
 

 
 
 
 

د از رهگذر واژه  دار رد زغل عصر انقالباهی نشانکارکرد تعه ّ

 آموختۀ دکتری زبان و ادبّیات رارسی دانشگاه حکیم سبزواری()دانشفر با م ری 
 )دانشیار زبان و ادبّیات رارسی دانشگاه حکیم سبزواری، نو سند  مسئول( حسن دلبری
 (دانشیار زبان و ادبّیات رارسی دانشگاه حکیم سبزواری) مقّدمم یار علوی

 )دانشیار زبان و ادبّیات رارسی دانشگاه حکیم سبزواری( محّمد ان عّباس

است کره در ادبّیرات بسرامدی چشرمگیر دارد؛ ادبّیراتی کره بازتابنرد   ها ی ژگی  و ازجملهتعّهد چکیده: 
 مقالره بررسری   ا ن های مرد  روزگار است. مسئلۀ بنیادی  نشی  و ها و ررازباورها، امیدها، آرزوها، دغدغه

آن  ت بازتراب  مؤّلفۀ تأثیرگذار و کیفیّ  غزل عصر انقالب و تحلیل ا ن ال ۀ واژگانی    گاه و کارکرد تعّهد درجا
 هرا، بررخالف  واژه انرد. ا رنا دئولوژ ک داری است که حامل بار  های نشانواژه است. مبنای ا ن ارز ابی

برر  عرالوه ،انرد وررهنگی باررت   بره  رک  متعّلر ررر که تنها معنای عادی و عرا  دارنردررنشان های بیواژه
ضمنی و مفاهیم ارزشی نیز هسرتند کره نگررش نو سرنده را  دربردارند  معانی   ،بر مفهومی خا  داللت

بر التزا  در ا رن  های غزل عصر انقالب، که مبتنیما هاز بن ها، تعدادیواژه مبنای ا ن دهند. بربازتاب می
اسرت ارز رابی  هرا بنیراد نهراده شردهآن عقیدتی که برر شود و مبانی  می هادبی است، با شواهدی آورد نو   
ا دئولوژ ک  هایما هپا ۀ بن ، غزل عصر انقالب را بردارهای نشانو واژه ال ۀ واژگانی بررسی   درگردد. می
 ینری و های اعتراضری، نوسرتالژ ک، حماسری، آکرد: غزل بندیتوان طبقهمیانوا   ا ن بهتعّهد  منظر   و از

 .وطنی وبه مبارزه و انتقا ،  انتظار، جنگ و شهادت، طنز، آزادی، مقاومت و اّتحاد، دعوت
دار، غررزل عصررر انقررالب.هررای نشررانا رردئولوژ ک، ال ررۀ واژگررانی، واژه التررزا ، تعّهررد، مبررانی   دواژگان:یممکل

                                                      
 h.delbari@hsu.ac.ir  
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 مقّدمه .1
خواننرده  ادبری برر ت. تأثیر ا رن نرو   تر ن کارکردهای معناگرای ادبّیات اسآمیز  کی از مهمادب التزا 

کرردن وجردان خفترۀ او  برانگیختن صفات نیکوی اخالقری و بیردارو مخاط   هدف  تحّول ررتاری   با
بررا د گررر انرروا  ادبرری بیشررتر ن نمررود   مقا سرره آمیررز دررو، ادبّیررات التزا  ا ررن شررود. ازمی محّقرر 
شرمردن رذا رل و داشتن تقروا و پستیگرام» 1،درو د سیدن چون عقید  برخیبه ،را دارد ز را محوریخواننده

را  یمررو و  ررا قلررم حّجررارباشررد کرره قلررم  ررا قلم یاشررر   و آزاده مرررد   کردن معا رر  با ررد هرردف و غا ررت هرررنما رران
اند، شرمرده ینّقاد  را اصل و مال یکه ارزش اخالق یکسان نظر   . از(83 کوب،  ن )زّر « گیردیم دست به

که هدف  آن تعلریم  یاثر ادب اساس، هر ا ن لز  وعظ و تحقی  و حکمت است. پس، برشعر و ادب مست
گونراگونی چرون اخالقیرات، مسرائل و انتقرادات  یهاگیررد و موضرو یم یجرا یتعلیم نو    باشد در
ف گوناگون را شامل یو سیاس یاجتماع ر   .شودیم و آموزش رنون و ح 

ا م: رو رۀ بیرونری کره تصرو رگر جامعرۀ  ۀ آن مواجره، با دو روایجامعه جوان  هر ی  در بررس
 آن نیست؛ رو ۀ درونری کره جامعرۀ واقعری اسرت و راوی   یاهر، ا راد چندانی بررسمی است و، به

پنهران  و پوشیده یپوستۀ یاهری و ال ۀ بیرون ر  ز  است و همواره در ن  آن جامعهحقا   و چهر  راستی
بهبرود  آن گرامی  ر  مسری را در ابنرد و در ّکران متعّهد جامعره آند، مگرا نکه روشنفکران و متفمان  می

 واقرع، واقعّیرت   ادبّیرات، در»نما د؛ می ّیت  آن در ادبّیات راا نجاست که مسئلۀ التزا  و اهّم  بردارند. از
، 2 2)ا گلترون« کرم با رد بکنرد کند  را دسرتمی دهد   ا بازآرر نیای تقر با  مستقیم بازتاب .میشیوهرا به اجتماعی

ای کره شرود؛ نو سرندهمی پیش نما ران از . ا نجاست که نقش شاعر و نو سند  متعّهد بیش(74  
ای از جامعرۀ بشرری طررانره و رارغانرهاسرت کره نقرش بی کرردهدر  سر بره رؤ ای ناممکن را از آن»گفتۀ سارتر به

د رد   را از چیزلزومرا  ادبّیرات متعّهرد، همرهادبّیات و  ی  بررس . بنابرا ن، نبا د، در(52 ) « کند ترسیم
 و سراسر نیکی و ز با ی ببینیم. (17 )داد،   «شهرادبّیات آرمان»

 بیان مسئله و روش یحقیق .1م1
 ابد که به مرحلرۀ بیران برسرد. اّولرین کرارکرد هاست. اند شه زمانی عینّیت میاند شهزبان بازتاب 

القای خبرر و پیرا   جهت   دارد و صررا  در رسانی تأکیدیم و اّطال بر تفهکارکردهای چندگانۀ زبان  از
رسانی اّطال  آ د، زبان نه بر کارکرد  میان می شعر سخن به که از کند، اّما آنگاهمی خواننده حرکت به

اثرر اسرت؛  عنری صراح   های رکرری  شرود و آن اند شره و د ردگاهد گری متمرکز می که برکارکرد  

                                                      
1. Denis Diderot     2. Eagleton, Terry 
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خاّصری هسرت کره  بینی  اند شه و جهران ،شودمی زبان شاعر جاری ها ی که برژهپشت وا ،همیشه
  ابد.سروده تبلور می واژگان  آن آن صراحتا  در بخش چشمگیری از

چره مسرائلی  برابرر   را در خرود مقالۀ حاضر ا رن اسرت کره غرزل عصرر انقرالْب  مسئلۀ اصلی  
گاهانره، چره اند شرهداند و شاعران  آن، متعّهداناجتما  متعّهد می از ال رۀ  ها ی درها و د ردگاهه و آ

دوره  های ا رنسرروده سطح رکری   اند که به مختّصۀ سبکی  آن درکرده دوره مطر  غزل ا ن واژگانی  
 است. انجامیده

اند کره آن است و نگارندگان بر ایشیو  کتابخانهاّطالعات به روش کار، در ا ن مقاله، گردآوری  
شریو  کیفری ها بهاستقرا ی، به تحلیل داده رهای مورد نظر، با روش استداللیج نمونهاز استخرا پس

 د.بپردازن

 جامعۀ آماری .2م1
دهد شاعران معاصر تشکیل می های اجتماعی  صد غزل از سرودها ن پژوهش را هفت جامعۀ آماری  

اسرت. معیرار  بسرنده شرده نرانآعر  شهای اندکی از پرهیز از اطالۀ کال ، به آوردن نمونه دلیل  به ،که
کید گو ندگان  گز نش غزل ؤّلفره م ا رن بیشرتر  مرداری و انعکراس هرچرههرا برر اصرل تعّهدآن ها تأ

 ،یابررانکیب ید، سررعیبهبهرران یمینسرپررور، ینام یصرررق هوشررنگ ابتهراج،سررت.  شران اهاسروده در
ی، خراسران یمحرّدث یف، مصرطیدکایم کایممحّم  قزوه، یرضاعل ،ی ناصر رینی، دحسن حسیّ س

 اند.شاعرانا ن  تر ن  مهم از یسلمان هراتی، و راضل نظر ،یمنزو ینحس، یمردان الّلهنصر

 پیشینۀ یحقیق .3م1
های بر واژه ال ۀ واژگانی و تمرکز با محورّ ت بررسی  )انقالب غزل آن در  تعّهد و کارکرد  در موضو   ،کنون تا

کرد که محتروای  توان از منابعی  ادوّجه صورت نگررته؛ اّما میت پژوهشی مستقل و درخور   (دارنشان
هرا های آنشک،  ارترهبی مقاله نزد ک است و، بح  ا نموضو  انقالب و  هایها به مقولۀ غزلآن

 :از اندها عبارتاز ا ن پژوهش برخی. باشد مبح  رسان  ما در ا نتواند  اریمی
-101 ،  2839 ، زمسرتان21 ، شزیبطشانطخت)« شرکلی ا ردئولوژ ک مثابۀادبّیات به باب   در»ر مقالۀ 

 ،که نو سرندگان  آنا نتوضریح .و ترجمرۀ مانردانا منصروری 5و آتین بالیبار 3نوشتۀ پیر ماشری (180
پرسرش  بر تفّکرر برورژوا ی، بره ا رن تکیه مقولۀ ادبّیات و تار خ، با دو تنیدگی  درهمبر  ضمن تأکید

                                                      
3. Pierre Macherey      4. Etienne Balibar 
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را تبیین و  متن ادبی، طبقاتی چارچوب منازعات ا دئولوژ ک   در ،توانمی دهند که چگونهپاسخ می
 ؛کرد تفسیر

ااط مااطه ادبکتط )« منشررور مررتن و تلررّون معنررا» ۀررر مقالرر بهررروز  ۀنوشررت (21-9 ،  2831 ، مهرر281 ، شی 
 ی  ترار خ و شرناختیجامعه هایال ره چرون ها یمقوله بر یدتأک با  سنده،که نوا نتوضیح. یدرترعزب

 یاررتکره ره  ابردیدسرت م نکته  نمعنا، به ا یر  تفس در یمتندرون هایّ هو نظر یزبان هاییمعنا و باز
ل شناخت ا معنا از به ب   ی؛زبان هاییگرو  شناخت باز در  دئولوژیاست و شناخت ا  دئولوژیق 

 محمررود رترروحی  نوشررتۀ  (2852 سررخن، تهررران) (هرراها، رو کردهررا و روشنظرّ رره) شنطساایسبکررر کترراب 
ال رۀ واژگرانی و ا ردئولوژ ک سربک  نحو  بررسی   ها ی را بهکه نو سنده بخشا نتوضیح .رودمعجنی

 ی  رکرر یکتاب مزبرور، محتروا شده درمطر  یهاروش کاربرد   است، با شده یاختصا  داده و مّدع
 کرد؛ یبررس توانیرا م اثر  ک

ط  انقال  اساالمی)« ک سبک در آنهای ا دئولوژ غزل نوکالسیک و ال ه»ر مقالۀ  ، 2 ، دور  اّول، شادبی 
را تبیین  نگارندگان هدف مقاله کها نتوضیح .نوشتۀ حسن دلبری و د گران (221-59 ،  2858 خرداد

و  غرزل، ن نرا ر های لحظۀ تفییرر درمتن غزل نوکالسیک دانسته و، ضمن معّرری   گیری  ررا ند شکل
ها ی ذکرر نمونره را برا های واژگرانی و نحروی و بالغری  آنای، ال رهال ره شناسری  برر سبک تکیه با

 ؛اندکرده بررسی
 نشاری ۀ) «طاهره صّفارزاده؛ ال ۀ آوا ی و واژگرانی اشعار انقالبی و مذهبی   ای  ال ه شناسی  سبک»ر مقالۀ 

ط  پطیداری  .گران ونرارجیوشتۀ محّمدرضرا صررری و مژن (145-164 ،  12 ، ش1345 ، بهار و تابستانادبی 
 سرازی  نهاد نه د بررتأکیرمفراهیم و مضرامین و  سازی  اند برجستههرترگگان نتیجه ا نکه نو سندتوضیح

 شود؛محسوب میصّفارزاده  های بارز شعری  مفاهیم د نی و انقالبی و انسانی از و ژگی
، دور  اد  فطرسای شنطسای  متن)« داستان حسرنک وز رر های سبکی  کارکرد ا دئولوژی در ال ه» ۀمقالر 

نو سرندگان   کها نتوضریح .ۀ حسن دلبری و رر با مهررینوشت (13-98 ،  1 ، ش2851 هفتم، تابستان
دهرد نتا ج نشان می. اندکرده مؤّل  بررسی رو کرد ال ۀ ا دئولوژ ک سبک   را با تطریخ بیهقی مقاله

 ؛شودمی غت د دهنحو و بال و بخش واژگان ترتی  دربیشتر ن بازتاب ا دئولوژی به
  ، دوریشنطساو سبک ینقاد ادبا یهاطپژوهش)« مشرروطه  دور ی  غزل اجتمراع  دئولوژ کا یلتحل» ۀر مقال

که ا نتوضرریح.  گرررانو د یدارانرر  وسررفیانسررودابه  ۀنوشررت (115-119  ، 2859  یز، پررا19 هفررتم، ش
 ی  بررسر دوران مشروطه، به ی  و اجتماع یاسیتحّوالت و اوضا  س در یمقّدمات یانضمن ب  سندگان،نو

 اند.دوران پرداخته آن ۀشعر شاعران برجست ی  رکر ینمضام بر یهتک با غزلّیات  نا ی  انتقاد
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 مبا ی  ظری یحقیق .2
 التزام و ادبّیات .1م2

های مبتنری برر مؤّلفره «ادبّیرات محر   »نگیرر م کره نظرر  معدود منتقدان و هنرمنردانی را درآن اگر 
ن ی  ررر مبانی بره ا رن اعتنرااقرل بی را ال اخالقری ررر از مبرانی   دور متعّهد و به را ادبّیاتی غیر هاپارناس 

شرده و  سرشرت ادبّیرات تعبیره تعّهد در تما  اصحاب نقْد  نظر   توانیم مّدعی باشیم دردانند، میمی
معطروف  خرود های ا دئولوژ کی است که اذهان مصلحان را برهنظرگاه، محمل انگاره ا ن شعر، از

نیرز برا الترزا  در هنرْر مخرال   «هنر مح »دار م که معتقدان واقعی به نمی نظر دور . البّته ازهداشت
ارتبراطی،  مبرانی   نظرر   . از(544-575 سّیدحسرینی،   )داننرد را ذاتری  هنرر نمی نیستند، بلکره آن

آرر نرد را می کره اثرر هنرمنمدرد: ک یواکاوتوان پا ۀ پیا  می بررا  همؤّلف اثر هنری و ادبی، چهار هر در
)رررامتن گیررد می تأثیر قررار که تحت یمخاطب؛ )متن پیا (که آرر د  هنرمند است  اثر؛ )ررامتن مبدأ پیا (

ا رن  و تعامرل   .(1 پورنامردار ان،   ) )رررامتن اجتمرا (شود می اثر آشکار که در یج ا و  مقصد پیا (
 انداز  ادبّیات متعّهد، رّعال نیست.های ادبی، به ک از ژانررکن اساسی در هیچ چهار

 فرامتن مبدأ پیام .1م1م2
پرردازد ای استوار که به بازتاب  دردها ی همراه درمان میای است با ارادهشاعر و نو سند  متعّهد آ نه

 معنا که ا ن ها نیست؛ بهها و ز با یاو صررا  بازتاب مطل  زشتی و کار  
حال بساکه عامل و محّر  اجتماعی نیز باشرد.  عین اّما در ،و محصول اجتما  استهرچند ررْد مولود 

در پد ردآوردن آثرار ذوق و هنرر مرؤّثر  ،بیشتر از قدرت محیط و نژاد ،ا نجاست که قدرت ابدا  و ذوق
 (54 کوب،  است. )زّر ن بوده

 کشریدن   دوش  نگری و بررموّر ، با پذ رش نقش آ مثابۀ  ک پردازشگر اجتماعی  شاعر متعّهد، به
توانرد شرود. اثرر  او میمرؤّثر یراهر می بسریار دردهای آمیخته با درمان رسالت، در بازتابندگی   ا ن

 حالت، ا ن شربتی گوارا به مخاطبان بچشاند. در قال  داروی تلخ انتقاد را در
ق شراعر گذشرته و تخّیرل خرالّ  شراعر کره از صراری   شعر گزارشی است هنرمندانه از مناسبات روزگار  

را  اسرت؛ اگرچره خرود ای نرو  ارترهاو دگرگرونی پذ ررتره و ز برا ی و جذبره برحس  عواط  و ارکار  
ررنگ حقیقت   از  (40 دهد. )ترابی،   تر نشانرنگتر  ا کمتار خی پ 

 رک اثرر ادبری، در سرطح وسریعی  میزان التزا  شاعر در ادبّیات و نیز گستر  نفروذ و مانردگاری  
اسرت  اوست. گفتنری «من اجتماعی  »و  «من رردی»عه، مبتنی بر نو  نگرش شاعر  ا نو سنده به جام از

ن» ای از سهشاعری را سا ه کدکنی عواط  هرشفیعی   اجتماعی و من   شخصی، من   داند: من  می «م 
  (67 )  .انسانی
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بندی سطح ا ن تقسریم تر نباور  او در پا ینکه بههای شخصی رر«من» بند   را از هرچه شاعر خود
سطحی  در رر های اجتماعی و«من»سوی ار  رر برهاند و به طول زمان تفییرکردنی است گررته و در قرار

جهانی دارند گا  بردارد، مرزهرای زمرانی و  های انسانی که گستردگی  «من»واالتر و ارزشمندتررر پهنۀ 
 جا(کرد. )همان بیشتری را رتح خواهد مکانی  

کره  است. هرانردازه وابسته «من» میزان نزد کی  او به ا ن سه د گر، میزان التزا  شاعر به عبارتبه
تر باشرد، عاطفرۀ شرعری و هنرری  او و نزد رک «من انسرانی»شاعر و هنرمند به  شعری و هنری   «من  »

 ، ز را بود بشرّ ت و سرنوشت انسانی رراتر خواهد قبال   رر التزا  و تعّهد  او درنسبت همین به رر
بودن نسبت به سرنوشرت بشرر اسرت؛ شود نگرانآنچه که از مسئلۀ تعّهد، امروزه، در جهان دانسته می

 (74 نژاد و محیطی که باشد. )ررزاد،   مسلکی که داشته باشد و از هر و مرا  هرکجا که باشد، هر در

 متن پیام .2م1م2
 اصل، تعاملی میران   و خواننده است بلکه، در (هشاعر و نو سند)آرر ننده  انگفتگو می ینوع تنهانهمتن 

گفتگرو  ا رن ی  پو را . است پو ا و زنده یجهان متن و جهان نو سنده و جهان خواننده است و حرکت
را  تأو رل یمتنر حرال، هرر عرین تأو رل گشروده باشرد؛ در ی  روبره یمتن شود عرصۀ هریموج  م

روالن . تأو رل اسرت ۀرا ن، مرتن بهترر ن عرصرکند. بنابیم توان  متن است محدود که در یحّد  تا
. یو مرتن نوشرتن یمرتن خوانردن: شودمی ۀ متن تما ز قائلنگو بین دو S/Z (2511  )در کتاب  4بارت

خوانردن و رهرم  در ،کند ویم خواننده عرضه بر یآسانرا به خود یاست که معنا یمتن یمتن خواندن
اّما، ؛ کندینم یخواننده چندان توّجه ی  آرر نش ذهن ها بهگونه متنا ن. ندارد وجود یمانع ،آسان  آن

. «نو سدیم»حقیقت دوباره  آرر ند و دریم یررا ند خواندن، معنا  حین   ، خواننده، دریمتن  نوشتن در
اسرت  پرورانرد وابسرتهیذهرن  خرود مر کره خواننرده در یمتن بره معنرا  یها، معناگونه متنا ن در

( 191-991  ، 1 ، ج1 یاحمد) .کند و مستقیم و مسرتقل یم آزادانه عمل ، دالینوشتن یهامتن در
 .گیردینم صورت یسادگاز دال به مدلول نیز به گذر. گرددینم به مدلول باز

گیرررد خررود بررر گانۀ جامعرره، شرراعر و مخاطرر  شررکل میمتنرری کرره در کررانون تعررامالت سرره
ترر تر باشرد، مرتن ملتز تأّثر ا دئولوژ ک و أثیرگذارد و هرچه ا ن تضلع تأثیری مضاع  می سه هر

ای اسرت کره نظرری جا گراه، مبرانی   در ا رن ،«ا ردئولوژ ک»از واژ   است منظور خواهد بود. گفتنی
ا شری خرا ؛  عنری همران است، نه اصرول و معتقردات نحلره و گر آن بنا شده شاکلۀ انسانّیت بر

مفراهیم  شرود. ا رنمی ن برا مفهرو  اخرالق  رادآ سطحی عمرومی و گسرترده از ها ی که درانگاره
درازای ترار خ بشرری اند و هسرتند و قردمتی برهجامعۀ بشری بوده های همیشگی  ارزشمند مطلوب

                                                      
5. Roland Barthes  
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 شرناخت  »اند و معتقدند کره بررای کرده را مطر  از ناقداْن معیار زمان و قو  که برخی دارند؛ هرچند
زمینره،  ا رن . در(64 ،  3 ج 6)ولرک، «کررد ره و  را قرو  را کشر دو دوره و  ا قو  با د معیارهای خاّ  آن هر

 (266 ندوشن،  )اسالمی  «.کندمی ارالطون نخستین کسی است که بر ارزش اخالق در ادبّیات تکیه»

 فرامتن مقصد پیام .3م1م2
 چشرمگیری حسرط در ّیراتادب یرا پ یو وقتر .ا ن ررا ند ارتباطی، مخاط  قرار دارد ر  در سو ۀ د گ

ررنگ مخاط  ش  تعّهد باشد، نق از القا ی، محورّ رت  رشعر تعلیمی در»د گر،  ن  بیا شود؛ بهتر میبسیار پ 
شراعر   عواط و چنین شعری، احساسات نامید. در محورمخاطب ررا شع توان آنکه می آنجا است؛ تا یوبا مخاط   ا 

  تمرا در ،چراکه شاعر و نو سرنده؛ (44 قانی،  )زر «گیردقرار می یووتربیت مخاط   ا تعلیم ت  خدم نیز در
ر خرود رو ن  ذهر او در ذهن داشرته و حّتری برا را در او ودن،سر لحظات   اسرت.  زدهرو حررف مری د 

 گو د:دارد وقتی می نکته اشاره حّدی به همین ا گلتون تا
ّ رت ربرۀ خواننرده مادّ تج بلکه طّی ررا نردهای خوانردن رقرط در ،های کتاب وجود ندارندمتون ادبی در قفسه

 (103 ،  1 انداز  وجود مؤّل  حیاتی است. )ا گلتونخواننده به د ابند. برای وقو  ادبّیات، وجومی

گررتنرد و پرداختند جا گاه خواننده را ناد رده میپردازانی که با نگاه سّنتی به نقد متون مینظر ه
  گانرهمثابۀ به متن و مؤّل ، به توّجه. ادنددبه شاعر و نو سنده می ،آرر نش اثر در ،قدرت مح  را

پردازان نظر ره ن  میرا در. بیابد اند  ایجلوها گاه خواننده ج شدمی تأو ل، باع  و تفسیر یمحورها
را  بودنرد و او خواننده جا گراهی و رژه قائرل یبرا 7،جمله هوراس از ،از اد بان  ونانی سّنتی، برخی

، یمحورخواننرده پردازان جد رد  نظر ره ن  میرا در. دانسرتندن میمرترونرد  آررر نش  ر درعاملی مؤثّ 
کننرد  مرتن تأو رل و ، آنچره خواننردههنظر رآن پیرروان  د  نز در. جا گاهی و ژه دارد 4ولفگانگ آ زر

 انردرو، آنان برای ررا ند خواندن متن توّجهی و ژه قائل ا ن شود. ازمی رهم پنداشته   ابد مالدرمی
بر عقید  روالن بارت،  بنا. بخشدمتن را رعلیت می بالقّو  نهفته در ی  ند که خواننده معانباور ا ن بر و

شمیسرا،  )خواننرده اسرت دسرت  بهآن و آرر نش دوبار  آن  «مرگ نو سند »معنای اثر به آرر نش  َ
نرده رأس دارد که نقد ادبی مثّلثی است که خوان باور وجود محوری، ا ننظرّ ۀ خواننده در. (295  

 .متن و نو سنده استرش د گ سرأ دهد و دومی را تشکیل آن ی  اصل

                                                      
6. Wellek, René     7. Horace 
 

8. Wolfgang Iser  
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 ،(11گرادامر گئرورگ هانسآلمانی شاگرد  10س  هانس روبرت  ا )از نظرّ ات   4«نظرّ ۀ در ارت» ی  مبان براساس
یرز نو  رر که کامال  رردی اسرترربه ار  انتظارات خوانندگان  توّجه الگو و ار  انتظارات متون ادبی با

 نوشرته رر دعی دارجمنتیجه جنبۀ  های ررهنگی است و دربچارچودارای که ررمرد   ی  الگوهای ذهن
بررسی جا گاه خواننده در آثرار  و نظر ه در تحلیل . موارقان ا ن(331 همان،   )شود می خواندهو 

ادبری ضرروری  ر   نند  اثانداز  وجود آررپیدا ش ادبیات، وجود خواننده به ادبی بر ا ن باورند که، در
چرارچوب  است که، در 12دونالد هرش کپردازانی چون ار د دگاه مخال  د دگاه نظر ه است. ا ن

را  مؤّلر  و آرر ننرد  اثرر ادبری 15و د لترای، 13مراخر پیروی از شرال رو بره کهای هرمنوتیراند شه
مؤّلفرۀ  ادشرده،  همران دو مبنرای برر آورد.شمار مری و معنای اثر را ثابت به ددانسرچشمۀ معنا می

همران،  )کنرد می مرتن هرم تفییرر ی  کنرد، معنر زمان که اوضا  اجتماعی و تار خی تفییرر هر در
درسرتی رسرالت  تواند بهصورتی می نو  ادبی در داشت که ا ن نظر دور ؛ اّما نبا د از(326-324  

شناسی، ذهن انسان مرکرز در پد دار» ،شود ز را ۀ مخاط  ررصتی قائلمداخلدهد که برای  را انجا  خود
گاه را به مخاط  ی  پذ ر است که متن اجاز  دستیابو اساس همۀ معانی است. تفسیر متن هنگامی امکان نو سنده  ی  آ

 (14-17 )مقدادی،   .«دهدمی

 فرامتن اجتماع .4م1م2
برد و شراعر و میسرر به «اجتمرا »تر ن ررامتن موجود  عنی متن همواره در تعاملی مؤّثر با بزرگ  ک

گرذارد. اگرر میآن اثر  پذ رد و هم برکنند  آن متن، هم از ا ن ررامتن تأثیر میمثابۀ ادارهنو سنده، به
گاه»باور باشیم که  ا ن بر را با د  ادبّیات»و  (346 ،  2 )احمدی «اجتماعی ی  هنر وجه خاّصی است از بیان آ

پا ۀ ز ربنای عوامل تار خی و اجتماعی، که برر نو سرنده ترأثیر  راجتماعی ب ی  ندگناپذ ر با زپیوندی جدا ی همواره در
 توان گفت حّتی، می(13   14)اسکارپیت، «گررتنظر  اند، درگذاشته

شرود و هرگرز نگراه که بیش از همه به حد   نفرس متوّسرل میتر ن شاعر  ا نو سنده،  عنی آنمنزوی
انفعاالت اجتماعی  و از رعل ارکند و ادبّیات را ذات مجّردی جدامیسوی جامعه نآمیز خود را بهپرسش

ترا  دارد. زمران در هنرر شراعر  ی  به جامعۀ خرود بسرتگ ،حی  نگارش کم از هم، دست پسندد، بازمی
 (56 جو د. )بارت،  همیشه جا ی می

                                                      
9. reception theory     10. Hans Robert Jauss 
 

11. Hans Georg Gadamer    12.  Eric Donald Hirsch 
 

13. Schleiermacher, Friedrich    14. Dilthey, Wilhelm 
 

15. Escarpit, Robert  
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 م بحث و بررسی3
 وژ کپا ۀ ال ۀ ا دئول  شان بردار و بیهای  شانیحلیل واژه .1م3

ا م: واژگران حیر  برار ا ردئولوژ کی، برا دو گونره واژه مواجره از ، ک مرتن ی  در تحلیل ال ۀ واژگان
نشران معنرای عرادی و عرا  دارد، واژ  بی»رودمعجنی،  ی  گفتۀ رتوحدار. بهنشان  ا خنثی و واژگان نشانبی

برر  عالوه»دار، ر  او، واژگان نشانباو. به(263 )  «بارت ررهنگی است دار مخصو   کآنکه واژ  نشانحال
نو سرنده و  ی  ضمنی و مفاهیم ارزشی نیز هستند که نگرش و طرز تلّق  ی  مفهو  خا ، دربردارند  معان بر  ک داللت
واژه همان مفهومی اسرت کره د رد    ک ی  معنا  ؛ بنابرا ن، بار(265 )همان،   «خود دارند را در گو نده

برر در  مصرداق خراّ   است و شنونده و خواننده، عرالوه جای دادهخود  نو سنده و گو نده را در
نشران تروان گفرت واژگران بیاسراس، می ا ن تواند نظر نو سنده و گو نده را نیز در ابد. برواژه، می

دار، مسلکی داللرت دارنرد و واژگران نشران ت  از هرگونه قضاو مصاد   خارجی  خود رارغ بر صررا  
خرود  شرده برااثر را نیز دربار  موضو  مطر های خا ، نگرش صاح  اقبه مصد بر اشاره ارزون
 کنند.می حمل

 برجستۀ غزل عصر ا قالب ی  و ژگ :التزام .2م3
بره  حرال واکرنش همیشره در ،متنریتعرامالت برون ی  ۀ عنصر مرکرزمثابدر ادبّیات رارسی، شاعر به

مثابرۀ معترضری زاکرانی و چره بهسان  عبیرد است؛ چه بر لبۀ تیز طنز به خود بوده ن  های پیراموکنش
با رد بررای  ،رو کرد گونه. با ا نهای ا ها  و ابها  حارظجّدی همانند سی  ررغانی و چه پشت ال ه

 نظر گررت: تار خ ادبّیات رارسی در یدرازاادبّیات انقالب عمری به
کوتاه  یعمر ،اخّص آن یمعنابه ،دارد و یدر ی  شعر رارس یدرازابه یعاّ  آن، عمر ی  معنانقالب، به ّیاتادب
و   شرهاز حکمرت و اند باشرد سرشرار یانقالب وجود آثار ّیات. اگر منظور از ادبیانقالب اسالم  اندازبه

،انسان،  ی  تعال یرمس مجمو  در و در  نید یهاو اخالق و ارزش  یگوح  سرتاسرر  آثرار در گونره نا  قینا 
 (200    احّقی،است. ) موجود بوده کمویشامروز ب ینهم آن تا دا ش  یزمان پ از یرارس ّیاتادب

 ی  معنر )نه درشدن مخاط  عا   گررتن نقش ررامتن  مقصد و پد داراّما، با انقالب مشروطه و با قدرت
 تفییر کرد: آن ل  تفّکر شاعر و حاص وسوی، سمتواژه( ی  منف

داد و هم مشرّوق   هم خود را با پد د  جد دی انطباقانقالب مشروطه، شعر رارسی  ی  زمان با پیروزهم
را  مهم، در ا ن زمران، مخاطبران شراعر ی  نیروی سیاس مقا   ک آن پد ده شد. یهور شهروند عاّمی در

داد، بلکره بررای بخرش نمری د گر رقرط نخبگران جامعره را خطراب قررارعر دستخوش تفییر کرد. شا
گاهگس سرود که باتری از جامعه شعر میبزرگ حرال رشرد بروده.  سیاسری پیوسرته در ی  ترش سواد و آ

(Yarshater, p 44) 
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از منتقردان،  ای گسترش  ارت که گراه بعضریاندازهشاعران به شعر به ی  مزبور، رو کرد سیاس در دور 
مقالرۀ  دوره را رقرط ادبّیراتی سیاسری دانسرتند. نصررتی در ها، ادبّیرات ا رنبدون نظرداشتی به د گر گونه

 معتقد است: (سفر در آینهشده در کتاب چاپ)« های سیاسی و اجتماعی در شعر معاصرشهاند »
آغراز  و ژه برااست، بره ادبّیات رارسی، که در تما  ادوار تار خ ا ران رو کرد سیاسی خود را حفظ کرده

، شرود. اد بران و شراعران عصرر مشرروطهمشروطّیت، صررا  به ادبّیات سیاسی و اجتمراعی تبرد ل می
کره  جرا ی شرود؛ ترامی مدارانی هستند که شعر و ادبّیات ابزار سیاسی  آنان محسوبعمل، سیاست در

شرمار آورد.  توان شرعر دور  مشرروطه را نروعی گرزارش ترار خ سیاسری و اجتمراعی  آن عصرر برهمی
 ( 544-546) 

ه شرا د ترا انقرالب اسرالمی، التزامری کر ی  برا پیرروز ،بعد از مشروطه ا ن روند ادامه  اررت و
 یمآرمرانی برود کره بعضرا  مسرتق ی  گاهی ا دئولوژ ک نداشت و تنها مبتنری برر مبرانآن تکیه از قبل

 ای پیدا کرد.وسو ی کامال  انگارهشد سمتتفّکرات وارداتی تفذ ه می از

 غزل عصر ا قالب ی  یعّ د در ال ۀ واژگا  .3م3
نقالب برا رو کررد غالبرا  اجتمراعی بررسری های برجستۀ عصر اغزل ی  در ا ن پژوهش، ال ۀ واژگان

 ر  هرا ی کره برا)واژهها دار  آنهای نشانگو ندگانشان در واژه ی  رکر ی  ها و مبانها ی که انگارهشده؛ غزل
ی  های اجتماعغزل ،از ا ن نظرگاهت. اس صراحتا  نمود  ارته کنند(می خاّصی را حمل ی  رکری و ا دئولوژ ک

 ی  آمرار ی  تقسریم کررد. بررسر «اعتراضری رغیر»و  «اعتراضری»ه دو طیر  گسرترد  توان برا می  ادشده
ها سرروده ی  و مرابقاسرت غرزْل اعتراضری  530غرزل،  700از میران  ،است که ر  آنها بیانگسروده

 مطراب   نیعنراو ا را برههرلغز  اررت،در ت  سرهول یبررا ،. نگارنردگانهای د گری آمردهما هبن در
)کره را  دارنشران یهرااند تا مخاط  واژهدهرک تقسیم کنند،یم حمل ینظر رکر ازکه  ها ی همابن با

 . ابدتر درآسان است( متن مقاله آمده در
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 های اعتراضیغزل .1م3م3
های ادبّیات اجتماعی است که ممکن است جزء ادبّیات پا داری باشد ادبّیات اعتراض  کی از گونه

 ل  دلیر ا ن به ؛جو انه و انتقادی نداشته باشدن است اصال  لحن ستیزه ا نباشد. ادبّیات پا داری ممک
راه نررمش و گفتگرو صرورت  از ،گراهو، روشن که پا داری همواره همراه با سرتیز  سیاسری نیسرت 

مقالرۀ  که پشتدار درچنان ؛اند که خالی از تسامح نیستی دانستهکرا   ا ن دو برخی ،هگیرد. البتّ می
مترادرراتی  کره براررادب اعتراض معتقد است  «ی و ادب اعتراض در شعر رارسیگانداز آزادچشم»

 کننرردمی آن  رراد از «ادب سررازش» ر  برابرر در «سررتیز ب  اد»و  «ادب شررورش»، «ادب مقاومررت»چررون 
(   293)جو انرره و  روحّیررۀ انتقادباننرردشررود کرره بازتامی دسررته از آثرراری اطررالق آن برره رررر 

 «حراکمی  سیاسر و اجتمراعی ی  برابرر عوامرل تحمیلر در»ۀ شاعر  ا نو سنده گرا انتو مقاوم آمیزانهضاعترا
. گراه ا رن  ابدبازتاب می رراوان های همابن های عصر انقالب، باغزل اعتراض، در. است (جاهمان)

 :ی استبه رضای نامطلوب شهر اعتراض روحّیۀ انقالبی در
 سررت فروشممی عشممقشررما برراری اگررر  ر  شمم در 

 

 مرررررا را نفروشرررررید آبمممممادی   ت  یمممممر غهرررررم  
 

 (99 ،  1 پور)امین
 و ،پیوند با بینش معترضانۀ شراعر در ،«غیرت آبادی»و  «رروشی عش » ار  دنشان یاهی ا و ترکههواژ که
اهی نیرز، گ .کندمی جا گاه رد  ، موضع شاعر را بیشتر نما ان تا پا ان غزل، در «نفروشرید»  واژ نیز
 ضاعترررا، «آهنررییرران آدم»و  «اهر منرری»، «نرراتنی»داری مثررل هررای نشرراناژهبررا و اشررعاری د گررر، در
 شود:ها و روابط سرد انسانی نشان داده مییاعتنا بی به

 شرررررردند  مممممماینیآری برررررررادران همگرررررری 
 های رو بررره بلنررردی در ا رررن غرررروبا رررن سرررا ه

 گونررره چنرررد روزهرررم گذشرررت و از ا ن امرررروز
 

 ها بهررررار نشرررد، کنررردنی شرررردندا رررن سررری  
 شررردند اهر منمممیسرررت کررره  میرررراد مردمررری

 شررررردند آهنمممممی آدمیمممممان م تمرررررا کرررررکم
 

 (91 )کایمی،  
 از همین نمونه است:

 زننرررد ا نجررراهمررره برره سا رررۀ هرررم تیرررر می
 

 میررران سرررا ه و د ررروار هررریچ الفرررت نیسرررت 
 

 (90 ،  2 )قزوه 

محورّ رت واژ   برای، بعددر بیت مزبور و همچنین مفهو  بیت  «زدن به سا ه تیر»آمیز کاربرد کنا ه
 هاست:اعتراض دست همین از، «انسان»
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 بررررر کرررر ، چررررراغ دار  و در روشررررنای روز
 

 او کجاسرررت  ا سممما  ، ر  پیوسرررته جسرررتجوگ 
 

 (21  روزبه، )

    های مظلرودادن شخصرّیت قررار برا نمرادو  عدالتی استمقابل یلم و بی گاه در هاا ن اعتراض
 : ابدتبلور می تار خ

 هرراحسممنکاز غّصررۀ مرررگ خررون شررد دلررم 
 

 چنرررررد بگر رررررانم، بگرررررذار قلرررررم را ک 
 

 (55 ،  2 )قزوه
 :شودیم  اندهو ماندگار در ذهن نما یحیتلم  رتصاو   طر هم از یو گاه

 شررررررده از اعتمادهررررراتهررررریکوفمممممۀ در 
  امردممممممان شممممم ردستررررررۀ آنگررررراه دستره

 

 هررررا ...ن ممممادابنشررررود کررررم ز رررراد میکم 
 ادهررراوزنرررد بررره سرررمتی کررره ببرررار می هرررر

 

 (11-12 ،  1 )سلمانی

 :کندجلوه می «دردمرّرهین بی»صورت انتقاد از گاهی نیز به
د، آری عجرر  نیسررت ررر   صررد دوزا ا نجررا بفس 

 کرررو بررره دل دردی نررردارد آدمررری نیسرررتآن
 

 سممممردانسینهگررررر درنگیرررررد آتشررررت بررررا  
 دردانهیچبمممممیا رررررن  ر  بیرررررزار  از برررررازا

 

 (111-118 )ابتهاج،  

  ابد:تراض به نفاق و دورو ی نمود میعو گاه نیز در ا
 اسرررت برگشترررره لبممماس پارسمممارروشرررری در یم  

 پررا سررر زد برره پیشررانی عجرر  و های دسررتپینرره
 داد از طررررز مسرررلمانی کررره هررررکس در نظرررر

 آترررش زدنرررد دارهممماد نخیمرررۀ خورشرررید را 
 

 !اسررت آه از ا ررن نفررر ن کرره بررا دسررت دعررا برگشررته 
 !اسرررت برگشرررته ر ممما و پیمممراهن نهمممدکفرررر برررا 

 اسممت  اّممما ان خممدا برگشممتهجو ررد، را می قبلممه
 اسرررت! آه معنرررای حقیقرررت ترررا کجرررا برگشرررته

 

 (55 ،  1 )نظری
 :شودیاهر میها خواری برای قشر ضعی  جامعه و مشکالت  آنغم ت  صوربهنیز گاهی 

 حساب استمن با شما م که، چون ابر، اندوهتان بی
 

 فرودسممت ن  مردممما، ای اهممل پمما ین  ا ممن شمم رای  
 

 (91  شکارسری، )
 ها:شدن ارزشرنگو گاه در اعتراض به کم

 فروختنممد ،بممه  ممک  ممانبرره  ررک کررالف،  ،مررا را
 هاخدا اشمممممممناسدرد از ا نکررررررره  و انررررررردوه

 چررره خررروب مؤمنمماناسرررت ولررری  برررازار مررررده

 مررررا را رروختنررررد و چرررره ارزان رروختنررررد! ... 
 مفرررت بررره شررریطان رروختنرررد!مرررا را چقررردر 

 !ا ممممان فروختنمممد، هرررم د مممن فروختنمممدهرررم 
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 هررراکتاب ت  عرررّده خرررو ش را پرررس  پشررر ک
 

 رروختنررررد ... خیابممممانر  کنمممماعررررّده هررررم  ک
 

 (80-15 ،  2 )بیابانکی

 یاعتراض یرهای غغزل .2م3م3
های است و، در بررسی شناسی وارد ادبّیات شدهمفهو  نوستالژی از روانمم  های  وستالژ کغزل (الف

از پا رۀ آن،  ، برردکه شاعر  ا نو سنده در سروده  را نوشرتۀ خروشده  ارش دانستهای از نگادبی، شیوه
 شرر فان، ) کنردمی حسرت و درد  اد خاطر  اوست، با نظر دارد  ا سرزمینی که در ای که درگذشته

تنگری بررای مریهن  را دل» توانرد موضروعاتی چرونتر، حّتری میتعر فی جامع نوستالژی، در. (80  
ل ذ رپور، آر ران) «ها، آرزوی گذشرتهدوری، درد جدا ی، احساس غربت، حسرت گذشته د  نواده، رراق، درخا و خانه

 .گیرد بر را در ( وستالژی
نرد، طارتبا گو نده در «من رردی  »آ د که متون نوستالژ ک غالبا  با گونه به نظر میدر نگاه اّول، ا ن

مشّخصرات برجسرتۀ  ها همواره  کی ازررته دست بار  ازتحسر ی  ها و  ادآوردادن دست ز را اندوه  از
ها ی برا نمونره گونرۀ اجتمراعی  آن و ژه درانقالبری بره هرایمیران غرل است؛ اّما در یکیشعر رمانت

مروارد، گو را شراعر نما نرد  قشرر  ا رن در .شرودمی بردل «من  اجتماعی»به  «من  رردی»ا م که مواجه
 : گذارداشترا  می ها بهها را با همۀ آنررته دست از ه  ت و اندوای از جامعۀ خو ش اسگسترده

 ، برررره آب برگرررررد مقممممرآن، آ نممممهبیررررا برررره 
 بیرررررا دوبررررراره مرررررروری کنررررریم خررررراطره را

 گیررررردهررررا نمیکرررره موعظرررره در کااکنررررون
 های ی مممیسمممفره، های ُپمممر ان پینمممهدسمممتبررره 

 

 برگررررد م رکممماب، حماسمممه، اسمممببیرررا بررره  
 رد مبرررره روزهررررای خرررروش التهرررراب برگرررر

 برگررررد م سمممرب مممم اب، بررره سمممرببیرررا بررره 
 برگررررررد م حمممممرف اّول ا مممممن ا قمممممالببرررره 

 

 (39 )محّدثی خراسانی،  
کنرد موضوعات و مفاهیم غنا ی را تداعی میغزل قالبی است که همواره ممم  های حماسیغزل( ب
و  تفییرر نگررش از مضرامین صررف عاشرقانه، متحرّول شرد خرود، برا یرات  ح  د  دوران جد اّما، در

انقرالب،   عوقرا  ۀسرا پیشینۀ خود برای بیان مفاهیم عررانی و معنروی داشرت، در یررّیتی که در با
سرال دررا  مقرّدس  دوران هشرت. (10  نیکو، باقری و محّمدی )حماسه درآمیخت  ی  رو  جار با

ش نرو  که بعدها بره پیردا های حماسی موج  شد؛ چنانما هدرون را با ا ن قال  ر  بیشت ی  آمیختگ
چرون مردانگری،  یاریبسر ی  معنو یممفاه گونۀ ادبی، با ا ن. انجامید «حماسهغزل» عنوان   جد دی با

 :خود است ن  پد دآورندگا ی  های ذهنی و عقیدتسلحشوری، جنگ، شهادت و ا ثار، بیانگر انگاره
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 هجررررررررو  خواندنررررررررد ز  رجممممممممناگرررررررره 
 شممممممب نمممممممین را ن  شسممممممتند بممممممه خممممممو

 خرررررو ش و ررتنرررررد د  ماندنرررررد بررررره عهررررر
 

 را د ممممممممد گممممممممردۀ گردبممممممممادبررررررررر  
 ...شمشممممممیر بممممممه آسمممممممان رسمممممما د د 

 ررتنرررررررد ولررررررری همیشررررررره ماندنرررررررد
 

 (101 ،  1 پور)امین
 دشممن شمکنی  صمف  جنگ جنرگ اسرت بیرا ترا 

 

 د وانرررۀ مررریهن شرررکنیم ن  ا رررن دشرررم    صررر 
 

 (911 ،  1 )مردانی

 پلیررردان را ه  ا مررران را، برررزن را ر  بکمممش شمشمممی
 

 ی د گرررخنجممرفممرو کممن خواران جهرران ل  برره چنگررا 
 

 (5 )حسینی،  
 ها یرررررررردحادثه    شرررررررر ن  سممممممموارامرگبی

 شررردنش هسرررت پیررردا ت  کجرررا ررصررر ممممرداب
 

 و در آرررررررراق رها یرررررررد خورشمممممممید گاهید 
  برآ یرررد بحمممراز ا رررن  مممموجکررره چرررون آنگررراه

 

 (13  ، 1 هراتی)

ررررم سررررمن  آ رررردسررررپیده می د  صرررردای س 
 

 آ ررردمی ظلممممت در مممده سمممینۀکررره   لمممی 
 

 (98  ، 1 مردانی)
های در ادب رارسی سرابقه دارد و اّولرین نمونره از د ربازسرودن شعرهای آ ینی مم های ا تظارغزل (ج

گونره ا ن بعرد، رو کررد شراعران بره دوران مشرروطه بره از. توان د دکسا ی مروزی می دیوان را در آن
 آ ینری، سررودن شرعربیشرتر شرد و  بند و مثنویترکی و  بندهای ترجیعقال  در ( ینی)اشعار آ هاسروده

هرای غزل ن  میرا مثابۀ قال  مسّلط شعر معاصرر، رزونری گرررت. درتداول غزل به با ،های اخیردهه در
 نرو  . ا رنبیشرتری دارد ی  هرای عقیردتی، برجسرتگحمرل باورهرا و انگاره ل  دلیآ ینی، غزل انتظار، بره

 .کرد گونه تقسیم توان به سهمیسرا ندگان،  ی  ذهن ی  ال ۀ واژگانی، براساس مبان را در غزل از
 :شودمی منجی و بهبود اوضا  د دهیهور رو  امیدواری به  ،گونۀ نخستدر 

 پن مممممما ی ب  آفتمممممماکنررررررد آن طلررررررو  می
 نشررانۀ چیسررت  ،پرررددلررم می ک  دوبرراره پلرر

 کررره سررربزتر اسرررت از هرررزار برررار بهرررار کسررری
 

 جفراریرررررای عرررررررانی مشررررررق   ز سرررررمت   
 مرررانیآ رررد کسررری بررره مها  کررره میشرررنیده

 دانررریکررره میچنانکسررری آن ،کسررری شرررگفت
 

 (47 ،  1 پور)امین
 ا تظممممار کشررررم تررررو را بررررا تمررررا   آه می

 

رشررررکوره کررررن مرررررا ای کرامرررر   بهررررار ت  پ 
 

 (24 ،  3 )قزوه
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 رسررررددر بررراغ، گررررل بررررر آترررش نمرررررود می
 دعررررا برررراز گررررل کنیررررد های سرررربز  از دسرررت

 ا مای دل نبسررررتهجررررز او برررره هرررریچ حادثرررره
 

 رسرررد ...عرررود می و دفبرررا شرررعر برررا صررردای  
 رسررررردولررررری زود می ،هرچنرررررد زود ررتررررره

 رسرررردمی موعممممود ۀجمعمممم، جمعممممه د  موعممممو 
 

 (227 )ررجی،  
 :دشومی ترسیم آلودو  أس آمیزحزنرضا ی  ،گونۀ دو در 

 سررررت بیررررا کرررره آ نررررۀ روزگررررار زنگرررراری
 نشسررررتن در ا ررررن زمانررررۀ  ررررأس انتظررررار برررره

 

 سرررت هررای دوسررتان کرراریبیررا کرره زخررم زبان 
 سمممت  اچممماری؛ چممماره  یسمممت، نتظمممرانمبررررای 

 

 (20-5 ،  2 )بیابانکی
ترسیم ا رن  .های آنای است برای اعتراض به زمانه و ناخوشا ندیتما  غزل بهانه سو ، گونۀدر 

 توان د د.را در همان نمونۀ قبل می رضا

 های جن  و ش ادتغزل .3م3م3
و هرای مربرو  بره جنرگ را غزلفتاد هو شصت های و ژه دهههای انقالب بهحجم بسیاری از غزل

هرا، بره ترسریم رضرای جنرگ، آوارگی ،هراغرزل آن در ،دهد و شاعرانآن تشکیل می های همادرون
 :پردازندیخود م یدتی  عق ی  مبان  ۀپا بر ...دشمن، شهید و

 هاشرررررررانه ر  آوا... داغ و دلهرررررررره، اهممممممموان 
 خمممونو  جیممم و  آژ مممرو  شمممعلهشعله ن  برررارا

 

 هاشررررررده ز ررررررر نشررررررانهرگبهرگ ر  د رررررروا 
 ها ...آتررررش زبانرررره    شررررهر، در ترررر د  رر ررررا

 

 (39   یعی،جهر ، به نقل از شف)رروغ تنگاب
 گررل چرره چیررده اسررت ن  از چمرر شمم ادت

 

  سرتا کا ن دشت  الله جملره گر بران در رده  
 

 (89   ی،و کایم  ان)احمد زارعی، به نقل از جعفر

 پوییند گر دوان توی  م  ا ، نیررده بر خرنیمی از پای او مان
 میدا ی ان مین چنین است چنین است رز  و شهادت، ا نا ن                   

 (54 ،  یلیه امینی، به نقل از اسرار)مهد ّ 

 چرره ببرهررا کرره در ا ررن کرروه ناپد ررد شرردند!
 

 شردند! شم یدمرن  ش  چه سرروها کره در آغرو 
 

 (74 ،  2 )قزوه
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 های طنزغزل .4م3م3
 یآرا    طبر برر. شرودمی  ردهد جامعرهها ی اسرت کره در ها و نارضرا تیولود کاسرتیادبّیات طنز م

 های اجتمراعی داردالزامات و محردودّ ت ر  براب بخش و رهاساز درطنز رو کردی تسکین 16اسپنسر،
(  ،21-28  موسروی) .و  ها م که شاعر کاستیاها ی مواجههای عصر انقالب با نمونهغزل ن  میا رد

بیران آمیرز و برا زبرانی اعتراضطنرز  قالر    ررتارهای ناپسرند اجتمرا  را در و ی جامعههابینامطلو
کره ، «باشرد خرورده»رد    با، «بخوربخور» ن  عنوا غزلی با ا ن دو بیت از گونه استهمین از. داردمی

 عدالتی در جامعه:بی اعتراضی است به
 نگرد رررررررد امممممممموال مّلمممممممت ل  دنبابررررررره

 کررررهعررررا  کسرررریسررررت قط مممممد ری  مو ممممه
 

 باشررررد اگررررر  ررررک نفررررر معتبررررر خررررورده 
 باشمممممد ن هفتممممماد میلیمممممون  فمممممر خمممممورده

 

 (81-89 ،  1 )بیابانکی

 :ابیات  ا ن غزلو نیز 
 دعمممااسرررت و  صمممالت و د ممموار ُپمممر ان صممموم و در
 شرررریطان نیسررررت ای جررررای تررررو و وسوسررررۀهذّر 

 کراهمممممممت داردنررررررردار م،  شممممممماد ی  دسمممممممی
 

 سررت ...نما موجررود انگررری، قبلررهطرررف می هررر 
 در ا ررن حجررره خرردا موجررود اسررت ... ،تررا بخواهیررد

 موجررود اسررت ... عممزا م  اقسمما ی  دسممیعرروض،  در
 

 (91-98 )همان،  

 یآناد یهاغزل .5م3م3
 ّیرۀروح  تتقو شودیم  دهدوره د  نا یهادر غال  غزل که انقالبی های همادرون  نترارزشمنداز 

 :بیت  نر اجمله د است؛ از مرد  در یو آزادگ یآزاد
 چنرران درخررت در ا ررن آسررمان سررری دار ررم

 

 تنرررراوری دار ررررم ت  برررررای حادثرررره دسرررر 
 

 (26 ،  2 )هراتی
 : شوددر جامعه گال ه می یهم از نبود  آزاد اّما گاهی

 برراغر  شررد بنو سررم، بررزنم بررر دکرراش می
 

 آ مممدهممممه د ممموار بمممدم میممممن ان ا نکررره  
 

 (99   ،1 سلمانی)
 پرنرررردگان    خررررور  برررره مررررراسرررروگند می

 

 یفنمم   یسممت ن  سممزای پر ممد مررا ف  در عررر 
 (19 ،  همان) 

                                                      
16. Spencer, Herbert  
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 برررال کوبیرررد م پمممروان ت  حسمممر سرررحر بررره 
 

 نگذاشررتقفممس آشرریان،  کرره پررر بگیررر م از 
 

 (939  ، 1 یساوج یدوستی، به نقل از مظّفرعلی)هما ون 

 :شودبیان اعتراض می ی  آزاد د  و گاهی به نبو
 سررتجررز سررربلندی نی حممق ندن ف  حممر  ش  پممادا

 

 خممواهیبممر دار میحرر  بررا مررن اسررت اّمررا مرررا  
 

 (81   ،1 نظری)

 های مقاومت و اّیحادغزل .6م3م3
و پس از آن بوده است که متفّکران اروپرا ی،  گرددیدو  برم ی  مقاومت به جنگ جهان ّیاتادب پیشینۀ
االنره داشرت تحّوالت جامعه مشارکتی رّع  دربا د ند که در ارتتأثیر جنگ و نهضت مقاومت،  تحت

(   ،126 ورا ی). ل  کره شراعران غرزخواهی است، چنانآزاده و آزادی ر  شاع دغدغۀ هر نگرْش   نا 
 اند:و ژگی مستثنا نبوده عصر انقالب نیز از ا ن

 راسررتین ه  ا  تررا چررون پگرراخررود بررر آن اند شرره
 پنررراهبی ن  بانرررگ برررردار  کررره ای درمانررردگا

 

 سررتین ...مررردی زآ ت  چهررره بنمررا م، برررآر  دسرر 
 ... المتینبسممتگی حبممله  ر  د هرران بجو ریرررد از

 

 (46 ،  یو کایم  ان)احمد زارعی، به نقل از جعفر

 یراس  مق اسرت. او خواسرتار اّتحراد در یجهان ینگرش شاعر انقالب به مقاومت و اّتحاد نگرش
 ق  حقرو و از مّتحرد باشرند ،دشمن ر  براب در ،خواهد کهاست و از همۀ کشورهای اسالمی می یجهان

 خود درا  کنند:  ن  کیشاهم
 مررا آنجاسررت ن  کجررا عشرر  بتابررد، وطرر هررر

 آوازنررررردبررررررادر همررررره بی بانرررررگ برررررردار 
 

 مررا آنجاسررت ن  سررت، ترر کجررا کشررتۀ عشررقی هررر 
 اندازندهمررره سرررنگ فلسمممطینسرررنگ برررردار 

 

 (174 )همان،  

 م  ترسری ، براکره «سرطینرل»در موضرو    «پنجرره»پور با عنوان قیصر امینعر است شگونه از همین
بهبرود اوضرا  حراکم  بررایسرزمین، خواستار مشارکت و اّتحاد همگان  آن ی  نماد نی از رضای کلّ 

 آن است: بر
 در انتهررررای کوچررررة شرررر ، ز ررررر پنجررررره

 سرروی شیشرره، شرریون برراران و خشررم بررادا ن
 اصررررار پشرررت پنجرررره گفتگرررو برررس اسرررت

 

 قرررومی نشسرررته خیرررره بررره تصرررو ر پنجرررره 
 فررر  گلررروگیر پنجرررره ...در پشرررت شیشررره، ب
 بررررره تفییرررررر پنجرررررره... دسمممممتی بمممممرآور  

 

 (354 ، 2 پور)امین
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 دعوت به مبارنه و ا تقام یهاغزل .7م3م3
 هایخواسته از  کی ،انسانی و اعتقادی بنیاد نهاده شده باشد رچند بر مبانی  ه ،انقالبی هر جر اندر 

درخرور تروّجهی  شرمار   توصیه به آن در و یحّس انقالبا ن حّس انتقا  است. طرردارانش  احساسی  
 :های عصر انقالب نمود داردغزل از

 دنیررررا نشسررررته اسررررت تماشررررا کنررررد تررررو را
 ییمممم  ا تقمممماممثررررل طنررررین سررررربی   ررررک 

 

  ررا نرره کرره چشررم بنرردد و حاشررا کنررد تررو را 
 تنگنرررررای حادثررررره پیررررردا کنرررررد ترررررو را در

 

 (140   ،سرخ یهطنطگهطنجالل موسوی، به نقل از  )سّید

 یوطن یهاغزل .8م3م3
 .باشد بودهآن سهیم  ن  رسید مرثهاندازه در ب کهای عقیدتی و مّلی بهانگیزه ،در کمتر انقالبی ،شا د

ۀ شراعر ادبّیرات انقرالب شاخصرهای محدود  ا نادر اسرت. نمونه آنا ران  کی از  انقالب اسالمی  
رق مّلی و عقیدتی در ناسالمی همین آمیخت شرعر  ما ره درا رن درون اهرا ی برشرعر اسرت. غزل ع 

 نظر ارکنیم:ها نآ ا ابیاتی از  بیت. به است انقالب اسالمی رراوان
 در گررذر از آتررش و دود وطممن خرروبم  خررا   

 

 ولرری از غررم نرران هرریچ نگفررت ،آب شررد آب ... 
 

 (234 )ری ،  

 مررن ن  مررن دشررم ه  خمما برره خررون گررر کشرری 
 تررررنم گررررر بسرررروزی، برررره تیررررر  برررردوزی

 ربرررررررا ی تررررررروانی ز قلررررررربمکجرررررررا می
 

 مررررن ن  بجوشررررد گررررل انرررردر گررررل از گلشرررر 
 مرررن ن  جررردا سرررازی ای خصرررم سرررر از تررر

 مررررن ن  مممممی تررررو عشرررر   میرررران مررررن و 
 

 (167 ،  آفتط  غیتکاشانی، به نقل از  )سپیده

 خو ش ه با خشت جان  راگرچ وطنسازمت دوباره می
 خوان خو شره با استرزنم اگرچتو می ر   ون به سقرست    

 (711 )بهبهانی،  
 های جنرگ وغزل رر نشان داده شده است 2 رمودار ندکه چنان رر اعتراضی های غیرمیان غزل در

 هرای حماسری، غزلدرصرد( 99/19)غرزل  11هرای نوسرتالژ ک ، غزلدرصد( 80)غزل  32شهادت 
غررزل  11آزادی  هررای، غزلدرصررد( 13/22)غررزل  82هررای طنررز ، غزلدرصررد( 39/22)غررزل  11

هرای ، غزلدرصرد( 5/1)غزل  3های وطنی ، غزلدرصد( 33/3)غزل  11های انتظار ، غزلدرصد( 2/3)
را  درصرد( 13/2) غرزل 1مبرارزه و انتقرا   های دعوت بهو غزل درصد( 13/2)غزل  1حاد مقاومت و اتّ 

 .اندخود اختصا  داده به
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 1 مودار 

 م  تیجه4
 یهای همیشرگتنها  کی از مؤّلفهرد ، تعّهد نهم یآرمان ی  در ادبّیات انقالب اسالمی، با توّجه به مبان

دهرد و می ترأثیر قررار تما  زوا ای ا ن نو  از ادبّیات را تحرت اصْل تر ن مثابۀ کانونیکه بهبل ،است
خرود بگیررد.  وبو ی معنوی برهسا ۀ التزا  رنگ گونه از ادبّیات در ا ن ی  شود شبکۀ مفهومباع  می

تروان زنرد کره میدار، نترا جی رقرم میواژگران نشران توّجه بره و با ظرن ا ن بررسی غزل انقالب، از
کرد. مبنای ا ن مقاله  گذشتۀ آن متما ز    نو ای، ازما هدرون جهت  گونۀ ادبی را، به ها ا نمبنای آن بر

وبروی غرزل رنرگ 530 ،هرا   آنمجمرو از ،معاصرران اسرت کره ی  های اجتمراعغزل از غزل 700
هرای اعتراضری، غرزل گیررد. درمریر اعتراضی قررا های غیرزمر  غزل غزل در 270اعتراض دارد و 

روابط سرد  هض برضای نامطلوب شهری، اعترا هض بداْر محمل مضامینی چون اعتراهای نشانواژه
آلرود و رضرای حزن دورو ی، اعترراض بره و نفاق عدالتی، اعتراض بهیلم و بی ض بهانسانی، اعترا

هرای غرزل هاسرت. درشردن ارزشرنگکم برهض نابسامانی و اعترا و رقر عتراض بهجامعه، ا ناامید  
ترتیر  شود که بیشتر ن بسامد برهدار، ا ن نتیجه حاصل میهای نشانواژه تکیه بر با ،اعتراضی غیر

، مقاومرت ی، طنز، آزادی، انتظار، وطنی، حماس کبر موضوعات جنگ و شهادت، نوستالوژ مبتنی
 رزه و انتقا  است. و دعوت به مبا
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 منابع
 چهرار ، چراپ را انره، جهران(، یرارسر رریسی)انگل پوریطنآر یشروپ آموزیفرهنگ فطرسمنوچهر،  ی،کاشان پور انآر

 .1340 تهران
 .1374تهران چاپ دو ، ، نشر کارنامه، مشقیطهسابتهاج، هوشنگ، 

 .1370، نشر مرکز، تهران ل متنیسطختطر و تأو(، بابک، 1) یاحمد
 .1344رلسفۀ هنر(، نشر مرکز، تهران  یها)درس یبطییو ز یقتحق(، 2) ررررر

 ؛شرعر دررا  مقرّدس اشعار برگز د  پانزدهمین کنگر  سراسرری  )مجموعه زخم سیب ،کوشش()به اسراریلی، حسین
 .1344(، صر ر، تهران 44 ارومّیه، شهر ور

ط ادب یشنطسجطمعهروبر،  یت،اسکارپ  .1375سمت، تهران  ی،کتب یترجمۀ مرتض ،ی 
 .1370 تهران ی،(، جامیقیتطب ّیاتو ادب یۀ نقد ادبینزم )در ینبجطم جهطن ی،ندوشن، محّمدعل یاسالم

 .1374(، ار ، چاپ دو ، تهران 71-65 شعرهای ده)گزنطگهطن  هطیینهآ یصر،(، ق1) پورینام
 .1344دو  و سو ، تهران چاپ   د،(، مروار1344-1344)کطمل اشعطر مجموعه(، 2) ررررر

 .1364، ترجمۀ عّباس مخبر، نشر مرکز، تهران یۀ ادبی  بر نظر درآمدییشپ ی،(، تر1)  گلتونا
 .1343تهران   گر،د یگی،ب، ترجمۀ اکبر معصو یو نقد ادب یسممطرکس(، 2) ررررر

 .1364مهر، چاپ دو ، تهران بزرگ یاثی،غ یتق، ترجمۀ محّمدیرینقد تفسبارت، روالن، 
(، 95-91 د رشرشتنم یارهعشرهوعمجم برر ینتبم یشژوهپ) شعر امروز نیکو،یساعد و محّمدرضا محّمد ی،باقر

 .1372تهران  ی،الهد
 .1341، نگاه، تهران اشعطرمجموعه یمین،س ی،بهبهان

شهرسرتان ادب،  ی،داود یو علر یمترنع ینمحّمدحسر ب  انتخرابره(، غزل ده)گزچقدر پنجره  ید،(، سع1) یابانکیب
 .1342 تهران

 .1343، شهرستان ادب، تهران یحسكتۀ مل(، 2) ررررر
، 1344  یر، پرا4 ، سال سو ، شیعلوم ادب ،«یو ادب اعتراض در شعر رارس یانداز آزادچشم» محّمد،یپشتدار، عل

  147-140. 
 .1375تهران  ،، زمستانو(لامد شمر احعدر ش یلأمّ ت) سفر در مه ی،تق  ان،پورنامدار

ط ادب یشنطسجطمعه اکبر،یعل ی،تراب  .1340 ز تبر ی،(، رروغ آزادّیاتدر ادب یشناس)جامعه یفطرس ی 
 .1374 سپاه، تهران ی  نیزم یرویدر ن هیرق ّی ول ی  ندگ زل(، نماغ ر7شعر درا  مقّدس)مجموعه آفتاب  یی

 انتشرارات شررکت(، یاز احمد زارع  ی)شعرها 209در قفس  یریش ،یایمو محّمدکایم ک نیمحّمدحس ان، جعفر
 .1344   مهر، تهرانسور

 .1347 ، شرکت انتشارات سور  مهر، چاپ چهار ، تهرانلیصدا بط حلق اسمطعهم دحسن،یّ س ،ینیحس
 .1342 تهران د، ، مروار( یااروپ و یارسر یادب اتطالحاص و میاهفۀ مامن)واژه یفرهنگ اصطالحط  ادب ما،یداد، س

 .1342 (، قو، چاپ دو ، تهران1377-1364 یشعرهاده )گز نگفتن یبرا ییهطحرفروزبه، محّمدرضا، 
، 25 سرال ششرم، ش ،یادبا یهطپژوهش ،«یکدر دور  کالس یانوا  ادب بندی  طبقه بر طرحی» سّیدمهدی، ی،زرقان

 .106-41 ،  1344 تابستان
 .1361، تهران (دو  ش را از و)چاپ دو   ترا،ی، مینقد ادب ن،یالحسعبد کوب،ن زّر 
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 .1354زمان، تهران  ،یمیرح یو مصطف ی، ترجمۀ ابوالحسن نجفست؟یچ ط ی  ادبسارتر، ژان پل، 
 .1374 بندرعّباس کا،یچی، چغزل زمطن(، محّمد، 1) یسلمان
 .1342ران ، رصل پنجم، چاپ دو ، تهطفتنتین ی  پ در دردربه(، 2) ررررر

 .1371، نگاه، چاپ دهم، تهران یادب یهطمكتبرضا،  ،ینیدحسیّ س
زباطن و اد   در یلایتمث قاط یفصالنطمۀ تحق ،«پورنیام صریدر شعر ق یتنگدل یهانهیزم یبررس» ،یمهد ان،یف شر

 .56-27 ،  1341، زمستان 15 ، دور  چهار ، شیفطرس
شرعر دررا   اشعار برگز د  هفدهمین کنگر  سراسرری  )مجموعه رغوانیامواج اکوشش(، ضیاءالّد ن )به شفیعی، سّید

 .1347های درا  مقّدس، تهران مقّدس(، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش
تاز مشرور یادوار شعر فطرسمحّمدرضا،  ی،کدکن یعیشف  .1347 ، سخن، چاپ پنجم، تهرانتط سقوط سلطنت ی 

 .1344 تهران چهار ، چاپ تکا،(، عاراش ده)گزعطشق  یستترور یدرضا،حم ی،شکارسر
 .1346چاپ دو ، تهران  یترا،، مینقد ادب یروس،س یسا،شم

ط مطه ادبکتط ، «منشور متن و تلّون معنا»بهروز،  ی،درترعزب  .15-4 ،  1347، مهر 132 ، شی 
 .1340ها(، سخن، تهران و روش  کردهارو ها،ّ ه)نظر یشنطسسبک محمود، ی،رودمعجن یرتوح

 .1347اشعار(، تکا، تهران )گز ده شعرشب بیررجی، مهدی، 
 .1376، قطره، چاپ سو ، تهران یدربطرۀ نقد ادب ین،ررزاد، عبدالحس

سری ، ناصر،  ، انتخاب و توضیح سّیدحسن حسینی، شرکت انتشرارات سرور  مهرر، گزیدۀ شعر جنگ و دفط  مقد 
 .1341 تهران

شهرسرتان ادب،  ی،اردستان ینمؤّدب و مب محّمدیعل انتخاب  به(، غزل ده)گز یمیقد یهطچمدان یرضا،(، عل1قزوه )
 .1341چاپ دو ، تهران 

  رن،، لرو  زّر شعر درا  مقرّدس( ی  کنگر  سراسر ین  چهاردهم داشعار برگزمجموعه)چهطردهم  یتروا(، 2) ررررر
 .1345 تهران

ط ۀ ادبیدگز(، 3) ررررر  .1374تهران  یستان،، کتاب نمعطصر ی 
 .1370، تهران یاسالم یفاتسازمان تبل ریحوز  هنر، آمده بودم ... یطدهپمحّمدکایم،  ی،کایم
 .1347 تهران دو ، چاپ تکا،(، اشعار ده)گزُسكر سمط   ی،مصطف ی،خراسان یمحّدث
 .1375 تهران ی،اسالم یفاتسازمان تبل ر ی، حوز  هنرسمند صطعقه، ه، نصراللّ (1) یمردان
 .1344تهران   ران،، انجمن قلم اگویدیعشق م، (2) ررررر
ط شوکران ی،(، مهد1) یساوج یمظّفر  یسررا، کتابد(اترفا دهرۀ هت روطهشد مهر از عاصعم ی  اعمتاج زلغ) شهد ام 

 .1343تهران   س،تند
، نگاه، چراپ دو ، الحط (دولت اص یطن)پط 5821)انقال  مشروره( تط  5921معطصر از  ی  غزل اجتمطع(، 2) ررررر

 .1344 تهران
 .1345)از ارالطون تا عصر حاضر(، رکر روز، تهران  یفرهنگ اصطالحط  نقد ادببهرا ،  ی،مقداد
ّم  یل(، ترجمۀ سه4)کتط  رنز عبدالجواد،  ّیدس ی،موسو  .1344تهران  ی،رردوس ی،س 

دررا   یهراحفرظ آثرار و ارزش ادیرقرّدس(، بنشعر درا  م ی  کنگر  سراسر نیاشعار پنجم)مجموعه سرخ یها اگ ان
 .1374مقّدس، تهران 
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معاصرر(،  اتیّ ادب ی  بررس و )نقد نهیسفر در آ، در «در شعر معاصر یاسیس و یاجتماع یهاشه اند»ه، عبداللّ  ،ینصرت
 .1347سخن، تهران  ، یورا یعّباسعل کوشش  به

 .1344، هزار  ققنوس، تهران تی  اقل  (، راضل، 1) ینظر
 .1342، شرکت انتشارات سور  مهر، چاپ چهار ، تهران ضد(، 2) ررررر

و   ررانا ی  تعامل ادب المللی  بین  شمقاالت همامجموعهمعاصر؛  ّیاتادب ی  بررس و )نقد ینهسفر در آ ی،عّباسعل  ی،ورا
 .1347، سخن، تهران جهان(
 .1374تهران  ،یلوررن، 3ج  یرانی،شارباب ید، ترجمۀ سعجدید نقد یختطرولک، رنه، 

 .1364 تهران دو ، چاپ ،یاسالم فاتیسازمان تبل ر ی، حوز  هنراز آسمطن سبز(، سلمان، 1) یهرات
 .1344(، تکا، چاپ سو ، تهران اشعار ده)گز آ  در سمطور کهنه(، 2) ررررر

، چراپ پرنجم ی،جرام ،ر(ثرن و ظرمن ؛یارسرر راصرعم تدبّیراا ایهان رج) هطلحظه یبطرجومحّمدجعفر،   احّقی،
 .2831 تهران
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