهوم6 ی� چیزند؛
۵. ش0ل گیری، تحول و ساختار نظام های نشانه ای با معناشناس6 تحلیل م6 شود؛ 

۶. در نتیجه دستور نظام های نشانه ای و به طور خاص زبان، برپایه معناست» (ساسان6، 
.(٣۴ :١٣٨٩

در ایــن مقالــه در کنــار تحلیــل گفتمــان، بــا اســتفاده از نظریــه معناشناســ6 بــه دنبال کشــف 
معانــ6 نهفتــه در اشــعار مورد بررســ6 هســتیم.

٣‑۵. نظریه کاربردشناس/ زبان
کاربرد شناس6 ی60 از نظریات کاربردی برآمده از معناشناس6 است که به آن نیز اشاره م6 کنیم:

ــ0ل  ــان در ش ــر زب ــم ب ــول حاک ــن و اص ــه قوانی ــت از مطالع ــارت اس ــ6 عب «کاربردشناس
ــزی انتزاعــ6، حــاوی  ــان را چی ــل دیدگاهــ6 اســت کــه زب ــردی آن، درســت نقطــه مقاب کارب
قوانیــن ذهنــ6 شــده، ماننــد قوانیــن دســتور زبــان و روابــط موجــود بیــن نظام هــای انتزاعــ6 و 
ذهنــ6 زبــان از یــ� طــرف و کاربــرد زبــان از طــرف دی7ــر م6 داند»(آقــاگل زاده، ١٣٨۵: ٣٣). 
ون دایــ� م6 گویــد کار اصلــ6 کاربردشناســ6 به عنــوان ی0ــ6 از ســه ســازۀ عمــدۀ هــر نظریۀ 
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ــردن | د ــا. جداک ــران آنه ــن نشــانه ها و کارب ــاط بی ــۀ ارتب ــارت اســت از مطالع نشانه شــناخت6 عب
کاربردشناســ6 از روان شناســ6 و علــوم اجتماعــ6، اطالعــات کمــ6 در خصــوص هــدف غایی 
توصیــف و تفســیر در اختیارمــان قــرار م6 دهــد. بــه هــر حــال، چنانچــه نظریــۀ کاربردشناســ6 
را بــه عنــوان بخشــ6 از یــ� نظریــۀ زبانــ6 در نظــر ب7یریــم، بایــد آن را پدیــده ای نظام منــد در 
حــوزۀ نظریــۀ زبانــ6 و مرتبــط بــا ســایر بخش هــای آن بــه حســاب بیاوریــم. بــه عبــارت دی7ــر 
کاربردشناســ6 را بایــد حــوزه ای تجربــی قلمــداد کــرد کــه شــامل قوانیــن قــراردادی زبــان و 
کاربــرد ایــن قوانیــن بــه هنــگام تولیــد و درک گفتــار م6 شــود. در حال6 کــه نحــو و توصیفــات 
واژ واجــ6 شــرایط خوش ســاخت بــودن بــرای زنجیــره گفتــار، معنــادار بــودن معناشناســ6 و 

شــرایط ارجــاع را فراهــم مــ6 آورد (پالمــر، ١٣۶۶: ٣۴ و ٣۵).

۶. تحلیل گفتمان. شعرهای منتخب
در اینجا باید تأکید شود با نظر متخصصان و صاحبنظران از هر کدام از سه دهه نخست 
انتقاد  حوزه  در  برجسته تر  شعر  پنج  شاعر  هر  از  نهایت  در  و  شاعر  پنج  اسالم6  انقالب 

اجتماع6 انتخاب شد. 
١‑۶. دهه نخست:

 ١. عل6 معلم دامغان6 ٢. طاهره صفارزاده ٣. یوسفعل6 میرش0اک ۴. حمید سبزواری ۵. 
سلمان هرات6

٢‑۶. دهه دوم:
١. قیصر امین پور ٢. سیدحسن حسین6 ٣. فرید طهماسبی ۴. علیرضا قزوه ۵. احمد عزیزی

٣‑۶. دهه سوم: 
١. عل6 محمد مؤدب ٢. ناصر فیض ٣. سعید بیابانک6 ۴. محمدرضا ترک6 ۵. بیژن ارژن

ــاد  ــا موضوعــ6 جــز برجســته بودن انتق ــی ی ــت قالب ــچ محدودی در انتخــاب شــاعران هی
اجتماعــ6 در شــعر، اعمــال نشــد. بنابرایــن، قالب هــای گوناگــون شــعری در ایــن ٧۵ شــعر 

ــد. ــرار گرفته ان ــز جــزء شــعرهای منتخــب ق ــد و هــم گهــ7اه شــعرهای طن وجــود دارن
در ایــن مرحلــه، مراحــل تحلیــل گفتمانــ6 ٧۵ شــعر منتخــب آغــاز م6 شــود. الزم بــه ذکــر 
ــه ســطح  ــه معنای«مرحل ــن» ب ــارت «برداشــت از اصــل مت ــل شــعرها، عب اســت کــه در تحلی
ســطح»، عبــارت «جهت گیــری و گرایــش متــن» بــه معنــای «مرحلــه عمــق ســطح» و عبــارت 
ــه ســوم ســطح  ــای «مرحل ــه معن ــن» ب ــه ســایر گرایش هــای مت ــا توجــه ب ــل توجیهــ6 ب «تحلی

عمــق) خواهــد بــود. (بشــیر، ١٣٩٠: ١۵).
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|د تحلیــل گفتمانــ6 ایــن شــعرها بــا اســتفاده از متن هــای همســو بــا روی0ــرد پژوهشــ6 مقالــه 
و بــا توجــه بــه معناهــای ظاهــری، معناهــای پنهــان، چ7ونگــ6 مفصل بنــدی مســائل مختلــف 
بــا همدی7ــر در متــن شــعرها، روابــط بینامتنــ6 درون و بــرون شــعرها و ســرانجام پیوندســازی 
گفتمــان حاکــم بــر هــر شــعر بــا گفتمــان اجتماعــ6 موجــود در جامعــه صــورت گرفتــه اســت. 
بدیهــ6 اشــاره بــه همــه ایــن مــوارد مقالــه را از نظــر حجــم و تعــداد کلمــات بــه شــدت افزایــش 
خواهــد داد کــه مناســب انتشــار در هیــچ فصلنامــه ای نخواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل تــالش 
شــده اســت کــه دال هــای گفتمانــ6 مســتخرج از شــعرهای مزبــور و روی0ردهــا گفتمانــ6 آنهــا 

درج شــود کــه خــود نشــان دهنــده نتایــج مهــم پژوهشــ6 ایــن مقالــه خواهــد بــود.
۴‑۶. تحلیل نمونه ها

با توجه به ضرورت انتقال و طوالن6 بودن فرایند تحلیل گفتمان هر ی� از شعرهای ٧۵ گانه شعرای 
مزبور، تنها به فرایند اجرای روش پدام برای فقط ی60 از اشعار ی60 از شعرای مزبور اشاره و در 

مورد بقیه جمع بندی های صورت گرفته و نتایج به دست آمده از تحلیل مطرح خواهند شد. 
١‑۴‑۶. سه مرحله نخست تحلیل گفتمان شعر تطاول عل. معلم دامغان.  دهه اول

شعر اول: تطاول
تحلیل توجیه. با توجه به جهت گیری و گرایش متنبرداشت از اصل متن

سایر گرایش های متن

دم سموم خزان موذیانه در باغ است 
باغ است باغبان برسد موریانه در  به 

خزان قهر، به عرض ضیافت آمده است 
است آمده  آفت  برسانید  باغبان  به 

در جامعه آفات و آسیب هایی از 
ناحیه دشمنان داخل6 وجود دارد

توصیف منافقین به عنوان 
آفت جامعه

به دست فاجعه چیدند باغبان، گل باغ 
باغ؟ تطاول  در  را چه كسانند  خدای 

جامعه در معرض تطاول و 
غارت از ناحیه منافقین است

هشدار نسبت به آسیب رسان6 
منافقین به سرمایه های جامعه

را  رمه  سر  تك،  به  پلنگان  ربوده اند 
را همه  شبان!  نهادند ای  داغ  فتنه  به 

منافقین نه تنها مردم بل0ه مدیران 
جامعه را نیز مورد آسیب قرار 

داده اند

انتقاد به عدم هوشیاری 
مدیران جامعه در مقابل نفاق

٢‑۴‑۶. مرحله چهارم (عمیق)
بــا شناســایی دال هــای فرعــ6 در ســه مرحلــه نخســت و دقــت در مفصل بندی هــای 
گفتمانــ6، دال هــای مرکــزی هــر ســه دهــه نیــز مــورد شناســایی قــرار گرفتــه شــده و در نمــودار 

شــماره (٢)، (٣) و (۴) بیــان شــده اند.
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نمودار ٢. دال های مرکزی شعرهای دهه نخست انقالب
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نمودار ٣. دال های مرکزی شعرهای دهه دوم انقالب
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نمودار ۴. دال های مرکزی شعرهای دهه سوم انقالب

٣‑۴‑۶. مرحله عمیق تر تحلیل نهایی شعرهای منتخب سه دهه نخست انقالب اسالم.
در ایــن بخــش دال هــای مرکــزی کــه در جــدول نمــودار شــماره ٤ معرفــ6 شــدند بــا توجــه 

ــد. ــه دســت آین ــا ناگفته هــا ب ــل م6 شــوند ت ــه زمینه هــا و مفصل بندی هــا تحلی ب
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|د ١‑٣‑۴‑۶. اوج انتقاد از مفاسد اقتصادی و اداری در دهه اول و ادامه آن در دهه دوم و سوم
ــا قناعــت، گذشــت و کمــ�  ــردم ب ــب م ــن انقــالب اســالم6  کــه غال در ســال های آغازی
بــه انقــالب و دفــاع مقــدس خوگرفتــه بودنــد تحمــل فســاد اقتصــادی و اداری بــرای آنــان و 
ــه در ١۵  ــن ده ــج شــاعر منتخــب ای ــن، پن ــود. بنابرای ــل تحمــل نب ــ7ان قاب به خصــوص نخب

ــد. ــن حــوزه پرداخته ان ــه ای محــور از ١۵ شــعر بررســ6 شــده ب
ــر دارد و ۴  ــادی نظ ــد اقتص ــه مفاس ــاص ب ــور خ ــعار به ط ــن اش ــه از ای ــور برگرفت ١١ مح
مــورد دی7ــر مفاســد اداری را برجســته کــرده اســت. همچنیــن در تعــداد قابــل توجهــ6 از ایــن 
گزاره هــا هجــو شــخصیت مفســدان اقتصــادی و تحلیــل شــخصیت پلیــد آن و تقابــل آنــان بــا 

مــردم بیــان شــده اســت. 
تحلیــل نشــان م6 دهــد گفتمــان انتقــاد از مفســدان اقتصــادی اداری بعــد از دهــه اول در 
شــعرهای شــاخص انقــالب روبــه کاهــش بــوده اســت. دهــه دوم تنهــا هشــت محــور در حــوزه 
مفاســد اقتصــادی و اداری بیــان شــده اســت کــه خــالف وضعیــت دهــه اول ایــن بــار بیشــتر 
انتقــادات بــه مفاســد اداری پرداخته انــد. از ایــن میــان، پنــج محــور به مفاســد اداری اختصاص 
یافتــه کــه در ایــن محورهــا بی تعهــدی مدیــران و مادی گرایــی آنــان، ضعــف نهادهــای نظارتــ6 
و وجــود پارت6 بــازی در جامعــه بازنمایــی شــده اســت. ایــن نشــان دهنــده آن اســت کــه نقــد 
ــ6 در  ــای کل ــات انحراف ه ــر جزئی ــز ب ــای تمرک ــه ج ــده و ب ــر ش ــ6  عمیق ت ــد اداری کم مفاس
ــاً  ــا کاهــش تقریب ــرار داده اســت. ام ــر ق ــا را مدنظ ــا و سیاســتگذاری ها و نظارت ه روی0رده
پنجــاه درصــدی انتقــاد از مفاســد اقتصــادی و اداری در دهــه دوم بــه معنــای کاهش معضالت 
ایــن حــوزه نم6 توانــد باشــد چــرا کــه دهــه دوم بــه اذعــان بررســ6 ها و آمار هــا وضعیــت اداری 

و اقتصــادی بدتــری نســبت بــه دهــه نخســت داشــته اســت.
٢‑٣‑۴‑۶. انتقاد از بی تعهدی و عافیت طلبی،گفتمان برجسته ای در دهه نخست انقالب

در مرحلــه عمیــق، بــر اســاس ده محــور اســتخراج شــده از شــعر شــاعران منتخــب دهــه 
اول، (انتقــاد از بی تعهــدی و عافیــت طلبــی) بــه عنــوان یــ� گفتمــان غالــب، نمایــان شــده 
اســت و ایــن نتیجــه تأکیــدی اســت بــر اهمیــت گفتمــان تعهــد و گریــز از عافیت طلبــی در ایــن 

ســال ها کــه سراســر بــا نبــرد و مبــارزه و ایثــار همــراه بــوده اســت.
پنــج شــاعر منتخــب دهــه اول غالبــا عضــو حلقــه نخســت شــاعران حــوزه هنــری ســازمان 
تبلیغــات بودنــد و همــه بای0دی7ــر همنشــین6 و هم اندیشــ6 مــدام داشــتند. بــا توجــه بــه ایــن 
زمینــه م6 تــوان پررنــگ بــودن گفتــن تعهــد و دوری از عافیت طلبــی را در شــعر ایــن شــاعران 
تحلیــل کــرد چــرا کــه ایشــان خــود را متعهــد بــه انتقــال فرهنــگ انقــالب اســالم6  م6 دانســتند؛ 
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فرهنگــ6 کــه آکنــده بــود از احســاس مســئولیت، ایثــار و دوری از دنیاگرایــی. از طــرف دی7ــر، | د
پدیــده انقــالب بالــذات حامــل شــوری انقالبــی بــود کــه تعهــد را در میــان مــردم دامــن مــ6 زد. 
ــه در مــردم احســاس  ــن روحی ــال حفــظ ای ــد کــه در قب ــه اقشــاری بودن شــاعران هــم از جمل

ــد. وظیفــه م6 کردن
بــر مبنــای نتایــج تحلیــل چهارمرحلــه نخســت، ا ز دهــه دوم بــه بعــد دوران پــس از جنــگ 
تحمیلــ6 اســت بــه دلیــل کمرنگ تــر شــدن احســاس نیاز به تعهــد در مقابلــه با دشــمن،گفتمان 
ــچ اشــاره  ــه دوم هی ــه در ده ــه طــوری ک ــر شــده ب ــم رنگ ت ــی ک ــد و دوری از عافیت طلب تعه
ــد  ــه نق ــعرهای ب ــور در ش ــا دو مح ــز تنه ــوم نی ــه س ــده و در ده ــعرها نیام ــتقیم6  در ش مس

بی تعهــدی و عافیت طلبــی پرداخته انــد.
بنابرایــن، بــه نظــر م6 رســد بــا توجــه بــه ادامــه و حتــ6 افزایــش بی تعهــدی و عافیت طلبــی 
در جامعــۀ دهــه دوم و ســوم، کــه حاصــل رفــاه بیشــتر و اتمــام جنــگ بــوده، شــاعران منتخــب 

دهه هــای دوم و ســوم کمــ6  در ایــن حــوزه کم توجهــ6 و کم اقبالــ6 داشــته اند.
٣‑٣‑۴‑۶. انتقاد مداوم از تفرقه و کمرنگ شدن همدل. و برادری به خصوص در دهه های اول و سوم

در رابطــه بــا دهــه اول، ایــن توضیــح ضــروری م6 نمایــد کــه بــا پیــروزی انقــالب اســالم6  
شــ0اف هایی در جامعــه ایجــاد شــد و چنــد دســتگ6 هایی بــه وجــود آمــد و فضــای نســبتا بــاز 
سیاســ6 بــه وجــود آمــده نیــز در نمایــش ایــن اختالفــات مؤثــر بــود. از جملــۀ ایــن شــ0اف ها، 
شــ0اف مذهبــی بــود کــه بــا اســتقرار ح0ومتــ6 شــیع6 کــه قصــد اشــاعه مذهــب را در تمــام 
شــئون داشــت اقلیت هــای مذهبــی احســاس خطــر کردنــد دچــار بدبینــ6، اختــالف و حتــ6 در 

برخــ6 مناطــق درگیری هــای فیزی0ــ6 بــا انقالبیــون شــدند.
شــ0اف دوم، شــ0اف قومــ6  بــود. نابســامان6 و بــه هم ریختگــ6 اوضــاع در ســال های اولیــه 
انقــالب باعــث شــد تــا اقوامــ6  کــه در دوران شاهنشــاه6 مــورد ظلــم و تبعیــض بســیار قــرار 
گرفتــه بودنــد و امیــال قومــ6  خــود را ســرکوب شــده م6 دیدنــد فرصــت را غنیمــت بشــمرند و 
بــر منافــع قومــ6  و حتــ6 اســتقالل خــود از کشــور پافشــاری و افــراط کننــد. هنــوز یــ� هفتــه از 
انقــالب نگذشــته بــود کــه کردســتان بــه صحنــه درگیری هــای خونیــن میــان گروه هــای یادشــده 
و انقالبیــون تبدیــل شــد. ایــن وضعیــت بــه درجــات متفــاوت در برخــ6 دی7ــر از مناطق کشــور 
کــه محــل ســ0ونت اقلیت هــای قومــ6  بــود ماننــد ترکمــن صحــرا، خوزســتان، بلوچســتان و 

تاحــدودی  آذربایجــان پدیــدار شــد. 
شــ0اف طبقاتــ6 دی7ــر شــ0اف6 بــود کــه موجــب تفرقــه در جامعــه م6 شــد. انقــالب تأثیــر 
بســزایی در وضعیــت طبقاتــ6 جامعــه داشــت. در جریــان جنبــش انقالبــی و نیــز ســال های 
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|د اولیــه پــس از انقــالب، اشــتیاق طبقــات متوســط و پاییــن بــرای بازتوزیــع ثــروت و قــدرت بــه 
بهتریــن وجــه خــود را در شــعارهای آن زمــان نشــان مــ6 داد. شــعارهای ضــد ســرمایه داری 
گروه هــای چپ گــرا و شــعارهای مســتضعف گرایانــه گروه هــای مذهبــی و رهبــران ح0ومــت 
ــروت از حــد توقیــف  ــع ث ــاز توزی ــا برنامــه ب ــن اشــتیاق دامــن مــ6 زد، ام ــر ای ــز ب اســالم6  نی
دارایی هــای ســرمایه داران فــراری یــا وابســتگان بــه رژیــم پیشــین بــه نفــع دولــت، چنــدان فراتــر 
نرفــت. بنابرایــن، اختــالف طبقاتــ6 تــا حــدود زیــادی باقــ6 مانــد و ایــن مانعــ6 بــر همدلــ6 و 

اتحــاد در جامعــه بــود.
ــنفکران و  ــام و روش ــت ام ــالم و نهض ــه اس ــد ب ــون معتق ــان انقالبی ــ6 می ــ0اف ارزش ش
ــرادری و اتحــاد  ــ6، ب ــه همدل ــود کــه رســیدن ب ــ6 ب ــز از دی7ــر موانع ــه نی ــن روی ــن ای مخالفی

هم7انــ6 را دشــوار م6 کــرد.
اوج ایــن شــ0اف ها و چنــد دســتگ6 ها را م6 تــوان همــان دهــه نخســت و به خصــوص 
بحبوحــه اوایــل انقــالب دانســت. بنابرایــن، طبیع6 بود که شــاعران دهه نخســت انقالب اســالم6، 

عکس العمــل شــدیدی نســبت بــه تفرقــه و کمرنــگ شــدن بــرادری و همدلــ6 نشــان دهنــد. 
در دهــه دوم تنهــا در چهــار محــور از نبــود اتحــاد و همدلــ6 انتقــاد بــه عمــل آمــده و در ایــن 
محورهــا تبدیــل دوســت6 ها بــه دشــمن6 و نــزاع مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. کاهــش انتقــاد 
از تفرقــه و دشــمن6 در دهــه دوم م6 توانــد بــه دلیــل بهبــود یافتــن برخــ6 شــ0اف های اجتماعــ6 

اوایــل انقــالب بــا توجــه بــه تأثیــرات فرهنــگ دفــاع مقــدس و وحــدت در ســایه آن باشــد.
در دهــه ســوم دوبــاره انتقــاد از تفرقــه و عــدم همدلــ6 و نابرادری هــا اوج م6 گیــرد و ایــن 
بــار حتــ6 پنجــاه درصــد بیــش از دهــه اول بــه آن پرداختــه م6 شــود. تفرقــه و دشــمن6 بــه دلیــل 
تضعیــف همدلــ6 و همچنیــن رواج بی اعتمــادی و خیانــت عصــاره ای از مطالــب بیــان شــده 

در شــعرهای منتخــب ایــن دهــه بــوده اســت. 
۴‑٣‑۴‑۶. اوج انتقاد به آسیب های زندگ. مدرن و تمدن شهری در دهه دوم

انتقــاد از ســب� زندگــ6 مــدرن و تمــدن شــهری ی0ــ6 از گفتمان هــای غالــب انتقــاد 
اجتماعــ6 در ســه دهــه نخســت انقــالب بــوده اســت. مظاهــر تمــدن جدیــد و به طــور خــاص 
تأثیــر مدرنیتــه بــر شــئون زندگــ6 مــردم ایــران از دیربــاز بــا واکنش هایــی از ناحیــه متفکــران 
ســنت6 و مذهبــی روبــرو بــوده اســت. در دهــه اول و ســوم ایــن انتقــاد بــه چهــار و شــش محــور 
محصــور شــده امــا در دهــه دوم محورهــای پانــزده گانــه ای از ایــن گفتمــان حمایــت کرده انــد.

در دهــه نخســت هنــوز مدرنیتــه و ســب� زندگــ6 مــدرن چنــدان بــروز و ظهــور نیافتــه امــا 
نشــانه های آن وجــود دارد. بــه ایــن دلیــل شــاعران کــه نخبــ7ان هشــداردهنده و حســاس جامعه 
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هســتند ایــن خطــر را هشــدار م6 دهنــد آنهــا شــهر و زندگــ6 مــدرن شــهری را موجــب غفلــت و | د
بــی تفاوتــ6 مــردم م6 داننــد و فنــاوری را در تقابــل بــا طبیعــت و ســنت. البتــه احتمــال مــ6 رود 

انتقــاد آنهــا از ذات فنــاوری نباشــد و تســلط آن بــر انســان مــورد نظــر باشــد.
در دهــه دوم ١٣۶٧ الــ6 ١٣٧٧ ایــن گفتمــان بــه اوج خــود رســیده و بــا کمیــت و کیفیــت 
ــه و  ــر مدرنیت ــن دهــه در براب ــان شــده اســت. ١۵ محــور در شــعرهای منتخــب ای ــری بی بهت
ســب� زندگــ6 شــهری موضــع گفته انــد. بــه نظــر م6 رســد ایــن شــدت عمــل، بــه دالیــل زیــر 

رخ داده باشــد:
شــاعران منتخــب دهــه دوم اغلــب از چهره هــای دانشــ7اه6 و اســاتید دانشــ7اه هســتند. 

بنابرایــن، آشــنایی عمیق تــری نســبت بــه مدرنیتــه و عــوارض آن دارنــد.
غالــب شــاعران منتخــب ایــن دهــه از شــاعران شهرســتان6 هســتند کــه بــه تهــران هجــرت 
کرده انــد و در مقایســه فضــای شهرســتان یــا روســتای خــود بــا پایتخــت و عــوارض اجتماعــ6 

آن در ایــن حــوزه بــه ســرودن پرداخته انــد و از آســیب های زندگــ6 مــدرن شــ0ایت کرده انــد.
دهــه دوم انقــالب اســالم6  پــس از پایــان جنــگ تحمیلــ6 ورود فناوری هــای نــو و تأثیــر 
ــرد و ایــن عوامــل موجــب م6 شــود آســیب های زندگــ6 غربــی و مــدرن  رســانه ها اوج م6 گی
روز بــه روز بیشــتر خــود را نشــان م6 دهــد و همانگونــه کــه قابــل پیش بینــ6 اســت انتقــادات 
شــاعران از ایــن معضــل در ایــن دهــه بــه اوج خــود رســیده اســت. بعــد از افزایــش چشــم7یر 
انتقــادات دربــاره ســب� زندگــ6 مــدرن در دهــه دوم، دهــه ســوم دوبــاره ایــن انتقــادات کاســته 
م6 شــود و بــه ۶ محــور م6 رســد. دلیــل ایــن کاهــش در دهــه ســوم م6 توانــد فروکــش کــردن 
التهــاب ســنت گرایی و مدرن ســتیزی در دهــه ســوم باشــد یــا اینکــه بــا تــداوم گســترش 
مدرنیتــه و فراگیــر شــدن آن در بســیاری از شــئون، شــاعران دچــار دلســردی شــده اند و کمتــر 

بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد.
۵‑٣‑۴‑۶. انتقاد از بی انگیزگ.، رکود و انفعال در دهه های اول و سوم

نبــود انگیــزه، پویایــی و پشــتکار الزم در برخــ6 از مــردم موجــب شــده تــا شــاعران انقــالب 
ــه ایــن معضــل انتقــاد  ــه شــرح6 کــه در نمــودار آمــده ب اســالم6  در دهــه اول و دهــه ســوم ب
کننــد. دهــه اول آغــاز ایــن گفتمــان در انتقــاد اجتماعــ6 شــاعران انقــالب بــوده و شــاعران بــه 

مســائل6 چــون بی انگیزگــ6، دلمردگــ6 و عــدم پویایــی در جامعــه انتقــاد وارد کرده انــد.
در دهــه دوم هیــچ انتقــاد مســتقیم6  در ایــن زمینــه نبوده اســت. فعالیت هــای مــداوم و پی7یــر 

بــرای ســازندگ6 کشــور پــس از جنــگ شــاید دلیلــ6 باشــد بــر نبــود انتقــاد در این شــاخص.
در شــعرهای دهــه ســوم نیــز در ایــن حــوزه دورمانــدن از آرمان هــای حقیقــ6 و عــدم انگیــزه 
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|د ــده دلســردی  ــا حــدودی نشــان دهن ــرای اصــالح مطــرح شــده اســت کــه ت و پشــتکار الزم ب
شــاعران در ایــن زمینــه اســت.

۶‑٣‑۴‑۶. انتقاد از عقیده و رفتار روشنفکران در دهه اول و سوم
حضــور جریــان روشــنفکری در تاریــخ معاصــر ایــران پررنــگ بــوده اســت. امــا در برخــ6 

از برهه هــا ایــن حضــور و تقابــل بــا آن جدیــت بیشــتری یافتــه اســت.
ــا  ــت ب ــا مخالف ــ0وت ی ــش س ــم و بی ــان ک ــن جری ــالم6  ای ــالب اس ــروزی انق ــس از پی پ

مواضــع انقــالب داشــته اند. 
در دهــه نخســت بــه نظــر م6 رســد بــه دلیــل پررنــگ بــودن فضــای تقابــل میــان شــاعران 
متعهــد بــه انقــالب و شــاعران روشــنفکر ایــن انتقاد هــا اوج بیشــتری داشــته اســت. در ایــن 
دهــه روی0ــرد روشــنفکرن در حــذف مخالفــان، انحــراف و انحطــاط اخالقــ6 آنــان و جدایــی 

آنــان از دیــن و معنویــت مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن در دهــه ســوم بــا روی کارآمــدن دولــت اصالحــات کــه شــعار آزادی را برجســته 
ــه روشــنفکران در شــعر  ــاد ب ــاره انتق ــع روشــنفکری دوب ــن مجام ــر گرفت ــال و پ ــا ب کــرد و ب
شــاعران پــر رنــگ شده اســت. در ایــن دهــه مجــددا انحــراف و انحطــاط فکــری روشــنفکران، 
فســاد اخالقــ6 آنــان، انحصــاری کــردن ادبیــات از جانــب آنــان و بی محتوایــی آثارشــان مــورد 

انتقــاد قــرار گرفتــه اســت.
ــه انتقــاد مســتقیم6  در ایــن حــوزه  امــا در شــعرهای مــورد بررســ6 از دهــه دوم هیچ گون

ــود. ــده نم6 ش دی
٧‑٣‑۴‑۶. انتقاد به غربزدگ. مختص به دهه دوم

غرب زدگــ6 ی0ــ6 از مشــ0الت عمــده جامعــه معاصــر ایــران بــوده و هســت. در انقــالب 
اســالم6، تقابــل جــدی بــا غرب زدگــ6 و تخریــب آن بــه دلیــل منافــات روح فرهنــگ غربــی 

بــا ارزش هــای اســالم6  صــورت گرفتــه اســت.
ــی موجــب  ــه نشــانه های غرب ــرام ب ــی و احت ــگ غرب ــه دوم، تهاجــم گســترده فرهن در ده
همــه مشــ0الت دانســته شــده اســت و همچنیــن بــه غرب زدگــ6 در برخــ6 مطبوعــات انتقــاد 

شــده اســت.
٨‑٣‑۴‑۶. انتقاد از غفلت جامعه در دهه نخست

تنهــا در ده ســال نخســت انقــالب محورهایــی در شــعرهای منتخــب یافــت شــد کــه انتقاد 
از غفلــت اجتماعــ6 را شــامل م6 شــد. ایــن مســئله نشــان دهنــده شــدت غفلــت اجتماعــ6 یــا 

شــدت توجــه بــه غفلــت اجتماعــ6 در ایــن دهــه م6 توانــد باشــد.
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٩‑٣‑۴‑۶. سیر رو به رشد ریا و نفاق در سه دهه نخست انقالب اسالم.| د
بــا پیــروزی انقــالب اســالم6  ایــران کــه وجهــه ای کامــ̈ال مذهبــی داشــت برخــ6 از افــراد 
ــه انقالبــی بــودن  ــرداری از منافــع و مزایــای قــدرت و ثــروت، وانمــود ب ــرای بهره ب جامعــه ب
ــف  ــ6 و تحری ــلمانان واقع ــه مس ــب وجه ــب تخری ــا موج ظاهر ه ــن تَ ــد. ای ــن م6 کردن و تدی
ــاز  ــردی آغ ــ6 و ف ــاق از نمونه هــای جزئ ــاکاری و نف ــه ری حقیقــت انقــالب م6 شــد. این گون
ــاب  ــدر در نق ــل بن6 ص ــود مث ــ6 ب ــاکار کس ــق و ری ــرد مناف ــا ف ــ6 نمونه ه ــد و در برخ م6 ش

ــی کشــور. ــام اجرای ــن مق مهم تری
نتیجــه تحلیــل گفتمــان تــا مرحلــه چهــارم نشــان داد کــه گفتمــان انتقــاد از ریــا و نفــاق در 
ــر رنگ تریــن و جدی تریــن گفتمــان از لحــاظ کمیــت و فراگیــری در هــر ســه دهــه  جامعــه پ
بــوده اســت. نکتــه قابــل توجــه دی7ــر اینکــه ســیر رشــد ریــا و نفــاق در هــر ســه دهــه بســیار 
معنــادار بــه نظــر م6 رســد. در دهــه نخســت ٩ محــور بــه ایــن موضــوع و موضــع اختصــاص 
یافتــه اســت. خطــر نفــاق بــرای جامعــه بــه عنــوان یــ� دشــمن درونــ6، تظاهــر برخــ6 افــراد 
بــه یــاری انقــالب بــرای بهره بــرداری شــخص6 و قابــل اعتمــاد نبــودن برخــ6 علمــا و بزرگانــ6 
کــه گرفتــار ریــا هســتند از جملــه مهم تریــن مفاهیــم انتقــادی در شــعر شــاعران منتخــب دهــه 

اول بــوده اســت.
ــا و  ــاد از ری ــه انتق ــور ب ــته ١٠ مح ــه گذش ــه ده ــبت ب ــ6  نس ــش کم ــا افزای ــه دوم ب در ده
ــ6 شــده و  ــراز نگران ــا و نفــاق اب ــده ری ــز از گســترش پدی ــن دهــه نی ــد. در ای نفــاق پرداخته ان
به خصــوص رواج ریــا و نفــاق در برخــ6 از متظاهریــن بــه دینــداری و حتــ6 برخــ6 علمــای 

ــ6 گوشــزد شــده اســت. دین
در دهــه ســوم انتقــاد از ریــا و نفــاق شــدت قابــل توجهــ6 پیــدا م6 کنــد به طــوری کــه ١۴ 
محــور از شــعرها بــا ایــن موضــوع نســبت نزدیــ� داشــته اســت. ایــن شــدت م6 توانــد نشــان 

دهنــده افزایــش قابــل اعتنــای ریــا و نفــاق در جامعــه دهــه ســوم باشــد. 
١٠‑۴‑٣‑۶. انتقاد کم تعداد نسبت به اعتیاد در دهه اول و سوم

اعتیــاد بــه عنــوان یــ� بحــران اجتماعــ6، تــا حــدی در شــعر شــاعران منتخــب انقــالب 
منعکــس شــده امــا بســیار کــم. تنهــا یــ� محــور در دهــه نخســت و یــ� محــور در دهــه پایان6 
بــه ایــن معضــل اختصــاص یافتــه اســت. علــت ایــن مطلــب م6 توانــد ایــن نکتــه باشــد کــه 
غالــب شــاعران منتخــب در ســه دهــه خــود از مصــرف دخانیــات برکنــار نبوده انــد. بنابرایــن، 

نم6 تواننــد نســبت بــه اعتیــاد نیــز موضــع پــر تکــرار و مح0مــ6  داشــته باشــند.
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|د ١١‑٣‑۴‑۶. انتقاد به ضعف دشمن شناس. به خصوص در دهه نخست
بازنمایــی اهمیــت دشــمن شناســ6 در نــگاه شــاعران منتخــب انقــالب اســالم6  در دهــه 
نخســت نســبتا پررنــگ بــوده امــا در دهه هــای بعــد بــه شــدت فروکــش کــرده اســت. در دهــه 
نخســت شــاعران بــه شــدت از تحلیــل اشــتباه از دشــمن و دل بســتن بــه او انتقــاد کرده انــد 

چــرا کــه در نظــر آنــان دشــمن اهــل خیانــت اســت و قابــل اعتمــاد نخواهــد بــود.
افزایــش توجــه بــه دشــمن شناســ6 در دهــه نخســت م6 توانــد بــه دلیــل رویارویــی مســتقیم 
بــا دشــمن در دوران دفــاع مقــدس و برجســته بــودن ایــن موضــوع در ذهــن شــاعران نیز باشــد.

در دهــه دوم تنهــا یــ� محــور بــه ایــن پرداختــه اســت کــه دشــمن توانســته در دل برخــ6 
عناصــر داخلــ6 نفــوذ کنــد و بــر ذهــن و عمــل آنهــا ســلطه پیــدا کنــد.در دهــه ســوم نیــز در تنهــا 
محــور پرداختــه شــده بــه ایــن موضــوع دوبــاره اعتمــاد بــه دشــمن و مخاطــرات آن گوشــزد 

شــده اســت.
١٢‑٣‑۴‑۶. انتقاد از فقر در دهه دوم و سوم انقالب

بی شــ� فقــر ی0ــ6 از معضــالت جــاری جامعــه ایرانــ6 بــوده و کمــاکان هســت. اختــالف 
طبقاتــ6 گســترده و فقــر بســیاری از مــردم، میراثــ6 بــود از ح0ومــت پهلــوی کــه بــه انقــالب 

اســالم6  رســید. 
شــاید ی0ــ6 از دالیــل عــدم انتقــاد مســتقیم از فقــر در دهــه نخســت همیــن مطلب باشــدکه 
فقــر موجــود در جامعــه دهــه نخســت میــراث دوران پهلــوی اســت و انقــالب فرصــت 
م6 خواهــد تــا آن را اصــالح کنــد. بنابرایــن، نخبــ7ان جامعــه انتقــاد مســتقیم از فقــر را صــالح 
ندیده انــد. در موضوعــات مشــابه نیــز ماننــد بی عدالتــ6 و اختــالف طبقاتــ6 انتقــاد در دهــه 

نخســت کــم بــوده اســت. 
انتقــاد بــه فقــر اوج م6 گیــرد و افزایــش شــ0اف طبقاتــ6 و روی0ــرد  در دهــه دوم 
ســرمایه داری در ایــن دوره و به خصــوص افزایــش آمــار تــورم و کاهــش محســوس ارزش پــول 
م6 تواننــد علــل ایــن افزایــش باشــند. عــدم جــدی گرفتــن جایــ7اه معضــل فقــر و مخاطــرات 
آن و نبــود همــت بــرای رفــع آن از مهم تریــن مفاهیمــ6  اســت کــه در شــعرهای ایــن دهــه مــورد 

تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
در دهــه ســوم نیــز اگــر چــه کمتــر، امــا بــه ایــن معضــل در چهــار محــور پرداختــه شــده و 
به طــور خــاص پیوســتگ6 فقــر بــا معضالتــ6 چــون فحشــا و نمایشــ6 بــودن اقدامــات رفــع 

فقــر در شــعرهای منتخــب ایــن ســال ها مطــرح شــده اســت.



٢٢ | مطالعات فرهنگ ارتباطات

١٣
٩٧

ر  
بها

م، 
ی_

ل و
چه

رۀ 
ما

 ش
م،

ده
وز

ه ن
ور

١٣‑٣‑۴‑۶.  انتقادهایی به دنیا گرایی و مصرف گرایی در دهه اول و سوم| د
ــ6 از  ــاک در بخش ــط و خطرن ــگ غل ــ� فرهن ــوان ی ــه عن ــی ب ــی و مصرف گرای دنیا گرای
جامعــه و مســئوالن جــاری اســت. در حدیــث داریــم که دنیادوســت6 ریشــه همه مفاســد اســت. 
در دهــه نخســت دنیاگرایــی و مصرف گرایــی در دو محــور مذمــت شــده و ننــگ شــمرده 
ــا روزگار  ــه جبهه ه ــا قناعــت و کمــ� ب ــردم ب ــه م ــدس ک ــاع مق شــده اســت. در شــرایط دف

ــن تلقــ6 شــود. ــوم و ننگی ــن مذم ــی این چنی ــده دنیاگرای ــود کــه پدی ــد طبیعــ6 ب م6 گذراندن
ــه دنیاگرایــی و مصرف گرایــی نشــده اســت. ایــن  ــچ اشــاره مســتقیم6  ب در دهــه دوم هی
درحالــ6 اســت کــه بــه نظــر نم6 رســد اشــراف6 گری و مصرف گرایــی در ایــن دوره وضعیــت 
مطلوبــی داشــته باشــد. البتــه در همیــن دهــه شــاعران بــه انتقــاد از موضوعــات مرتبطــ6 چــون 

ــد. ــی پرداخته ان ــ6 و عافیت طلب ــالف طبقات ــ6 و اخت بی عدالت
ــه و  ــاص یافت ــی اختص ــی و دنیا گرای ــد مصرف گرای ــه نق ــور ب ــز دو مح ــوم نی ــه س در ده

ــادآوری شــده اســت. ــن معضــالت در جامعــه ی وجــود ای
١۴‑٣‑۴‑۶.  افول سالمت روان. جامعه در دهه دوم

در ســال های پــس از انقــالب اســالم6  به خصــوص در دو دهــه نخســت، شــاعران 
شــاخص انقــالب انتقاداتــ6 را نســبت بــه آســیب های روانــ6 جامعــه بیــان کرده انــد. 

در دهــه نخســت، آســیب های تــرس و نگرانــ6 در جامعــه هشــدار داده شــده و عــدم رشــد 
ــ6  ــه معرف ــن معضــل در جامع ــردم از عــوارض ای ــف ایمــان و عــزت نفــس م ــردم، تضعی م
شــده اند. همچنیــن در ایــن دهــه اشــاره های صریحــ6 شــده کــه نشــان م6 دهــد پشــت پــردۀ 
فضــای نگرانــ6 و التهــاب در جامعــه دســت های پنهــان مــزدوری اســت کــه بــا شــایعه افکنــ6 

و وحشــت آفرینــ6 فضــای ناســالم روانــ6 را مدیریــت م6 کننــد.
ــه رواج  ــتر ب ــد بیش ــل پرداخته ان ــن معض ــاد از ای ــه انتق ــور ب ــت مح ــه هش ــه دوم ک در ده
افســردگ6 و کســالت و به طــور عــام نبــود ســالمت و امنیــت روانــ6 در جامعــه تأکیــد شــده 
اســت. در ایــن دهــه همچنیــن زمینه هایــی چــون شــایعه پراکنــ6 رســانه ها و بحران هــای حــاد 

ــاد شــده اند. ــ6 جامعــه ی ــوان سرمنشــأ بیماری هــای روان ــه عن اجتماعــ6 ب
در دهــه ســوم انتقادهــا بــه ســه محــور کاهــش یافتــه و در ایــن محورهــا بر هیجانــات کاذب 

و شــادی های متوهمانــه تأکیــد شــده اســت. 
١۵‑٣‑۴‑۶. هجرت روستاییان به شهر در دهه نخست

آمارهــا نشــان م6 دهــد هجــرت روســتاییان بــه شــهر و کاهــش جمعیــت روستانشــین از 
ســال ١٣٣۵ بــه بعــد رشــد چشــم7یری پیــدا کــرده اســت. در دوره انقــالب نیــز این ســیر تغییر 
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|د ادامــه پیــدا کــرده به طــوری کــه در دهــه نخســت انقــالب حــدود هفــت درصــد از جمعیــت 
ــا  ــوم ت ــه دوم و س ــیر در ده ــن س ــود. ای ــزوده م6 ش ــینان اف ــه شهرنش ــته و ب ــین کاس روستانش

ــف نم6 شــود. ــا متوق ــد ام ــه م6 یاب ــر ادام حــدی کند ت
در شــعرهای مــورد بررســ6، تنهــا در دهــه نخســت کــه بیشــترین آمــار مهاجــرت بــه شــهر 
ــر  ــت. در ه ــه اس ــاص یافت ــوزه اختص ــن ح ــه ای ــور ب ــه مح ــاده س ــاق افت ــه اتف ــم در آن ده ه
ســه مــورد بــر ایــن مهــم تأکیــد شــده اســت کــه مهاجــرت روســتائیان بــه شــهر باالجبــار و بــر 
اثــر ســتم خوانیــن و ســرمایه دارها صــورت م6 گیــرد و گــر نــه هیــچ روســتایی ای میــل نــدارد 

وطنــش را تــرک کنــد.
١۶‑٣‑۴‑۶.  انتقاد از بدحجابی در دهه دوم و سوم

بدحجابــی بــه عنــوان یــ� معضــل اخالق6 اجتماعــ6 پــس از پیــروزی انقــالب و بــا 
الزامــ6  شــدن حجــاب، بــه وجــود آمــد. ایــن معضــل رفتــه رفتــه بــا گســترش تهاجــم فرهنگــ6 
افزایــش یافــت بــه طــوری کــه ایــن افزایــش بســیار محســوس بــوده اســت. بیشــترین انتقــاد بــه 

بدحجابــی در شــعرهای منتخــب شــاعران در دهــه دوم صــورت گرفتــه اســت. 
بــه نظــر م6 رســد دهــه نخســت بــا حضــور حضــرت امــام (ره)، ســایه دفــاع مقــدس بــر 
جامعــه، همچنیــن گســترش کمتــر تهاجــم فرهنگــ6 و رســانه های بی7انــه معضــل بد حجابــی 

در انتقــادات اجتماعــ6 مطــرح نشــده اســت. 
در دهــه دوم شــعرها بــه ایــن مطلــب اشــاره داشــته اند کــه بدحجابــی م6 توانــد بــه دیــن و 
انقــالب آســیب جــدی وارد کنــد. در دهــه ســوم نیــز رواج بدحجابــی در جامعــه هشــدار داده 

شــده اســت. 
١٧‑٣‑۴‑١٧. تداوم ظلم خوانین و قدرتمندان در اوایل انقالب

اوایــل پیــروزی انقــالب اســالم6  هنــوز در بعضــ6 مناطــق روســتایی کشــور، خان هــا بــه 
ســلطه بــر رعیــت م6 پرداختنــد و ایــن ســلطه در غالــب مــوارد همــراه بــا اســتثمار و ظلــم بــود. 

١٨‑٣‑۴‑١٨.  عدم رعایت  شأن و حرمت جانبازان در دهه سوم
پــس از انقــالب رفتــه رفتــه جانبازانــ6 کــه از ســالمت6 خــود بــرای امنیــت مــردم گذشــته 
ــیاری از  ــد. بس ــزوده ش ــیان اف ــن نس ــر ای ــه روز ب ــدند و روزب ــپرده ش ــ6 س ــه فراموش ــد ب بودن
ایــن جانبــازان بی آنکــه کســ6 بدانــد در گوشــه ای مشــغول بــه خدمــت هســتند و بــا حداقل هــا 
زندگــ6 م6 کننــد و بســیاری دی7ــر در بیمارســتان ها بــا بیمــاری و جراحــت، بــه ســخت6 روزگار 
م6 گذراننــد. تنهــا در دهــه ســوم انقــالب انتقــاد از ایــن حــوزه در ۵ محــور بیــان شــده اســت. 
در ایــن شــعرها مظلومیــت جانبــازان و غربــت آنــان در جامعــه دهــه ســوم ترســیم شــده اســت. 
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در بخشــ6 نیــز بــه ادامــه خدمت آنــان در لباس هــای مختلــف امــا عــدم رعایــت شــأن حقیقــ6 | د
آنــان اشــاره شــده اســت.

 خط اول بود که پایش را برد
خط خورد گلویش و صدایش را برد

دارد کفش من و تو را م6 دوزد
کفاش که جنگ کفش هایش را برد

(ارژن، ١٣٨٧)
١٩‑٣‑۴‑١٩. ضعف فرهنگ نقد و اصالح در جامعه

وجــود فرهنــگ نقــد در هــر جامعــه ای ضامــن بقــاء و پیشــرفت آن خواهــد بــود. در ایــران 
پــس از انقــالب اســالم6  ی0ــ6 از معضــالت، ضعــف فرهنــگ نقــد و اصــالح در جامعــه بــوده 
اســت. انتقــاد بــه ایــن وضعیــت از همــان دهــه اول بــا قــوت نســبی آغــاز شــده و در دهــه دوم 

اوج بیشــتری گرفتــه اســت.
در دهــه نخســت از طرفــ6 نبــود پذیــرش نقــد و اصــالح در جامعــه مــورد انتقــاد واقع شــده 
اســت. جامعــه دهــه نخســت این گونــه تصویــر شــده اســت کــه جامعــه بــه منتقــدان و جایــ7اه 

آنهــا بی اعتناســت و عافیت طلبــی مــردم را در مقابــل منتقــدان قــرار داده اســت. 
در دهــه دوم انتقادهــا بــه نبــود فرهنــگ نقــد افزایــش م6 یابــد. در بخــش اول ایــن انتقاد هــا بــه 
بی اعتنایــی مــردم از توجــه بــه نقــد مصلحــان و طــرد آنــان از جامعــه مطرح شــده اســت. همچنین 

جامعــه بــدون حضــور نخبــ7ان جامعــه ای آســیب پذیــر و آفــت پذیر خوانده شــده اســت.
از طرف6 ی60 از محورهای این دهه به ناکارآمدی مصلحان و منتقدان نیز اشاره دارد.

در دهــه ســوم هیــچ گونــه انتقــادی در ایــن زمینــه از شــعرهای منتخــب اســتخراج نشــده 
اســت و ایــن نتیجــه، م6 توانــد نشــان دهنــده بهبــود فرهنــگ نقــد در دهــه ســوم انقــالب باشــد.

٢٠‑٣‑۴‑۶.  اوج اختالف طبقات. و بی عدالت. اجتماع. در دهه دوم
بی عدالتــ6 و اختــالف طبقاتــ6 در جامعــه ی0ــ6 از معضــالت بنیادیــن بــه حســاب م6 آینــد 

و بســیاری از ناهنجاری هــا و بحران هــای بعــدی را باعــث م6 شــوند. 
اختــالف طبقاتــ6 و بی عدالتــ6 اجتماعــ6 در هــر ســه دهــه مــورد توجــه شــاعران انقــالب 

بــوده اســت و ایــن انتقــاد در دهــه دوم بــا نــه محــور بــه اوج رســیده اســت. 
ــه خصــوص  ــرام اجتماعــ6 ب ــه قــدرت و احت ــه تقســیم ظالمان در دهــه نخســت نســبت ب

ــد شــده اســت. ــی و ایثارگــر تأکی ــه قشــر انقالب ــ6 نســبت ب بی عدالت
چرا خدیجه گریه نکند؟
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|د در حال6 که او ما را به اندازۀ دو باغ گل سرخ
 به بهار نزدی� کرده است

 با ت̄حمل دو داغ
 به اندازۀ دو طلوع

صبح ظهور را جلو  انداخته است 
اما هنوز حق با شهالست

سلمان هرات6‑  از شعر زمزمه جویبار (هرات6، ١٣٨٨)
از طــرف دی7ــر در همیــن دهــه بــر مشــهود بــودن اختــالف طبقاتــ6 و لــزوم زیــر ســؤال 

بــردن آن تأکیــد شــده اســت.
در دهــه دوم ایــن ســیر بــه شــدت صعــودی شــده اســت به طــوری کــه بیــش از پنجــاه درصــد 
ــر  ــه انتقــادات از بی عدالتــ6 و اختــالف طبقاتــ6 افــزوده شــده اســت. در ایــن دهــه عالوه ب ب
تأکیــد دوبــاره، بــر تقســیم ناعادالنــه قــدرت و عــدم تحقــق عدالــت علــوی خامــوش مانــدن و 
بی تفاوتــ6 نســبت بــه ایــن بی عدالتــ6 موجــب ســقوط جامعــه شــمرده شــده اســت.  همچنیــن 
در ی0ــ6 از محورهــا برخــ6 از قضــات و مح0مه هــا فاقــد عدالــت دانســته شــده اســت. 
همچنیــن در ســه محــور بــر شــ0اف و تبعیــض طبقاتــ6 در جامعــه و مذمــت آن تأکیــد شــده 

اســت.
در دهــه ســوم نیــز در یــ� محــور اختــالف طبقاتــ6 در جامعــه مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه 
اســت و در دی7ــر محور هــا مجــددا از تألــم انســان های متعهــد نســبت بــه شــدت بی عدالتــ6 

در جامعــه ســخن رفتــه و از بی عدالتــ6 دادســراها انتقــاد شــده اســت.

٧. بحث و نتیجه گیری 
در این مقاله تالش گردید که با روش تحلیل گفتمان پدام، گفتمان های انتقاد اجتماع6 در شعر 
پس از انقالب اسالم6  و سیر تحول آن در دوره های مختلف زمان6 مورد بررس6 قرار گیرند.

ــه  ــت ب ــالم6  در نهای ــالب اس ــب انق ــاعر منتخ ــده از ١۵ ش ــعر برگزی ــل ٧۵ ش ــا تحلی ب
ــ6 از  ــه ی0 ــاعران ب ــاد ش ــان دهنده انتق ــدام نش ــه هرک ــیدیم ک ــددی رس ــزی متع ــای مرک دال ه
معضــالت اجتماعــ6 بــود. معضالتــ6 کــه در عیــن اجتماعــ6 بــودن هــر کــدام ســمت  و  ســوی 
متمایــزی داشــتند و اجتمــاع را بــه مســائل دی7ــری چــون اقتصــاد، سیاســت، دیــن و فرهنــگ 

ــد. ــد م6 زدن پیون
ــه نخســت  ــاد اجتماعــ6 در شــعر ســه ده ــان انتق ــه شــش گفتم ــد ک بررســ6 نشــان دادن
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ــود دارد:| د ــر وج ــرح زی ــه ش ــالم6  ب ــالب اس انق
١. گفتمان انتقاد از افول اجتماع6، اقتصادی و اداری (۵٢ محور)

٢. گفتمان انتقاد از افول اجتماع6‑ اخالق6 (٩٢ محور)
٣. گفتمان انتقاد از افول اجتماع6‑ فرهنگ6 ( ٨۶ محور)
۴. گفتمان انتقاد از افول اجتماع6‑ سیاس6 (٢٦ محور)

۵. گفتمان انتقاد از افول اجتماع6‑ روان6 (٣٦ محور)
۶. گفتمان انتقاد از افول اجتماع6‑ دین6 (٢٧ محور)

نمودار شماره (۵) بیانگر گفتمان های مزبور است.

نمودار ۵. وضعیت گفتمان های انتقاد اجتماع. در سه دهۀ نخست انقالب بر اساس نتایج تحلیل گفتمان

نمــودار شــماره (۶) نیــز بــه خوبــی ســیر تحول گفتمانــ6 انتقاد اجتماع6 در شــعر شــاعران 
انقــالب را نشــان م6 دهــد و مشــخص م6 کنــد در طــول ایــن ســه دهــه چــه تغییراتــ6 در ایــن 

گفتمان هــا ایجــاد شــده اســت.
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نمودار ۶. وضعیت شش گفتمان انتقاد اجتماع. در هر دهه از انقالب اسالم.

بــر اســاس نمــودار شــماره ۶، مهم تریــن تحــوالت گفتمانــ6 در ایــن ســه دهــه را م6 تــوان 
چنیــن خالصــه کــرد:

«گفتمــان انتقــاد از افــول اجتماع6 سیاســ6» و «گفتمــان انتقــاد از افــول اجتماعــ6  روانــ6» 
ــه  ــه دوم و ســوم ب ــه در ده ــه طــوری ک ــ6 مشــهود و مشــابه6 داشــته اند. ب ــر دو ســیر نزول ه

مراتــب کمتــر از دهــه نخســت مــورد اعتنــای شــعرای انقــالب قــرار داشــته اند.
«گفتمــان انتقــاد از افــول اجتماعــ6  فرهنگــ6» بــا ثبات تریــن و قدرتمندتریــن گفتمــان در 
ایــن ســه دهــه بــوده اســت. به طــوری کــه در هیــچ برهــه ای کاهــش یــا افزایــش چشــم7یری پیــدا 
نکــرده اســت. بنابرایــن، م6 تــوان نتیجــه گفــت کــه معضــالت اجتماعــ6  فرهنگــ6 و انتقــاد 
شــاعران از ایــن معضــالت در یــ� ســیر باثبــات، در همــه دهه هــا ادامــه یافته انــد و در همــه 

دهه هــا منهــای دهــه نخســت، باالتریــن ســطح انتقــادات را شــامل شــده اند.
«گفتمــان انتقــاد از افــول اجتماع6 اخالقــ6» نیــز بــر اســاس نتایــج تحلیــل گفتمــان دومیــن 
گفتمــان قدرتمنــد ایــن ســال ها بــوده اســت. ایــن گفتمــان در دهــه نخســت بیشــترین گزاره هــا 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت امــا در دهــه دوم بــا حــدود ٣٠ درصــد کاهــش روبــرو شــده 
و در دهــه ســوم حــدود ٣٠ درصــد افزایــش پیــدا م6 کنــد امــا بــه اوج دهــه نخســت نم6 رســد. 
«گفتمــان انتقــاد از افــول اجتماعــ6  دینــ6» از میــان شــش گفتمــان بــه دســت آمــده، تنهــا 
گفتمانــ6 اســت کــه در ســه دهــه ســیر صعــودی داشــته اســت. وســعت ایــن گفتمــان اگــر چــه 
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ــا دار تلقــ6 | د ــوان معن ــا نبوده اســت. امــا ایــن ســیر صعــودی را م6 ت ــل اعتن در همــه دهه هــا قاب
کــرد و نشــانه افزایــش آســیب های اجتماعــ6  دینــ6 در ٣٠ ســال نخســت انقــالب دانســت. 
 «گفتمــان انتقــاد از افــول اجتماعــ6  اقتصــادی» نیــز بــه نســبه ی0ــ6 از گفتمان هــای برتــر 
ــوده اســت. ایــن گفتمــان در دهــه اول ســطح  انتقــاد اجتماعــ6 در شــعر انقــالب اســالم6  ب
نســبتاً باالیــی از گزاره هــا را بــه خــود اختصــاص داده، در دهــه دوم بــه اوج خــود م6 رســد و 

ــد.  در دهــه ســوم به طــور چشــم7یری کاهــش م6 یاب
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