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 دهيچک
 ییواگرا از و گذاشته سر پشت یادب يهاهینظر در تقابل و تضاد که یتحوالت به توجه با
 کی عنوانبه را متقابل يهاگفتمان ییگراهم حاضر پژوهش است، دهیرس ییگراهم به

سه دفتر  درمطالعه را در  نیو ا دارددر پیش چشم  شعر يانتقاد یشناسسبک در مؤلفه
 جامان به پورنیام صریق ناگهان يهانهیآ و آفتابگردانند همه هاگل عشق، زبان دستور

 رودیم شیپ چگونه پورنیام شعر در معنا شیزا ریس که هاپرسش نیا طرح با. رساندیم
 او شعر در ییمعنا يهاهمگنهو  هاهینما کدام خلق سببمتقابل  يهاگفتمان ییگراهم و

عاشقانه که  گفتمان دهدیم نشان مقاله نیا در شدهانجام يهالیو تحل هی. تجزشودمی
ز شعر ا یدر بخش بوده،همراه  رشیو پذ میتسل با عموما   یفارس کیشعر کالس تدر سنّ

 شیدایپ در واست  افتهی ییگرااعتراض و انتقاد هم یعنی ،آن مقابلي هنقط با پورنیام
 پور،نیام اشعار از قسم نیا در. ابدییم کارکرد يانتقادي هعاشقان شعر نام به يارگونهیز

 مانگفت با متفاوت یمتجسّ در دل، و عشق يهادواژهیکل تیمرکز با عاشقانه يهاهینما
 قدرت ،عشق یِدرون حس ،پردازدمیقدرت  يعمودي هرابط نقد به ،یفارس شعر یتغزل

 ،يداریکه کارکرد حواس د ییمعنا يهاهینما در و یابدمی انیو پرتب و هذ کرانیب
سوس مح ییفضا در راانتقاد  ییمعناي ههمگناست،  برجستهآن  در ییایو بو يداریشن
 . کندیم ممجسّ خواننده  يبرا

 پورنیام صریق ،ییمعناي یهنما ،يانتقادي هعاشقان شعر: ی کليدیهاواژه
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 مقدمه. 1

/ ضادت عنوان با و بوده يمعنو عیبد يهاصنعت شمار در یسنت بالغت در تقابل و تضاد
 يریگشکل اساس و هیپا یدوگان يهاتقابل عنوان با سپس ،شدشناخته میمورد  طباق
 .است شدهمتحول  دایدر شکنشالودهي هفلسف با ادامه در و شده گراساخت يهاهینظر
مدنظر  يانتقاد یشناسسبک در یسبک يمؤلفه کی تقابل( 205-134: 1384 سلدن،. کر)

  1هاپاراگراف و ها( چه در سطح گزاره1393. درپر، کر) متن رمزگان سطح در چه است،
(59 Jeffries, 2010: )تقابل  یِبررس در( 1391درپر، رک. چه در سطح گفتمان ) و
ت؛ بازتاب تقابل در متن اس یچگونگ یدارد بررس تیآنچه اهم ی،سبک يامؤلفه عنوانبه

 ینمت ای یزبان يساختارها کدام در و چگونه هاتقابل کهنیا یبررس گریبه عبارت د
 يژانرها در تقابل متفاوت يهايبندصورت. دارد ياویژه تیاهم شود،می يبندصورت
ا از مختلف ر شاعران /سندگانینو سبک و شودمی یسبک زیتما ایجاد موجب گوناگون

 زیتمام گریهمد ازرا  کیدئولوژیا يهاگروه و هاسبک نوشتار طبقه ایجدا کرده،  گریکدی
 در تقابل و تضاد که یتحوالت به توجه با حاضري همقال( 50 رک. همان:) .کندمی
 ییگراهم است، دهیرس ییگراهم به ییواگرا از و گذاشته سر پشت یادب يهاهینظر

 و شتهدر نظر داشعر  يانتقاد یشناسسبک در مؤلفه کی عنوانبه را متقابل يهاگفتمان
 اگهانن يهانهیآ و آفتابگردانند همه هاگل عشق، زبان دستورسه دفتر  درمطالعه را در  نیا
 گونهچ پورنیام شعر در معنا شیزا ریس که هاپرسش نیا طرح با. است داده انجام پورنیام
 یینامع يهاهمگنهو  هاهینما کدام خلق سبب متقابل يهاگفتمان ییگراهم و رودیم شیپ

 گفتمان پویایی رسدیم نظر به که استاین  پورنیانتخاب شعر ام لی. دلشودمیشعر او  در
ست. برجسته ا پورنیامدر شعر  ییگراهم به متقابل يهاگفتمان دنیغالب و سپس رس

 يهمؤلف کی عنوانبه متقابل يهاگفتمان ییگراهم طرح با که است نیا قیتحق هدف
و  ردیگ کار هب يانتقاد یشناسسبک در گراپساساخت کردیرو با را تقابل و تضاد ،یسبک

 يهعاشقان شعر يرگونهیز ابزار، کی عنوانبه ،ییمعنا يهاهینما لیو تحل فیبا توص
 .کند یمعرف پورنیام اشعار يمجموعهرا در  يانتقاد
که گفتمان هم محصول  میگفتمان نظر دار فیجنبه از تعر نیپژوهش به ا نیا در

 يهاارزش و عملکردها دائما که  است رییتغ حال در و ایپو ییروین همجامعه است و 
 ,Bloor) .کندیم يو بازساز دهدیمقرار  ریتحت تأث یمنف ای مثبت طوربه را یاجتماع

 زیتما يهنقط ،است پژوهش گرید يدیکل اصطالح که «ییمعنا يهاهینما»( 12 :2013
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 ادراک و ساساح بر یمبتن یشناسییبایزاز  گراساخت کردیرو بر یمبتن یشناسییبایز
 و یعیطب يایدن یانیب يهاصورت نیب يهرابطرا  هینما گراساخت کردیرو در است؛

 دیتأک زبان يبازنمود يهجنببر  بیشتررابطه  نیا در ؛دانستندیم زبان ییمحتوا يهاصورت
 ردند؛آویم حساب به ابیگفته در تیواقع حس جادیا يبرا يالهیوس را زبان و کردندیم
 دارند، عهده بر ییمعنا يهاهینما که يافهیاحساس و ادراک وظ ی،معناشناسنشانه در اما
ه نظر ب یواقع ،روستروبه آن با او آنچهرا متقاعد کند  ابیگفته که است ییفضا جادیا
. دکنیم جادیا ییمعنا تیحساس که سازندیم مواجه یانیجر با را ما هاهینما نیا. رسدیم
 و یقطع ثابت، امر کی گرید معنا که است تیواقع نیا يهدهندنشانموضوع  نیا
 از است عبارت زین «ییمعنا يهمگنه»( 196-195: 1385 ،يری)شع .ستین رمنعطفیغ

 فتایو درک و در ییمعنا يهاهینما که متن از استنباط قابل منسجم و برجسته يمعنا
 است.آن  يریگشکل درخواننده عوامل مؤثر 

 پژوهش روشو  هنيشيپ .1. 1
 به اندک ییهاپژوهش زین و پورامینجنگ در شعر  نیبه مضام ياریبس يهاپژوهش
. اندپرداخته او شعر يااسطوره يهامؤلفه و یقیموس استعاره، مانند متفاوت یموضوعات
 تیماه لیلتح»ي همقال از عبارتند هستند، حاضر قیتحق با مرتبط ینوعبه که ییهاپژوهش
جهت  نی( از ا1389 ،ضرونی)روزبه و « پورنیام صریق اشعار در آن تحول ریس و معشوق

 يهمانند حاضري همقال از یبخش با است، پرداخته پورنیشعر ام ییکه به بعد غنا
 یسمانآ بیشتر نیدر آثار نخست پورنیام شعر معشوق ادشده،ي یهمقال در دارد؛ یموضوع
 با ینیزم معشوق ت،یّفرد به شاعر شدنکیداده شده و سپس با نزد صیتشخ یو ازل
 ،یتماعاج يانتقادها مفهوم لیتحل»ي همقال. است شده فیتوص ییمایآن و یآسمان يهاهیما

 نیاز ا زین( 1393 ،آزادو  ی)گرج «پورنیام صریق اشعارمجموعه در یاسیس و یفلسف
 یعموضو شباهت حاضري هبا مقال مطالعه کرده است،جهت که مفهوم انتقاد را در شعر او 

 شبخ چهار در را اعتراضي همسئل ی،اخالق و یفلسف کردیرو با شدهي اشارههمقال ؛دارد
اعتراض مورد توجه قرار  یو شأن اخالق یاعتراض، وجودشناس یشناستیماه و تیماه

 اعتراض یعنی ؛یفلسف يهااعتراض را پورنیام يهااعتراض نیباتریز و نبیشتریداده و 
 .داندیماو با  همواره رنجِ و درد از انتقاد و ریتقد و سرنوشت به اعتراض روزگار، به

 «پورنیام صریق شعر در سبک سه رنگ، سه صدا، سه» يهمقال يهمانند وجه نیهمچن
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 ناعاتص و رهایتصو زین و یفعل يندهاایفرو  ينحو يصدا یبررسبا  که( 1387 ،ی)فتوح
مگنانه غ کی)فعال(، رمانت یحماس سبک سه و دوره سه به را پورنیام يشاعر اتیح ،یادب

به  وجهت حاضر يمقاله با است، کرده میتقس( ی)انعکاس گراروند ییرگرای)منفعل( و تقد
 يبرا ورپنیام يانتقاد يعاشقانه شعراست  یگفتناست.  پورنیامدر شعر  يدیو ناام دیام

 يهقطن که یلیتحل-یفیتوصبا روش  و شودمیمطرح  حاضر پژوهش در بارنینخست
 بخش نخست: در رسدیم انجام به بخش دو در است، متن ییمعنا يهاهینما بر آن ياتکا

 شعر یمعرفبه  عشق زبان دستوراز دفتر  ییشعرها ییمعنا يهاهینما لیو تحل هیبا تجز
 يعار هکعاشقانه  يشعربخش  نیا انیپا در و پرداخته پورنیام صریق يانتقاد يعاشقانه

 شعر با يانتقاد يهتا تفاوت شعر عاشقان خواهد شد یبررس است، يانتقاد وجه از
 يواکاو منظوربهبخش دوم  درشود.  ترملموس خواننده يبرا يرانتقادیغ يعاشقانه

 انتقاد و عشق ییگراهم که پورنیام شعر يدفترها گرید در ،يشعر يرگونهیز نیا ترقیعم
، بخش نیا انیدر پا و شودمی لیو تحل هیتجز ییمعنا يهاهینما ،است محسوس آنها در

نه عاشقا يشعرها گرید با پورنیام يانتقاد يعاشقانه شعر يو همانند تفاوتبا طرح 
 . دیآیم فراهم بحث از يریگجهینت امکان

 
 عشق زبان دستوردر  یانتقادی هعاشقان شعر. 2

 يهاسروده است، کرده تجربه را آن یآوارگ و یرانیو جنگ، خود که پورنیام صریق
 یحت و جنگ شاعر به رونیااز دارد؛ مقاومت و جنگ يمحتوا و موضوع با ياریبس

 يشعرها ،عشق زبان دستور (56: 1378)محقق،  .است شده معروف جنگ يالشعراملک
تمان دارد که با گف ییبا شعرها یزماني هفاصل دهه کی و است پورنیام صریق هشتادي هده

 زا بعد و دیرس دوم چاپ به ماه کی از بعد ،عشق زبان دستورغالب جنگ سروده است. 
 يراب یطرح»ي هگانسه مجموعه، نیا در. شد منتشر بار پانزده از شیب دهه، کی گذشت
 دهدیم نشان یخوببه را صلح و جنگ متقابل گفتمان دو ییگراهم ها«یآرمان» و «صلح

 در صلحي هواژ که طورهمان، (1)صلح يبرا یکه البته صلح دست باال را دارد؛ در طرح
 ریتصو به را یصلح يروزها شعر آرام يفضا ابد،ییم یبرجستگ رامتنیپ عنوانبه شعر نام
 ؛تاس داده انتظار به را خود يجا هالرزه از پر و پرآشوب پرتنش، گفتمان که کشدیم

 ياهرظ آرامش و صبررا در خود دارد.  يقراریو ب صبري هدوگان ییمعناي ههمگن که انتظار
 در امآر که يمادر کند،یم يباز شیهاگربه با که یکودک ییمعنا يهاهینما در خانه يفضا



 27    ـــــــــــــــــــــــــــــ ای در ادبيات تغزّلی فارسی...ی انتقادی، زیرگونهشعر عاشقانه

 

 ،يقراریاما ب و شده ممجسّ است، دهیچیپ خانه در که ياتازه يچا عطر و رفته سوزن نخ
 در که يپدر آمدن انتظار»: شودیم انینما در شدن گشودههردم و هرلحظه و با هربار 

 ( 15: 1395 پور،نیام) «.دارد خود بر را گمنام دیشه نام جنگ
 يهاهواژ تند، ضرباهنگ نیا با و است تندتر شعر ضرباهنگ(، 2) صلح يبرا یطرح در

شده  هدیبه چالش کش خفتیم خاک بر که يدیشه زبان از یدشمن و شکست و يروزیپ
من است/ که دش نیااگر فتح : »گفت دلش در نیچن/ خفتیم خاک بر که يدیشه»است: 

 یدر طرح يانتقاد ییگوتک نیا( 16 :)همان «هست؟ یشکست،/ چرا همچنان دشمن
 به يدیشهي یهنما در را داریپا صلح ییمعناي ههمگن و یایدمی( ادامه 3صلح ) يبرا

: شتنویم سنگ بر و زدیم خود خون در سرانگشت شهادت هنگامبه که کشدیم ریتصو
 که زین های( در آرمان16 :)همان «!جنگ بر که/ جنگ در نه/ یواقع يروزیپ دیام به»

 ینمت اندک رشیدشاعرانه و  يهاتیروا یکوتاه است، ریزنج و بند از ییرها رگریتصو
دارد.  یگپررن يانتقاد دگاهیاست، د افتهیسامان  ریزندان و زنج له،یکه با رمزگان قفس، م

( 22 :همان) است نشسته وارید يرو و گرفته منقار به یقفس که ياپرنده ییمعنا يهاهینما
 را يآزاد يروزها( 23 :)همان هالهیم پشت در زندان کف بر شده رها ریزنج ياکپه و

 ؛دریگیم اسارت و جنگ غالب گفتمان از همچنان را رمزگانش البته که کندیم ممجسّ
 ده،ش مذکور ییمعنا يهاهینما خلق سبب که یسبکي همؤلف شعرها، نیا در نیبنابرا
 .است صلح و جنگ متقابل يهاگفتمان ییگراهم

 رمنحص و درخشان ییمعنا يهاهینما دیبا تول عشق زبان دستوري هعاشقان يشعرها
که در  عاشقانه گفتمان است. داده شکل گرید ياگونهبهانتقاد را  ییمعناي ههمگن فرد،به

ز شعر ا بخش نیاهمراه بوده است، در  رشیو پذ میبا تسل یفارس کیسنت شعر کالس
 دندآمیپد در و یابدمی ییگراهم انتقاد و اعتراض یعنی آن مقابل ينقطه با پورنیام
ي هعاشقان يهرگونیز نیا یبررس. ابدییم کارکرد يانتقاد يعاشقانه شعر نام به يارگونهیز
 هب دل و عشق يهادواژهیکل  تیمرکز با عاشقانه يهاهینما دهدیم نشان پورنیام شعر در
ا ب پورنیام شعررا در  خاص يرگونهیز نیا نمود. پردازندیم قدرت يعمودي هرابط نقد

 یعرفکه به م گرید ينمونه چند یبررس با و میکنیم آغاز «عشق زبان دستور»شعر قطعه
 : میدهیم ادامه کند،آن کمک  شتریب

 دور دل دامن از عشق دست»: شودیم شروع یتعجب ياگزاره با عشق زبان دستور
 افتهی( ادامه 34 :)همان «داد؟ دستور دل به ایآ توانیم» يِ و سپس با پرسش انکار «!باد
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 کندیم دیتأک فردمنحصربه و رینظیب ییمعنا يهاهینما در و قّوت با شعر انیپا تا واست 
 به فرمان نیا نورزد، عشق که داد دستور دل به توانینم کرد، ممنوع را عشق توانینم که

 ساحل به يسر و نکند ساحل از يادی یکن حکم ایدر به که است بیعج اندازه همان
 به دوآمرفت و تکاپو در وستهیپ که ایدر يهاموج يداریشن و يدارید متجسّ با - نزند

 در زین و «عشق زبان دستور» در)همان(  .ستدیبا یبده دستور باد به و -هستند ساحل
آن  زیتي هلب که يانتقاد دهند؛یم شکل را انتقاد ییمعناي ههمگن هاهینما ،«ستانیچ» شعر
. ردآویم حساب به گناه و جرم و کندیم ممنوع را عشق که است یفرادست قدرت همتوج

 زین گرانید خواهندیم که باشند یاجتماع يهاگروه ای فرد تواندیم فرادست قدرت نیا
 مانه باشد، فرد خود درونقدرت برتر ممکن است  نیا یحت ای شندیندیهمانند آنان ب

 2.دهدیم دستور «نهاد» به که «وجدان»/ «فراخود»
 عشقي هدواژیکل تقابل حال نیع در و تعامل زین( 54 :1395، پورامین) «ستانیچ» در

 ایه که گرو انجامدیم ییمعنا يهاهینما دیتول به هبوط زین و دوزخ گناه، ینید رمزگان با
ي هعشق را الزم ،هاهینما نیا. دانندیعشق را جرم و گناه م کند کهمی نکوهشرا  يفرد
 :کنندیم ریتصو دائم هبوط و دمبهدم کندنجان را عشقیب یزندگ و کنندیم ممجسّ یزندگ
 است یعاشق هم ما جرم ،يآر م،یگنهکار ما
 ست؟یک ست،ین عاشق و هست آدم که آن اما يآر

 است کندنجان همان باشد، اگر عشقیب یزندگ
 ست؟ین است، يدشوار کار دل يا کندنجان دمبهدم

 است خندهیب یلب باشد، اگر عشقیب یزندگ
 ستیگر دنیخند يجا دیبا خندهیب لب بر

 است دائم یهبوط باشد، اگر عشقیب یزندگ
 )همان(. است یدوزخ آنجا هم نجایا هم ست،ین عاشق که آن

 حافظ رشع ییمحتوا نیتضم با ،ینید و عاشقانه گفتمان ییگراهم ،«یرانیح» شعر در
 : شودیم دهید آشکارتر

 شمیخو یشانیپر جمع خود خاطر چون       دست زدم آشفته يسویگ آن خم در تا
  شمیخو یمسلمان ز حافظ چو دهــشرمن      امروز یــپ از باز باشد اگر یــــیفردا

 (55 :)همان
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 زیرانگبچالش تیب نیا در کشد،یم ریتصو به را امتیق که است یزمان شاخص «فردا»
 «ییاگر از پس امروز بود فردا ياست که حافظ دارد/ وا نیاز ا یگر مسلمان»حافظ: 
 از تیب نیا زین نخست تیب در. بردیم راه زندقه و کفر سرحد تا( 369: 1368)حافظ، 
 : است شده نیتضم يرازیش حافظي هرندان و عاشقانه گفتمان
  کردم شانیپر زلف آن از تیجمع کسب       من که کام بطلب عادت آمدخالف در

 (264)همان:         
 اب را معشوق يسراپا فردمنحصربهي هعاشقان يهاهینما ،«تو يهوا در سفر» شعر در
 و يمو و قد تا گرفته او راهنیپي هدکم از کنند؛یم ممجسّ مانندیب وحالحس و شور
 :انجامدیم یاجتماع انتقاد به سرانجام و او دنیخند
 ... تو دامن از گل به گل شکوفدیدل م       وــت نـراهیپ يهـدکم وسفی حسن يا

 تو سوسن و سرو دارید من گلگشت       ستین سفر و ریس مرا تو يواـه در جز
 ! تو دنید نماز ن،ـم ياـــهچشم يا      نمازند در ییسو به رو هرکس و زیهرچ

 (35 :)همان           
 قعاش اند،دهیبرگز را...  و مقام و جاه ثروت، لیقب از ییهاقبله گرانید که یحال در
 خواهمینم تو يبرا جز من: است بهتر او يهامني ههم از که پرستدیم را یمعشوق تنها

 )همان(. تو من بهتر، من يهامن همه از يا/ را خودم
: کنندیم ریتصو پروایب و جسور را عشق ،ییمعنا يهاهینما عشق زبان دستوردفتر  در

  «ما يچندها و چرا و چون نیا از باشد رها/ عشق عالم؛ کار چراتریب نیا تا دییبفرما»
 یتمام که است هیگرانما يااندازهمعشوق به ،دفتر نیا در وچرا،چونی( ب39 :)همان
 رس او يهاچشم از نیزممشرق يهاعاشقانه یتمام بلکه نه و پورنیامي هعاشقان يشعرها

 :ان)هم «تیپا شیپ از زنندیسرم دهایخورش/ تیهاچشم تغزل شرق مطلع يا»: زندیبرم
درخشش چشم با حس  زیدر واژگان مطلع، شرق و ن یینور و روشنا يداری(؛ حس د41
که  کنندیم نورباران را معشوق سر تنهانه و ردیگیتغزل و عشق در تعامل قرار م یدرون
 وشخ يبو دوم، ییمعناي یهنما در. دیآیم دیپد اریبس يدهایخورش زیاو ن يپا شیدر پ

 سمانآ به عیسر ریرپذیتکث ِ ییایبو حسي هالعادفوق قدرت با او وجود عطر و معشوق
 خود آن از را آسمان يلوفرین رنگ و شودمی بیرنگ ترک يداریو با وجه د رسدیم
 قعاش به يااندازهبه گرید جانب از واست(  آسمان از تريلوفری)عطر معشوق ن کندیم

 در لباسش رنگ و تنشي هحیرا با همراه او يکو يهوا و او عشق که شودیم کینزد
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 رمهُ  در دهیچیپ/ تريلوفرین آسمان از تو عطر يا»: چدیپیم عاشق داغ يهانفس رمهُ
 شقعا يهانفس تنگي هگرفتن معشوق در گستر ي)همان(. پس از جا «تیهوا میهانفس

 شگستر يااندازهعشق به ،يبعد ییمعناي یهنما در شعر، یعاطف تنش افتنیشدّت و
 و رنگ پژواک/ باران تو چشم یقیموسي هنییآ» :شودیم زاده گل و باران در که ابدییم
 یقیموس با تعامل در معشوق چشمي هنییآ يدارید حس؛ )همان( «تیصدا موج گل، يبو

 معشوق يصدا موج با گل يوبورنگ ییایبو و يدارید حس زین و ردیگیم قرار باران
با  ،زندیم پل عاشقي هدست معشوق که بر شان يداریوجه د نی. همچنگرددیم یکی

 و کندیم ریتصو را تینهایتا ب یعشق یابد ومی بیترک ینبض آب ياحرکت جسمانه
 تحال با عاشق چشم در معشوق يپا يجا ماندنیباق يتقاضا که شعر یانیپاي یهنما
 : کشدیم ریتصو به را جاودانه عشق امتداد است، التماس و يزار
 تینهایب تا یپل من، ياــهشانه بر /یآب نبض يا يزد پل تیهادست با

 )همان( تیپا يجا بماند یباق من چشم در/ اداــمب روز اــت بگذار کمدست پس
 ،دخواهنیم جاودانه و پروایب جسور، را عشق که فردمنحصربه ییمعنا يهاهینما همهنیا

 امند از عشق دست»: دهندیم دستور که ردیگیقرار م يافراد ایدر تقابل با خواست فرد 
تقدیم کرده دوستان هنرمند  بهشاعر که « دل يهیسرما» شعر در (35)همان:  «.باد دور دل

 ییگراهم با که ییمعنا يهاهینما و شودیم تکرار ینه وجه با «دینفروش» فیرد است،
 گریاز شاعران و د ییهاگروه متوجه را يقو يانتقاد اند،شده دیتول عاشقانه و ینید گفتمان
 حنجره نیا :برندیم کار بهرا با واژگان بارور از عشق نابجا  هاشیستا که کندمی یهنرمندان

 (66 :)همان دینفروش را هاخاطره نیا پنجره، نیا/ دینفروش را صدا باغ نیا
 باغ يدارید وجه با کلمات و صدا و حنجره داتیتول يداریشن وجه اول، مصرع در

 و شارز و یافته است بیآن ترک يافروزدل و يزیانگدل ،یشاداب طراوت، ،یرنگارنگ و
و  ریحذت ،یبار نه «دینفروش»فعل  نیبنابرا ؛شودیم ترینیع و ترمحسوس کلمات يبها

ي هرپنج يدارید وجه زین دوم مصرع ییمعناي یهنما در. ردیگیم خود به بیشتريهشدار 
 يدکاربر با پنجره و کندیم دایپ تعامل هاخاطره مرور يداریشن حس با باغ به گشوده
 بر عشق با هاخاطره یختگیآمهم. هاخاطره به هم و شودیهم به باغ گشوده م ،دوگانه

 يادآب رتیغ هم/ است یفروش عشق اگر يبار شما شهر در»: دیافزایم آنها يبها و متیق
 )همان(  «دینفروش را ما
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 زین و گفتمان نیا مرکز عنوانشعر، با حضور گفتمان عاشقانه و دل به نیدر ا
 هوج: شودیم دیتول «خدا رازي هصندوقچ» ییمعناي یهنما ،ینید و عارفانه يهاگفتمان

 یدرون حس ،یمیقد آرام يهاخانه در نیشیپ يهانهیگنج یتداع با صندوقچه يدارید
 دل. افزوده استآن  يبر ارزش و غنا وساخته  ترینیع را خدا رازي هناشناخت و قیعم
 هب شود،یم لیتبد ءی/شابژه به معرفت و شناخت عواطف، احساسات، مرکز عنوانبه

 هب تنها،» ؛شودمی محافظتکه در درون صندوقچه  گرید ياو راز خدا به ابژه صندوقچه
 دل نیهمچن)همان(  «دینفروش را خدا رازي هصندوقچ/ ماست دل به ما یخوشدل خدا،
 لیتبد بودنیقلیصدرخشش و  ،یینماواقع يهاصفت با ياابژه به ،يبعدي یهنما در
 در. کند منعکس خود در را گرید يهاابژهي ههم تواندیم که يانهیآ نه،یآ به ؛شودیم

 لد جز يانهیآ خدا دست در»: شودیم لیتبد شما، به گر،ادارکي هسوژ به ابژه نیا ادامه،
 ياهابژهي هکنندادراک تنهانه« شما»)همان(  «دینفروش را شما د،ییشما نهییآ/ ستین ما
 اندک يبها به را آن و است نیسنگ آن يبها پس ؛هست زین آنها گرنشیآفر ،است گرید

 یاجتماع يهاروهگ نقد شعر یانیپا يهاهینما در ینید گفتمان افتنی یبرجستگ با. دینفروش
ک اشاره به مناس شود؛یم دهید تريقو است، شده ادی «هنرمند دوستان» عنوان با آنان از که

 میمفاه نیب تعامل يبرقرارچشمه،  افتنیهاجر در  یو سع لیاسماع یتشنگ ،یمیحج ابراه
 یشتال و مذکور ینید میمفاه با پرواز و ییرها و شما/انسان يوجود قتیحق و دل عشق،

 و ترینیع شما/انسان و دل عشق، ارزش رد،یپذیم انجام آنها آوردن دست به يبرا که
 :شودیم ترملموس

 دینفروش را رها پروازي هپروان /دـنلول کرم زـجبه پروانهي هلیپ در
 دینفروش را صفا و یسعي ههرول نیا /میدیرس چشمه لب و میدیدو عمر کی

  دینفروش را دورنماي هرـمنظ نیا /راه نـیا زلـمن اگر ماست نظر از دور
 (67 :)همان

 یوجهبه رپونیام يشعرها از گرید یبرخ دربا گفتمان عاشقانه  ینیگفتمان د ییگراهم
به  حیبا تلم ییمعنا ییهاهینماکه در آن « شب اسطوره»مانند  شود؛یم دهید انتقاد از يعار

و آهنگ واژگان در محور  نیو حضرت آدم خلق شده است. طن یداستان حضرت موس
 سحلول مقدّ  ینوع يدهندهنشان زند،یموج م شعر در که يشور و وجد و ینینشهم

منطق  و ياریانتقاد به مدد هوش زیرا گذارد؛ینم یانتقاد باق يبرا ییجا که استمعشوق 
 :رسدیبه انجام م
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 امشب خودم در امشده تکلم يموسا /مـکلمات طور به دهیتاب وــت نور تا
 امشب خودم در امشده ترنم باران / رمــشع به تو نام نمنم مگر دهیبار
 (56 :)همانامشب خودم در امشده گندمي هاسطور / هبوطم دام هم و ییداناي هدان هم

 قرار گریکدی با تعامل در کلمات يداریشن وجه و نور يدارید وجه ها،هینما نیا در
 یستگبهم یقرآن و یتورات فرهنگ عمق با او «میکل» صفت و یموس حضور با و گرفته

دانه بر حس  يداری. آنگاه که وجه دافزوده استشعر  يااسطوره وجه يغنا بر و افتهی
 را« وطدام هب» بیو در ادامه، ترک «ییداناي هدان» ریاضافه شده و تعب ییدانا یمتعال یدرون
ي هاسطور» ییمعناي یهدر نما وآورده  دیپد یو حس درون يداریتعامل حس د نیهم با

شعر عاشقانه  نیا یفرهنگي یهمابن و يااسطوره قوّت اوج« در خودم امشب امشده گندم
 «دوش» مفهوم با یفارس شعر به آشناي هخوانند ذهن در که امشبي ه. واژیافته استنمود 

 ظحاف يهاغزل  ژهیوبه و یفارسي هعارفان-عاشقانه غزل در شبانه یروحان مکاشفات و
 . است کردهشب اسطوره را بارورتر  ابد،ییم وندیپ

 
 عشق زبان دستوراز  شيپ پورنيام صريق یانتقادو  عاشقانه گفتمان. 3

 در. است غالب جنگ گفتمان 66-64 يهاسال يهاسروده در ژهیوبه ،ناگهان يهانهیآ در
 يهادل ،«آفتاب حمل» شعر در جمله از شود؛یم زاده عزا گفتمان در عشق دفتر، نیا

 به هک را يدیشه ،یآسمان هر از بارترستاره چشمان و یخزان هر از ترغبارآلوده و تريابر
 حمل خود يهابر شانه ،است آفتاب یشناکیرو و یگرمابخش ،يآورنام ،یدرخشندگ

 سربلندِ  قعش تنها که انددهیخم چنان پرپهنا وآفتاب بلند  نیا نیبار سنگ ریو ز کنندیم
از  ،وندشیم زاده شعر نیا در که ییمعنا يهاهینما. باشد گرشانیاری تواندیم بلندآستانه

 : رندیگیم عشق جان یو حس درون يداریتعامل حواس د
  ستین یاز چشمم آسمان رـــبارتستاره /تـسین یــخزان دلم حزن ز ترگرفته
 ستین یآستان عشق، يا تايسربلند به / ستین ینیآست اشک، يا تایپاک يسزا
 تـسین یبانیهسا تو دست دو پناه جزهب /است خم آفتاب حمل از امشانه که مرا

 (347: 1395 پور،نیام) 
 رونیب به درون از ییمعنا يهاهینما يریگشکل جهتِ که جاآن ،ناگهان يهانهیآ در
 رونیب جهان يهادهیبه پد …و  يقراریب و يصبریب اندوه، و غم یدرون حس است،
مان، و المسه باران، آس ییایبو ،يدارید ،يداریتعامل با حواس شن قیو از طر افتهی يتسرّ
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 یدرون حس نیا هرچه و درآورده استخود  ریباغ، گل، جنگل، هوا، ابر و ... را به تسخ
 از رد؛یگیم اوج ییبایز نظر از شعر و شودمی دوچندان زین ریقدرت تسخ ،باشد تريقو

 :«يقراریب» شعر در جمله
 است يابر هوا حجم حوصله،یب آسمان / است يصبریب باران شرشر هاناودان
 است يصبریب زیلبر مختصر يبارهــکول /در وبـــچارچ در منتظر يهاکفش

   است يجبر یزندگ مثل که يدرد تب در / مرد کـی یشانیپ تپدیم شهیپشت ش
 ( 375 :)همان       

( ی)وطن ياخانه از دفاع به عشق رد،یگیم عشق از را خود قوت شعر نیا در يقراریب
 يراب امخانهشعر  نیو تضم ینامتنیبي هرابط وهواحال نیا در. است يابر روزها نیا که

 مایکه ن آلودمه يروزها با جنگ گرفتار وطن امروز نیب(، 76: 1393) جیوشی مایاز ن است
ي هینما در را دارشهیر عشق نیا تکرار و کندمیبرقرار  وندیاز آن سخن گفته است، پ

 ،«ستا يابر امخانه»: سدینویم گرید بار مات يهاشهیش يرو به که یسرانگشت ییمعنا
 . بخشدیم متجسّ
 دیتول جنگ يهاخاطره با ییمعنا يهاهینما دفتر، نیا 71-67 يهاسال يهاسروده در

ه اگرچ ؛باز هم گفتمان غالب جنگ است یعنی ،روزها آن يبرا یدلتنگ اظهار و شودیم
( 256 :! )همانشودیم تنگ هیگر يبرا دلم یلیخ/ روزها نیا: شودیم رانده نهیزمبه پس

 ادی به روزها نیا/ گرید/ بود نینخست نام که را لیهاب/ دانتیشه نام شماریب از و
رمزگان همان رمزگان جنگ است:  ،(264... )همان: بود من گرید نام/ لیهاب/ يآورینم

 ییجوصرفه سال در( 248... )همان: خواندیم نماز/ دیخورشي هجنگل/ بر جناز یتمام
 و/ شد بدل زخم به/ ما لبخند/ زد پرپر/ ما لبان يرو/ دهیپررنگ يهاپروانه/ لبخند
 يهاهینما حرکت جهت هاسروده نیا در( 249... )همان: دیرس استخوان تا/ مانیهازخم
 شکست به ی، حس درون«آواز عاشقانه»از درون است به درون؛ در شعر  بیشتر ییمعنا

 ییمعناي یهنما «شکست گلو در» يشعر فیرد دهد؛ینم تیفعالي هاجاز یرونیحواس ب
 آورحزن و قیعم يانتقاد و بخشدیم متجسّ را ییایگو حس بازماندن حرکت از که است
 و ندارد سرودن يهوا گرید دل ،«شکست گلو در ماي هعاشقان آواز»: دهدیم شکل را

 رد گشاعقده يهاهیگر و است مانده دل در خوردهگره و سربسته زین بغض یدرون حس
 بر و هاگل پرپرشدن با نیشیپ يشعرها در که عزا يهايها که افسوس و شکست گلو
 گلو در» نکی( بلند بود، اشهادت ییمعنا يهاهی)نما درخت يهاشاخه افتادن خاک
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 دهیبه خواب بدل شد و آن خواب پر ،رفتیم آن انتظار که یخوب يروزها آن ؛«شکست
 در»و  ندانداشته ییبازگو مجال گرید زین هاخاطرهاست و  افتهیو تحقق ن رفته دست و از
 باد بر مباداها و شد لیتبد ریتحذ و مبادا به مانیباداها و آرزوها یتمام ،«شکست گلو

فرصت  یخود را به همان سکوت داد و حت يو جا «شکست گلو در» هاپرسش رفت،
 حق/ شکست گلو در ماي هعاشقان آواز»دل ناتمام ماند:  يهااز دست رفت و حرف زین
 (297-296... )همان:  «شکست گلو در صدا بود، سکوت با

الل که با پرسش  يهاهیگر و کال يهابغض مانند يهاهینما زین «نیچن چرا» شعر در
ا در ر انتقاد ییمعناي ههمگن ،شودمیبرجسته  يشعر فیرد در جایگاه «نیچن چرا»مکرر 

 :بخشندیم مشعر تجسّ
 ن؟یچن چرا من الل يهاهیگر/ ن؟یچن چرا من، کال يهابغض
 ...ن؟یچن چرا من الی اهتزاز/ شد؟ چه امیآب مد و جزر
 ن؟یچن چرا من زوال شد فیح/ افتی انقراض اعتراض نسل

 (313 :)همان ن؟یچن چرا من سؤال جرئت!/ زیعزي هچگون يا و چرا يا
ت جرئ» یو حت پاسخیب يو انتقادها ها«نیچن چرا»و  ها«شکست گلودر » نیا امدیپ
 نیا/ ریپ و کور ریکو نیا ر،یکو نیا از امخسته»است:  یخستگ ،و انتقاد نداشتن« سؤال
 ش،یرو که جنگل ییمعناي یه(، نما300 :)همان «ریناگز سقوط نیا ل،یدلیب هبوط

 ات شودیم ریپ و کور ریکو به لیتبد نکیا داشت، خود در را...  و يسرسبز طراوت،
 ریکو نیاما در هم ؛بخشد متجسّ راو ...  گیغبار و ر ،یتشنگ ،یخشک ،یحاصلیب

 سافرم ییمعنا يهاهینما با شود،می یزندگي یهاست که دستما «عشق»عطشناک، جوشش 
 :ریمس نیهم در او با آشناشدن و بیغر
 ریمس نیهم در تو با شدم، آشنا تو با/ شتنیخو ارید در ب،یغر مسافر يا

 !رید چه یول دمتید! دور چه یول دمتید/ يزد صدا مرا تا وکورسوت ریاز کو
 ریاس هالهیم پشت طرف، نیا در منم نیا/ رها هالهیم پشت طرف، آن در ییتو نیا

 (301ان: )هم ریکو نیا از امخسته ببر، مرا خودت با/ ریبگ یکودک مثل مرا،ي هخست دست
وجود زردي و با را  دیام ناگهان يهانهیآدفتر  انیعشق است که در پا نیهم و

هاي ي دشمنان و خنجر دوستان و زخمپژمردگی، داغ و خون دل، گردن سپردن به دشنه
 :داردیم نگه زنده شماربی

 میانسپرده زییپا به دل یول /میاسراپا اگر زرد و پژمرده
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 (314 :...)همان میاخوردهترک خاطرات از پر/ پنجره لب ،یخال گلدان چو
 فتمانگ آمدن شیپ با رد؛یگیم شکل دیام ییمعناي ههمگن ،آفتابگردانند همه گلها در
 اشتهک خاک در دفتر نیا ییمعنا يهاهینما در افتد،یبه خاک م صبح تنفس در آنچه صلح،

 دیام آفتاب، و آب شه،یر درخت، شعر نیا در است؛ جملهنایاز «قرارداد» شعر. شودیم
 :بخشندیم متجسّ ینیع و یواقع را
 ؟یجاگذاشت/ کجا ناگهان/ را شیخو يهاشاخه/ آشنا درخت يا
 ؟یکاشت باغچه کدام در را شیخو يهادست:/ فروغ خواهرم قول به ای
 :باد برقرار/ ما انیم ابد تا/ قرارداد نیا

 آبرو من چشم به تو/ دهمیم آب تو دست به من!/ تو يهادست يجا به من يهاچشم
 آفتاب به ما يهاشاخه/ آب به ما يهاشهیر: دهمیم قول/ تو قراریب يهاچشم به من/ !بده
 (115! )همان: میشویم سبز دوباره ما/ رسدیم

 ،يقو يداریشاخ و برگ فراوان و با وجه د یدرخت آشنا، با تداع ییمعناي یهنما
 ناخواسته، یجنگ در را خود يهاشاخه که یوطن ؛بخشد متجسّ را وطن مفهوم تواندیم

در دو جهت رو به باال و  شاخهیب درخت ییمعناي یهنما. است داده دست از ناگهان
 به رو کالم يدارید وجه آب، به خود يهاشهیر رساندن يبرا است؛ حرکت در نییپا
 و اشدب يداریپا و ياستوار میمفاه بخشمتجسّ تا رودیم شیپ عمق سمت به و نییپا
 تا است حرکت دررو به آسمان  يداریخود به آفتاب، حس د يهاشاخه رساندن يبرا

 و شودیم سبز دوباره نیقیبه وطن يآشنا درخت. باشد يسرافراز و يسربلند گرمتجسّ
 عاشقانه وا به فرزندانش يهادست که داشتهنیاز  ايياریو  یکمک بهدوباره  سبزشدن يبرا
 در خاک کاشته شدند.  نینازن يهااما خود آن دست ،اندرسانده ياری

 از يشعر نیتضم با رد،یگیم شکل ینامتنیب یتعامل در رساندنياری ییمعناي ههمگن
 شده ادی او از م«خواهر» شاخص با یعاطف يریتعب در که( 486: 1394) 3فرخزاد فروغ
 زن، هن و مرد نه که گاهآن ؛است جنگ دوران یعاطف گفتمان گریتداع که يریتعب است،

 کی يهاشاخه و خانواده کی ياعضا یعنی بود؛ برادر و خواهر بلکه آقا، نه و خانم نه
 ياری یکه تعامل حس المسه با حس درون رسانياری يهادست ییمعناي یهنما. درخت

 عشق پرشور یدرون حس و شوندیم کاشتهباغچه  درعاشقانه و کمک را در خود دارد، 
 صدچندان شود.   آنها قدرت تا دیآیم هادست ياری به
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 تدس يدیناام و دیام ست؛ین ثابت ییمعناي ههمگن دیام دفتر، نیا يهاسروده در اما
 ییمعنا يهاهینما و بازدیم رنگ کم، کم«قرارداد»پرشور شعر  دیام شود؛یم دست به

به  دهدمی (126)همان:  «داللت» شعر در را خود يجا آفتاب و باران ش،یرو ،يسرسبز
شهر که  يسرب و دود هوا يایدر ورورفته،رنگ آفتاب غبار،یب راندودیق يهاابانیخ

 یباران و نم و ستین آن به يدیامي هدوگان يمعنا با -زدیخیبرنم آن از يبخارهرگز 
 ياگرها که ییمعنا يهاهینما با( 132-130)همان:  «توانستمیم اگر» مانند ییشعرها. ندارد

 يدیناام ییمعناي ههمگن کند،یم ترفیضع و فیضع هاآن در را دیام یدرون حس یاپیپ
 یشعر حس درون نیدر ا ییمعنا يهاهینما شیزاي یهدستما اگرچه ؛دهندیم شکل را

 :اردد نگه زنده را دیام تا دهدینم اجازه عشق به متن یشرط ساختارپرقدرت عشق است، 
 يرد پا اگر/ ببارد شبنم يجا را تو درشت يهاچشم یشب/ زیکری توانست،یم آسمان اگر

اگر بود/ اگر  یدلم ب يهاحرف اگر... کردیجارو نم کوچه نینگاه تو را/ باد و باران/ از ا
 !نمیبب گرید بار کی/ دور از/ دور يا/ توانستمیبود ... تو را م بیشترفرصت چشم من 

ي هنشان با( 163 :1395پور، امین...« )اگر از» عنوان با يشعر در مکرر، ياگرها نیا
 ییمعنا يهاهینما خلقِ يِآزاد و ابدییم امتداد خوانگفته ریضم و ذهن در...« » ياسهینو
 انجامسر و «ای» به «اگر» از گذر ،یطوالن سفر کی ییمعناي یهنما. دهدیم او به را شماریب
ي هدرج زانیم و یکالمدرون مخاطب حضور لزومبر و  بخشدیم متجسّ را «دیبا» به

 به راگ اگر از/ امگذشته اگر الف از/ دور ریمس نیا از عبور در: ... کندمی دیتأکاو  حضور
 !يدیبا چقدر تو/ اگر همهنیا انیم در/ یراست... ناکجا به کجا از/ امدهیرس ای

 يدیبه ناام يدهایام «کو» يانتقاد فی(، رد178 :)همان «ینشان» شعر در نیهمچن
 یدرون حس با غنچه يدارید حس شعر، نیآغاز مصرع در .کند یرا تکرار م دهیرس

 «ینشان» شعر ییمحتوا نیتضم با ینامتنیب ياو در رابطه است گرفته قرار تعامل در یدلتنگ
 و؟ک باغ راه بگو م،یاغنچه دلتنگ: ردیگیم را باغ راه سراغ(، 336: 1389) يسپهر سهراب
 مورد اصرار به که نور و ییروشنا و چراغ يدارید وجه بعد، مصراع در و( 178 :)همان

 قرار هیدوسو یتقابل در یرگیت و چراغ یخاموش با و سکوت و یخموش با تقاضاست
کوچه/  يداری)همان(. در ادامه، وجه د «کو؟ چراغ را خدا م،یامانده خاموش»: ردیگیم

 ار باغي هگمشد راه(، يسپهر شعر نی)تضم است سبزتر خدا خواب از که یباغکوچه
 «داغ» ياالمسه و يدارید حس با عشق پرقدرت و يقو یدرون حس کند؛یم ریتصو

 غالب گفتمان جنگ که آنگاه -شیپ يهاسال ده،یآفر را عشق داغ ریتعب و افتهی تجسم
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 نکیا بود، ما وطن و ماي هخان چراغ و چشم ه،یگرانما عشق نیا -بود صریق يهاسروده
 :ردیبگ را آن سراغ که ستین زین یچشم یحت و شده گم عشق آن
 کو؟ باغکوچه آن ینشان کو، خانه آن/ بگو سبزتر، خدا خواب ز ياکوچه کو

 )همان( کو؟ سراغ ردیبگ چراغ از که یچشم/ بود عشق داغ ماي هخان چراغ و چشم
 در دهد، ارجاع بدان شاعر تا ندارد ینشان رونیب يایدن در اگر عشق یدرون حس اما
 یفارس شعر یتغزل گفتمان از گرگونید یمتجسّ باهمه آفتابگردانند  گلها ییمعنا يهاهینما

 من غزلي هویش به اما/ خال و خط و زلف و رخ يهاواژه واستیش»: شودیزاده م
 که است يقو پورنیام شعر در يااندازه به عشق یدرون حس(، 182 :)همان «خوردینم
 د،هستن معشوق يدارید ییبایز يکنندهفیتوصرخ و زلف و خط و خال که  يهاواژه با
 به را عتیطب يهادهیپد تمام عشق پرقدرت حس نیبنابرا. ابدی بروز و ظهور تواندینم

 ند؛کیم دیتول را يفردمنحصربه و رینظیب ییمعنا يهاهینما و آوردیدرم خودي همحاصر
ا بر ت ندیآیم فرود ینوعبه کیهر شانیبزرگ تمام با ماه و شب آسمان،هفت د،یخورش

خم شد  دیخورش»چو ماهش بوسه زنند:  ينگاه معشوق، گرد راه او، تار مژگانش و رو
 قرص تا ]بوسه حالت در هالب يدارید سمتجّ با[تا نگاهت را ببوسد/ گل غنچه شد 

 (194 :)همان. ...  ببوسد را ماهت
 يهایجانفشان و هايفداکار یخال يجا و جنگ و صلح گفتمان دو ییگراهم با
 رنگخون ییمعنا يهاهینما که یقیعم يباورها یخال يجا زین و جنگ دوراني هعاشقان

 دستور زبان در سپس وهمه آفتابگردانند  گلهادر  د،یآفریم جنگ تپش و تاب در را
 يقادهاانت به سر و ابدییم انیهذ و پرتب یحت و کرانیب قدرت عشق یدرون حسعشق، 
 : بردیم یاجتماع
 تروادیم تبم از عرق يجا به/ آتش که عشقم انیهذ گرم چنان

 تراودیم اربمی هر ز اجابت/ دیبرآ ییدعا تا لبم بر دل ز
 (196)همان:  تراودیم مذهبم از که يکفر به/ بنازم ازم،ینیب ایر نید ز

 یسفار يعاشقانه غزل يگونه با پورنیام يانتقاد يعاشقانه شعر در معشوق و شقع
 الحتم معشوق، به سراپا که یغزل است؛ متفاوت م،ینیبیم يسعد شعر در را آن اوج که
 حاالت عاشق، به شاییاعتنایب او، لب لعل و خمار نرگسان ش،یابرو کمان او، ییبایز و

 که مشروطه يدوره يانتقاد غزل با نیهمچن. پردازدیم...  و معشوق و عاشق یعاطف
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 یخواهیآزاد میمفاه و دهیرس وطن به فرد از و افتهی گسترده یمفهوم آن در معشوق
 شده است، تفاوت دارد.  دیبرهنه و شعارگونه تول صورتبه
 يهاونهگ ،یسبک يمؤلفه کی عنوانبه متقابل يهاگفتمان ییگرااست که هم یگفتن   
 سروده ییهاعاشقانه شاملو احمد ازجمله ؛است آورده وجود به را عاشقانه شعر از يگرید
 در ارزهمب و عشق يهاگفتمان ییگراهماست، مانند:  افتهی ییگراهم مبارزه گفتمان با که

 و/ کرانیب دشت در/ تنگ دیام دختران! / دشت دختران ؛«یآبائ قلب زخم از» شعر
/ تو/ مرا ؛«شبانه» شعر و( 56-53: 1380! ... )شاملو؛ تنگ يهاخلق در/ کرانیب يآرزوها

( و 26-23: 1375... )شاملو، غزل؟ يا/ يادهیقص کدام صلت/ یراستبه/ یستین/ ییسبیب
/ دهیسرپوش يکوچه از/ گذردیم اسبش رقصان يمضربهبا سُ ؛«یرمیسم»در شعر  زین

/ مینسیب شب در/ یخرمن يباال/ یئستاره/ سکه هر برق/ نشیقراب بند تسمه بر/ ،يسوار
دست  نیاز ا يگرید ي( و در شعرها290-289: 1380... )شاملو، یعشق یالتیا شب در
 است. گرید یپژوهش ازمندیکه ن

 
 یريگجهينت. 4

 تسنّ  رد که عاشقانه گفتمان دهدیپژوهش نشان م نیدر ا افتهیانجام يهالیتحل و هیتجز
عر از ش یبخش در است، بوده همراه رشیپذ و میتسل با عموما  یفارس کیکالس شعر
 يارگونهیز شیدایپ در و افتهی ییگراهم انتقاد و اعتراض یعنی آن؛ مقابل ينقطه با پورنیام
 يهاهینما پور،نیام اشعار از قسم نیا در. ابدییم کارکرد يانتقاد يعاشقانه شعر نام به

 شعر یلتغزّ گفتمان با متفاوت یمتجسّ در دل، و عشق يهادواژهیکل تیمرکز با عاشقانه
 و آفتابگردانند همه گلها درممکن ساخته است.  راقدرت  يعمود يرابطه نقد ،یفارس
 یانیپرتب و هذ یو حت کرانیقدرت ب ،عشق یدرون حس ،عشق زبان دستور در سپس

 تقوّ يدهندهنشان که ییمعنا يهاهینما انجامد؛یم یاجتماع يانتقادها طرح به و ابدییم
 سترشگ را متن جهان است، توجه قابل یمتن رشید و بسامد با عشق یدرون حس گرفتن

 ییفضا ییایو بو يداریشن ،يدارید ،ياالمسه احساس با همراه واست  دهیبخش عمق و
 . کندیم جادیاانتقاد  رشیپذ يبرا را محسوس

 توانندیم هانپژوسبک ،یسبک يامؤلفه عنوانبه متقابل يهاگفتمان ییگراهم یبررس با
 در را هادوره سبکي همطالع ایاز شاعران  کیشعر هر یسبک يهاصهیخصي همطالع
 رسانند. ياری یفارس شعر يهارگونهیز و هاگونه ییشناسا بهتا  دهند قرار خود کار دستور
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 هایادداشت
 ياهدوکلم گاه :است نوشته و دانسته مهم را یاختراع يمتضادها ای هامترادف یبررس زیجفر. 1
ا ر دیجد يهامخالف ای هامترادف متن در ندارند، گریکدی با یارتباط چیه بافت از خارج که
 يهدرباراتفاق  نی( و گاه همکیک نییبود، نه تز نیماش ي)مانند: آن نگهدار آورندیم دیپد

 و ترادف برابر در یاختراع يهاتقابل و هاترادف. افتدیم هاپاراگراف یحت و بندها ها،عبارت
 هدیبرگز يهامتن در. ردیگیم قرار اند،شده نوشته لغت يهاکتاب در که یمعمول يهاتقابل

بودنشان،  یاختراع ای یمعمول ها،تقابل و ترادف نیا یکیدئولوژیا راتیتأث یبررس به توانیم
. تپرداخ یاجتماع يمعناها در ارتباط با نهادها نیا ریها و تفسآن یمنف ایمثبت  يدرجات معنا

(Jeffries, 2010: 59) 
ام نظ ایمنطق  چیاست و ه زیغرا يارضا یدر پ صرفا   ،دارد يجا ناخودآگاه ریضم در که «نهاد». 2

 یعنی است؛ اخالق اصل رویپ «وجدان»/ «فراخود» کهیدرحال ؛تابدیبرنم را ياکنندهمحدود
 يودعم ۀرابط در است، شده شناخته روان فرشتگون بخش عنوانبه که یبخش وجدان/ فراخود
 فمعرو روان یمنیاهر بخش عنوانبه که نهاد به و دارد را برتر قدرت ای «فرادست» جانب قدرت
 . دهدیم دستور است،

 کارمیم باغچه در را میهادست... . 3
 دانمیم دانم،یم دانم،یم شد، خواهم سبز
 مايانگشتان جوهر يِگود در پرستوها و

  (486: 1394فرخزاد، به نقل از یوسفی ممقانی، ) گذاشت خواهند تخم
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