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ریشههای اجتماعی تحول مفهوم عشق در شعر ایران
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بررسی جامعهشناختی تحول مفهومی عشق در نُه دفتر عاشقانة دهة 80
محمدرضا شادرو ،2شهرام پرستش ،3حسن محدثي گيلوايي ،4يوسف

پاکدامن5

چکيده
آيا مفهوم عشق در اشعار شاعران جوان امروز ايران با مفهوم عشق در اشعار شاعران کالسيک اين مرزوبوم تفاوت دارد؟
در اين تحقيق ،به اين پرسش پرداختهايم و تالش کردهايم تا آن را تبيين کنيم .به ديگر سخن ،اين تحقيق مواجههاي
است ادبي و جامعهشناختي با يکي از مهمترين مضامين شعر ايران در ادوار گذشته و امروز .در پژوهشِ حاضر از روش
مطالعة اسنادي و تکنيک تحليل محتواي کيفي براي پاسخ دادن به مسئله تحقيق استفاده کردهايم .جامعة آماري اين
پژوهش ،نُه کتابِ شعرِ جوانِ دهة  80است که به روش هدفمند انتخاب شدند .يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که
مفهوم عشق در شعر کالسيک و بهويژه غزل فارسي و شعر شاعران جوان امروز ايران ،تنها لفظي مشترک است و
کاربرد مفهوم عشق در هريک از آنها محتواي متفاوتي را منعکس ميکند .6همچنين ميتوان گفت که چرخش معنايي
مفهوم عشق در شعر شاعران جوان امروز ايران ،ناشي از زيست شاعر ايراني در جهاني مدرن است .انسان مدرن
تجربههاي وجودي مشترک بشري را بهنحو جديدي تجربه و تعبير ميکند و متناسب با وضع زيستي و اجتماعي خاص
خود با آن مواجه ميشود.

واژگان کليدی :عشق ،شعر کالسيک ،شعر امروز ،شاعران جوان ،مدرنيته ،چرخش معنايي.

تاریخ پذیرش1397/04/30 :

تاریخ دریافت1396/09/17 :
 .1این مقاله مستخرج از پایان نامة کارشناسی ارشد در رشتة مطالعات فرهنگی در دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی است.
 . 2استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی shadroumr@yahoo.com
 . 3دکتری جامعه شناسی نظری -فرهنگی دانشگاه تهران shahramparastesh@gmail.com
 . 4استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز hmohaddesi@yahoo.com
 . 5دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تبریز yusef.pakdaman@gmail.com
 .6ما واقفیم که در مقابل این مدّعا ،نمونههای نقیضی را میتوان در جهت رد و ابطال آن ارائه کرد .در پاسخ به این نمونههای نقیض ،به
بیان باختینی ،میگوییم که گفتمانها چندصداییاند ،و از این گفته آشکار است که سخن عشق در شعر امروز ایران ،تنها واجد صدای
امروزین آن نخواهد بود ،بلکه صدای عشق کالسیک نیز در آن مضمر است .نکتة دیگر آنکه ،همانگونه که میشل دوسرتو توضیح
میدهد در هر حوزه یک گفتمان غالب به شکل مرکزی وجود دارد و گفتمانهای دیگر در اطراف آن بهشکل گفتمانهای خُرد،
همواره حضور خواهند داشت .به این معنا است که میگوییم عشق به مفهوم کالسیک آن ،بهشکل گفتمان خُرد در شعر امروز حضور
دارد .نکته ای که ما در این تحقیق ادّعای آن را داریم آن است که مفهوم جدیدی از عشق در شعر ایران ظهور یافته است و مفهوم عشق
در شعر کالسیک را به گفتمان خرد تبدیل کرده است .در تأیید این سخن ،چنانکه خواهیم دید ،شاعران برجسته و تثبیتشدة امروز
دربارة مفهوم عشق ،همگی متفقالقولاند که عشق ،در شعر امروز ،دیگر معنای موجود در شعر کالسیک را ندارد.
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به نظر میرسد که همه چيز را بايد از نو شروع کرد .گويا برای شعر بايد تعريفی ـ تعبيری ـ دوباره به دست داد.
هنر ،ادامة زندگی است .و معنی زندگی دارد عوض میشود .معنی شعر دارد عوض میشود .چيزی مترادف با
سرما ،ترس و يا هر چيزی که تصوّرش را نمیشود کرد .اين تغيير در شعر جوانها دارد آشکار میشود.1
محمد شمس لنگرودی

بيان مسئله
ادبیّات تجليگاه فرهنگ هر جامعهای است؛ بنابراين كاوش در ادبیّات ،فرهنگ آن جامعه را
به ما مينماياند .در اين میان ،شعر از ديرباز میداندار ادبیّات و هنر اوّل كشور ما بوده است.
«شعر مهمترين و عاليترين رسانة فرهنگي ماست يا بهعبارت روشنتر ،اصليترين و
پرزورترين بُرداری است كه وجدان ايراني برای رساندن احساس و انديشه و جهانبیني
خود برگزيده است» (آشوری .)90 : 1387،موضوع مقالة حاضر بررسي دگرديسي مفهوم
عشق در شعر امروز ايران 2است .البته اين دگرديسي ابعاد وسیعتری از مفهوم عشق دارد:
«شعر امروز ايران چنان دگرگون شده كه دوستداران فرهنگ ترجیح ميدهند حساب آن
"هنر ملي" را از آنچه امروز به نام شعر عرضه ميشود ،جدا كنند» (جوركش .)7 :1385 ،يا
میرجاللالدين كزازی در اين باره معتقد است« :در روزگار نو ،گونهای گسل در میان ادب
امروز با ادب كهن پديد آمده» (قباد فرهي 1390،الف .)11:محمدعلي اسالمي ندوشن نیز
معتقد است« :ديگر از ادبیات قديم نميتوان تقلید كرد و دنبالهاش را گرفت چون ديگر
واقعاً از دور خارج شده» (قباد فرهي 1390،ب .)13:از مجموعهعناصر شكلدهنده يا
تجلّيبخش اين تحوّل ،تنها تغییر مفهوم عشق ،مدّ نظر اين تحقیق است و از عشق نیز ،تنها

 .1به نقل از :مرندي ،داوود ( )1382يخ همچون شعر ،تهران :انتشارات آهنگ ديگر.
 .2شعر امروز به جريان هاي شعر مدرن ايران (شامل شعر نيمايي ،شعر سپيد ،شعر حجم و  )...گفته ميشود .در اين تحقيق ما مثالهايي از دهههاي مختلف سدة
حاضر خواهيم آورد ،اما مشخصاً در يافتههاي پژوهش به شعر جوان دهة  80خواهيم پرداخت .بنابراين هرچند ذکر مثالهاي مختلف ،نشانگر تحوّل در کل شعر
امروز ميتواند باشد ،اما منظور از شعر امروز در تحقيق حاضر ،شعر جوان دهة  1380است و ادّعاي اين تحقيق ،تنها به موردهاي مطالعاتي از شعر جوان دهة 80
محدود خواهد شد.
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عشق میان زن و مرد مدنظر است .عشق از مهمترين مضامین و از درونمايههای اصلي شعر
فارسي است .اين مفهوم در شعر فارسي ،از جايگاه ويژهای برخوردار است ،چنانكه غزلها
و عاشقانههای فارسي ،حجم گستردهای از ادبیّات ايران را به خود اختصاص ميدهند،
تاآنجاكه به جرئت ميتوان گفت اگر اين درونمايه نبود ،بخش عظیمي از ادبیّات ما نیز به
وجود نميآمد .اما به نظر ميرسد اين مضمون در شعر شاعران امروز ،در مقايسه با شعر
كالسیک فارسي (بهطور عام) و بهويژه در غزلیات (بهطور خاص) ،بسیار تفاوت كرده
است .اين نكتهای نیست كه از ديد شاعران و اديبان معاصر ما پنهان مانده باشد .برخي از
آنها نظیر نیما و فروغ فرخزاد و احمد شاملو بهخوبي به اين تحول مبنايي در تصوير و
تصور از عشق در شعر كالسیک و مدرن فارسي توجه كردهاند .ما در اينجا به علّت اين
تحوّل و چرخش معنايي ،از حیث جامعهشناسي خواهیم پرداخت .پرسش ما در اينجا
مشخصاً اين است كه آيا مفهوم عشق نزد شاعران امروز ايران ،در مقايسه با شاعران
كالسیک كشورمان متفاوت است؟ و اگر پاسخ مثبت است ،چرا؟

سؤاالت تحقيق
بررسيهای مقدماتي اين انديشه را در ذهن ما پديد آورد كه مفهوم عشق در شعر امروز ،در
مقايسه با شعر كالسیک ،بهنحو همهجانبهای دگرديسي يافته است .ما در اين مقاله
ميخواهیم بهطور دقیق و منظّم ،اين دگرگوني را در شعر جوان دهة  80مطالعه كنیم و
ببینیم آيا حدس ما صائب است؟ و اگر درست است چگونه ميتوان آن را توضیح داد؟
بنابراين سؤال اول تحقیق حاضر اين است كه:
-

آيا مفهوم عشق در شعر كالسیک و شعر جوان امروز ،متفاوت از هم است؟
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برای آنكه بتوانیم بهنحوی علمي ،برای سؤال كلّي فوق ،پاسخي فراهم آوريم ،آن را با
توجه به شواهد تحقیق ،1در سؤاالت جزئي زير جستوجو خواهیم كرد:
 .1آيا ميتوان گفت عشق در شعر كالسیک از ويژگي پايداری و جاودانگي برخوردار
است ،و در شعر جوان امروز امری ناپايدار است2؟
 .2آيا ميتوان گفت شعر كالسیک و شعر جوان امروز ،در اعتباردهي عاشق و معشوق
به هم ،و جايگاه باال و پايین عاشق و معشوق ،از هم متفاوتاند3؟
 .3آيا ميتوان گفت كه عشق در شعر كالسیک امر قدسي و آسماني و در شعر جوان
امروز امری غیرقدسي و زمیني است4؟
 .4آيا ميتوان گفت عشق در شعر كالسیک تبییني استعاليي دارد ،اما در شعر جوان
امروز از اين ويژگي تهي است و عشق امری درونماندگار و اينجهاني فهمیده
ميشود5؟
 .5آيا ميتوان گفت در شعر كالسیک ،عاشق از "خودگرايي" برخوردار نیست ،اما در
شعر جوان امروز ،از اين ويژگي برخوردار است6؟
 .6آيا ميتوان گفت عشق در شعر كالسیک شورانگیز و گزارشگر خوشي ،و در شعر
جوان امروز ،بیشتر غمانگیز و گزارشگر تلخي و فضای مضطرب است1؟
 .1در اينجا بهخاطر پرهيز از اطناب ،از ذکر کامل شواهد اجتناب ميکنيم .بااينحال براي هرکدام از سؤاالت جزئي ،نمونة شاهدي را خواهيم آورد.
شعرهاي نمونه در بخش شعر کالسيک عمدتاً از حافظ آورده خواهند شد ،چراکه معتقديم حافظ عصارة شعر کالسيک است و «شعر حافظ برآمد
همه گرايشهاي عاشقانة فرهنگ کهن است» (مختاري )27 :1378 ،و شعرهاي نمونه در بخش شعر امروز ،عمدتاً از شاعران برجسته نظير شاملو،
فرخزاد و  ...است.
« . 2ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست  /آنچه آغاز ندارد نپذيرد انجام» (حافظ)« .آنچنان آلوده است عشق غمناکم با بيم زوال  /که همة
زندگيام ميلرزد» (فروغ فرخزاد).
« . 3عهد ما با لب شيريندهنان بست خدا  /ما همه بنده و اين قوم خداوندانند» (حافظ)« .تنها  /اگر دمي  /کوتاه آيم از تکرار اين
پيشپاافتادهترين سخن که دوستت دارم  /چون تنديسي بيثبات بر پايههاي ماسه  /به خاک در ميغلطي» (احمد شاملو).
« . 4حافظ اگر سجدة تو کرد مکن عيب  /کافر عشق اي صنم گناه ندارد» (حافظ)« .و همچنانکه قلبهايمان /در جيبهايمان نگران بودند  /براي
سهم عشق قضاوت کرديم» (فروغ فرخزاد).
« .5شمّهاي از داستان عشق شورانگيز ماست  /اين حکايتها که از فرهاد و شيرين ميکنند» (حافظ)« .عشق؟ /تنهاست و از پنجرهاي کوتاه  /به
بيابانهاي بيمجنون مينگرد» (فروغ فرخزاد).
 « . 6هر که با يار آشنا شد گو ز خود بيگانه باش  /تکيه بر هستي مکن بر نيستي مردانه باش» (سعدي) « .غمگين مشو عزيز دلم  /مثل هوا کنار
توام  / ... /دوري مکن  /تو نخواهي بود  /من اگر نباشم» (محمد شمس لنگرودي).
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 .7آيا ميتوان گفت عشق در شعر جوان امروز بیان درد تنهايي است ،اما چنین امری
در شعر كالسیک وجود ندارد2؟
 .8آيا ميتوان گفت عشق در شعر كالسیک حامل روايت فاصله و امر ذهني است ،اما
شعر جوان امروز از اين روايت بری است3؟
 .9آيا ميتوان گفت شعر كالسیک و شعر جوان امروز ،بهلحاظ وفاداری عاشق به
معشوق ،از هم متمايزند4؟
 .10آيا ميتوان گفت عشق در شعر كالسیک وجهي رازآمیز دارد ،اما شعر جوان امروز
بری از اين ويژگي است5؟
در صورتي كه پاسخ سؤال پاية تحقیق ،مثبت باشد ،سؤال دوّم تحقیق آن خواهد بود كه:
-

چرا درک و ذهنیّت عاشقانة شاعران جوان امروز از عشق ،در مقايسه با شاعران
كالسیک ،تغییر يافته است؟ ريشههای اجتماعي اين چرخش معنايي چیست؟

« . 1اوقات خوش آن بود که با يار به سر رفت  /باقي همه بيحاصلي و بيخبري بود» (حافظ)« .اکنون  /نزديکتر بيا  /و گوش کن  /به
ضربههاي مضطرب عشق  /که پخش ميشود  /چون تام تام طبل سياهان  /در هوهوي قبيلة اندامهاي من» (فروغ فرخزاد).
« . 2در اتاقي که به اندازة يک تنهاييست  /دل من  /که به اندازة يک عشق است  /به بهانههاي سادة خوشبختي خود مينگرد» (فروغ فرخزاد).
اين بحث ،يادآور اين جملة معروف از روالن بارت است« :سخن عاشق امروز ،سخني از فرط تنهايي است( » .بارت )9 :1390،و همينطور يادآور
اين جمله از شاملو است ...« :جملة "دوستت دارم" در اکثر موارد رشوهايست که براي گريز از تنهايي پرداخت ميشود( ».ديانوش)212 :1388 ،
اما ظاهراً در شعر کالسيک چنين مضموني بهآساني مشاهده نميشود.
« . 3حافظ از دولت عشق تو سليماني شد  /يعني از وصل تواش نيست بجز باد به دست» (حافظ) .به نظر ميرسد مفهوم «فاصله» در شعر امروز،
روايت فوق را ندارد ،و «معشوق خيالي» جاي خود را به «معشوق واقعي» داده است و عشق در اينجا «بدون فاصله» و «امري عيني» جلوه
ميکند« .معشوق من  /انسان سادهاي است  /انسان سادهاي که من او را  /در سرزمين شوم عجايب  /چون آخرين نشانة يک مذهب شگفت  /در
البهالي بوتة پستانهايم  /پنهان نمودهام» (فروغ فرخزاد)
 .4در شعر کالسيک ،عاشق همواره وفادار است و تندخويي و بدخلقي و پيمانشکني و غرور و سنگيندلي و بيتوجهي معشوق ،تأثيري در وفاي به
عهد عاشق ندارد «بر آنم کز تو هرگز برنگردم  /به گرد دلبري ديگر نگردم  /دل اندر عشق تو بستم همه عمر  /جفا بينم همه از تو نگردم»
(انوري) .اما در شعر امروز چنين مضموني ديده نميشود« .اي زن که دلي پر از صفا داري  /از مرد وفا مجو ،مجو هرگز  /او معني عشق را نميداند
 /راز دل خود به او مگو هرگز» (فروغ فرخزاد)
 . 5عشق در شعر کالسيک وجهي رمزآلود و بيانناپذير دارد و شاعر در بيان وصف عشق ،گويي در مواجهه با حيرت قرار گرفته است« :شرح
عشق ار من بگويم بر دوام  /صد قيامت بگذرد و آن ناتمام» (موالنا)« .در عبارت همي نگنجد عشق  /عشق از عالم عبارت نيست» (عطار
نيشابوري) .اما ظاهراً در شعر امروز چنين رازآميزي در وصف عشق مشاهده نميشود.
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پيشينة تحقيق
در جستوجوی ادبیّات پژوهشي ،هیچ پژوهشي در زمینة اين تحقیق مشاهده نشد.
نزديکترين پژوهشها به موضوع پژوهش حاضر ،تنها دو پاياننامهاند كه از حیث ادبي به

موضوع پرداختهاند .نخستین پاياننامه ،اثری است به نام بررسي تطبیقي عشق در ادبیات
كالسیک و معاصر كه مهديه محمودزاده در سال  1389در گروه زبان و ادبیات فارسي
دانشكدة ادبیات و علوم انسانيِ دانشگاه شهید بهشتي ،انجام داده است .در اين پاياننامه
سعي بر آن بوده است كه سیر تحوّل عشق بر اساس چند اثر ادبي قديم و جديد بررسي
شود و نشان داده شود كه همزمان با تغییر عواطف ،تجلّي عشق و نوع معشوق تغییر
ميكند .مطابق اين تحقیق ،تحوّالت سیاسي ،اجتماعي و تاريخي و  ...تأثیر چشمگیری
داشتهاند و باعث نمود اقسام جديدی از عشق همچون عشق به وطن ،طبیعت ،آزادی و ...
شدهاند .پاياننامة دوم بررسي تطبیقيِ عاشقانهسرايي در ادبیّات كالسیک و معاصر نام دارد.
اين پاياننامه را مهری بهفر در سال  1375در گروه زبان و ادبیّات فارسي دانشكدة ادبیّات
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزی انجام داده است .متأسّفانه اين پاياننامه در
دسترس ما قرار نگرفت ،اما خوشبختانه بخشهايي از اين پاياننامه بهشكل كتاب تحت
عنوان عشق در گذرگاههای شبزده منتشر شده است .در اين كتاب ،شعرهای عاشقانه نُه
تن از شاعران معاصر بهشكل مقاالت مستقل ،نقد و بررسي شده است .نويسنده در نقد
اشعار ،همواره تقابل مفهوم عشق در شعر كالسیک و شعر امروز را مدّ نظر داشته است.
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چشمانداز نظری دربارة عشق و تحوّل آن
زيگمونت باومن ازجمله متفكراني است كه به موضوع عشق و تحول آن در جهان مدرن
بهنحو جدّی توجه كرده است .او در سال  2000كتاب مدرنیتة سیّال ،1در سال  2003كتاب
عشق سیّال ،2و در سال  2005كتاب زندگي سیّال 3را به رشتة تحرير درآورده است.
مطلوب آن است كه پیش از فهم مدّعای باومن دربارة عشق سیال ،نخست بايد نظر وی را
دربارة مدرنیتة سیال دريابیم« :برخالف اشكال جامد ،اشكال مايع و سیّال ،زماني كه زير
فشاری از بیرون قرار ميگیرند نميتوانند شكل خود را حفظ كنند ،حتي اگر اين فشار،
فشار كوچكي بیش نباشد ،زيرا پیوندهای میان اجزای اين اشكال ،بسیار سُست است و
نميتوانند مقاومت كنند .اين امر دقیقاً نشاندهندة گونة تكاندهندهای از همزيستي میان
انسانها در جهانِ كنوني است كه ميتوان آن را «مدرنیتة سیّال» نامید .تمثیل من به همین
موضوع اشاره دارد .پیوندهای انساني بسیار شكننده بوده و در موقعیتي قرار دارند كه
پیوسته در حال تغییرند ...از همین نقطه است كه گرايش به حفظ خروجيها ،به اينكه همة
تعلّقهای آدمي بهسادگي قابل گسست و تمام تعهدات موقّتي و صرفاً «تا اطالع ثانوی»
باشند ،پیش ميآيد» (فكوهي .)130 :1389 ،اوّلین كلمة كتاب عشق سیّال ،نام قهرمان رماني
است كه باومن او را بهمثابه استعارهای برای انسان مدرن به كار ميگیرد :اولريش .اولريش،
قهرمان رمان ناتمام «مردی بدون خصیصه» است .ويژگي اولريش آن است كه هیچ علقة
ذاتي ندارد .او برای برقراری ارتباط ،بايد با مهارت اقدام كند و اگر جايي ارتباطي برقرار
ميكند ،خیلي راحت آن را ميشكند .باومن با تمثیل اين رمان ميخواهد بگويد كه در
جهان مدرن ،همة ما تبديل به اولريش شدهايم؛ «مردی بدون صفات ...پرترة دقیق انسان
1.liquid Modernity
2.liquid love
3.liquid Life
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مدرن» (همان« .)10 :قهرمان اين كتاب ـ ساكن جامعة سیال مدرن ما ـ و جانشینان او فاقد
هرگونه پیوند ناگسستني و همیشگي هستند ...آنها بايد رها از هر قیدوبندی ،با يكديگر
ارتباط برقرار كنند ...با وجود اين ،هیچ ضمانتي وجود ندارد كه روابط ...دوام بیاورد.
بههرحال آنها فقط به اين نیاز دارند كه پیوندهای سستي با يكديگر داشته باشند ...اتفاقي كه
قطعاً در مدرنیتة سیّال بارها و بارها رخ خواهد داد» (همان .)10 :مفهوم كلیدی باومن در
اين كتاب ،مفهوم «ناپايداری» است .باومن در اين كتاب بر آن است تا شرحي از ناپايداری
پیوندهای انساني در جهان مدرن 1به دست دهد؛ پیوندهايي كه مصرف ميشوند و بعد از
استفاده به دور انداخته ميشوند .باومن توضیح ميدهد كه «در جهان فرديتبخشي بيامان»
(همان )11 :انسانها تنها و بيكس خواهان ايجاد رابطهاند .اما اين رابطه هرگز خصلت
همیشگي به خود نميگیرد و اساساً روابط انساني در جهان مدرن ،شكننده و ناپايدار است
و انسان مدرن از پیوندی به پیوند ديگر ،ناگزير است« :افراد تقديراً سیّال مدرن» (همان:
 .)11باومن پیوندها در جهان مدرن را به روابط در جهان مجازی تشبیه ميكند كه با فشار
دادن كلید حذف ،2هر لحظه امكان حذفشدگي آن وجود دارد .باومن برای درک بهتر
روابط سیّال و سرعتي كه در اين «روابط تعريفشده با درِ باز» (همان )14:و اصل
خطاناپذير «پس از اين ،آن» (همان )23:اتفاق ميافتد ،به تعبیری از رالفوالدو امرسون،3
اشاره ميكند« :وقتي روی يخ نازک اسكیت بازی ميكنید ،رستگاری شما در سرعت است»
(همان.)17 :
تمام حرف باومن در اين كتاب آن است كه عشق در جهانِ مدرن ،واجد وضعیت
تكرارشونده است .اين وضعیت مطلقاً با تعريف عشق در جهان پیشامدرن ،همخواني ندارد:
 .1توجه کنيم که منظور« ،مدرنيتة متأخر» است که باومن آن را «مدرنيتة سيّال» مينامد.
2.delete
1803( Rolph Waldo Emerson .3ـ  )1882فیلسوف و شاعر امریکایی.
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«تعريف رمانتیک عشق بهصورت تا هنگامي كه مرگ ما را از هم جدا كند ،قطعاً از مد
افتاده» (همان )24 :است .او ما را به اين نكته توجه ميدهد كه عشق در جهان مدرن،
خصلت ناپايدار را بهعنوان ويژگي ذاتي با خود حمل ميكند و در تبیین اين مسئله به
عقالنیّت مدرن اشاره ميكند« :عقالنیّت سیّالِ مدرن ،رداهای سبک را توصیه و غالفهای
فوالدی را نكوهش ميكند( ».همان 87 :و.)86
گیدنز متفكر ديگری است كه به تحول معنا و مفهوم عشق در جهان مدرن پرداخته
است .وی در كتاب دگرديسيِ صمیمیت ،1به موضوعِ عشق در جهانِ مدرن پرداخته است.
او در اين كتاب ميكوشد تا «با معرفي شكل جديد و رهاييبخش از رابطة آزاد ،كه بهزعم
او در حال فراگیر شدن است» (وكیلي ،)71 :1383،به تبیین مفهوم عشق در جهان مدرن
بپردازد .گیدنز با رويكرد تبارشناسانة تاريخي ،از سه نوع عشقِ «سنّتي»« ،رمانتیک» و
«سیّال» نام ميبرد .مبنای بحث گیدنز در تبیین مفهوم عشق ،مفهوم خانواده است .گیدنز با
اشاره به تغییر ساختار خانواده از «خانوادة گسترده» به «خانوادة هستهای» ،مفهوم عشق را
در ساختار اين خانوادهها به پرسش ميگذارد .او با اشاره به ويژگيهای ساختاری خانوادة
گسترده ،بیان ميكند كه آنچه از روابط زن و مرد ـ در گفتمان غالب ـ در اين خانوادهها
بوده ،نه «عشق» بلكه «ازدواج» بوده است .گیدنز ويژگي اصلي اين خانوادهها را قرار دادن
جفتهای بارور در كنار هم ميداند و معتقد است با ظهور «خانوادة هستهای» است كه
مفهوم عشق در خانواده تجلي پیدا ميكند .منظور گیدنز از شكلگیری عشق در خانوادة
هستهای ،صراحتاً اشاره به نقش فضای خصوصي است .در واقع ،اين فضای خصوصي
است كه امكان عشقورزی را به دست ميدهد .بنابراين گیدنز توجّه ما را به گفتمان
جديدی جلب ميكند كه در اثر تغییر در فرم خانواده و شكلگیری فضای خصوصي در
1.the transformation of intimacy
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خانواده و انقالب جنسي در روابط همسران ،حاصل شده است :گفتمانِ عشق رمانتیک .البته
بايد اشاره كنیم كه عليرغم اهمیت رابطة جنسي در عشق رمانتیک ،اين رابطه ،در كانون
اين عشق قرار نميگیرد .گیدنز ميگويد« :عشق رمانتیک ...چندان با رابطة جنسي تعريف
نميشد و بیشتر بر خاص بودن و يگانگي معشوق در چشم عاشق داللت داشت» (همان:
 .)73سوّمین نوع عشقي كه گیدنز به شرح آن ميپردازد «عشق سیّال» است .گیدنز
زمینههای اين عشق را در امكان برابری زن و مرد معرفي ميكند .اين اتفاق را مدرنیته رقم
ميزند ،چه باالترين ارزش در مدرنیته «آزادی فردی» است .نكتهای كه بايد به آن اشاره
كنیم آن است كه از ديد گیدنز ،گذر از عشق رمانتیک به عشق سیّال ،اتفاق خوشايندی
است؛ چرا كه عشق سیّال ،نشان دهندة شكوفا شدن فرديّت انسانها و «دموكراتیک شدن
صمیمیّت» (كَسِل )51 :1387،است .گیدنز به عشق سیّال ديدگاهي مثبت دارد .وی در ادامة
كتاب ،به معنای دموكراسي ميپردازد و صمیمیّت را بهمثابه دموكراسي تبیین ميكند.
«امكانپذير بودنِ صمیمیّت به معنای نويدِ دموكراسي است ...پیدايشِ رابطة ناب ،سرچشمة
ساختاری اين نويد است( ».همان.)431 :
اولريش بک و الیزابت بک ـ گرنشايم نیز در كتاب آشوب طبیعي عشق )1995(1به
تبیین مفهوم عشق در جهان مدرن پرداختهاند .به استدالل آنها «سنّتها و قواعد و
رهنمودهايي كه بر روابط شخصي حاكم بودند ديگر كاربردی ندارند و اكنون افراد با
سلسلة بيپاياني از انتخابها روبهرو هستند كه بخشي از بنا ساختن ،تنظیم و تعديل ،بهبود
بخشیدن يا خاتمه دادن به پیوندهايي است كه با يكديگر تشكیل ميدهند» (گیدنز:1389 ،
 .)259آنها با اشاره به تحوّالت ساختاری كار در جامعة مدرن ،به حضور گستردة زنان در
بازار كار اشاره ميكنند و نتیجه ميگیرند كه الگوی جديدی از زيستن در جامعة مدرن
1.normal chaos of love
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شكل گرفته است .آنها ميگويند« :روابط و مناسبات عصر مدرنِ فعلي ما چیزی بسي
بیشتر از روابط و مناسباتِ محض هستند .نهتنها عشق ،رابطة جنسي ،كودكان ،ازدواج و
وظايف خانهداری عناويني برای تبادل نظر و گفتوگو و به توافق رسیدناند؛ بلكه روابط و
مناسبات ،اكنون به كار ،سیاست ،اقتصاد ،حرفه و شغل و نابرابری نیز مربوط ميشود.
مجموعة متنوعي از مسائل ـ از مسائل عادی و پیشپاافتاده تا مسائل ژرف و پیچیده اكنون
پیش روی زوجهای مدرن است( »...همان )260:آنها به تنشهای روزمرة زوجهای مدرن
اشاره ميكنند و ادعا ميكنند كه «كشاكش میان دو جنس ،ماجرای اصلي زمان ما است»
(همان .)260 :آنها جهت اثبات اين ادّعا ،به رشد مراجعه به مشاورة ازدواج ،رواج و فزوني
مراجعه به دادگاههای خانواده و آمارهای تكاندهندة طالق اشاره ميكنند (همان .)261:نكتة
ديگری كه بک و بک ـ گرنشايم به آن توجه دارند ،نیاز افراد به عشق در جهان مدرن
است .آنها ميگويند كه «با اينكه ازدواج و زندگي خانوادگي ظاهراً شكنندهتر از ادوار
گذشته است ،باز هم برای مردم اهمیت بسیار زيادی دارد .طالق ،رواج روزافزوني پیدا
ميكند ،اما نرخ ازدواجهای مجدد نیز باالست ...میل به زندگي با كسي ديگر و تشكیل دادن
يک زوج ،يقیناً پايدار مانده است» (همان .)260 :پاسخ اين دو به شكلگیری ازدواجهای
مجدد ،نیاز افراد به عشق است .آنها با توجه به عطش سیریناپذير عشق در جهان مدرن
مينويسند« :مردم بهدلیل عشق ،ازدواج ميكنند و بهدلیل عشق نیز جدا ميشوند؛ آنها درگیر
چرخة بيپاياني از امید بستن ،پشیمان شدن ،و تالش دوبارهاند( ».همان .)260 :انديشمندان
ديگری نظیر اوا ايلوز ،كريستوفر لش ،آلَن بديو و  ...نیز در اين حوزه نظريات مهمي دارند
كه به جهت محدوديت ،امكان ارائة نظريات آنها در اين مجال وجود ندارد.
با بحث از تلقي مدرن از عشق و مواجههای نو با آن ،ميتوانیم اشارهای به مدرنیتة ايراني
بكنیم تا مفصل شايستهای برای بحث نظری ما فراهم آيد.
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تحوّل تجربة عاشقانه در ایرانِ بهنحو فزاینده در حال مدرن شدن
لزوم پرداختن به بحث «تجربة مدرنیتة ايراني» از آن روست كه ما معتقديم تبیین چرخشِ
مفهوميِ عشق در شعر فارسي ،در ذيل مدرن شدن فزايندة زيستجهان ايرانیان امكانپذير
است؛ چراكه شرايط زيست مدرن و عقالنیّت مدرن ،با ويژگيهايي كه برای عشق در شعر
امروز ارائه كرديم ،پیوندی جدّی دارد .ادّعای ما در اين تحقیق آن است كه عشقي كه در
شعر امروز گزارش ميشود ،به تبعیت از تجربة زندگي مدرن و معنابخشي بدان در دستگاه
معرفتي مدرن است و بنابراين ،جامعة ايران بهلحاظ ساختار معرفتي ،در ساحت مدرن قرار
گرفته است .اما چالش و دعوای نظری كه با همین مدّعا به راه ميافتد آن است كه چگونه
ما ادّعا ميكنیم جامعة ايران مدرن شده است و حال آنكه مثالهايي فراوان از نظامهای باور
سنتي در جامعة ايران ميشود ارائه داد؟
درک ما از مدرنیته بر اساس فهمي است كه جان بروكشاير تامپسون 1ارائه ميدهد .اين
درک به استنباط و تلقيای كه ما از جهان داريم و معنايي كه نحوة زيست ما را بر ميسازد
اشاره دارد .نگاهي كه تامپسون به ما ميدهد اين امكان را فراهم ميكند كه با ذكر مصاديق،
تضاد سنّت و مدرنیته را توضیح دهیم .تامپسون در بیان معنای سنّت ،به چهار وجه اشاره
ميكند1 :ـ هرمنوتیک 2ـ هنجارآفرين 3ـ مشروعیت 4ـ هويت .در واقع به بیان دوركیمي،
تامپسون با چهار مفهوم ما را به واقعة اجتماعي 2ارجاع ميدهد .البته بايد يادآوری كنیم كه
«در عمل اين چهار عنصر اغلب با يكديگر ،تداخل داشته يا در هم ادغام مي شوند ،ولي با
تمايز بین آنها ميتوانیم مفهومي روشنتر از آنچه در وجود سنت دخیل است ،به دست
آوريم» (تامپسون .)227 :1380 ،نخستین وجه مورد نظر تامپسون ،وجه «هرمنوتیک» است.

1.John B. Thompson
2. social fact
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منظور تامپسون از وجه هرمنوتیک آن بینش و درک و دستگاه فكری است كه سنّت ،جهت
نگريستن به عالم به ما ميدهد .يعني «چارچوبي برای درک جهان» (همان ،)227 :بخشي از
اين چارچوب ،با استداللي همراه است كه سنّت به دست ميدهد و بخش ديگر
پیشفرضهای بديهي و اصول موضوعهای هستند كه بهعنوان اصول مسلّمِ
ازپیشپذيرفتهشده ،توسط افراد در زندگي روزمرهشان به كار گرفته ميشود« .فالسفة
هرمنوتیک مثل هايدگر و گادامر ،خاطر نشان كردهاند تمامي ادراک ،مبتني بر پیشفرضها
يا بر مجموعهای از پنداشتهاست كه ما آن را بديهي و ناديده ميانگاريم» (همان.)227 :
تامپسون مينويسد« :هیچ ادراكي نميتواند بهتمامي بدون پیشفرضها باشد» (همان.)227 :
اين پیشفرضهای بديهي همان است كه در فلسفه به آن متافیزيکِ انديشه ميگويیم« .همة
ما به چارچوب پیچیده و درهمتنیدهای از پاسخهای متافیزيكي دربارة خودمان ،معرفت،
واقعیت ،ارزشها و معنا وابستهايم .اغلب اين پاسخها مفروضاتياند بسیار پوشیده و پنهان،
و چنان در بنیاد ديدگاههای ما دربارة خودمان و جهان جاخوش كردهاند كه اصالً فهم اين
نكته برايمان دشوار شده است كه مفروضاتي هم وجود دارند .اين مفروضات اغلب به
پرسشهايي كه ما هرگز نپرسیدهايم پاسخ ميدهند» (كالک و مارتین .)3 :1389 ،وجه دوّم
سنّت كه تامپسون به آن اشاره ميكند ،وجه «هنجارآفرين» است و منظور آن است كه بر
اساس آن نگاه به عالم ،كه وجه هرمنوتیک به دست ميدهد ،چگونه عمل و رفتار ميكنیم.
«منظورم از وجه هنجارآفرين ،اين است كه مجموعهای از انگاشتهها ،اشكال باور و
الگوهای كنش كه از گذشته رسیده ،ميتواند راهنمای هنجارآفريني برای كنشها و
باورهای زمان حال باشد» (تامپسون .)228 :1380،وجه سوّم سنّت را تامپسون وجه
«مشروعیّت» مينامد« .منظورم از وجه مشروعیّت ،اين است كه سنّت در شرايط خاصي
ميتواند منبع پشتیباني اعمال قدرت و اقتدار باشد .اين وجه را ماكس وبر به خوبي مطرح
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كرده است .بر طبق نظر وی ،مشروعیّت يک نظام استیاليي ،از سه طريق اصلي ميتواند
پاگرفته ،رسمیّت يابد» (همان .)228 :در واقع در اين وجه ،تامپسون ،ما را به اين امر توجّه
ميدهد كه مبنای اطاعت در سنّت پیشامدرن و سنّت مدرنیته ،متفاوت از هم است .تامپسون
بهدرستي به نظرية ماكس وبر در زمینة اقتدار اشاره ميكند .ميدانیم كه از نظر وبر سه نوع
اقتدار وجود دارد1 :ـ اقتدار سنّتي 2ـ اقتدار كاريزماتیک 3ـ اقتدار عقالني (قانوني).
تامپسون با اشاره به انواع اقتدار ماكس وبر ،توجه ما را به وضعیت اقتدار در دو جهان
پیشامدرن و مدرن جلب ميكند .اقتدار سنّتي و كاريزماتیک متعلّق به جهان ماقبل مدرن
است و اقتدار قانوني در جهان مدرن به وجود ميآيد .و سرانجام تامپسون وجه چهارم
سنت را «هويّت» مينامد .او هويّت را به دو بخش هويّت شخصي و هويت جمعي تقسیم
ميكند .در اينجا فرد ميخواهد به تعريفي از خويش برسد (بهعنوان فرد و بهعنوان وابسته
به جمع) .در توضیح هويّت شخصي ،تامپسون به حسّي از خويش بهمنزلة فردی برخوردار
از مشخّصههای معیّن اشاره دارد .در هويّت جمعي به حسّي از خويش به منزلة عضوی از
يک گروه اجتماعي يا جمع اشاره ميكند .تامپسون در مدخلّیت سنّت در شكلگیری هويّت
مينويسد« :سنّتها بهعنوان مجموعة انگاشتهها ،باورها و الگوهای رفتاری كه از گذشته به
ما رسیده ،برخي از موادّ نمادين را برای شكلگیری هويت ،هم در سطح فردی و هم در
سطح جمعي فراهم ميآورد» (همان .)229 :در اين وجه وی توجّه ما را به تفاوت هويّت
در جهان پیشامدرن و مدرن جلب ميكند .دوركیم نیز به اين نكته در گذر جامعه از
مكانیكي به ارگانیكي اشاره كرده است .در جامعة مكانیكي بهدلیل انسجام اجتماعي ،تعلّق
به جمع قویتر است ،اما در جامعة ارگانیكي فرديّت ظهور و بروز مييابد.
تامپسون مدرنیته را نیز يک سنّت ميداند و تمام نكته در آن است كه اين چهار مفهوم
در سنّتِ مدرنیته ،معنايي ديگر به خود ميگیرند .و اين «معنايي ديگر» همان «تقابل»ی است
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كه ما برای سنّت و مدرنیته به كار ميبريم .تامپسون بیان ميكند از اين چهار وجه ،وجوه
«هرمنوتیک» و «هويّت» ،ديرپاتر از دو وجه ديگر هستند .يعني آنكه عناصری از سنّت،
بهدلیلِ سختجان بودن ،بهشكل پراكنده در سنّت بعدی ،حضور خواهند داشت .بنابراين،
سخن تامپسون آن است كه گسست معرفتشناسانهای حادث شده است و سنت دچار
فروپاشي شده است و ما وارد مرحلة جديدی شدهايم كه ادامة جهان قبل نیست (چراكه
معنای وجوه سنّت عوض شده است) ،اما ازآنجاكه سنّت ،حاصل انباشت قرنها تجربة
زيستة بشری است ،از ماهیت ديرپايي يا سختجاني برخوردار است .بنابراين تأثیر مفاهیم
سنّت پیشین ،همواره در سنّت بعدی قابل رديابي است و عناصری از سنّت در سنت بعدی
همواره باقي خواهند ماند .البته با ذكر اين نكته كه هر روز بیشتر از ديروز رنگ ميبازند و
در نهايت به موزة تاريخ خواهند پیوست .تامپسون با اشاره به ديرپايي وجوهي از سنّت ،در
واقع متذكر ميشود كه مدرنیته يک فرايند طوالني است .ازاينرو ،بهجای نگاه مطلق ،نگاه
نسبي را برای درک مدرنیته پیشنهاد ميكند .توضیح اين نكته از اين جهت مهم است كه در
درکِ مفهوم مدرنیته ،برخي تصوّر ميكنند كه بايد يک انقطاع معرفتشناختي كامل صورت
بگیرد ،درحاليكه تامپسون با تأكید بر ديرپايي وجوه هرمنوتیک و هويّت بیان ميكند كه
انقطاع معرفتشناختي در سنّتِ مدرنیته و اساساً در هر سنّتِ بعدی در مقايسه با سنّتِ
قبلي ،بهشكل مطلق نخواهد بود .و اين پاسخ به آن پرسشي است كه نظامهای باور سنتي
در جامعة امروز ايران را در مقابل مدّعای مدرن بودن جامعة امروز ايران ،مطرح ميكند.
عبارات تامپسون ،مبیّن آن است كه مدرنیتة غربي ،تنها الگوی مدرنیته نیست و به
تعداد جوامعي كه چهار وجه سنّت در آنها متحول ميشود ،با جوامع مدرن مواجهايم.
مارشال برمن نیز در كتاب تجربة مدرنیته از انواع مدرنیته سخن ميگويد .مفهوم بنیاني
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مارشال برمن 1در اين كتاب چیزی نیست جز تجربة مدرنیته در جوامع مختلف« :امروزه
وجه خاصي از تجربة حیاتي ...وجود دارد كه مردان و زنان سراسر جهان در آن شريکاند.
من اين مجموعه يا بدنه از تجارب را مدرنیته مينامم  ...محیطها و تجارب مدرن ،تمامي
مرزهای جغرافیايي و قومي ،طبقاتي و ملّي ،ديني و ايدئولوژيكي را در مينوردد» (برمن،
 ،)14 :1389سخن ما آن است كه جامعة ايران ،يكي از جوامعي است كه در حال تجربة
مدرنیته است.
اينک با رجوع به مصداقها و موارد ملموس و عیني ،برای چهار مؤلفهی مدرنیته در
ايران شاهد مثال ميآوريم .با تكیه بر اين چهار وجه ،خواهیم ديد كه عمق تحوّالت به
حدّی است كه گويي با جامعهای ديگر مواجه هستیم .البته بايد ابتدا يادآوری كنیم كه اين
چهار وجه در جايي در آن بیرون رخ نميدهد كه ما آن را لمس نموده و ابعاد آن را
گزارش دهیم ،بلكه اين چهار وجه در واقع در درون افراد اتفاق ميافتند .بنابراين ،در ادامه
مصداقهايي از تحوّالت دروني در انسان امروز ايراني و نمود آن در بیرون ارائه ميدهیم.
اوّلین مثال را از تحوّل در نظام معرفتي خانواده ارائه ميدهیم .امروزه نظام خانواده آن ثبات
گذشته را ديگر ندارد.كافي است به طالقهايي كه در دور و برمان اتفاق ميافتند توجه كنیم
تا بر اين امر صحه گذاريم .مسألهی مورد تأمّل ما در اينجا آن است كه ازدواج در
جهاننگری پیشامدرن امری مقدّس محسوب ميشود و اگر اندكي به گذشته برگرديم
خواهیم ديد كه پدربزرگ و مادربزرگهای ما ازدواجشان را در صفحات خالي قرآن ثبت
ميكردند .اين جهاننگری از تقدّس ازدواج سخن ميگويد .ازدواجي كه در كنار آيات الهي
ثبت ميشود خود معلوم است كه تا چه حدّ به طالق سختگیر خواهد بود .طالق در
جهاننگری پیشامدرن به لرزش عرش خداوند تشبیه ميشود .اما اكنون روزی نیست كه
1.Marshall Berman
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گزارشي از ثبت طالق در دفاتر ازدواج و طالق نشود .اصالً همین كه دفتر ازدواج و طالق
به عنوان دو امر دور ،در هم ادغام شدهاند بسیار پر معناست .مثال فوق برای وجه
هرمنوتیک و هنجارين ارائه شد تا دگرديسي در نگاه به جهان و ارزشها را يادآوری كرده
باشیم .در وجه مشروعیت كه دعوی اقتدار سنّتي و اقتدار قانوني بود شايد بهترين مثال
پديده انقالب 57باشد .در اقتدار سنّتي ،شاه ظلاهلل است و در اقتدار قانوني ،دموكراسي،
مشروعیّت دارد .بنابراين پديدهی انقالب ،پديدهی مدرني است چرا كه حكايت از فروپاشي
اقتدار سنّتي ميكند .و برای وجه هويّت كه بیان شد در جامعهی مدرن ،فردگرايي جای
تعلّق به جمع را ميگیرد ،و هويّت فردی پر رنگتر از هويّت جمعي است ،شايد فقرهی
زير شاهد مناسبي باشد« :مدير كل فرهنگي سازمان ملّي جوانان 30 :درصد از جوانان ساكن
شش كالنشهر كشور شامل تهران ،شیراز ،مشهد ،اصفهان ،تبريز و اهواز به زندگي مجردی
روی آوردهاند كه اين موضوع موجب نگرانيهای بسیاری برای كارشناسان و مسؤوالن
شده است» (روزنامهی اطالعات ،شماره  ،25085تاريخ  ، 1390/5/2صفحه  .)5شواهد
فراواني از تحوّالت اجتماعي –كه ذكر آنها در اينجا مقدور نیست -روی داده در ايران
معاصر نشان ميدهد كه «تصوير دنیا دگرگون شده است .ما در وسعت سیّالي به سر
ميبريم كه با دنیای متعیّن گذشتگان سر تا پا متفاوت است» (پرستش.)9 :1390 ،

ویژگيهای انسان مدرن
حال كه بهاختصار از ايران بهنحو فزاينده در حال مدرن شدن سخن گفتهايم ،نوبت آن است
كه از انسان مدرن و ويژگيهای او سخن بگويیم و به اجمال تمام نشان دهیم كه تفاوت
انسان مدرن و انسان پیشامدرن چیست.
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انسان پیشامدرن« ،خودگرا» نبوده است ،مفهوم «خودگرايي» مفهوم مدرني است و
متعلّق به انسان مدرن است.

گذر از جامعة سنتي به مدرن ،فردگرايي را به منصة ظهور مينشاند و افراد جامعه از
هويّت فردی برخوردار ميشوند .فرديّت ،دايرة مدار مفاهیمي چون آزادی ،برابری،
خودمداری و ...است« .آزادی» مؤلفة كانونيِ «خود» است .بنابراين هر چیزی كه آزادی فرد
را به مخاطره اندازد ،از طرفِ «خود» با آن مقابله ميشود .عشق در دنیای مدرن ،برای
«خود» ،تحديد وجودی ايجاد ميكند .بنابراين« ،خود» به آن واكنش نشان ميدهد .اين امر
چه بسا ميتواند به تعاملهای كوتاهمدت منجر شود و شكنندگي عشق را فراهم ميآورد.
شكنندگي عشق ،فضای مضطرب و غمانگیز را بر مفهوم عشق ،بار ميكند .گفتیم در
تعريف «خود» ،مفهوم «آزادی» در كانون تعريف قرار ميگیرد .بهعبارت ديگر« ،خودبنیادی»
فرد ،بر پاية مفهوم آزادی فرد شكل ميگیرد .بنابراين ،كامالً طبیعي است كه افراد دنیای
مدرن ،بهشدّت با هر چیزی كه تحديدی بر «خود»شان بدانند ،مقابله كنند؛ چراكه
«آزادی»شان را به مخاطره مياندازد .آزادی ،باالترين ارزش برای انسان مدرن است ،چراكه
مهمترين مؤلفة «خود» است .اهمیت اين بحث در تحقیق ما از اين جهت است كه در
مناسباتِ عاشقانه ،بهشكلي ناگزير« ،خود» مورد تحديد قرار ميگیرد ،و در نتیجه ،آزادیِ
فرد ،به مخاطره ميافتد و عشق با ايستي مواجه ميشود كه «خودِ تحديدشده» نشان ميدهد.
به نظر ما سِرِّ شكننده بودن روابط در دنیای مدرن به اين نكته برميگردد .اگر به زندگي
روزمرة زوجهای عاشق توجه كنیم ،خواهیم ديد كه بر سر جزئيترين مسائل با هم جدال
دارند .اين رابطههای تنشآلود ،ريشه در تحديد «خود» دارد .اما دلیل اينكه چرا در روابط
عاشقانة امروز« ،خود» مورد تحديد قرار ميگیرد آن است كه هر دو سوی رابطة عاشقانه ،به
يک میزان «من» دارند ،و نكته آن است كه «دو تا من» يا «دو تا خود» امكان همزيستي به
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ریشههای اجتماعي تحول مفهوم عشق در شعر ایران

شكل برابر در كنار هم را ندارند .از اينجا اين گزارة هستيشناختي حاصل ميشود كه
روابط برابر ،فينفسه آبستن ناپايداریاند .بنابراين ميتوان اين گزاره را بیان كرد كه جهتِ
روابط عاطفي در جهان مدرن بهسمت گسستِ رابطه است .دنیای مدرن ،ارزش عشق را
زير ارزش آزادی قرار ميدهد و ازاينرو «عشق» ،قربانيِ «آزادی» ميشود .صمیميتر شدن
رابطه« ،خود» را به خطر مياندازد ،چراكه باعث «من ،تو شدن» و «مستحیل شدن فرد در
ديگری» و در نتیجه «تحديد خود» ميشود .در جهان مدرن« ،خود» اصوالً اجازة «يكي
شدن» را نميدهد ،در حالیكه هدف عشق ،درآمیختن دو و تبديل آن به يک است .آلِن
بَديُو 1رويههای اجتماعي را با عدد توضیح ميدهد .به بیان آلِن بَديُو عدد عشق در جهان
مدرن همواره دو است ،نه يک« .عشق دقیقاً يعني صحنة ظهور دو ،از آن حیث كه دو
است» (فرهادپور .)590 :1388،بَديُو بر آن است كه عشق در جهان مدرن «تجربة دويي
است كه مرحلهبهمرحله ،لجوجانه ساخته ميشود» (ترونگ .)160 :1390 ،منظور بديو از
دو ،يک به عالوة يک نیست ،بلكه منظور او از دو ،اشاره به دوپارگي در رابطه ،و حفظ
شخصیت طرفین در رابطه است .در واقع ،در اينجا تأكید بديو بر فرديت طرفین رابطه
است .اين نكته را ميتوان بهنحو ديگری نیز توضیح داد و آن همانا اين است كه در شرايط
مدرن كه فردگرايي بهنحو قابلتوجّهي امكان تحقق مييابد ،عوامل تضادآفرين نظیر میل،
منافع ،مواضع ،و ايدئولوژی و نظام اعتقادی امكان اثرگذاری قابلتوجّهي مييابند .رابطة
عاشقانه نميتواند بهصورت درازمدّت به خنثيسازی منابع تضاد بینافردی بپردازد.
.2

انسان مدرن ،بهدلیل زيستن در جهان فرديّت ،انساني تنها است.

تنهايي ،نتیجة بالفصل فردگرايي است .انسان مدرن ،ازآنجاكه در جهاني رهاشده از
تولیّت مراجع جمعي به سر ميبرد ،مشخصة «تنهايي» را بهعنوان مشخصة ذاتي خود حمل
1.Alain Badiou
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ميكند .اگر انسان پیشامدرن را بهدلیل با جهان و با ديگران بودن« ،انسانِ با» تعريف كنیم،
انسان مدرن را بايد «انسانِ بي» تعريف كنیم .انساني كه نه با جهان است و نه با ديگران.
بهواقع با تولّد انسان مدرن« ،انسانِ با» به تاريخ ميپیوندد .بنابراين انسان مدرن ،ذاتاً انساني
تنهاست .اگر به زندگي روزمرة خود توجه كنیم تصديق خواهیم كرد كه ما حتي آنگاه كه
در میان جمع هستیم ،احساس تنهايي ميكنیم .به قول ديويد رايزمن« :انبوه تنها» .روالن
بارت در كتاب سخن عاشق ،در اولین جملة مقدّمة كتاب مينويسد« :ضرورت نگارش اين
كتاب را بايد در اين انديشه يافت :سخن عاشق امروز ،سخني از فرط تنهايي است»
(بارت .)9 :1390،نیچه در چنین گفت زرتشت ،تنهايي را خانة خود ميداند« :آه ای تنهايي،
تنهايي ،ای موطن من» (تسوايگ .)86 :1388 ،اوكتاويو پاز در ديالكتیک تنهايي ،مينويسد:
«تنهايي ،عمیقترين واقعیت در وضع بشری است» (پاز« .)8 :1389،تنهايي ...حادثه نیست،
وضع است ،وضع اساسي و نهايي» (همان .)36 :اين گونه است كه اريک هوفر مينويسد:
«تنهايي ،رساترين آوای دنیاست» (تَنِر .)26 :1390،اگرچه تنهايي آدمي امری وجودی است
و ريشه در وضع انساني ما دارد ،اما آوای آن در جهان مدرن بیشتر شنیده ميشود.
.3

انسان مدرن بهدلیل زيستن در جهان تبیینهای درونماندگار ،نگاه استعاليي را
برنميتابد.

جهان مدرن ،جهان غلبة تبیینهای درونماندگار است .بنابراين ،تبیینهای استعاليي در
چنین شرايطي از قوّت حضور چنداني برخوردار نیستند .لذا معاني استعاليي عشق در
جهان افسونزداييشدة مدرن كمرنگ و بيفروغ ميشوند و تجربههای عاشقانة اينجهاني
و امروزی دريافت ميشوند و تعبیر ميگردند .بهعالوه ،بهدلیل شیوة زيست همپای زن و
مرد در جامعة مدرن ،نگاهي عیني بین آن دو برقرار است .زن در دورة پیشامدرن ،در
«اندروني» زندگي ميكرد و گفتمان مردساالر ،اجازة زيستِ اجتماعي را از او سلب ميكرد.
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ریشههای اجتماعي تحول مفهوم عشق در شعر ایران

در دورة مدرن است كه زير ساية ارزش آزادیهای فردی ،زنها از «اندروني» به دنیای
«بیروني» نقل مكان ميكنند .اين امر اجازة شكلگیری مناسبات عیني كموبیش برابر را در
روابط عاشقانه فراهم ميكند .عالوهبر اين ،انسان پیشامدرن همانطور كه گیدنز توضیح
ميدهد بهدلیل زيست در «خانوادههای گسترده» ،مجال عشقورزی نداشته است ،و با
شكلگیری «خانوادههای هستهای» است كه مناسباتِ عاشقانه بین زوجین برقرار و
توصیفهای عاشقانه عیني ميشوند .در دورة پیشامدرن ،اين بُعدِ «روح» انسان بود كه از
اهمیّت و توجه برخوردار بود ،و بُعد «جسماني» منزلتي پست داشت« .در ادبیات
پیشامدرن ...غالباً بدن بهعنوان عنصری منفي با قابلیّت گناه و كجروی و مانع تعالي روح
دانسته ميشود» (اباذری .)127 :1387،با روشنگری است كه «فرودستي مسلّم جسم يا بدن
به چالش گرفته ميشود و بدن وارد گفتمان جديدی از انديشة اجتماعي ميشود كه جايگاه
واال و درخور احترامي را برای آن تصوير ميكند .ارج نهادن اين گفتمان جديد به بدن در
حدّی است كه برخي متفكران (ترنر )1992،1قائل به نوعي چرخش اجتماعي به نام
چرخش بهسمت جامعة جسماني ميشوند( ».اباذری .)128 :1387،اگر به زندگي روزمرة
خود توجه كنیم ،خواهیم ديد كه توجه به بدن از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
مصرف انبوه لوازم آرايشي ،عملهای جرّاحي زيبايي نظیر جرّاحي بیني ،تعیین شاخص
برای تناسب قد و وزن و ...ما را بر آن ميدارد تا از اين توجّه ،تحت عنوان «صنعت بدن»
(محدثي )1390:نام ببريم.
ما بر اساس گزارههای فوق ،به اين نتیجه ميرسیم كه عشق در دوران مدرن و بهتبع آن
در شعر امروز ،واجد چنین شرايطي است:
ـ عشق در جهان مدرن ،امری «خودگرايانه» است.
1.Turner
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ـ «خودگرايي» مفهوم «آزادی» را در كانون خود دارد.
ـ «آزادی فردی» باالترين ارزش برای طرفین عشق محسوب ميشود.
ـ هر چیزی كه آزادی فرد را به مخاطره اندازد ،از طرف «خود» با آن مقابله ميشود.
ـ عشق در دنیای مدرن ،برای «خود» تحديد وجودی ايجاد ميكند ،بنابراين «خود» به
آن واكنش نشان ميدهد .اين امر سبب تعاملهای كوتاهمدت ميشود و شكنندگي
عشق را فراهم ميآورد.
ـ شكننده و كوتاهمدّت بودن عشق ،وجهي غمانگیز و مضطرب و تراژيک به آن ميدهد
و بهتبع آن عدم "تعهد" و "خیانت" و "بيوفايي" بهشكلي ناگزير رخ مي دهد.
ـ انسان مدرن در جهاني رهاشده از تولیت مراجع جمعي و بیروني زيست ميكند و در
هوای تبیینهای درونماندگار و اينجهاني زيست ميكند و امور عاشقانه را عیني و
اينجهاني تعبیر و تفسیر ميكند .بهدلیل شیوة زيست همپای زن و مرد در جامعة
مدرن ،عشق از وجهي عیني برخوردار است .چون انسان مدرن ،دلبستة تبیینهای
درونماندگار است ،عشق وجهي تنانه مييابد و اين امر در شعر امروز بازنمود
مييابد.
ـ انسان مدرن بهدلیل زيست در جهان فرديت ،انساني تنها است .ازاينرو عشق در شعر
امروز ،وجهي كاركردی برای بیان درد تنهايي دارد.

روش تحقيق
روش اسنادی ،يكي از روشهای مورد استفاده در اين تحقیق بوده است .ما در تحقیق
حاضر ،اسناد معتبری را در بخشهای مختلف تحقیق مورد استفاده قرار داديم .واضح است
تكنیک تحلیل محتوای كیفي كه تكنیک مورد استفادة ما در مطالعه و كدگذاری
22
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مجموعهاشعار منتخب بود و بعداً به آن اشاره خواهیم كرد نیز ازجمله تكنیکهای روش
مطالعة اسنادی است .در اين تحقیق ،بهنوعي ،از روشِ مقايسهای نیز بهره گرفتهايم .به نظر
ميرسد بهترين روشِ مقايسه ،از طريق روشِ شناختيِ تیپ ايدئال 1امكانپذير است .ما در
تحقیقِ حاضر ،در بخشِ يافتههای پژوهش ،تیپهای ايدئالي را برای عشق در شعر
كالسیک و شعر امروز ارائه دادهايم .با توجه به آنكه ما در تحقیق خود كوشیدهايم فضای
مفهومي واژة عشق را در شعر كالسیک فارسي و شعر معاصر فارسي مقايسه كنیم و نقاط
اشتراک و افتراق آنها را بازيابیم ،ازاينرو ميتوان از روش مقايسهای بهعنوان يكي از
روشهای فرعي مورد استفاده در اين تحقیق ياد كرد .دادههای گردآوریشده از متون ،از
طريق فن تحلیل محتوای كیفي تحلیل شده است .پس از انتخاب كتابهای شعر ـ به
شیوهای كه بعداً توضیح داده خواهد شد ـ سؤال ما اين بود كه حال چگونه بايد اين
كتابها تحلیل محتوا شوند تا معنای نهفته در اليههای گوناگون آنها آشكار شود؟ اين
چالش وجود داشت كه در تفسیر و معناسازی و كدگذاری شعرها ،نظر ما ميتوانست با
نظر ديگران متفاوت باشد؛ چراكه هر خوانشي از متن ،تنها يک خوانشِ ممكن از آن متن
است ،و هر متني به تعداد افراد ،تفسیرپذير است .ميدانیم متن ،انسدادِ معنا را برنميتابد.
هر متني توانايي اين را دارد كه پیوسته «طوری» خوانده شود .بنابراين ،ميتوان گفت كه
تحلیل محتوای كیفي« ،تحلیلِ دقیق» نیست ،بلكه «تحلیلِ مسئول» است .بااينحال ،برای
پرهیز از موضعي دلبخواهانه و بهمنظور تأمین اعتبار حدِّاقلي و افزايش دقّت پژوهش،
كدهای دادهشده از نظر دو شاعر و مفسّر شعر گذرانده شد .افزونبر اين ،در اين تحقیق
كوشش شده است تا حد امكان ،با برخي شاعران كتابهای شعر برگزيدهشده در جمعیت

1.ideal type

23

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،10شماره اول ،بهار و تابستان 1397

نمونة تحقیق ،گفتوگو شود و نظر آنان در مورد برداشتها و استنباطها از اشعارشان اخذ
گردد.

شيوة نمونهگيری
جمعیّت آماری تحقیق حاضر ،كلیة اشعار عاشقانة شاعران جوان دهة  1 80است كه در اين
دهه بهطور رسمي منتشر شدهاند .اما ازآنجاكه اين اشعار در كتابها و مجلّات مختلف به
چاپ رسیدهاند و جمعیت نسبتاً بزرگي را تشكیل ميدهند ،امكان بررسي يكايک آنها
وجود نداشت ،ما ناگزير به استفاده از شیوة نمونهگیری از میان اين جمعیت به شرح زير
شديم :برای تعريف جواني مالک را سن زير چهل سال قرارداد كرديم .جهت انتخاب
آثاری از اين شاعران ،به كارشناسان اين حوزه مراجعه شد؛ به اين شكل كه به «نشر آهنگ
ديگر» كه «ناشر تخصصي در شعر امروز» است مراجعه كرديم و از اين انتشارات خواستیم
تعدادی ازكتابهای شعر عاشقانة دهة  80را كه شاعراني با كمتر از چهل سال منتشر
كردهاند به ما معرفي كنند .2پاسخ اين انتشارات را مالک انتخاب اسنادی قرار داديم كه قصد
كدگذاری آنها را داشتیم .اين نوع نمونهگیری بهنوعي همان نمونهگیریِ هدفمند است .در
تحقیق حاضر ،اسناد برای مطالعه را همانطور كه توضیح داده شد بر عهدة كارشناسان و
خبرگان اين حوزه گذاشتیم تا در انتخاب آثار دلبخواهانه عمل نكرده باشیم .در اينجا بايد
توضیح دهیم كه در هنگام كدگذاری اشعار كتابها ،كتابهايي كه ابهام معنايي داشتند و
نتوانستیم بههیچروی تفسیری روشن از آنها به عمل آوريم ،كنار گذاشته شدند .در نهايت
به نُه مجموعهشعر رسیديم كه در اينجا آنها را معرفي ميكنیم:
 .1ما معتقديم دههبندي شعر ،امري بيمعناست و اساساً عدد ده عدد مقدسي نيست که مبناي تقسيمبندي باشد .اما ازآنجاکه مجبور بوديم دست
به برشي در شعر جوان امروز و انتخاب يکي از بخشها بزنيم دهة  80را انتخاب کرديم .هدف تنها آن بود که به زندگيِ روزمره نزديک باشيم و
آخرين گزارشها را از شعر امروز داشته باشيم.
 .2رابط ما در اين مؤسسه ،شاعر سرشناس کشورمان ،جناب آقاي شهاب مقرّبين بود.
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ـ بهرامي خشنود ،راضیه ( ،)1388يادش بخیرهای لعنتي ،تهران :مؤسسة انتشاراتي
آهنگ ديگر.
ـ چمنكار ،روجا ( ،)1387با خودم حرف ميزنم ،تهران :نشر ثالث.
ـ شاهحسینزاده ،رؤيا ( ،)1388قرمز همیشه انار نیست ،تهران :انتشارات هنر رسانة
ارديبهشت.
ـ فرهادی ،هاجر ( ،)1389مشتي سنگ میان سطرها ،تهران :دفتر شعر جوان.
ـ كردبچه ،لیال ( ،)1389صدايم را از پرندههای مرده پس بگیر ،تهران :دفتر شعر جوان.
ـ گودرزی ،سجاد ( ،)1389جنبش تن با كو ،تهران :نشر چشمه.
ـ محمدیاردهالي ،سارا ( ،)1390برای سنگها ،تهران :نشر چشمه.
ـ موسوی ،گراناز ( ،)1387آوازهای زنِ بياجازه ،تهران :نشر سالي.
ـ يونان ،رسول ( ،)1381روز بخیر محبوب من ،تهران :نشر مینا.

یافتههای پژوهش
ارائة يافتههای پژوهش در دو بخش صورت ميپذيرد .در بخش اول ابتدا جدول مفاهیم را
ارائه ميكنیم ،آنگاه به سؤاالتي كه در بخش صورتبندی مسئله مطرح كرديم ،ميپردازيم.
در بخش دوم حاصل مطالعات خود را در قالب يک نوع مثالي (تیپ ايدئال) از مفهوم
عشق در شعر كالسیک و شعر امروز ايران عرضه ميكنیم.
در تحلیل محتوای اشعار ،ما به پانزده دستة مفهومي دست يافتیم :عشق ناپايدار (مرگ
عشق) ،عشقِ همسطح (برابری و گفتوگو در عشق) ،عشقِ بيهاله (امر زمیني و جنسي در
عشق) ،عشقِ بيپیشالگو (ناكارآيي الگوهای كهن عاشقي در توضیح و بازنمايي تجربههای
عاشقانة جديد در شعر فارسي) ،عشقِ خودگرايانه ،عشقِ ناآرام (عدم ثبات ،اضطراب و
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تلخي در عشق) ،عشقِ تنها (تنهايي در عشق) ،عشقِ بيفاصله (عینیت در عشق) ،عشقِ
خائن (خیانت ،بيوفايي و نفرت در عشق) ،عشقِ بيراز ،عشقِ ترديد ،عشقِ پرتنش ،عشقِ
بياعتماد (عدم اعتماد و دروغ در عشق) ،عشقِ اشباعشده (سیری و زده شدن از عشق)،
عشقِ ستايشي (حس مثبت به طرف مقابل).
اكنون فراواني «مفاهیم» برآمده از متن را از نظر ميگذرانیم .همانطور كه خواهیم ديد
برای مفهوم «عشقِ بيراز» هیچ موردی از رازآلودگي پیدا نشد .در مفهوم «عشقِ
بيپیشالگو» نیز هیچ موردی از اسطورههای عشق كالسیک يافت نشد .مفاهیم ديگر «عشق
ناپايدار»« ،عشق ناآرام»« ،عشق خائن»« ،عشق پرتنش»« ،عشق بيفاصله»« ،عشق تنها»،
«عشق خودگرايانه»« ،عشق بيهاله»« ،عشق بياعتماد»« ،عشق همسطح»« ،عشق ترديد»،
«عشق ستايشي»« ،عشق اشباعشده» بهترتیب باالترين فراواني را داشتند .در میان اين
مفاهیم ،مفهوم «عشق ستايشي» تنها مفهومي است كه بار معنايي مثبت دارد ،و بقیة مفاهیم
بار معنايي منفي دارند.
جدول  .1مفاهیم وصفكنندة عشق در شعر امروز
کدهای اوليه

مفاهيم

رابطة تمامشده ( )3ـ کوتاه بودن عمر رابطه ( )4ـ جدايی از همديگرـ
بیاعتباری صفحة دوّم شناسنامه ـ پايان تلخ رابطه ـ پيشبينی ميرايی رابطة
بعدی ( )2ـ نوشتن نام طرف مقابل عشق بر شن ساحل و برگ پاييزی ـ
بیفرجامی ـ عشقورزی برای چندمين بار ـ دور انداختن عشق بعد از مصرف
آن ـ مهمان بودن در رابطه ـ رابطة تمامشده و بیبازگشت ـ دور شدن از طرف
مقابل و قطع رابطه ـ اتفاق عشق در لحظه حال و اتمام آن در همان لحظه-
رابطه به سکوت رسيده ( )3ـ مصنوعی بودن سيب عشق حاصل از فضای
مجازی ـ جای خالی دوستت دارم ـ بیاعتبار بودن مفهوم دوستت دارم ـ خالی
شدن رابطه از عبارات عاشقانه ـ بیتوجهی به طرف مقابل عشق ( )3ـ لمس
دستهای سرد ـ اقرار به آنکه طرف مقابل تمام زندگیاش نيست ـ گفتوگو با
خود بهدليل رابطة سرد ـ لذت بردن از فاصله و فراموش شدن از رابطه ـ گريه
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مفاهيم

کدهای اوليه
کردن بهدليل ناراحتی از رابطه ( )2ـ نااميدی از نيفتادن اتفاق خوشايند در
رابطه ـ بيهودگی عشقورزی ـ خواستار جدايی از رابطه ـ پاره کردن عکس و
نابودی خاطرات مشترک ـ دلگرفتگی از رابطه ـ نرسيدن به آرزوها در عشق ـ
سردی رابطه ـ تشبيه طرف مقابل به موسيقی غمانگيز ـ تهی بودن رابطه از
عشق ـ نام عاشق :دشمن ،نام معشوق :دشمن ـ گريه کردن در گفتوگو ـ محو
شدن خاطرات رابطه ـ حاصل ندادن رابطه ـ از بين رفتن گرمی و روشنايی
عشق ـ بوسههای سرد ـ عدم استحکام رابطه ـ سياه و سرد بودن خاطرة رابطه
ـ پيشبينی تلخی آيندة رابطه ـ پيشبينی تلخی مداوم در آيندة رابطه ـ جدايی
عاطفی ـ تيره بودن رابطه ـ آرزوی گم کردن طرف مقابل ـ خواستار نديدن
طرف مقابل ـ روزهای خوش پايانيافته ـ ترک کردن خانه و طرف مقابل ـ
پيشبينی آيندة نافرجام رابطه ـ دود شدن دوستت دارم چون سيگار ـ ادای
دوستت دارم با لکنت و سردی ـ تشبيه عشق به دود سيگار ـ اعتراف به
مصنوعی و غمانگيز و تاريک بودن عشق -سعی در فراموش کردن طرف مقابل
ـ رابطة روبهسراشيبی و تاريکی ـ به فراموشی سپردن طرف مقابل ( )3ـ حس
عاشقانة آغاز رابطة ديگر وجود ندارد ( )6ـ فراموش کردن دوستت دارم ـ از
عشق ،تنها عکسی باقی مانده است ـ عکس و خاطرة عشق هم در معرض
نابودی است ـ حس عشق را ديگر ندارد ( )2ـ بیاهميّت بودن رابطه
گفتوگو ـ دو سوی برابر ـ گفتوگوی ناتمام و تلخ ـ گفتوگو در عين
بیتوجهی به حرفهای همديگر ـ تشبيه دو طرف عشق به دو دريا
مادی شدن رابطه ـ اشاره به نزديکی جنسی ( )2ـ تلقی از «دوستت دارم»
بهعنوان نماد امر جنسی ـ وصف لذت شيرين امر جنسی ـ کارکرد رابطه برای
امر جنسی ـ تصويرسازی صحنة سکس
فقدان ذکر نام پيشالگوهای عاشقانه مثل ليلی و مجنون

 .1عشقِ همسطح (گفتوگو در
عشق)
 .2عشقِ بيهاله (امر زمیني و
جنسي در عشق)
 .3عشقِ بيپیشالگو

پرداختن به «خود» باعث تنش در رابطه شده است ـ تحديد و نابودی «فرديت»
در عشق ـ به خطر نينداختن موقعيت «خود» بهخاطر معشوق ـ اهميّت اوّل
شخص مفرد در رابطه ـ تأکيد روی نقش «خود» در معنادار کردن طرف مقابل ـ

 .4عشقِ خودگرا

عدم امکان همزيستی در کنار هم بهدليل خودگرايی طرفين
خاطرة تلخ عشق ـ ترس از کنار گذاشته شدن از رابطة عاشقانه ـ نگاههای تلخ

 .5عشقِ ناآرام (عدم ثبات و

در رابطه ( )2ـ خواب تلخ عشق ـ کلمات چون تيغ در رابطه ـ عشق چون تيغ

اضطراب و تلخي در عشق)
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کدهای اوليه

مفاهيم

در قلب ـ محصور شدن در لباس عروسی ـ خصلت توفانی عشق ـ عدم ميل
به عشقورزی بهخاطر تجربة تلخ ـ حرفهای طرف مقابل ،روان را ارّه و قطعه
قطعه میکند ـ تسکين ندادن عشق ـ روزمرگی تلخ ـ ترس از عشق ـ نام طرف
مقابل چون نشتر است ـ تشبيه رابطه به نوشيدن جام زهر ـ هراسناک بودن ياد
طرف مقابل ـ نابودکننده بودن ياد طرف مقابل ـ ياد طرف مقابل برهم زنندة
آرامش است ـ روان بههمريخته حاصل از رابطه ـ خاطرة دردناک از رابطه ـ
تلخ بودن طرف مقابل ـ آرزوی رابطة عاشقانة واقعی و هراس از دست دادن آن
تنهايی ( )6ـ دل بستن به اشيا ()2
اشاره به اعمالِ عادی طرف مقابل در زندگی روزمره (تراشيدن ريش ،عوض
کردن پيراهن ،زدن ادکلن) ـ در دسترس بودن طرف مقابل ( )4ـ خاطرات
عشق ( )2ـ خاطرهای دردناک

 .6عشقِ تنها (تنهايي در عشق)
 .7عشقِ بيفاصله و اينجهاني
(عینیت در عشق)

وعدة عاشق فريب است ـ بیوفايی طرف مقابل ـ قلب طرفين از رابطه زخمی
است ( )2ـ تمايل به نديدن طرف مقابل ـ خونآلود بودن رابطه ـ رابطه همراه
با تهديد است ـ خيانت در رابطه ـ جايگزينی طرف مقابل با کس ديگر ـ
احساس فريب خوردن در رابطه ـ عدم تعهد به رابطه ـ خيانت به رابطه ـ در
حين کنار هم بودن ،دنبال ديگری بودن ـ عدم هراس از تلخی رابطه و اميد به

 .8عشقِ خائن (خیانت و
بيوفايي و نفرت در عشق)

رابطة ديگری داشتن ـ عشق فريب بوده است ـ آرزوی پوسيدن تمام خاطرات
رابطه ـ تعدّد رابطه
فقدان مفاهيم و تصاوير و تصوّرات ناظر به رازآلودگی عشق

 .10عشقِ بيراز

1

دوست داشتنِ طرف مقابل در عين تمايل به نديدنش ـ ترديد در رابطه ـ
قضاوت عجوالنه در رابطه ـ بالتکليفی در رابطه ـ ترديد در وفادار ماندن به

 .11عشقِ ترديد

رابطه
قهر و آشتی مداوم در رابطه ـ خشونت در رابطه ـ عدم تفاهم ( )3ـ کوبيدن در
اتاق ( )2ـ ماجرای عشق در صفحة حوادث روزنامهها ـ از خانه خارج شدن

 .12عشقِ پر تنش

بهدليل دعوا ـ اتصال پيدا کردن سيمهای رابطه
 .1منظور ما در اینجا این است که آیا برای شاعر ،عشق مفهومی رازآلود
ِ عجز از بیان مفهوم عشق در شعر
است؟ مواجهة حیرتگونه با عشق یا اظهار
کالسیک بهوفور قابل مشاهده است .اما همانطور که مالحظه میشود در اینجا
هیچ موردی یافت نشد که شاعر در مقابل عشق ،اظهار حیرت کند یا در
بیان آن اظهار ناتوانی و عجز کند.
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کدهای اوليه
وعدههای دروغين ( )2ـ روی طرف مقابل نمیتواند حساب کند ـ درخواست
اعتماد به هم ـ اعتماد مرده است ـ گم شدن اعتماد
سير شدن از رابطه و عدم تمايل به عاشق شدن دوباره ـ به وجود آمدنِ حسِ

مفاهيم
 .13عشقِ بياعتماد (دروغ در
عشق)
 .14عشقِ اشباعشده (سیری و زده

ترکِ رابطه ـ خسته بودن از طرفِ مقابل

شدن از عشق)

حس عاشقانة مثبت به طرف مقابل ()4

 .15عشقِ ستايشي

در اين پژوهش سؤال پايه ما آن بود كه آيا مفهوم عشق در شعر كالسیک و شعر شاعران
جوان امروز ،متفاوت از هم است؟ اما اين سؤال بسیار كلي بود و طبیعتاً نميشد برای آن
پاسخ علمي فراهم آورد .بنابراين آن را در قالب ده سؤال جزئي مطرح كرديم .اينک به اين
سؤالها با توجه به يافتههای پژوهش پاسخ ميدهیم:
 .1چنانكه ديديم در اشعار مورد بررسي ،هرگز عشق پايدار ديده نشد .مفهوم «عشق
ناپايدار» نشاندهندة آن است كه عشق در شعر جوان امروز وجهي ناپايدار دارد.
بنابراين ،ميتوان به اين سؤال پاسخ داد و مدّعي شد كه عشق در شعر شاعران جوان
امروز بههیچوجه معنايي را كه در شعر كالسیک از جنبة پايداری داشته است ،ندارد.
 .2چنانكه ديديم در اشعار مورد بررسي ،هرگز فرادستي معشوق ديده نشد .مفهوم «عشق
همسطح» نشاندهندة آن است كه عاشق و معشوق در شعر شاعران جوان امروز،
هماندازه و برابر هستند .بنابراين ميتوان به اين سؤال پاسخ داد و مدّعي شد كه عشق
در شعر شاعران جوان امروز بههیچوجه معنايي را كه در شعر كالسیک از جنبة فرادستي
معشوق داشته است ،ندارد.
 .3چنانكه ديديم در اشعار مورد بررسي ،هرگز قدسي بودن عشق ديده نشد .مفهوم
«عشق بيهاله» نشاندهندة آن است كه عشق در شعر شاعران جوان امروز ،وجهي
غیرقدسي و زمیني و اينجهاني دارد .بنابراين ميتوان به اين سؤال پاسخ داد و مدّعي
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شد كه عشق در شعر شاعران جوان امروز بههیچوجه معنايي را كه در شعر كالسیک از
جنبة قدسي و آسماني داشته است ،ندارد.
 .4چنانكه ديديم در اشعار مورد بررسي ،هرگز اشارهای به پیشالگوهای عشق در شعر
كالسیک نشد .مفهوم «عشق بيپیشالگو » نشاندهندة آن است كه عشق در شعر
شاعران جوان امروز ،بدون اعتنا به پیشالگوها توصیف ميشود .بنابراين ميتوان به اين
سؤال پاسخ داد و مدّعي شد كه عشق در شعر شاعران جوان امروز بههیچوجه متكي بر
الگوهای پیشیني نیست ،بلكه بر توصیف وضع و حال شاعر در لحظه متكي است.
 .5مفهوم «عشق خودگرا» نشاندهندة آن است كه عشق در شعر شاعران جوان امروز،
معطوف به احوال شاعر عاشق است و نیازها و تمنّاهای او برجسته ميشود .بنابراين
ميتوان به اين سؤال پاسخ داد و مدّعي شد كه عشق در شعر شاعران جوان امروز
بههیچوجه معنايي را كه در شعر كالسیک از جنبة «عدمِ خود و خودشكني» و
«وابستگيِ هويّت عاشق به معشوق» داشته است ،ندارد.
 .6چنانكه ديديم در اشعار مورد بررسي ،تنها چهار بار عشق به مفهوم «عشق ستايشي»
ديده شد .مفاهیم «عشقِ ناآرام» و «عشقِ سرد» و «عشقِ پرتنش» و «عشقِ اشباعشده»
نشاندهندة آن است كه عشق در شعر شاعران جوان امروز وجهي غمانگیز و تلخ و
مضطرب دارد .بنابراين ميتوان مدّعي شد كه عشق در شعر شاعران جوان امروز
بههیچوجه معنايي را كه در شعر كالسیک از جنبة شورانگیزی و خوشي داشته است،
ندارد.
 .7مفهوم «عشقِ تنها» نشاندهندة آن است كه عشق در شعر شاعران جوان امروز ،وجهي
از تنهايي دارد.
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 .8مفهوم «عشقِ بيفاصله» نشاندهندة آن است كه عشق در شعر شاعران جوان امروز،
وجهي بيفاصله دارد .بنابراين ميتوان مدّعي شد كه عشق در چنین شعری ،بههیچوجه
معنايي را كه در شعر كالسیک از جنبة روايت فاصله و امر ذهني داشته است ،ندارد.
 .9مفاهیم «عشقِ خائن» و «عشقِ ترديد» نشاندهندة آن است كه عشق در شعر شاعران
جوان امروز ،وجهي از بيوفايي و خیانت و ترديد دارد .بنابراين ميتوان مدّعي شد كه
از اين جهت نیز شعر امروز با شعر كالسیک فرق فاحشي دارد.
 .10مفهوم «عشقِ بيراز» نشاندهندة آن است كه عشق در شعر شاعران جوان امروز،
برخالف شعر كالسیک چندان رازآلود نیست.

مقایسة دو نوع مثالي از عشق در شعر کالسيک و شعر امروز
عشق در كتب مختلف ،به گونههای متفاوت تعريف شده است ،اما همة تعاريف ،يک
«كانون مشترک» دارند و آن «شور و شیفتگي و عالقة عاطفي شديد به طرف مقابل» است.
اما ما در اينجا جهت جستوجوی تعريف عشق در متن شعر كالسیک و شعر امروز ،نهتنها
تعريف مشخصي را لحاظ نكردهايم ،بلكه حتي كانون مشترک همة تعاريف ـ كه در فوق
اشاره شد ـ را نیز ناديده گرفتهايم .در مورد چرايي اتخاذ چنین رويكردی ،الزم است در
اينجا اندكي در مورد نگاه جامعهشناختي به پديدههای اجتماعي تأمّل كنیم .در
جامعهشناسي ،ما به پديدههای اجتماعي ،ذاتانگارانه نظر نميكنیم ،بلكه همه چیز را
فرهنگي و در بستر جامعه و تكويني ميبینیم .اساساً مبنای بینش جامعهشناختي ،به رسمیّت
شناختن واقعة اجتماعي 1به معنای پسیني كلمه است و نه نگاه ذاتانگارانه كه هستيای
پیشیني برای پديده لحاظ ميكند كه دائماً از بالقوگي به منصة ظهور ميرسد .بنابراين
1 social fact
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جامعهشناسي به ما ميآموزد كه دستكم تجربة عشق ،تفسیر و تعبیری ذاتي و همیشگي
ندارد و تعبیر تجربههای عاشقانه امری است فرهنگي و وابسته به شرايط اجتماعي و
زيستجهان .بنابراين جامعهشناسي به ما ميآموزد بهترين راه برای تعريف پديدهای مثل
عشق ،آن است كه به سراغ كنشگران عشق (عاشقان و معشوقان) برويم و از آنها بخواهیم
تجربة عشق خود را برای ما بازگو كنند .وجه مشترک اين تجارب عاشقانه ،تعريف عشق را
به ما ارائه ميدهد .ما در تحقیق خود چنین رويكردی را در ارائه تعريف عشق اتّخاذ
كردهايم .يعني به سراغ تجربة عاشقانه افراد رفتهايم ،اما ازآنجاكه تحقیق از نوع اسنادی
است ،به جای افراد ،به متن (شعر كالسیک و شعر امروز) مراجعه كردهايم ،زيرا شعر
شاعران ،تجربة عاشقانهشان را بازنمايي ميكند.
ما در تحقیق خود بر اساس تأمّل و خوانشِ شعر كالسیک و شعر امروز ،مضامیني را كه
مكرّر تكرار ميشدند ،بر اساس بسامد ،شناسايي كرديم .در مطالعة موردی تحقیق نیز ،اين
مضامین استخراج شدند .بر اين اساس ما به سیزده جفت تقابليِ مفهوم عشق در متن شعر
كالسیک و شعر شاعران جوان امروز ايران رسیديم .جدول زير در واقع تیپ ايدئال عشق
در اين دو نوع شعر را ارائه ميدهد .بنابراين در «تعريف عشق» در شعر كالسیک و شعر
امروز ،كافي است تا به مجموع عناصر زير در هركدام اشاره كنیم.
جدول 2ـ نوع مثالي عشق در شعر كالسیک و شعر شاعران جوان امروز ايران
عشق در شعر کالسيک

عشق در شعر امروز

پايدار  /همیشگي

ناپايدار  /كوتاهمدت

نگاه عاشق به معشوق از پايین به باال

نگاه عاشق و معشوق در امتداد هم

تکگويي

گفتوگو

مقدّس  /آسماني

نامقدّس  /زمیني

همراه پیشالگوها

بدون ياد از پیشالگوها

«خود»شكني عاشق  /هويّت عاشق وابسته به معشوق

«خود»گرايي عاشق  /هويّت عاشق ،مستقل از معشوق
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عشق در شعر کالسيک

عشق در شعر امروز

است

است

شورانگیز و گزارشگر آثار مثبت و سازنده

غمانگیز و گزارشگر فضای مضطرب

ايثار و ازجانگذشتگي عاشق

بینش بهرهمندانة عاشق

جدايي  /فراغ

تنهايي

روايت فاصله و هجران و دسترسناپذيریِ معشوق

عدم روايت فاصله و دسترسپذيری به معشوق

وفاداری همیشگي عاشق و بيتوجهيِ معشوق

گسست رابطة از سوی طرفین عشق

خوشآغاز و خوشانجام

خوشآغاز و بدفرجام

بارمزوراز

بيرمزوراز

نتيجهگيری
يافتههای اين تحقیق حاكي از آن است كه مفهوم عشق در شعر شاعران جوان امروز ،در
مقايسه با مفهوم عشق در شعر كالسیک ـ در تمامي مؤلفههای فرهنگِ عاطفي (باورها،
واژهها و بیان احساس) ـ تفاوت پیدا كرده است .از اين تفاوتِ معنايي ،ميتوانیم تحوّلي در
روابط انساني را استنباط كنیم .مؤلفههای عشق در اين دو نوع شعر ،افتراقِ معنايي
گستردهای دارند .ما در نوع مثاليای كه ارائه داديم ،به سیزده جفت تقابلي برای اين افتراق
معنايي اشاره كرديم .همینطور در اين تحقیق به رابطة ساختار اجتماعي و مفهوم عشق
پرداختیم و نشان داديم كه عشق محصول نظامهای اجتماعي است .در تبیین و ريشهيابي
اجتماعي چرخش معنايي عشق ،كه سؤال دوّم تحقیق را شكل ميداد به تجربة مدرنیتة
ايراني پرداختیم ،و بیان كرديم جامعة ايران ،بهنحو فزاينده در حال مدرن شدن است و لذا
انسان جديد ايراني در بستر اجتماعي جديد ،تجربههای باطني و وجودی خود را بهنحو
جديدی دريافت و تعبیر ميكند و اين دنیای دروني و بیروني و نگرش او را به امور
مختلف ازجمله به تجربههای عاشقانه از گذشتگان متمايز ميسازد .زيستِ مدرن نگرش و
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هستيای ديگرگونه به انسان ميدهد .مدرنیته به فرديت و فردگرايي دامن ميزند ،و اين نیز
با تغذيه از عقالنیت انتقادی ،اَشكال خودگرايي را به وجود ميآورد .كانونيترين مؤلفة
«خود» ،آزادیِ فردی است ،و اين آزادی ،با عشق ،تهديد و در عشق تحديد ميشود.
ازاينرو ،معموالً پايانِ عشق به نفع آزادیِ فردی اعالم ميشود .بنابراين در نگرش انسان
مدرن ،ارزشِ عشق زيرِ ارزشِ آزادی قرار ميگیرد .لذا تعهدات ناشي از عشق بايد با
تعهّدات به خويشتن و در قبال خويشتن هماهنگ شود و زماني كه اين دو دسته از تعهدات
در برابر هم قرار گیرد ،معموالً اولي در پای دوّمي قرباني ميشود و اينچنین خیانت ممكن
ميشود و پايان نقشهای عاشقانه با عقالنیت ارتباطي كه آن را رهايي بخش ميداند و
جشن ميگیرد رقم ميخورد تا سوگواران عشق با زباني لكنتدار برای دفاع از خود در
فانتزیهای عاشقانة گسستة مصرفي در نظام چرخهای ،مدام در تكرار باشند.
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