
 

 

 تحلیل گفتمان شعراهی کواته سّیدحسن حسیني

 (مسئول  جنوب؛ نو سنددانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران یات رارسیّ زبان و ادب  اراستاد) ادهن تمنصوره ثاب
 (جنوبدانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران ی؛ات رارسیّ زبان و ادب یدکتر یدانشجو) یانمحّمدصادق رحما 

 ی  پر در ،مرتن یرلتحل و  رهبرا تجز و،اسرت  یاشتهر ینب  کردرو یگفتمان نوع ی  انتقاد یلتحل: یدهچک
 یلروش تحل از یریگبهره با ،تا اندآن پژوهش بر  نا نو سندگان  آن است.  از ی نسبتا  دق یخوانش ۀعرض
 ّیدحسرنکوتراه س یشرعرها در راو...  یو ررهنگر یو اجتماع یاسیانعکاس مسائل س ،گفتمان ی  انتقاد

  رنا . درنردآن بپرداز یرین  مرتن( و جامعره و تب مثابرۀمتقابل شعر )به ۀرابط ی  چگونگ و به بیابند یینحس
 ی  انتقراد یرلتحل»روش  از ،گفتمان وجود دارد یلتحل  که دربار یمتفاوت  کردهایرو یان  م از ،پژوهش

هرا روش  گررد ترر از، جامعیلگرانتحل از یاریبس اور  بهب ،ست؛ چراکهااستفاده شده« گفتمان ررکالف
 یکرنش گفتمران ؛(ی )توصر یسرطح اسرت: کرنش متنر بر سره مبتنی. روش ررکالف رسدیم نظر به
  نشری،گز ورت  صرهب ینی،حسر کوتراه   یشرعرها مقالره،  رنا (. دریرین)تب یو کنش اجتماع ؛(یرتفس(

 شرعرها مردار  گفتمران یهافهتا مؤلّ  ستاشده یلتحل و یبررس یکررح ژنر ینوشدارو شعر  همجموع از
 هرای ژگیشرد و صمشّخ  یلتحل  نا شود. در یانب یو اجتماع یو صور  یمحتوا یلسه سطح تحل در

انسرجا   و ها،یبنردعبارت  ی،هرا، روابرط معنراهرا، رعلآواها، واژه یرنظ رر ینیزبان شعر حس ی  صور
 هردف بنابرا ن،. دهدیم عقیدتی ۀشعرش جنب است و به یگفتمان ارزش و بار   یدارا رر یمعنا و یصور

 ی  اجتمراع یساختارها آن با یوند  پ ی  و چگونگ ینیشعر حس در موجود هایگفتمان نو  تبیین پژوهشگر
 ی،گفتمان اجتماع از: نداعبارت ینیحس ّیدحسنس شعر   غال  در یهاگفتمان یجه،جامعه است. درنت

 محور است.انقالب ی  گفتمان اجتماع او شعر   گفتمان در  ن. بارزتریاسیو س  انه،راگقاخال ی،ررهنگ
رارح  ینوشداروگفتمان،  ی  انتقاد یلتحل ی،شناسزبان ی،شعر کوتاه، شعر انقالب اسالم :هاواژهیدکل

 .ینیحس ّیدحسن، سیکژنر

                                                      
 M_sabetzadeh@azad.ac.ir  
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 مقّدمه .1
 «گفتمران ی  انتقراد یرلتحل» برانگیخترهاقبال پژوهشرگران نقرد ادبری را  ،های اخیردهه در ،ای کههنظر ّ 

شناسری سبک و تحلیل متون ادبی طر     از ،«اتادبیّ »با  ،گفتمان . نقد زبانی و تحلیل انتقادی  است
گفتمران  ی  انتقراد یرلتحل»ۀ نظرّ ر مبتنری برر حاضرر است. بنرابرا ن، روش پرژوهش   ادبی مرتبط و نقد

ه توّجر کش  و تحلیل نگررش شراعران معاصرر، برانیز ادبی و  وناست. رو کرد تحلیل مت 1«ررکالف
توانرد بسریار کارآمردتر و می ،تحلیل گفتمان ر  منظ سیاسی از رت اجتماعیای و موقعیّ زمینه بارت   به

شرعرهای  در ،رتر باشد. سّیدحسن حسینی ازجمله شاعران انقالب اسالمی اسرت کره توانسرتهمؤثّ 
کوتراه  شرعر  کنرد.  ن متن و باررت ارتبرا  برقررارایم، نوشداروی ررح ژنریک و ژه دربه ،خود کوتاه  

زبران،  پیرا گری  کلمرات، طرر  سراده و آشرکار، بری رشرردگی و حجرم کرم  چون   یهایژگ و بارر
 تی  های شعر سرنّ گونهد گر  مقا سه با در ررای اجتماعیههطبیعت و دغدغ ه بهتوّج و نیز  ،را یگعواق
خرود  سرمت  هرا بر بیشرتری گرذارد، خواسرتاران  شراعر می گیرانه پریش چشرم  که اصولی سخت ،ما

 باررت   بررای انتقرال برهرا،  الز  و گونرهنخ سر   های صوری  کرد. شعرهای کوتاه حسینی و ژگی جل 
 او، برر شرعر   حراکم تفّکررهای اجتمراعی و ررهنگری و نها ترا  جنبرهو  الت سیاسریتحّو  و ایزمینه

تحلیرل  ی  شا سرتگی، شناسری و نقرد ادبرزبان نظرر   از ،رو، شعر حسینی ا ن از .دهدخواننده می به
 .رو کرد گفتمان انتقادی را دارد براساس  

 بیان مسئله .2
ای هعرّد  .سرتاهانگیز میان پژوهشرگران بودهای مناقشهموضو جمله محیط و شعر از تنیدگی  درهم

اّمرا  ؛خراّلق براور ندارنرد ات  حوز  ادبّیر سیاسی در رهای اجتماعیبررسی موضو  ناقدان ادبی به از
را  ات و محریط اجتمراعیات، پیونرد میران ادبّیرادبّیر شرناختی  و رژه ناقردان جامعهبه ،د گر یاهعّد 

کوشند  ا گونه شعرها میا ن سرودن   باورند که شاعران با ا ن دانند و برشدنی میاناگسستنی و انکارن
 را مخرال  گفتمران حراکم نشران دهنرد. بازتراب کننرد  را خرود حراکم سرهیم گفتمان   را در خود

 همچنرین، .ی گسرترده دارداا رران پیشرینه ادبی   های گوناگون  دوره سیاسی در رموضوعات اجتماعی
سرت. اهتر  ارتسو ی وسیع و سمت ،اخیر سال   صد در ،اتسیاسی و ادبیّ  رمسائل اجتماعی ی  همگام

یهرور نیز و  ،1332 مرداد   24کودتای  وسرنهادن انقالب مشروطه  پشت   ،نو ن جهان   ورود ا ران به
 ؛شاعران شرود سیاسی   رهای اجتماعیگاه اند شهشعر معاصر جلوه استانقالب اسالمی سب  شده

آن  روز و طنرین   ررهنگری   و مسرائل اجتمراعی ها ی از نقد ادبی میزان توّجره برهدوره جاکه دربدان تا

                                                      
1. Fairclough, Norman 
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آن دارد کره  زان توّجه بدان نشان ازنو  شعر و می آنان شد. ا ن قبول شعر   و معیار ردّ ن اشعار شاعرا در
 د گری و تولید و بازتولید   سیاسی رابطۀ متقابل وجود دارد و هرکدا  بر رشعر و محیط اجتماعی میان  

شرعر  وجره غالر    مسرائل اجتمراعی گرا ی و پرداختن برهکه جامعهایگونهبه ؛همد گر تأثیر دارند
توان نمی ،دلیلهمینبه .ستاهت شعر شدپسند و مقبولیّ  معیارهای شاعران معاصر و  کی از میان   در

 رد.ک ، بررسیاندآن شکل گررته بدون توّجه به محیطی که در ،را احساس و عواط  و خیال و زبان
پس از انقرالب ترأثیر پذ ررتره و  محیط اجتماعی   شعرهای کوتاه سّیدحسن حسینی از ،گمانیب

 ،روی همرین سرت. ازاهشرعر بازتراب داد را در خرود تمراعی  های اجها و تجربرهشراعر اند شره ا ن
پیوند میران اشرعار سّیدحسرن حسرینی و ، «گفتمران ی  انتقاد یلتحل» رو کرد   ردن ازبهبهر با ،کوشیممی

 .کنیمبررسی و تحلیل را پس از انقالب  موضوعات اجتماعی  

 های یحقیقپرسش .3
جامعره پیونرد  محور است و چگونره برا سراختار  بمیزان انقالچه ( شعرهای سّیدحسن حسینی به1

  ابد می
 است های اجتماعی نقش داشتهمیزان در ارشای ناهنجاریحسینی چه های سیاسی  ( اند شه2
او  چه تأثیری برر زبران شرعر  ها ا ن تعاملها ی در تعامل است و ( شعر حسینی با چه نو  گفتمان3

 ست اهنهاد

 اهداف پژوهش .4
 .ساختار جامعه آن با پیوند   شعر سّیدحسن حسینی و چگونگی   محوری  جامعهتبیین  (1
 .های اجتماعیدادن هنجارها و ناهنجاریمیزان نشان های او درتبیین نقش اند شه (2
 تبیین نو  گفتمان شعر سّیدحسن حسینی. (3

هرای موج میران   تنها درنه ،گونۀ شعری آنجاست که ا ن ّیت شعر کوتاه سّیدحسن حسینی ازاهّم 
رو کرد اجتماعی  میان شعرها ی با ، دراستداشتهپس از انقالب اسالمی رشد زا دالوصفی  شعری  

شرود. ا رن عرصره اررزوده می مندان  عالقه شمار رروز بو روزبه  ارته سابقهو ررهنگی نیز جر انی بی
روزگرار و نسرل هرم تراه برهزمینرۀ شرعر کو در خرود های شراعرانۀانتقال تجربه با ،حسینی توانست

را  های اجتمراعیمضرمون ،انقرالب آغراز ن  دهرۀ  های شعر کوتاه درعرضۀ قال  باو خود،  از پس
ذهرن و  د، درنرخرود دار کوتاهی و شتابی کره در دلیل  به ،را نوعی ا ن شعرهاکند و به شعر سازگار با

گاهی   ،شعرهای کوتاه حسینی رد ،ت زبانتر ن خصوصیّ مهم راحتی جا گیر سازد.زبان مرد  به او  آ
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 و معرانی   هراآن مناسربات و روابرط معنرا ی   هرا و توّجره برهواژه های معنرا ی  ها و یررّیتتقابلیّ  به
 است. شانچندگانه

، نوشداروی ررح ژنریک، هطبرادههای نا  حسن حسینی بهسّیدسه کتاب  های طنز درما هدرون
اسرت. تر ن شرعرهای او شرکل گررترهکوتراه هرسه مجموعه از وشود مشاهده می فستیوال خنجرو 

ا کررده، اّمر رزا نرد  رشرد را طری مسئله ا ن است که شعر کوتاه ا ران پس از انقالب اسالمی ررا ند  
 ست.اهدست نیامد آن به تعر فی دقی  از

 روش پژوهش .5
تبیرین و  و به توصی  ،یابخانهو، به روش  کتااست  گفتمان ی  انتقاد یلپا ۀ تحل بنیان ا ن پژوهش بر

 و،اسرت  نوشاداروی رارح ژنریاکشعر ها ن پژوهش مجموع جامعۀ آماری   است.تحلیل پرداخته
همیان،  آن از دحسرن شرعر سیّ  های را ج درگفتمان  کی از به کدا هر کوتاه انتخاب شده و در شعر   ن 

سرت. آنچره حرائز اهنشران داده شداو  زبران شرعر   برر شانحسینی پرداخته شده و میزان تأثیرگذاری
گفتمران انقرالب قررار  کنرار   را در حسینی اسرت کره او اجتماعی   رّیت است نو  نگرش سیاسیاهّم 
 ،دهرد وتر نشران میرا هرچره برجسرته خرود نگرش   سو ۀ انتقادی   رش،اشعا در ،یحسیندهد. می

 نرا    دحسرن حسرینی برارچنرد سیّ ه .کنردمی را مطر  خود گفتمان انتقادی   ،نگاهی روشنفکرانه با
هرای و پژوهش ه،ات معاصرر قررار گررتره پژوهشگران شرعر و ادبّیرتوّج  مورد «یشاعر انقالب اسالم»

 زمینۀ تحلیرل انتقرادی   درتاکنون رسیده،  انجا  و بها بینی  اند شه و جهان و شعر باب درهم دی متعّد 
پرژوهش اسرت؛ و شی مسرتقل صرورت نگررترهۀ نورمن ررکالف پژوهپا ۀ نظر ّ  بر او گفتمان اشعار  

 .استشعر حسینی  زمینۀ تحلیل گفتمانی   لین پژوهش دراّو  حاضر

 گفتمان ی  ا تقاد یلیحل ینۀنم در ها. پژوهش1م5
 شرانهاتر نمهمادامه، بره ذکرر  در رراوان است. گفتمان زمینۀ رو کرد تحلیل انتقادی   درها پژوهش
 :شودیبسنده م

و پیران راطمره شا سرتههّمت  به 2815که در ، گفتمطن ی  انتقطد یلتحل کتاب   در، نورمن ررکالف
ترا  1443 یهاسرال راصرلۀ درکره  هکررد یآوررا جمرع یمقراالتمجموعههمکاران  او ترجمه شده، 

کرنش » گفتمان ررکالف، سه سرطح   ی  انتقاد یلتحل  کرد  رو . دراست هساخت  نوشته و منتشر  1442
دارند. سرطح  عهده را بر متن تحلیل رخداد ارتباطی   یفۀوی «یکنش اجتماع»و  «یفتمانکنش گ»و  «یمتن

کند یم یرا بررس ها یها و گونهگفتمان سطح گفتمانی زد؛پردایممتن  توصی  زبانی   به یمتنکنش 
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ر رابطۀ بین عناصر توضیح و چرا ی  نیز و سطح کنش اجتماعی اند؛ متن دخیل مصرف   و تولید که در
 .سنجدیرا مگفتمان و اجتما  

گفتمان  یلتحل منظر   از پورینام یصرق ی  شعر های نیگزواژه» ۀدر مقال ،بختیکوناصر نو  یصالح  ساپر
ط  و زبطن پژوهش) «یانتقاد  د دگاه تار خی پور ازامین پس از مطالعۀ آثار شعری   ،(1341بهار  ،فطرسی ادبی 

تفسرریر و تبیررین  و توصرری  را در سرره سررطح   او هررای اشررعار  زمانرره، واژه سیاسرری و اجتمرراعی   و
شردن  آشرکار ، و درنتیجرهگفتمران تحلیرل انتقرادی   اسرتفاده از براا ن هدف که  با ؛اندکرده بررسی

 .دنگرش رکری  شاعر نزد ک ش بهبتوان  ،واژگان های معنا ی  ال ه

 ینیحس ّیدحسنسشعر  نمینۀ در اهپژوهش .2م5
 گونراگونهای زمینره بودن یررّیرت بحر  و بررسری در دارا دلیل  به ،حسن حسینیداشعار و آثار سیّ 

منتقدان و ادب ،ادبی ه توّجر های گوناگون موردد دگاه کرده و از دی را جل پژوهان متعّد همواره نظر 
اسرت کره ی نر. گفتپرداخرتخرواهیم  هران پژوهش را ی ازشرمار بره ،ادامره در .اسرتقرار گررتره

ۀ گفتمران نرورمن رررکالف نظرّ ر کره براسراس   ،ما به موضو  پژوهش   نهها مستقاّل نآ  ک ازهیچ در
 .نه استیزم ن ا درنخستین تحقی   ن مقاله رر ا میتر هم گفتکه پیشچنانرراست، پرداخته نشده و 

ر آثرا طنز در های هماها، شگردها و درونگونه ی  بررس» ۀمقال در ی،روالد یرضاو عل نس یدرینجمه ح
بهرار و  ،و بالغات ینقاد ادبا پژوهشانطمۀ) «خنجار یوالفستو  ،هطبراده، یکررح ژنر ینوشدارو: ینیدحسن حسیّ س

 :گیرندیم یجهنت ینچن( 1344 تابستان
  ژهوهم براغرراق و تهّکر یبرا اسرتفاده از شررگردها  شرینما یطنزهرا یشتر،ب ،سه کتاب  نا یطنزها

  نربسرامدترالوه، پ  عهسررت. بره او اسررتعار یهتشررب یابررا اسررتفاده از شررگرده یشررعر یطنزهرا
اقتصراد  ینرۀزم در یانتقرراد اجتمرراع یررزهنرر و ن ینۀزم در یرا انتقاد ررهنگ ینیحس یطنزها  ۀامندرو

 (101  اند. )داده یلتشک
ک برا ؛شرعر انقرالب در یواژگران ی  رضاسراز» ۀمقال در، همکارانشو  یمحسن ذوالفقار شرعر  برر یردتأ

ط ادب نشری ۀ) «ینیحسن حسدیّ س رضاسرازی و ا جراد  دررا هرا نقرش واژه، (1345، بهار و تابستان یداریپط ی 
 اند کهکرده و خاطرنشان حسینی بررسی سبک شعر  

مختلر  .... ،  یژانرهرا یر واژه مثرل تلف گوناگون   یاز کارکردها ،خود ی  شعر یخلر  رضاها یبررا وی،
واژه،  خررا  بررا ی  دستور یتکرارها، ررتارها یقی  موس ی،لفظ و  یمعنا یها تناس  جادها، اتقابل  جادا

را  یعمنسرجم و متنرّو  یتوانسرته رضراها ،و... یشرعر یرضراها ها متناس  برارنگ یانی  صرفت ب کاربرد  
م موجر  تجّسر یرضاسراز  نا  ت،نها در ،بگستراند و  شخو شعر   موضو  بر یقتضااهخا  ب یسبک با
 (125-123  ). ستا همخاط  شد عاطفه و معنا در یالقا در یرون  شبه و ارزاتجر ینی  ع
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 پژوهشانطمۀ) «ینیدحسن حسریّ مقاومت س یسم در شعرهایرمانت یهاجلوه» ۀمقال در ،الّد نیینراطمه مع
 نو سد:می ،(1341، بهار و تابستان ییاد  غنط

و  ها شرهاند  ش،خرو ی  دات اجتمراعو تعهّ  یانقالب یها.و  آرمان یاعتقادات مذهب  ۀسا رینی، دحس
 ،مقالره  رندارد. ا یاجتمراع ریانتقاد یسرمیرمانت ینی.... . حس یدهبخش یرا تعال یکیرمانت ینمضام

 (167 )  .پردازدیشعر شاعر م در یمکت  ادب  نا یهاجلوه یبررس به ،محتوا یلتحل ش  ورهب

 ها. بحث و یحلیل داده6
 ینیدحسن حسیّ س یبه ن دگ ی.  گاه1م6

را  هطو متوّسر  یابتردا یالتآمرد. تحصر دنیرا در تهرران بره ،1334  ندر ررورد ینی،حس سّیدحسن
ات  ّ نشرر یبرخر در او هایسرروده و هانوشرتهگررت.  یعیطب  پلمد 1343 گذراند. در زادگاهش در
  ره،تفذ ۀرشرت ی  مقطرع کارشناسر ، در1344 در. شدیمنتشر م ،یفردوس یرنظ ،از انقالب قبل ی  ادب
 ،و  اررت راه یاسرالم هنرر و اند شه  حوز بههمان سال  و یلحصالتّ مشهد رارغ ی  دانشگاه رردوس از
 او،کررد.  یانردازرا راه حروزه ی  و ادبر یهنرر یهراتیّ الرّع  هنرمنردان، و اد بران از ترن چند همراه  هب

رررورد ن   نهرم در سررانجا ، ی،حسرین. آمد نائل یرارس ادبّیات و زبان یدکترا  ارت  در به همچنین،
 درگذشت. یقلب سکتۀ ی، براثر  سالگوهشتچهل در و 1343

 ینیدحسن حسیّ . آثار س2م6
همصادا  شرود:یده م رشرعر  او دهدر چنرد مجموع ،سررا یدر کوتاه ،دحسن حسینیهای سیّ تالش

رارح  یداروناو ؛ (2899 ی؛ادبر و یالت اجتمراعاز ترأمّ  یا)مجموعه هطبراده؛ (2898) یلحلق اسمطع بط
اازجملره  ه؛اهتما  داشرت  سینوکوتاه به یزن هترجم در حسینی. (2839 ؛)شعر طنز یکژنر  روح طمحم 

 یشعر کوتاه رو به ،2899 از حسینی،ست. اجبران  یلخل آثار جبران از ای دهگز ۀترجم که (2891)
 یشرعرهاا؛ هسررودهعنروان ش  ه براشرعر کوترا  نچنرد» ی  ررعر عنوان با) یلحلق اسمطع دا بطمصه آورد. در

 :هچنین آمد («انقالب از یشپ
 یاجداد ۀحصار کهن  ندر ا
 که خواب نبا ا

 مرهم صد زخم کهنه است
 ش   ۀدا یالیبا ال

 هرگز
 (40   ،2 ینی)حس. بردیخوابم نم
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هرای سرال در، (یتشرعر کوتراه سرنّ  یها)از قال با سرودن دوبیتی و رباعی  ،ی ا ن رو کرد رانیحس
نوشاداروی رارح  در او ونره شرعرهایگنانقالب ادامه داد و به شعر کوتاه نیمرا ی رسرید. ا  ن  آغاز 

 .م پرداختیخواهبدان  بعدتر وست اهگرد آمد ژنریک

 رونگار سّیدحسن حسینی ی  اجتماع میاسیبه اوضاع س ی.  گاه3م6
فراق ارتراده ی در کشور  مرا اتّ اوانرر ررهنگی و سیاسی   و و، رو دادهای اجتماعیس نا  از دهۀ سی به

 میرران اهررالی   در ،مرررداد 13 کودتررای ناشرری از سررت. ارسررردگی  اهر بودشررعر مررؤثّ  خلرر  کرره در
ل اّو  یمۀن .شد منجر  رانا ی  ادب یدهایها ادامه داشت و به آغاز رصلی نو در تولسال تا ،هنر و ررهنگ

ر ،و پس از آن یتا وقو  انقالب اسالم ،حاضر  سد  یسراز بررابرزرگ و سرنوشت رو ردادهای ر ازپ 
سا بهو چ ؛گذاشته یرتأث نیز ینیدحسن حسیّ شعر س بر ها انها و جرلتحّو   نا ۀست و هماهبود  رانا

ا مهرم گذاشرته باشرد. اّمر ،هرچند کوچرک یری،الت تأثتحّو   نا یرمس شاعران بر  گرمانند د هماو 
ر یادر دوره ینیاست که حس  نا  یاو شرعر بع شرعر  کررده و برالّط  یزنردگ  ررانا  خترار الطم ازرتپ 

 یرلتحل ی  لحا  بررسر از ،را ینیکه شعر حس یاست؛ موضوع یعوامل اجتماع ر ازو متأثّ  یاجتماع
 1344 کره در ،« ننفرر»شرعر کوتراه  .کنردیم یانتقراد ریاجتماع یلیتحل گفتمان، مستعّد  ی  انتقاد

 اوست: دهند  نگاه انتقادی  سروده شده، نشان
 رانوس بود و من

 باد در رهگذار  
 من در امان و باد او را امان نداد

  ادمرا به   دآخرش آ  ن  نفر
 (46   همان،. )«!یرش  به خ»رانوس خفت و به من گفت: 

 حسنلی، گفتۀبه
 یرروزیپ از پرس یزمران کوتراه انبه بود که درجهو هم یر،بزرگ، رراگ یاربس  دادیرو یانقالب اسالم

هنرده و دنتکا یاربسر یرخرداد یرزکره آن حادثره ن ؛و شدروبهر ررهالستجنگ هشرر  گرد یاحادثه با
آورد   ردپد  رانریا ۀجامع شور و التهاب و تالطم در از رپ   یدوران یمعظ ۀحادث دو  نبود .... . ا یررتأثپ  

خرود  ا برهر یاجتمراع ینهادهرا ۀگذاشت و همر یرو... تأث یاجتماع ی،هنر ی،ارکان ررهنگ ۀهم که در
 (64-62 ی،  حسنل( کرد. مشفول

 ؛المللری اسرتبین سرطحجنگری نرابرابر در  و ا ران درگیر  است انقالب گذشته  ّیۀلاّو  یهاسال
و  2898 درحلق اسامطعیل  دا بطمصهعر شهخود عمل کند. انتشار مجموع رسالت   شاعر نیز با د به
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 تنیردگی  همبیرانگر  در 2831 در د شرعر(نقر و «یحتوضر و انتخراب») سشعر جنگ و دفاط  مقاد    گزید
ضمن نکوهش  ،است که شاعر های انقالبی  سرودهز یمصداق  آن نست. او و ذوق   ینیحس باورمندی  

 اوست: « ثار  ا»شعر  ؛شمردض الز  میمتعّر  مقابل دشمن   را در دشمن، ا ستادگی و پا داری
 آن عاشقان را   دیدال د
 در آوازشان بود.  یرها یجهان

 یو در بند حتّ 
 :شوق پروازشان بود  ی  از شکورا ینقفس شرمگ

 مکه در قتلگاه ترنّ  آورانییا پ
 یرررزنج رغمیعلررسرودن                   

 اعجازشان بود.                                  
  ثارا نخل   ی  به سرسبز

 تناور های هآ  نبه ا
 ،سنگ یاگر نه ،دال

 (32 ،  2 ینی. )حسیاورب  مانا                      
گفتمران  تحلیرل انتقرادی   هردف   برا دحسن حسینیانتخاب شعرهای کوتاه سیّ ن پژوهش،  در ا
و  های اجتمراعیما رهدرون از یمنردبهره لحا   بهشعرها خود  ّیت اهّم بلکه  ؛هذوق نبود سر   صررا  از

 را بررآن مرا ،از شراعران انقالبری و منتقرد ۀ  کریمثابربه شاعرشران،ت ررهنگی و همچنرین موقعّیر
خود است  روزگار   در انآن ر  نوعی، نما ند  مرد  انقالبی و تفکّ ه، بینیحسا نکه و ژهبه است؛ واداشته
مانر غال  تواند ما را به تفکّ ای میتااندازه او و شعر    رهنمون شود. روزگار 

 نییحس سّیدحسن یگفتمان شعرها ی  ا تقاد یل. یحل4م6
سره سرطح  در ،گفتمان ررکالف تحلیل انتقادی   اساس   بر ،شعرهای حسینی از یشمار مقاله،در ا ن 

دهیم متن نتیجۀ  ک  نشانم یبرآن ،تحلیل گفتمان ما، در. است بررسی شده (یلو تحل یر،تفس ی ،)توص
بره  رک عمرل اجتمراعی وصرل اسرت. ا نجاسرت کره ز ینعمل گفتمانی  آن عمل گفتمانی است و

رررکالف باور  به. م بریم یپشناسی های علو  انسانی و زبانپژوهش های متنی درّیت تحلیلاهّم  به
 ،نیز

 ینظر یلدل  کیشود:  یشتریب  ت  متن عنا یلبه تحل  دبا یل،چهار دل به ،گفتمان یلچهارچوب تحل در
است که   نا ینظر یل. دلیاسیس یلررجا  دل و در  خی؛سپس تار ی؛شناختروش یلدل  گرد دو است؛

 ی  کالن  اجتماع عال با یعلو  اجتماع دانشمندان   از یاریبس ه  توّج  مرکز   دری، که اجتماع یساختارها



 11ــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــمقاله                   3/2ادبیّات انقالب اسالمی                                                                              
 تحلیل گفتمان شعرهای کوتاهِ ...      

 
 

 

55 

هرم شرر  و منشرأ  یاجتمراع یه ساختارهاکایگونهبه ؛دارد یتعامل ۀرابط یعمل اجتماع با ،قرار دارد
 یرلدل  .... انرد؛یعمل اجتماع مهّم  یهاکلش از  کیها آن. ....  متن ۀو هم ساخت اندیاجتماع عمل  
سراختارها،   مرا دربرار یعراهستند کره ادّ  یشواهد ی  ها منابع اصلاست که متن  نهم ا یشناختروش
و  یممفراه ا رن بررای مرا که شواهدی. شودیا بنا گذاشته مهنآ یمبنا بر یاجتماع  ندهایو ررا ،روابط

. ....  آ ردیدست م ها، بهو ازجمله متن ی،عمل اجتماع اشکال گوناگون   از  مدست دار ها درساخت
 اندیاجتماع هاییو گوناگون ،هاحرکت  ندها،اس رراحّس  یها نمودارهااست که متن ا ن تار خی دلیل

 یرلدست دهرد. ....  دل به یاجتماع ییراتتف یبرا یکامال  مناسب یهاشاخص تواندیم یمتن یلو تحل
 کنترل و سلطه. شودیدارند مربو  م یکه اهداف انتقاد یعلو  اجتماع ه ازدست آن خصوصا  به یاسیس

 یبخشر عنوان  بره ی،متنر هراییلتحل  ن،. بنابراشودیها اعمال ممتن     طر از یش،پ از یشب اجتماعی،
کره   یهراتالش ارتبرا  برا در ،مثرال عنوان  هبر ررراست  یمهّم  یاسی  گفتمان، منبع س ی  انتقاد یلتحل از
گاه جهت  در زبان صرورت  ش  آموز در  راپذنبموارد اجتنا از  کی ۀثابمهزبان ب به یانتقاد ی  گنجاندن آ

 (146-145)ررکالف،  .گیردیم

 رحاک  بر شع یهاگفتمان یری  گدر شکل ینیحس سّیدحسنت یّ نبان و ذهن یأثیر. 5م6
اقتضرای مضرامین، مفراهیم، به ررر حسینی»، «در شعر انقالب یواژگان رضاسازی  »ۀ مقال ، دریذوالفقار گفتۀبه

ساخت رضرا توّجره نشران  ها درکارگیری  نیروی آنقدرت القا ی  واژگان و به رر به ذهنّیات، عواط  و تعّهدگرا ی  خود
را  مرتن و نو  اند شرۀ حراکم برر دارند ایالعادهها قدرت خارقواژه. (130 )ذوالفقاری ،  « است داده

و شعر سپید و  ،حوز  پژوهش، نقد ادبی، شعر سّنتی، دوبیتی ّیدحسن حسینی، در. سکنندمی تعیین
مهم برجای  ی، آثاراندیمتن اتشمار  تولید های مذهبی و حوز  طنز، که همه درموضو  وزن، دربی

دار و نروشاصرطالحا  هرا ی طنز و حرفاز ها ی رگه ،های روزانهمحاوره ی در، حتّ او است. گذاشته
 و ارتبرا  جامعره کره از ،خرا  ی اصطالحاتی با معانی  کلمات و حتّ  برد. کاربرد  می کار ر بهدانیش

و  ( گرریمرتن د هرر  رانثرر  وشرعر  از اعرّم ) یسربک ادبر هرر در ،اسرت ا دئولوژی و زبان حاصل شرده
ب دهنرد  عقیرد  او دربرار  انقرالبازتاب ینیحسر «محرال  »متفاوت باشد. شعر  تواندیگفتمانی م هر

 ی طنزآمیز:زباناست به 
 گفتن عش  محال است اسرار   یعبا مّد 
 ه با تقالّ کنچونا
 (73   ،1 ینیرا نهفتن! )حس یدزباله خورش یسۀدر ک

کرررد کرره  منتشررررا هااط براده ۀ، مجموعررنوشااداروی راارح ژنریااکر پرریش از انتشررا ،حسررینی
و نقرد  یالت اجتمراعاز ترأمّ  یا: مجموعهیو ررهنگ یاجتماع یهاحوزه در ستاو یهانوشتهکوتاه

 . شعر و شاعران و... ی،هنر، هنرمند و نقد هنر چون یموضوعات با یادب
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 قال    در ،پیوستههمو به مستقّل است ی اشعارمشتمل بر  (2838 ،)تهران نوشداروی ررح ژنریک
 ۀهوشرمندان د  ا ها ، کراربر و معنوی، ابها  و های لفظیزبانی ساده و طنزی تلخ. تناس  به، و نیما ی

ن  راهرای عمرد  و ژگی ه ازهرای عامیانره و روزمرّر هرا و ترکی گیری از واژهبهرهز ینو  ،قاریه، ا جاز
 نو سد:می آن ری  معّر  در ،خود ،حسینی .استمجموعه 

 ؛چنردروزه اسرت  دور  کحاصل  آ دیادامه م که در ایپیوستههمهحال ب ین  ع و در مستقّل  یهاسروده
  رنا در ،است که معترف یشاپیشخود پ  نده. سرا ... یما یقال  ن گنجاندن طنز در یبرااست  یتالش

 (25   همان،. )اند ارتهدست  یزآممسالمت  ستی  همزای از گونه وشاب بهد و غها، دوشعر 
 رقر ررهنگی   ازو  دارد اقتصادی راوضا  اجتماعیبهبود   که ازها ی ناامیدیتما   رغم  هب ،ینیحس

نشران  رشاشرعا همین زبان محاوره در کارگیری  به شاکی است، با شانبودن  های مرد  و منفعلتوده
 است: قطع امید نکردهکسره،   موجود، دهد که از تفییر وضعمی

 اندوه یز  خدر موج
 نجات است ی  کشت ْل د
 (73   همان،. )یزباد شرطه برخ یا

شراعر چشرم   ی)گرو یشرترب  نرد آ ارعال  کمتر و  ی  ضصفات ملموس، ارعال ما  جاز،از ا بردنبهره
موجرود  یهرات ّ هو سرازی  ینیبه ع توّجه یزن و مرد  اسرت( ی  زندگ یررداها در ییردوخته و منتظر تف  ندهآ به

و کرنش  ین کرنش گفتمرانمیراانره گرا تعامل ۀرابطر  جادجهت ا در شاعرتالش  توانیرا م شعر در
 :کرده خل  گونها ن را پیوند ا ن ،«اثبات» شعر   در حسینی،نست. دا خود شعر   حاکم بر ی  اجتماع

 زدیگپ م یازل وجود   اثبات    جمع دربار
 برهان کرد طل    یپوشژنده

 گفت یشعر یشاعر
 یدآه کش یعاشق
 هوهو کرد یعارر
کش را رو کرد. )دسته یتاجر  (34   همان،چ 

 ی  انتقراد یرلتحل و (ی )توصر یتنردر سرطح م ینیدحسرن حسریّ اشعار س ی  ساختار زبان یبررس
 رو، ا رن از. کررد مشراهده آن برر یرو ترأث یاجتماع اوضا  ییر  تف یو براا تالش   در توانیم را گفتمان

 یکوبخت،ن ۀگفتبه
کلمرات و  ینو همچن رر استعاره یه وتشب ،مجاز یرنظ رر یادب های هو آرا آمیز هکلمات کنا از  یهاذکر نمونه

 یزنردگ اوسرت کره بره یز  آمزبان طنز رد  رهمهمتر نو  منحصرب همه .و  از یمنف  امثبت  ی  ارزش ر  با با یاتاب
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موجرود  یهراگفتمان  نتردو را در یرگرذارتریتأث آن دارد کره زبران   بر یسع و شودیم  کمرد  نزد  روزمّر 
 (45  بخت،  یکوشعرش اعمال کند. )ن در

رهگفتمان حاکم بر به تحلیل  ،مان ررکالفگفت ه به تحلیل انتقادی  با توّج  ادامه، در کوتراه شرعر   ن 
هفتراد سرروده و  دهرۀ که در پرداز میمن ییر و تبی  و تفسیسه سطح توص در دحسن حسینیسیّ  از

 میران   از ،انتخراب اشرعار در ن مقالره رگان انگارنرد یرار  مع سرت.ا چند ن سال بعرد منتشرر شرده
رسرد نظرر می بره ند.اقائل شده او شعر   بابدر ست کها ایبندییم، تقسینیشعر حس هایهجموعم

و  (1367-1347) جنم   مانآغان ا قمالب یما پادو دور   به ،تار خی لحا   به ،را توان اشعار حسینیمی
پرس  حسرینیآثرار  یاسرت برخر یگفتنرد. کرر تقسریم (1343-1367) شاعر رگ  ملجن  یا سا پس ان

 ینی  آ یشعرها، لاّو   حاکم بر دور ی  اجتماعریاسیس  طراش    لحا. بهیدهبه چاپ رس درگذشت  او از
و شرکوه  یمّلر و غررور یختگریبرانگ حرّس  س سرشرار ازدرا  مقرّد  درباب  شهاسرودهو  حسینی

او  رروران احساسرات    اررت و برهبیشرتری  نمرود   ،دور  دو  در ،ق شراعراست. ذهرن خراّل  یمذهب
توانرد حسینی بهترر می مخاط  شعر  که چنان د؛یانجامموضوعات ررهنگی و اجتماعی ودن  سر در
ی وگرچه حسینی اشعار قر، ادور  دو  . در ابدارتبا   شعر  او و دردهای نهفته در شاعر زبان و بیان   با

حرالی  ا رن در ؛تر استه نزد کل به زبان عامّ دور  اّو  در او ی  زبان شعرگو ی  ،ی داردرراوانو ز بای 
د و گرو ی دهرمریبرروز  را بیشرتر خود یانگر  ت درونی و گاه عصحاال دور  دو ، شاعر در ،است که
 یت شرعریّ رّعالسال  احتساب چند با ،دحسن حسینیسیّ درمجمو ، ست. او خود   ششعر مخاط   

 ه؛عرصۀ شعر معاصر حضرور داشرت سال در سی، شدرگذشت سال   آن تا از انقالب و پس پیش از در
سرا د و زبان رسرای معضرالت می هانمرد  است و برای آ دل   گو ی دراش یشاعر برهۀ دو    ا درامّ 

 ست.ا هجامعه شد

  کطرح ژ ر  یگفتمان  وشدارو ی  ا تقاد یلیحل م7
ه  ندلیل انتخاب ا دور   حاکم برر اوضا اقتضای بهآن  م  رضای ملموس و متوّه توأمان  شعر ترسیم  ن 

 :شاعر است
 وارد دانشکده شد یشاعر

 در د   
 (23   ،1 ینیداد. )حس «ینگهبان»به خود را  ذوق  

 یشاعر
 وا  گررت

 (24   ،)همان !شعرش آرا  گررت



 مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13 3/2ادبیّات انقالب اسالمی  
 کوتاهِ ... تحلیل گفتمان شعرهای

 

 

 شاعر تشنه
 گفتیم  از در

 سخنش را یتاهل ب
 (26 ،  )همان !به اسارت بردند

 گفتیم یشعر جهان یشاعر
 (43   ،. )همانگفتیم دانی و ارتدیه مک هونگنهم بدا

 بود  عهشا یشاعر
 (27   ،)همان !کرد  بشنقد تکذ

 ررتیسر م یتاجر
 شدیحل م یشاعر

 دست به یزهن یناقد
 (31   ،. )همانشدیل مغم اّو  یک  در المپ

 شدیخم م یشاعر
 (37   ،)همان !شدیعالم م ۀقبل ی  منش

 زدیم ین یشاعر
 نالیدیم یعارر
 (40   ،)همان !زدیم یاپیپ بست   یزاهد

 گذاشت یرمجلس تفس یتاجر
 (30   ،)همان !خواند قرآن ابتدا راتحه بر

 )یف)یوص ی. کنش متن1م7
ه گفته، یکررح ژنر یدارونو  ۀخود در مقّدم حسینی هکچنان  رر آورد م تریشکه پرر کوتاه شعر   ا ن ن 

اسرت کره   دکننردهتهد یتیّ موقع  آن دربردارند ین  حاضر است و مضام عصر   ۀمولود ضرورت جامع
 ،حسرینی آن نردارد. از  رزیآن قررار گررتره و راه گر در ،ناخواسرته ا ر خواسرتهخود ی،امروز انسان  

را  بیشرتر ن ترأثیر کوشردیم ،روان و هرای سرادههرا و ترکی واژه گرررتن ازبهره با ار  مزبور،شعا در
هریچ شراعری  ،ا رن از پریش تا ،ه که شا دپرداختموضوعاتی  به اوتوان گفت شنونده بگذارد. می بر

 یمنظرهرا ازیوسرته را پهمهب عرهای کوتراه  شرا رن  ادامره، درسرت. ا هنداشرتتوّجره  گونها ن هابدان
 تحلیل خواهیم کرد.گوناگون 
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 سرطح توصری    دررررکالف،  نظرر   ، ازمتون های ادبی  نکات دستوری و آرا ه ممهای نبا یو ژگی
و ابزارهرای  اصرول ری  ارگیکهبر با ،حسینی ،رتی تن اهب ؛(217 ،  ررکالف )د شونمی لیتحلمتنی 
در   تأثیرگذار و کاربردی نما ان سازد. با یوجهبهرا  خود ست باور و گفتمان خاّ  ا دهیکوش ،الز 
های حراکم رابطۀ زبان و باور های حسینی برساختی ازتوان نشان داد اند شهتحلیل می سطح از ا ن

 م کهیبدان یوقت ؛ستوا رضای شعر   بر
.و   یرردقررار گ یانسران ۀانسان و جامع در  بهتر   خدمت   در تواندیزبان م یهاساختار و کارکرد یلتحل
 یمعنرادار یونرددارد .و  پ یاجتمراع ت ساختار  یّ است و ماه یاجتماع ینوشتار  ا ،نو  کال ، گفتار هر

و  شروندیم یررو تعب  ابنردیم یونردپ  کرد گر که مترون برا ها ییوهمتون .و  ش خاّ   های ژگیو یانم
 (44   ی،)راضل .وجود دارد یت عمل اجتماعیّ هما

صرالحی و ) «کار دار رمروس های متنیساختو  ،دستور، هاواژه ما با سه عنصر   ،سطح توصی  در»، نیهمچن
ه رقرره شرعر سیسطح توص ن سه عنصر در ال  یادامه، به تحل . در(42  نیکوبخت،  دحسرن یّ    آن ن 

 م پرداخت.یخواه ینیحس
، «وا »، «ینگهبران»، «دانشکده»، «ذوق»، «شاعر» چونآوردن کلمات و اصطالحاتی  ممهاواژهالف( 

 حالرت   را از اسرت کره شرعر آلرودیتنشکنند  رضای تداعی «اسارت»و  ،«یتاهل ب»، «تشنه»، «آرا »
 .خود برگز ده کند و ا ن دقیقا  همان زبانی است که شاعر برای بیان ارکار  می سکون خارج

آوردن کلمراتی ، (23 ،  1 ینی)حسر «داد یخود را به نگهبران ذوق  / در د   / وارد دانشکده شد یعرشا» در شعر  
 یمترسرو، درواقرع،  هدرک نظرش نزد ک ترسیم تصو ر مورد در خود هدف   را به شاعر بارتموجز و هم

ت و هفتاد شص ۀده یهاسال که در ،اتیّ ادب  است از دانشکد  تیکه کنا ،.است  یادانشکده کوتاه  
 یهرا. اوج تقابلیسرتن یشراعر ذوق و هنر    هنددشو پرور پردازدیم یکات کالسیّ ادب همچنان به

عناصر   ۀمجموعه برپا  ناشعار ا یشتر  . بشودیم  دهد کیررح ژنر یارود نو ۀمجموع در ینیحس
 یشراعر» :سرتا هگررترعناصر شکل   نا ینی  شنمه یل  لدهب یزآن ن طنزآلود   یگررته و رضا متقابل قرار

 (52   ،. )همان« د!نداشت/ و لهذا خند کاش
و  کررده را خل  («تاجر» و ،«زاهد»، «شاعر)» گونه شخصّیتسه  شعر مزبور،هدر مجموع ،ینیحس

 تقابرل معنرا ی   طر ر    از ،بین کلمات را ست. او نو  روابط معنا ی  ا ههم قرار داد با تقابل را در اهنآ
 د.نکمی ت منتقلاریّ و معنا را به ذهن مخاط  با روشنی و شّف  هم مرتبط به، «ننگهبا»و  «شاعر»

، «آرا »و  «وا »دو واژ   ل  تقابر در ،(24 ،  )همران «شرعرش آرا  گرررت/ وا  گرررتی/ شراعر» شعر   در
قردرت وا   راکرز  م شراعری از کره هررن ا برهی اسرت نیحسر دهند  باور  نشان کهی وجود دارد تضادّ 

ّر کن در ارت  انقالبی را ندارد. ندگی  د شعرش د گر آن ب 
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هرای واژه، (26   ،)همران« سخنش را/ به اسرارت بردنرد یت  / اهل بگفتیم  اتشنه/ ز در ر  شاع»در شعر  
ا ن شرعر کوتراه  پس از عاشورا. در وادد  به حدارند تلمیحی  «اسارت»و  «یتاهل ب» و « ادر» و «تشنه»

شاعر  نقدی است بر وکند می معنا ی بینامتنی خل  «و اسرارت یآزادگ»و  « او در یتشنگ»نیز تقابل بین 
 دست خواهد داد. را از شاعرانه وگرنه آزادگی   ؛زور تقد م کند و را به صاحبان زر خود که نبا د سخن  

)گفتمران ی گونراگون های گفتمرانی  و گونرهایم کره اب رمیدرحسرینی دحسن یّ س در اشعار تأّمل با
و مفراهیم قالر    در او شعر   در هاآن از  کهر و است داده را شکل ( انهراگقو اخال ی،نفکرروش ی،انقالب

 هرای ژگیو»د،  رگویالف مکه رررکرچنران ،بارتیعه ابرد. برانعکاس می یاژه و ساختارهای زبانی  
. (214   ،رکالف)رر «دهردیمرا م مرتن بره حراکم برر یمعنا  ارتن یبرارا  الز  یهانخ سر ،زبان قال    در ی،صور

آن دارد  سرعی برر ،خرود خراّ   ی  شناسشگردهای ادبی و ز با ی بردن ازبهره با ،دحسن حسینیسیّ 
 ت و باورمنردی  قّیردهند  قدرت خاّل ی نشانژگ وا ن  ،درواقع و، نما د را عرضه شنظر معنای مورد

 .او نهفته است نی است که در زبااژه و انقالبی  
ر  یر، تعب(43 ،  1ینی )حسر «گفرتیم دانی و ارتدیکه م ونهگن/ هم بداگفتیم ینشعر جها یشاعر»در شعر  

 ،ینیام ح   تصرز، بهیند. نکیوارد م رضای روشنفکری ه شاعر برآمیزی است کنقد کنا ه «یشعر جهان»
 یهراواژه در ا  و! رودیم یا  جوان ّ ا هوشمند به  ذهن خوانند ،«یدان و که ارتدنچنا» عبارت   با ،آن ی  پ در
 کنردیم یانرا ب ی دق یریتعب ،کلمات ۀساده و هنرمندان ینشچ با ،«  تکذ»و  ،«نقد» ،« عهشا»، «شاعر»

 (22ینی،   آن راحت و آسوده است. )ام است  ررس ی  کردن نشان یدادوستان  شاعر پ یکه برا
« شردپیرک غرم اّول میالم دسرت/ در بره شرد/ ناقردی نیرزهرررت/ شراعری حرل میسر می یرجات»در شعر  

تصرو ری  ،شراعر رضرای ذهنری   در ،که اندنیز کلماتی «ناقد» و «شاعر» و «تاجر»، (27   ،1 ینی)حس
را  تاجرهرا ،اجتماعیا  وضا ه بهتوّج  با ،. حسینیشوندیما محسوب م ده از جامعۀ بزرگ  شکوچک

 ،شرود وخرود ذوب می ی درتر و د گرروز رربرهربرهزدهرد کره  کری روشاعرها قرار می تقابل با در
اررراد  سرازی ازتیپ با ،گیرد. حسینینمی شانبازی هستند که کسی بهز ینناقدان ادبی  ،میان ا ن در

گیرد و ا ن کرنش را برا کمترر ن می سخره د ن و مذه  به قبال   دررا    و ررتار ر اکارانسلوجامعه، 
 دهد.می نشان شانتر ن  سادهو کلمات تعداد  

و  «یرتفسر»و  «تاجر»، (30 ،  )همان« خواند قرآنگذاشت/ ابتدا راتحه بر  یرتفس مجلس   یتاجر» در شعر  
عر چره ابخشد که شرا در مخاط  قّوت می قدرتمند ای است که ا ن حّس چهار واژه قمرآن و «راتحه»

 طنزپررداز  ذهرن  کره استای کنا ه قرآنواندن بر خهراتح !ستاهخود قرار داد را آماج طنز   تیشخصیّ 
 .ستا کار گررته خوبی بهرا به آنشاعر 

تصرر ح  بنرا برر ند.ارردیمنحصرربه هرای بیرانی  های دستوری واجد ارزشو ژگی ممدستورب( 
 ،شنطسیگفتمطن درآمدی به تاب  کمؤّل  
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از:  نرداتکره عبار گیرردیاسرتفاده قررار م عامل مهم مورد گفتمان، سه یلتحل ی  ناختشنمشرب زبا در
  عنیرررگفتمران  نو    . بسته بهیوندیپ یدات( تمه8 ؛العاتاّط   عبارت توز (1 ی؛آغازگر یراهبردها (2
 یسرت،نوشرتار چ  راگفترار  هردف   یسرت،خواننرده ک  راشرنونده  یسرت،ک  سرندهنو  را  ندهگو  نکها

ود شرمیه نرد کرکیم یرداپ یخاّصر ی  ندبنازماسر نمت رر یرهنوشته شود و غ  اواهد گفته شود خیم چه
 یکره عروامل بینیممی یوندیپ یداتقسمت تمه کرد. در یسه عامل بررس  نا     طر را از آن یاه ژگیو

 ؛خشرندبمیمرتن انسرجا   بره یو عوامرل واژگران ،ربرط  نره،قر حرذف بره ینی،مانند ارجرا ، جانشر
 ین،همچنر ،اسرت و برخروردار  یبراال یاربسر ّیرتاهّم  از یواژگران یوند  پ عامل   ،شعر در ا نکه،هازجمل

 یاهرنزبا نوشرتار در مختلر    هایهگونر  رازبران و   رک مختلر    یاهسبک یاه ژگیو شناخت   در
 (91   ی،د ارمحّم بهره گررت. ) یوبخهآن ب ود ازشیم ،ونگهگون

خرم  یشراعر» کوتاه   شعر در ،مثال یبرا ؛ای کردمتن نیز اشاره های پیوندی  در ا نجا با د به ارزش
 ،نهران و اراک، آش«عرالم ۀقبل»و  «قبله»و  «خم» کلمات  ، (81 ،  2ینی )حس «شدیعالم م ۀقبل ی  منش شد/یم

سرر  یتراجر» شرعر   در ،الز  برخوردار شود.  را کنند تا متن از انسجا   می متن حما ت را در همد گر
 ترکیر    ، دو(82   ،)همران «شردیل مغرم اّو  یرک  المپ دسرت/ در بره یرزهن ی/ ناقدشدیحل م ی/ شاعرررتیم
 دسرت   سو، دست به د گر از، «لاّو »و  «یکالمپ»و  «یزهن» ۀسه کلمو  ،سو ی از ،«دنشلح»و  «رتنر رس»

نیرز طنرز  «نیرزه»به  «ناقد قلم  »تشبیه ضمنی   کنند.می را عرضه شعر دهند و شکل منسجمی ازهم می
 رساند.یاوج م را به کال 

 کند صادر « قینیحکم » ،در شعرها ش ،ست کها هشد وج مدحسن حسینی سیّ  عقیدتی  عال   
 اسرت هکرد ماضی استفاده لارعا ازاو ست. اه برد کار که به شودص میها ی مشّخ رعل نو    ا ن از و
، «گذاشت»، «کرد»، «خواند» ،«گررت»، «داد»، «شد» :دندهخبر میگذشته  درامری  وقو  حتمی   ازه ک
آنچره  دارد، ز ررا شراعر بره  قرین ها نشران ازا ن رعل ۀهم .«ررتیم» ،«نالیدیم»، «شدیم»، «زدیم»

 کند.گو د ا مان دارد و چنین است که رو  حاکم بر شعرها را برجسته میمی
و  ؛«وا  گرررت یشاعر» ؛«وارد دانشکده شد یشاعر»: رو یمهای کوتاه روبهبا جمله ،جمله در سطح  

بعردی  جملرۀ کوتراه   منتظر   ان،شتاب ،با د مخاط مقا   گو ی ما نیز در. «گفتیم  اتشنه ز در یشاعر»
ابهرا   از ،های انتقرادیهسرودا ن کوتاه در ،ن است کهآترجیح حسینی  را شکل دهد. که معنام یباش

 ست.اه چون رضای شعر توصیفی است، از وجه خبری استفاده کرد ،و گز ند دوری
 حسرینیصروری، روا ری اسرت.  حا   لهبر، « رکطر  ژنر ینوشدارو»شعر  ممیمتن یهاساختج( 

آزمرون  گرردد کره درمی «شراعر»حرول محرور  او روا رت   و کنردمی را روا رت داستانی بسیار کوتاه
را  او ق  هررا رو  خرراّل چررون درس ،ااّمرر هات آمررددانشررکد  ادبّیرر شررده و برره قبررول و کرررده شرررکت
وا  گررت/ شرعرش  یشاعر» ،  عنیپار  بعدی است دو . همچنیناست شده هکند، سرخوردنمی سیراب
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شراعری کره  زنردگی   دو روا تی است از که هر ،«شدیعالم م ۀقبل منشی  / شدیخم م یشاعر»و  «آرا  گررت
 ،گذارد. بنابرا نرا نمی اثر الز  ،مرد  و مخاطبان جان و دل در ،شعرش و دادهک   را از دخو آزادگی  

او کره  دوگانه است میان شاعر و محیط درس   نوعی روا ت   ا ن روا تیم اب میدرشعر خواندن   باما 
 ست.ا هترسیم کرد ستیهندهنگاهی  تش را با تصو رها ی ملموس و بااروا  حسینیپرور نیست. ذوق

 قالر ا ا رن سرت اّمرا هشد طّراحیوعی نهها نیز بتدر ا ن شعر  چندصدا ی، گفتگوی شخصیّ 
 هرای تکنرد. روا را برازآرر نی آن ،خرود ل  با تخیّ  ،ده و خواننده با دشعرهای کوتاه حسینی نیام در

/ هرم گفرتیم یجهران شرعر   یشراعر» کوتراه   شرعر در تروان نشران داد.می الگوساس ا ن رارا ب شاعرانه
 ،ینیامۀ گفتبه ،درحقیقت، (45: 1341 ینی) حس «گفتیم دانی و ارتدیکه م ونهگنبدا

اسرت.  اسرتفاده شرده« شراعر شرعر جهرانی»زدن بره برای طعنه گلستطن از تلمیح به سخن سعدی در
ا ن شرعر آشرکارتر شرود:  تعر   نهفته در و بازبخوانیم تا طنز گلستطن وبا د  سخن سعدی را در ....

 (23-22   ینی،)ام«. سّری داشتم ... و شاهدپسری سری دانی، با و که ارتدعنفوان جوانی، چنان در»
آن اسرت کره  ، سرخن از(27 ،  1 ینی)حسر «کررد  بشبرود/ نقرد تکرذ  عهشا یاعرش» در شعر کوتاه  

ا نقرد باعر  کنند، امّ داری میاند و میاندست گررته را به ط عرصۀ کتاب و مطبوعاتشاعرانی متوّس 
و نقرش زبران نیرز   نردمشرارکان ا رن ماجرا شود. شاعر و ناقردآنان می  متا ارزشی  شدن بی آشکار

ی  ت هنرر شراعرردن کیفّیربلسرؤا ز رر   ،نها ت در نیز، «  تکذ»و  « عهشا»روشنی پیداست. تقابل به
 است. شاعر مّدعی

 (یر)یفس ی. سطح کنش گفتما 2م7
  یهراخن رپرا و سر ردّ  ۀثابرمهب شرودیشرناخته م یزبان با نا  دانش   یشترکه ب اییصور های ژگیو»، ررکالفنظر   از

)رررکالف،  «کننردیم ررراهم یرلتحل  جرادا یرا بررا ینرهو زم دهندیر را شکل مذهن مفّس  ای  نهیهستند که عناصر زم
 .«یبارت گفتمان»و  «ایینهبارت زم»: عیمدو موضو نبال  دهب ،در سطح تفسیر ،. بنابرا ن، ما(214  

همان  دحسن حسینی، باای با د گفت که ده سال از انقالب اسالمی گذشته و سیّ بارت زمینه در
شرراهد ن شرراعران ایررم ی را درهررا ررتارهررا و نابهنجاریاو سررراغ داشررتیم،  کرره از ایسررتیهندهرو  
ا ن شرعرها  که درنیز ها ی خن رسده. را آزر شعاطفۀ سرشار   وخوش نیامده  قشمذا ست که بها بوده

د. رآز  مریرا  عرشرا ها بسریار دارد و رو   تگونه شخصیّ ا ن دهد جامعه ازما نشان می به وجود دارد
هرای ا رن و ژگی ها رت درپیچیردن  ن رو د ،مجاز و استعاره و تلمیح و کنا هگررتن از بهره با حسینی،

،یتعببه کند.می را ارشاجامعه حاکم بر  ز رساخت   ،زبانی با طنز  ری 
مرع ط و  حرر، داری هرا برا نظرا  سررما  رانریا ۀجامعر ی  ررهنگ ییراتتف ْب رو  حّساس شاعر انقال

خرود سررخورده  یط  محر از پرذ رد؛ینم یاخالقر ییراتو تف ی،جتماعاریرج ررهنگم و جهر ،ات ّ مادّ  به
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 آورد.یشرعر درمر به یزطنزآم یرا با نگرش خود مورد نظر   یمعناها ،کلمات ررتن ازگ اری با ،و شودیم
 (174   الّد نی،ین)مع

، شراعر (40   ،1ینی )حسر «زدیمر یراپیپ بسرت   یهرد/ زانالیردیم ی/ عراررزدیمر ین یشاعر» در شعر  
وشرنی رههرا بپا کنرد. ردّ م میچشرم مجّسر جامعه را پریش   نجاری  بهت اخالقی و ناوبی وضعیّ خهب

ا ن شرعر  در ،هرکدا  ،«زاهد»و  «عارف» و «شاعر»حسینی نما ان است.  رشتاب  شعرهای کوتاه و پ   در
  دیرحمت ات و صرفانسرانیّ  مقرا  شرر     ل ازحطا  و تنرّز ان دارند که همه نشان از عهده نقشی به

و، توان گفت مذهبی ی میگرا انه و حتّ اخالق ا ن شعرهای کوتاه حاکم بر گفتمانی   بارت   است.هنآ
 .انقالبی است هاآنما ۀ حاکم بر همۀ درون ، قینبه

 )یین)یب ی. سطح کنش اجتماع3م7
 نوان  عهبر ،(یشناسرزبان وبالغرت، ات، ّیر)ادب ایینرهزم دانرش   گوناگون   یهاهاز جنب یریگبا بهره»، ررکالفنظر   از
مرا  ،سرطح سرو  . در(254  )ررکالف،  «یدرس یینتب ۀمرحل به یرتفس ۀمرحل از توانیم یر،تفس یبرا ها ییوهش
 د: گوین میهمچن. ررکالف یمهست یاجتماع  ک مسئلۀ یینتب نبال  دهب

و  یگفتمران چره است کره شرعر در  نمطر  است ا یینکه در سطح تب  یهاسؤال تر نیاز اساس  کی
 گیرردیرا نشرانه م یت ّ هرو چره ،مرتن و ژانرر سرطح   در ،هراواژه  نکرهو ا شرود یم یردتول ایینهزم چه

 درون   ررته درگلشرک کره گفتمران  ا ن و( یسرتچ یمررد  و مسرائل اجتمراع به راجع شانیریگ)موضع
مرتن  برر گفتمران حراکم ی،بارتعهدارد  ب  دئولوژ کیا یانب و چه گیردیکل مش یاجتماع ساختار   چه
 یکردا  سراختار اجتمراع ی  گفتمران حراو  عنری ؛حضور دارد یو نهاد یساختار اجتماع چه درون   در

 یژادنر ریتیّ قوم ی،طبقرات ی،تیّ جنسر ساختار    ک ْی ساختار اجتماع  نگفت که ا  دپاسخ با است  در
 (254 همان،  ) ی.تسنّ  ۀجامع و گذر از یررهنگ بارت   ی  رروپاش ختار مرتبط است باسا  نو ا است

 ست:اهحاکم بر شعر حسینی بازتاب  ارت نو  گفتمان اجتماعی   ،«الؤس» ر  در شع
 است آور هگر  نا

 زالل ۀصد چشم جوشش   در رصل  
 ز تشنگان یجمع

 خوشندآب دل  به خاطر
 یست دار نخنده  نا

 زوال یب ید  خورش  ش  و روهنگا  رجر 
 (56 ،  2 ینیخوشند. )حستاب دلش  به کرمک    نگانبوز
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هیئرت شراعری  در ا  امرتم ،تحرت ترأثیر رضرای جنرگ ،های اّولرششرعرهحسینی، در مجموع
 و چنین است که دهدخود واکنش نشان می که به محیط اجتماعی   کندمی عمل

گاه و شعرها یرا شاعر او   باتر نز س و ازدرا  مقّد  یشعرها  نترینشنلو د  نبهتر را از  شمتعّهد و آ
و  ،حماسره و شررف، عشر  و خرون یهراجلوه یدنکش  ررصوتهب انقالب در تالش شاعران   یهرانمونه

 (63   ی،اند. )ترابو عدالت دانسته حّ   یهارزمندگان جبهره اعتقاد   و  مانا
 جامعه: ه رضای حاکم بره شاعر بتوّج است از  یمصداق «شهدا ۀقطع» شعر  

 اندغنوده صدایسخنوران که ب  نگفتم ا
 اندسروده یوه چه خوب و خواندن

 و ناب یهبل یاقطعه
 عش  و آرتاب رنگ  به یاسرودهجاودان

 نگفت یشاعر یچکه ه یاقطعه
 (74 ،  2 ینیکه گوش آسمان شنفت ...! )حس یاترانه  نبهتر

 مرردن  رآکا جامعررۀ جد ررد، روی   ت  ائاز جنررگ و اقتضرردر دور  دو  شرراعری و پررس ا حسررینی،
هرای تابد و به نقد ارزشرا نیز برنمیها آن اقتصادی و اجتماعی   های باز  سیاست وهای جد د دولت

 ،یذوالفقار ۀگفتبهپردازد. جد د می
  رنا . درآوردیتجارت مر یبها و یمتو ق یاعتبار مادّ  و ارزش مقابل   آن را در ّیت  و اهّم   با یز ْر هنر شع

ندارنرد. مضرمون   گرریپول هدف د یمرد  است کره جز پول و سودا از یقشر  ند مان« ْر تاج»، شعر  
جرز  ،س اسرت کرهد و مقرّد مجرّر  یهردر ست، اشارتگر  ا همطر  شد« تاجر» تقابل با که در ،«شاعر»
 (133 ی،  رنخواهد شد. )ذوالفقا یارتن تدس ی،زندگ معمول   یندهایدوباز تما  ق  یرها با

ررهنگری و  و اجتمراعی تحرّوالت و رتفییر معرض   در ،های پس از آندهۀ هفتاد و سال، در  رانا
گسست و  به نقد  آنموضوعی که باع  شد بسیاری از شاعران و نو سندگان  قرار گررته بود؛سیاسی 

ان انقالبی و گراه ها گفتمآن تر ن شکل نقد  و خواستار بهبود اوضا  شوند. اساسی بپردازند شعوامل
 تولیرد   جامعه ها درن گسستیهم جاد ا با د گفت که، درواقع،بود.  ،طنز توّسل به با ،گرا انهاخالق

ا نکره نقرد   .دابر و ا رن گفتمران در چنرین چرارچوبی معنرا میشرود یرا موج  م ین گفتمانیچن
اسرت. او، حسینی  دار  و جان رضای شعرهای کوتاهارتن   شکل ۀدغدغست ا هشد ارزش گرا ییمادّ 
 :کشدیها را به نقد متیّ گونه شخص ن ا ،«سال  خودکار» شعر   در

 یدامانت نتوانست کش بار   یشاعر
 از عرران داد یبر بالش یهتک

 سلو  اهل   یتاجر
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 خودکار با سال   
 (57 ،  1ینی منقل جان داد. )حس یپا

  تیجه
تحلیرل  شناسری دارد. درای اسرت کره ر شره در زبانهرشرترو کرردی میان گفتمان انتقرادیتحلیل

، کرنش گفتمرانی (ی )توصرکنش متنی  شود:یم رسیبر ررکالف، متن در سه سطح گفتمان   انتقادی  
اشرعار  انتقرادی   لیمزبور، به تحلسه سطح  یرمبناب ن مقاله، در ا. (یین)تبو کنش اجتماعی ، (یر)تفس

 :قرار است ن ا ازی ا ن پژوهش ها ارتهم.  اپرداخته حسینیدحسن یّ س
، هکررد تی منتشررسرنّ  گوناگون  های قال  ی دررراوانشعرهای رر متنی در سطح  رر ینیحس اگرچه

د واقعری بازنداشرته و میران اند شره و عملکرردش را از تجرّد شاعر رارسی  ات کهن  با ادبیّ   ادانس ز
حروز  اجتمراعی و  چه در ؛تحّول استو نوآوری  ار  دفست. او همواره طرا هشعر راصله نینداخت در

 ایدانش زمینرهبرخورداری  شاعر از  دلیل  ههرچند رراگیر نبود، ب ،ها شنوآوریو  .حوز  ادبی چه در
دور   شرعرها ی کوتراه دربره خلر   ،رارسی امروز   و د روز ات  ادبیّ  زبان عربی و غور در به شتسّلط و

دو  ترروان دررا می تقّیررری ابرداعگر  رراد شررود. ا ررن خاّل شرراع هاو برر ازتررا  دیررانجام وا دو  شراعری  
 جستجو کرد. یکررح ژنر یارود نوو  یلئجبر و گنجشگ عر  شهمجموع

سرت. ا هبسیار دقی  و منسجم عمرل کررد ،، در سطح متناروی ررح ژنریکد نودر ، حسینی
کند. می عر کمکمحیط شا به آرر نش رضا ی ملموس ازن مجموعه،  اشعرهای  در ،تقابل واژگانی

کراربرد  معنرا ی و نحروی،  ردی طروال دارد.  و سطو  واژگرانی دا ی و هنجارگر زی  زیآشنا  در ،وا
 اجتماعی جزء هنر شاعر است و تناس  موسریقا ی   اوضا  های نو و هماهنگ باتشبیهات و استعاره

را هماهنرگ  ن()وزکنراری و درونری و بیرونری  حسرینی موسریقی   .شرودمیرا موج   شعر و محتوا
 ست.ا همضمون شعرش آورد با

 باررت   جهت انتقال بره را، های الز نخ حسینی سر  شعر   های صوری  در سطح گفتمانی، و ژگی
سرت ا هتوانسرت شراعر عنی  ؛دهدخواننده می به ،جتماعی و ررهنگیاو  الت سیاسیتحّو  و ایزمینه

 ژه وهبر ،اشجامعه بیان دردهای مرد    را درخدمت   دخو شعر   اوکند.  ن متن و بارت ارتبا  برقرارایم
شرود، محسروب می «عملری گفتمرانی»ست. ازآنجاکه رکر و سخن شراعر ا هقرار داد ررودست،طبقۀ 

متنری و  باررت   سّیت متن بلکره براسرات و اهّم حسینی نه براساس اولو ّ  شعر   های حاکم برگفتمان
 گفتمران   را سره حسرینی اند. مفراهیم شرعری  وده شدهمتن سر حاکم بر اجتماعی و ررهنگی   اوضا 
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