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 یدهچک

تواند منظری است که می ایرشتهای میانشناسی اجتماعی حوزهزبان

شناختی از حوزۀ گستردۀ اجتماع و فرهنگ را به تصویر بکشد. زبان

پسند است که تا مردمهای ترانههای مهم فرهنگ عامه یکی از حوزه

است.  انداز مورد مطالعۀ جدی قرار نگرفتهکنون، در ایران، از این چشم

ها انعکاسی از فرهنگ عمومی هر شعار غنایی موجود در این ترانها

سازد. اگرچه را ارزشمند می آنهاجامعه است که این نکته مطالعۀ 

پسند دارای مضامین مختلفی هستند اما، همواره، های مردمترانه

ست. پژوهش حاضر آنها ااز مفاهیم کلیدی و تکرارشونده در  «عشق»

پردازد که در هر برهۀ تاریخی، این مفهوم یبه بررسی این نکته م

شده انعکاس یافته است. همچنین در پی آن های بیانچگونه در ترانه

 ۀتحلیل گفتمان و با تمرکز بر نظری ۀ نظریه و روشِاز دریچاست که 

و  مفهوم عشق ، چگونگی تعریفالکال و موف پساساختگرای گفتمان

ه برای تثبیت معنای پیشنهادی شدویژه شگردهای گفتمانی استفادهبه

گرفته ارزی و تفاوت شکلهای همزنجیره ، و نیزمفهومترانه از این 

را  ایرانی ۀعاشقان ۀتران 06 نمونۀ مورد تحلیل. دبررسی کنرا  آن حول

توسط خوانندگان مرد و های اجراشده میان ترانه شود که ازشامل می

گیری ه روش نمونهش، ب 0111تا  0111های سال ۀدر فاصلزن، 

های که ترانه دهدمینتایج نشان است. اتفاقی انتخاب شده 

« سازیجاودانه»، «ارجاع به گذشته»، «حضور طبیعت»شده از بررسی

های نانظم گفتم»خصوص ، به«های حاضرنانظم گفتم»و توسل به 

 اند.، برای تثبیت معنا بهره برده«دینی و سیاسی

هـای   عشـق، ترانـه   تحلیـل گفتمـان،  سـی اجتمـاعی،   شنا زبان ها:کلیدواژه

 پسند، ایران.مردم

Abstract 

Sociolinguistics is an interdisciplinary field that 

can provide a linguistic perspective of society and 

culture. One of the important domains of popular 

culture is popular songs which have not been 

seriously studied so far from a sociolinguistic 

viewpoint in Iran. The lyrics of these songs are 

reflections of  the folklore in every society which 

makes their study worthwhile. Although such 

songs may have different themes but love has 

always been one of the key concepts and recurring 

themes in these songs. This study tries to find out 

how concept of love has been defined and reflected 

in the songs in the course of history. And more 

specifically, it tries to discover the chains of 

equivalence and the differences that are made 

along with them in these songs. To meet this end, 

from the perspective of Ernesto Lacalua and 

Chantal Mouffe’s post-structural discourse theory, 

specifically through their two concpets, ie chain of 

equivalence and chain of difference, it focuses on 

16 Iranian love songs which were randomly chosen 

from among those songs  performed by both male 

and female singers in between the years 1971 to 

1979. The results show that the songs have availed 

from  “the presence of nature”, “reference to the 

past”, “immortalization” and “the use of different 

fields of discursivity”, specially religious and 

political discourses, as a means of meaning 

fixation.  

Key Words: Sociolinguistics, Discourse Analysis, Love, 

Popular Songs, Iran. 
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 مقدمه
شناسی  های مهم فرهنگ و اجتماع که در زبان یکی از حوزه

ت. پسند اس های مردم ی است قلمرو ترانهبررس  قابلاجتماعی 
 ۀ خوددورها بازتابندۀ اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  ترانه

، به علل مختلف امهع فرهنگند؛ اما به این گنجینۀ ارزشمند هست
های  ( در جمله00: 0116ی )احمدپناهتوجهی شده است.  کم

است:   نوشتهچنین  سرایی در ایران ترانه و ترانهآغازین کتاب 
امه برخوردی خصمانه داشته است ادب رسمی از دیرباز با هنر ع»

های ادبی و  های هنر عوام در کتاب روست که جلوه  این و هم از
این  .«جایی ندارد یا بسیار کمرنگ است های شعر یا اصالً تذکره

به را توجهی فضای فرهنگ رسمی  خوبی و اختصار، بی به ها، هجمل
گواهی  ، به طور ویژه،ترانهبه و  ،عمده ورط به ،پسند هنر مردم

یابد که بدانیم  می یاهمیت بیشتر پژوهش هنگامیاین دهد.  می
از زندگی  یا نخورده چه اطالعات ارزشمند و دست ،از طریق آن

 .به دست آوردتوان  میگوناگون  جوامعمردم در ادوار تاریخی و 

  هـای بنـدی یـمه در تقسشعری است و نَ ه قالبترانه نَ
ین ا با .گنجد یهزل( م و ح، تغزلمرثیه، مد مانندضوعی شعر )مو

قابلیت اجرای موسیقیایی  با ای شعر ترانه را گونهشود  حال، می 
ین ع در باشد و  قابلیت را داشتهتواند این  ی. هر شعر منستدا

اما ترانه بدون اجرا و به  ؛در این خصوص الزامی وجود ندارد حال، 
ترانه  ،ه کنیممان تشبیشکل مکتوب کامل نیست. اگر شعر را به رُ

این گونه ترانه ، فرهنگ بزرگ سخن در است. نامه یلمشبیه ف
 هر سخن معموالً موزون که با موسیقی خوانده» :شده استمعنی 

 ۀجدید از تصنیف متأثر از شیو ینوع ؛آوازی یا قطعه ؛شود می 
موسیقی غربی که در ساختار آن از ارکستراسیون هارمونی غربی 

 (.0131 ،ریمی)ک« شود می  استفاده

ترانه در گذر زمان دچار نوعی  ۀواژ رسد یهمچنین، به نظر م

ترانه  ،ادهخد ۀنام لغتدر  ؛تغییر و تحول معنایی شده است

معنا شده است و در   هم« تازه و تر»و « صورت جوان خوش»
ترانه معادل  ،شده که در قدیم  نیز اشاره  یبه دوبیتی و رباع ،ادامه

 ،(0116) یاحمدپناهبه نوشتۀ است.  شده یفته مگردر نظر  آنهابا 
به عادت، دوبیتی و رباعی در  ،آید وقتی از ترانه سخن به میان می

 .شود ذهن متبادر می

 ایـه وهـام جلـتم  به اره ـش این واژه را برای اشـکتاب در او

ضمن  اوبرده است.  کار عامه به فرهنگ« موزون»و « منظوم»
اصطالحات عامیانه در شعر،  یریکارگ ز بها ای یخچهاشاره به تار

مقام  لغات عوام در شعر را به قائم ۀاستفاده از گنجیناولین 
به نقل از همچنین،  نسبت داده است. جالیرنامهفراهانی در 

مقام بود که برای  این قائم: »شته استنو باستانی پاریزی 

 «بار شعر را از دهان مردم گرفت و به مردم باز داد نخستین
 .(464: 0116، )احمدپناهی

را در آن  هویت سرایندۀترانه و اولین تاریخ دقیق ظهور 
. ندقاجار ۀمربوط به دور ی موجودها ترانه ترین یم. قددست نداریم

شاه  ای در هجو مظفرالدین نهانمونه به تر رای( ب0131کریمی )
ورت ضربی ص بهآن را های مطرب  که دسته است، کرده  اشاره

های روحوضی  بعد به ترانه ۀت در دوراین سنّ .کردند اجرا می
شد. دو ویژگی بنیادین برای ترانه وجود دارد: تلفیق با  منتقل 

ها را به لحاظ  ن. ترانهاموسیقی و ارتباط با سطوح مختلف مخاطب
مضمون به عاشقانه، اجتماعی، سیاسی، اعتراضی، عرفانی، طنز، 

 ،)کریمی اند هتقسیم کرد هغیر بزمی و شاد، تبلیغاتی، ورزشی و
0131.) 

در پژوهش حاضر، بر آنیم تا به کمکِ نظریه و روش تحلیل 
ای شامل شانزده ترانۀ موسیقی  گفتمان، به بررسی نمونه

 اجرا 0111تا  0111پسند با مضمون عاشقانه بپردازیم که از  مردم
ایم.  کرده  گیری تصادفی انتخاب را به روش نمونه آنهاو  اند شده

های  که مفهوم عشق در ترانه نشان داده استاین پژوهش 
ایم  شده است. به این منظور، تالش کرده منتخب چگونه تعریف 

گرفته حول این مفهوم و نیز  ارزی و تفاوت شکل های هم زنجیره
ها،  راهکارهای به خدمت گرفته شده برای تثبیت معنا از این ترانه

 استخراج شود.  0و موف بر اساس نظریۀ تحلیل گفتمان الکال

 

 ۀ پژوهشپیشین
در غرب برای تحلیل متن  شده انجامهای  از میان پژوهش

 0های کوهن های اجراشده در موسیقی پاپ باید به پژوهش ترانه

های گفتاری برای تحلیل  ( اشاره کرد. او از نظریۀ کنش0333)

 4کولاستفاده کرده است.  1های بلوز های اغواگرانه در ترانه راهبرد

 0361را در دهۀ  بیلبورد( نیز ده ترانۀ اول منتخب مجلۀ 0310)
که  گرفته استبررسی کرده و از طریق تحلیل محتوا نتیجه 

 1اند. ویسل ها بوده ترین مضامین در ترانه عشق و سکس محبوب

ی زندگاوضاع و اتفاقات مهم  دررا  6های باب دیلن ( ترانه0112)

که دیلن در مواقع تحسین شدن و . او دریافت کردمطالعه   وی
تر، و در مقابل، در مواقع  یلیتخو  تر فعالمحبوبیت، از زبان 

 .کرده استاستفاده  تر منفعالنهاضطراب، از زبان 

                                                           
1 . Lacalua & Mouffe 

2. Kuhn 

3. Blues  
4. Cole 

5. Whissell 

6. Bob Dylan  
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پـل   0311تـا   0360هـای   (، همچنـین، ترانـه  0336ویسـل ) 

ۀ شناسـان  سـبک را بر اساس معیارهای  0و جان لنون 0تنیکار مک

ــتفاده از واژ  ــنّتی )اس ــول واژه  هس ــا، ط ــرار   ه ــا، و تک ــاه ( و آنه
. در پژوهشی دیگـر،  کرده استبررسی  بودن یعاطفهای  یاسمق

( از نظریۀ تکامل هنری بـرای تحلیـل   0336) 1وست و مارتیندال

هـای   اند که ترانـه  و دریافته  استفاده کرده 4ها های بیتل متن ترانه

. انـد  رفتـه  کار بهتر شده و با تکرار کمتر  با گذر زمان پیچیده آنها

هـای محبـوب    ( مـتن ترانـه  0113) 1همچنـین، پتیجـان و سـاکو   

ــنجی  ــوردنظرس ــا  0311را از  بیلب ــاع   0111ت ــذار از اوض در گ
اند که در  اند و دریافته تهدیدآمیز سیاسی و اجتماعی بررسی کرده

ــه  ــاعدی، تران ــاع نامس ــین اوض ــقانه  چن ــاتر، عاش ــا بامعن ــر و  ه ت
 .شوند می تر بخش یتسل

شده با استفاده از تحلیل  تحقیقات انجام ۀبه پیشیناگر 
ا ت روشو  نظریهکه از این  یابیم یدرم ،گفتمان نگاهی بیندازیم

شده   متنوع از موضوعات بهره گرفته ای بررسی گستره برایکنون 

( در کتابشان به 0110) 6مثال، یورگنسن و فیلیپس ؛ برای است

ا، چگونگی انتقال دانش ه ناها و سازم سسهؤتحلیل هویت ملی، م
جمعی، بررسی نقش استفاده از  یها تخصصی از طریق رسانه

تحوالت فرهنگی و اجتماعی بزرگ نظیر  یریگ زبان در شکل
اشاره  مانند آن و یا و گسترش ارتباطات توده ی شدنجهان
اند. همچنین، از این روش برای تحلیل فیلم و نمایشنامه نیز  کرده

 .ستبسیار استفاده شده ا
در که  ی فارسی و انگلیسی،ها شمار پژوهشحال،  ین ا با

اند،  از تحلیل گفتمان برای تحلیل کالم موزون بهره برده آنها
،  یسیانگل به زبانهای  . از پژوهشرسد یبه نظر ماندک 

در  ،مطالعات زنان ۀدر حوز( 0104) 1برگرن اثرتوان به  می

تحلیل  ۀئدی از دریچپرِ زن سورَ دوازدههای  بررسی متن ترانه
تالش  خوداشاره کرد. برگرن در پژوهش  ،گفتمان پساساختارگرا

دریابد زنان خواننده چگونه هنجارهای جنسیتی را در  کرده است
 ،های فارسی در میان پژوهش .اند یدهبه چالش کش یشانها ترانه
نیما  ۀسرود ،«به شهریار» ۀتوان به تحلیل گفتمان منظوم می

پیغام »(، تحلیل گفتمان شعر نوی 0130 ،یوشیج )آیتی
( و بررسی 0121 ،سهراب سپهری )فرهنگی سرودۀ« ها یماه

تحلیل گفتمان  دیدگاه احمد شاملو از ۀسرود« پریا»شعر 

                                                           
1. Paul McCartney 
2. John Lennon 

3. West & Martindale 

4. The Beatles 
5. Pettijohn & Sacco 

6. Jorgensen & Philips 

7. Berggren 

 ( اشاره کرد.0131 ،)حامدی شیروان و شریفی انتقادی
 

 شناسی پژوهش روش

ی ـانگفتم 2بندی لصفدریابیم که مَتا  ، بـر آنیمدر پژوهش حاضر

تا  0111از  یـایران پسند های مردم هـرانـق در تـوم عشـمفه
ها  ، ابتدا ترانهرونظچگونه صورت پذیرفته است. به این م 0111

با توجه به میزان  و اند شده ی صورت جداگانه از این حیث بررس به
ارزی و  های هم و زنجیره آنها، چگونگی انتخاب ها واژهتکرار 

 ده برای توصیف عشق، عاشق و معشوق، بهش رفتهر گاک تقابل به

 ،)سلطانی نامیده 01«ارشد دالّ» 3آنچه الکان از ییها عنوان نمونه

 (، مورد تحلیل قرار گرفته است.0121

 ۀنظری ،شده در این تحقیق چارچوب نظری اصلی استفاده
این اصلی و زیربنایی  یشۀگفتمان الکال و موف است. اند

اجتماعی هرگز کامل یا  های یدهه پداست ک ینا حاکی از  یهنظر
ر . دشود یطور کامل تثبیت نم شده نیستند و معنا هرگز به تمام

ر ب« دائم ۀمبارز»و « کشمکش»ثبات نداشتن معنا به یجه، نت
 شود سر تعریف جامعه، هویت و عواقب اجتماعی آن منجر می

شود که  . بر این اساس، گفته می(0110، یورگنسن و فیلیپس)
بلکه کشف این  ،از واقعیت نیست یبردار ز تحلیل، پردههدف ا

نکته است که ما چگونه این واقعیت را به لحاظ گفتمانی خلق 
، یگرد عبارت به ؛که عینی و طبیعی به نظر برسد کنیم یم

 ،کشف فرایندهای ساخت معناست )سلطانی، هدف از تحلیل
0121.)  

حلیل کشف فرایندهای ساخت معنا در تدربارۀ چگونگی 
 ۀنظرییورگنسن و فیلیپس بر این نظرند که طبق  ،گفتمان

گفتمان باید توجه خود را بر گفتارهای خاص و ظرفیت 
ها از طریق قرار  ناگفتماینکه  ؛معطوف بداریم آنها  یبند مفصل

 تثبیترا  ای ی، چه معانای خاص با یکدیگر رابطهدادن عناصر در 
 سازند. یم طردو  حذفرا  یا کنند و چه معانی بالقوه می حفظو 

توان  زیر می یها پرسش بارا  ها نابا گفتم ها یبند مفصل ۀرابط
بندی خاص به چه گفتمان یا  بررسی کرد: یک مفصل

کند؟ آیا این  دارد و چه گفتمانی را بازتولید می شارها ییها ناگفتم
ا های یک گفتمان آن را ب بندی از طریق بازتعریف وقته مفصل

شروع  ۀعنوان نقط دهد؟ به تغییرش میکند و  یم هتردید مواج
توان نقاط مرکزی  ، میها پرسشادن به این د برای پاسخ

 های خاص را شناسایی کرد: ناگفتم

                                                           
8. articulation 

9. Lacan 

10 .master signifier 
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در  چگونگی تعریف آنانو  دارای موقعیت ممتاز یها نشانه
، یورگنسن و فیلیپسهای دیگر ) در ارتباط با نشانهگفتمان 

0110 :11.) 
الکال نظر بندی از  به مفهوم مفصل تر نیز یشهمان طور که پ

هر تالشی برای برقراری رابطه »بندی  مفصلشده، و موف اشاره 
این  یجۀنت که هویت آنان در یا گونه ، بهاست میان عناصر

عمل  یلۀوس به یجادشدهکل ساختار ا«. بندی تعریف شود مفصل
: 0110، یورگنسن و فیلیپس) شود بندی، گفتمان نامیده می مفصل

یوندی است که معنا پ همبندی ایجاد نقاط  یقت، مفصلدر حق (.06
و این تثبیت معنا همیشه نسبی و ناقص است  کنند میرا تثبیت 

 (.0130)کالنتری، 

نیز  0از دریدا 0سازنده  نیاز است به مفهوم بیرون در اینجا،

نظر دریدا، نشانه همواره در تعارض با بیرونی  . ازیمکن  اشاره
شدن هویت و معنای یک د ت که هم باعث مسدود و محدواس

برای هویت  شرطی یشپ ین حال،عر د هم،و  شود می نشانه

 1( به نقل از تورفینگ0121طور که سلطانی ) درون است. همان

یک گفتمان در ارتباط  ۀحدود سازند: »کرده استاشاره ( 0333)
را  شود که هویت درون ساخته می ای یدکنندهبا بیرون تهد

برای ساختن  شرطی یشپ ین حالع کند، اما در مسدود می
ها در نزاع بر سر تثبیت معنا سعی  ناگفتم .«هویت درون است

و مناسب برای عمل  پذیرفتنیهای  مشی کنند واقعیت و خط می
ای متفاوت و مختص به خود تعریف کنند.  اجتماعی را گونه

های  د که هویتشون اجتماعی زمانی پیدا می 4های  یساز یریتغ

 ۀرا نفی و طرد کنند. خلق یک رابط یگرمختلف همد
« دیگری»یا « دشمن»سازانه همواره شامل تولید یک  غیریت

 .(0121 ،است )سلطانی
سوژه نزد الکال و موف، که  یابی یتبه مفهوم هوالزم است 

نیز  ،هشدتوجه به آن الکانی است و در این تحقیق  ۀهمان سوژ
تعارض  ۀواسط ه سوژه به تعبیر الکان، ب یابی یتهو شود.اشاره 

دریدا  ۀسازند  با مفهوم بیرون و شود بیرون انجام می-نمیان درو
الکانی همواره میان احساس کمال  ۀمشابه آن، سوژ قرابت دارد.

در  اند تحمیل کردهبه او  ها یی که گفتمانها کودکی و هویت
ن احساس تعارض است؛ تناقضی که سوژه میان خود و بیرو

 این اغیار بیرونی در عین تناقض با سوژه، منشأ هویت او .کند می
 .استار این مفهوم دوامنیز (. این پژوهش 0121، )سلطانی دـنهست

                                                           
1. constitutive outside 
2. Derrida 

3. Torfing 

4. antagonism 

 ارشد ، در اینجا از مفهوم دالّمان طور که گفته شده
گفتمان الکال و موف  یۀارشد در نظر . دالّایم بهره بردهالکان 

که « مرد» ، مانند واژۀاست یابی یتمرکزی هو ۀمعادل نقط
د شو های مختلف سعی می ناگفتم ، اما دربرتری استبر  دالّ

 پیوند دادن. این کار به کمک داده شودمحتوای متفاوتی به آن 
 که هویت را بهگیرد  صورت میارزی  های هم ها در زنجیره دالّ

« مرد»ساخت گفتمانی  ،مثالً ؛کنند ای تأسیس می صورت رابطه
ارز و برابر است و  چیزهایی هم با چه« مرد»دهد که  ان مینش

ارز با  مرد هم ،چیزهایی تفاوت دارد. در یک گفتمان رایج با چه
شود و در تقابل  در نظر گرفته میغیره  قدرت، عقل، فوتبال و

احساسات قرار دارد. از این  و ارز با آشپزی هم« زن» ،با آن
به هویت و تعریف بردن  پژوهش حاضر برای پی زاویه،
معشوق  و ای که گفتمان مسلط در هر دوره به عاشق رابطه

الکال و موف در  (.0121 ،شده است )سلطانی  داده، الهام گرفته
و « ارزی منطق هم»ها، از دو مفهوم  توصیف این زنجیره

برای اشاره به فرایندها و روابط « منطق تفاوت»
ختار فضای سیاسی کنند که سا ای استفاده می سازانه غیریت

های خاصی در کنار  کنند. هویت حاکم بر جامعه را تعیین می
 ،نتیجهر د .گیرند های منفی دیگر قرار می هم و در مقابل هویت

آن موضوع در جامعه به وجود  بارۀدوقطبی در یقابلتاین فرایند 
 (.0121 ،آید )سلطانی می

ایم  هفوق، عالوه بر اینکه تالش کرد ضوعاتبا توجه به مو
ست و عاشق و معشوق یعشق چنتخبمان، های م در ترانهدریابیم 

ایم به این پرسش نیز پاسخ بدهیم  چه کسانی هستند، سعی کرده
در  .چیز نیست و عاشق و معشوق چه کسانی نیستند  که عشق چه

 تهدید یا  چیزهایی توصیف یا چه یسانه کتقابل و تعارض با چ
یابند؛  یشوند و معنا م ن تعریف می، با آناین حالعر و دشوند  می
 یانکسچه  یا هایزچ این رابطه و افراد درگیر چه ۀغیرسازندو 

ارزی و  های هم دنبال یافتن زنجیرهه طور خالصه، ب به هستند.
حث د بتاریخی مور ۀعشق، در دور گرفته حول مفهوم تفاوت شکل

بندی  مفصل ۀخواهیم بود. همچنین، تالش خواهیم کرد نحو
به  ها و ابزارهای روش ،تبع آن و به موجود، ر مانی عناصگفت

 بررسی کنیم. رابرای این منظور  خدمت گرفته شده
به طور خاص به  بیشتر به تکرار، و ،در پژوهش حاضر

. اند، توجه شده است ، که نمود عنصر تکرار در ترانهبندها یعترج
در  ی معاصر،سرا ، ترانه(0131) طور که کاکاوند همان

در ترانه برقراری  کرده است،اشاره جام جم اش با  احبهمص

حتی اگر ترانه دارای  .ارتباط سریع با مخاطب بسیار مهم است
 ،باشد ای یژهو شناسی یباییپنهان معنایی با عنصر ز های یهال
با تکرار  و گیرند یپشت مفاهیم و زبان ساده قرار م ،همه ها، ینا
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، پیوندهانیدن ترانه، معانی، ش یک باراما با  ؛دنشو دریافت می
کوثری موسیقایی و نیز تخیل کالم باید منتقل شود.  های یتجذاب

ضمن ، پسند درآمدی بر موسیقی مردم ( نیز در کتابش،0121)
شدن توسط د تولی»موسیقی با چهار ویژگی این نوع تعریف 

کرده  ویژه پسند تأکید ، بر نقش تکرار در موسیقی مردم«مردم
تکرار در سایر اشکال موسیقی نیز یافت شتۀ او، به نو. است
حاظ سبکی بسیار ل پسند به شود ولی در موسیقی مردم می

 (. 0121 ،اهمیت است )کوثریبا
 پروندۀ ها تالش کردیم ی ترانهها نمونهی آور جمعبرای 

ها  نامحبوب شده و بر سر زب 0111تا  0111از که را  ییها ترانه
 اما به یم،ه به نشریات آن دوره بیاباند از طریق مراجع افتاده
این  معتبر در این خصوص، های ینظرسنج موجود نبودن سبب
استفاده از  دیم،آزمو کهد. روش دیگر شن یرپذ امکان مهم

های آن دوران،  معاصر در خصوص ترانه های ینظرسنج
خارج از کشور  تلویزیونی های شبکه یکی از مشخصاً نظرسنجی
 اما ؛بود، 0131ماندگار ایرانی در نوروز های  در خصوص ترانه

 ،حاضر دورۀدر   ینظرسنج هایی داشت. یتمحدوداین روش نیز 
اند،  کنندگان آن نیز احتماالً جوانان بوده بیشتر شرکت که
باشد. حتی  دورهمردم آن  ذوقمیل و  ۀبازتابند تواند ینم
 کنون،، چه بسا، انیزاند  زیسته یکه در آن دوران م دهندگانی یرأ

با نظر و دیدی متفاوت در نظرسنجی شرکت کرده باشند. 
صورت  نظرسنجی م دادنانجا ۀهمچنین، انتقاداتی نیز به نحو

های برخی  ترانه نبودتوان به  می آنهااز میان گرفته بود که 
کردن آثار  خوانندگان مطرح آن دوران در نظرسنجی، برجسته

رانه بودن سی و سوگیکردن اهداف سیا ها، دنبال برخی خواننده
 اشاره کرد. نظرسنجی 

های هریک از  یکاستو کم و  مطالب این با توجه به
روشی ترکیبی این پژوهش در یی، تنها بهگیری  های نمونه یوهش

. در ابتدا، با نگاهی به اتخاذ گردیدها  برای انتخاب ترانه
آن، وارد به گرفتن انتقادهای ر نظر و با دیادشده نظرسنجی 

 ی از خوانندگان مطرح پاپ پیش از انقالب تهیه گردید تفهرس
 

 
 
 
 
 
 
 
 

شرکت داده که در نظرسنجی  مطرحی خوانندگان های ترانه)
 د(. سپس، بهشانتقادات اضافه این با توجه به  نشده بودند،

زمانی  ۀآنان در بازیدشدۀ تول یها ها و آلبوم ترانهفهرست 
 اتفاقی، صورت به ها، انهرجوع شد و با بررسی متن تر شده تعیین
جو بر سر راه محقق قرار و که در مسیر جست یا انهعاشق انۀهر تر
 انتخاب شد. ،گرفت

 
 ها هتجزیه و تحلیل داد

، 0های  اختصار در جدول ها به صورت منفرد، به نتیجۀ تحلیل ترانه
هایمان خواهیم  ی یافتهبند جمعاست. در ادامه، به  دهذکر ش 1و 0

گرفته حول  ارزی شکل های هم ، زنجیره0دول پرداخت. در ج
هایی که خوانندگان زن اجرا  عاشق، معشوق و عشق در ترانه

های خوانندگان  ها در ترانه ، همین زنجیره0اند و در جدول  کرده
ها، انتخاب  سازندهنیز، به غیر 1مرد، آورده شده است. در جدول 

 است. شده  اشارهدر هر ترانه  وجهب تجالها و موارد  واژه

توان چنین نتیجه  ها، می یارز همر مقایسۀ نتایج مربوط به د
ی در زندگی تر پررنگهای زنانه، نقش  گرفت که عشق، در ترانه

است  0«چراغ هر بهانه»کند. معشوق تمام زندگی و  یمعاشق ایفا 

 کند. ی خود )شعرش( را به او تقدیم می0«همۀ دنیا»و شاعر 

عشق و از دست دادن معشوق بیشتر  از پایان نافرجام آنها
توصیف  تر مستقلاند. در مقابل، مردها   یانگرو  نگرانبیمناک و 

سفر »شده، آرزوی « عادت»دوری معشوق  آنهااند. برای  شده 

 نیست. 4«قفس»برای او دارند و دستانشان  1«سالمت

اند که عشق را از دست  یمناکبها بیشتر  ها، زن در این ترانه
دروغ بگوید و صادق و  آنهاریب بخورند یا معشوق به بدهند، ف

5«سادگی»نباشد. در مقابل، مردها به  قدم ثابت
به معشوقشان  

های او را تسکین  یدلواپسو « میرند یم»، برای او مندند عالقه
، «خشک»، دارای رگ «سوار تک»، «تنها و تک»دهند. مردها  می

 .اند یف شدهتوص« یبانرر گدر س»و « شبگرد»
 

                                                           
 «های خونه گنجشک» ترانۀ .0

 «مثل تو»ترانۀ 0.

 «مؤمنیاور همیشه ». ترانۀ 1
 «پوست شیر». ترانۀ 4
 «پوست شیر»ترانۀ  .1
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 های خوانندگان زن ها، قسمت اول: ترانه ارزی در ترانه های هم زنجیره .7جدول 

 نام ترانه
 ارزی های هم زنجیره

 معشوق عاشق عشق

 سوغاتی

 .عمر دوباره ،دیدن و بوییدن معشوق
 

ش معشوق است )و شاید ا تمام زندگی
در ترانه توصیفی از خودِ  علتبه همین 

 سخن گفتهاو نیست و تنها از معشوق 
 .(است

خوام  اگه تو رو داشته باشم به هرچی می»س، نفس، اوج آمال و آرزوها )ه کهم
حضورش شکوفایی و طراوتی به همراه دارد که بدون او وجود عاشق  .(«رسم می
تونه بدون تو زنده  مگه تن من می»است ) بودنش ناممکن  سبب و زنده بی

 .ست )اشاره به داستان یوسف )ع((غبار پیراهنش عزیزترین سوغاتی ا .(«باشه

 پل

شب، وحشت و از  دن )برای کوچکر کمک
نی از وب سایه»نامطلوب(،  اوضاعگریز از  کالً
 ، مرهم برای زخم شب، اندوه، قسمت«ترانه

غریبگی )»، گریه یخوار ردن تنهایی، غمک
هم مردن و  برای، «(هق من نکن با هق

، ، رفتن به جشن نور و آینهماندن، نوازش
 خواب معصومانه.

 ۀمسافر، کبوتر خسته روی شاخ
از گلبرگ و  پوشی تن ،بسته، گریان یخ

برای عاشق آورده و او را به  بوسه
 جشن نور و آینه برده است.

سکوتش گفتن تمام )»ساکت یبان، شبگرد )عاشق(، اندوهگین، ر در گرس
 «(.حرفهاست

 بیا بنویسیم
ا ج سته است، همهگریان، چشمانش ب ، نوشتن.)سپیده( نور

 نویسد. نام معشوق را می
و « سپیده»عاشق را به  ۀچشم بست .ی آسمان پاک است(امعن پاک )اسمش هم

 .یوسف )ع((به کند. بوی پیراهنش نوید دیدار است )اشاره  باز می« روشنایی»

 شب عاشق

داری  زنده گریه، شب ۀ عاشق،نابودکنند
 ۀها تا سحر(، در گوش )شمردن ستاره

دل جای دارد، سوز دل، نشستن در « انپنه»
ناکامی در  ه علتخانه، گسستن از جهان ب

 .عشق

وفادار، امیدوار به دیدار، مست )کنایه از 
 .خیالی و خوشدلی( خوش

 .«(به وفا نشسته»مهر و وفا )در تقابل با عاشق که  دروغگو، بی
 

 عشق من

دن، شب نخفتن، ق شدر خود شکفتن، شقای
 .ریدنپ پیدن، رنگت از عشق گفتن، دل

 و ناباور رددشکفته، مد خور شقایق، د
اینا همش )»معشوق  یشقاع به ادعایِ

، بیمناک از اینکه معشوق از او «(هحرف
، «بشکند»و دل او را « دل بکند»

 است.« جام بلور»دلش 

پریده،  است، رنگ «حرف»دل، ادعای عشقش  ۀهای زیبا، شکنند صاحب چشم
دل بریده  او)تا عاشق از عشق گفته از  شنود ق را نمیدار، پیغام عش زنده شب

 .است(، عمر و زندگی عاشق

 دوستت دارم

بودن جان  دن برای هم در هوا، وابستهر زپ
ودن برای معشوق، ب شق به معشوق، زندهاع

 .جان و دل( پرستشِ )معشوق از

کبوتر، اشک )که بیم دارد از چشمان 
معشوق بریزد(، جانش به جان معشوق 

بدون . و برای او زنده است است ستهب
اما در است )« بالتکلیف»معشوق 

 .چه بخواند( از داند میحضور معشوق 

 .کبوتر

 عشق تازه

)آشنا شدن( نگاه، لرزیدن دست و دل در 
حضور معشوق، رازِ دلی که نگفته حاشا 

 ممکن استدل، دردسرزا )« باختنِ»شود،  می
 (.کار دست عاشق بدهد

و در تردید و انکار آن،  بیمناک از عشق
« دعا»و « نذر»اش  هنادر خلوت شب

کند که  را صدا می« خداوند»کند و  می
« رقیب»معشوق فریبش ندهد و به 

عشق را به جان  .گل .متمایل نشود
 خوب و بدش(. ۀخرد )با هم می

 .گلدان، فریبنده

 تازه همیشه

صدایی،  (، هم«بمون تا همیشه...»ماندن )
، پر گشودن به سوی هم(، شادیپرواز )بال و 

 .همیشگیتازگی، 

از دیدن معشوق، کویر، « شکفتن»
 .پرنده، خسته، ساکت

 .های گفتن و صدایش دلنشین است شیوه(، دلیل امید)امید در حال شکفتن  ۀغنچ
شودن )کلید گ زبان علتعمر شادی(،  ۀنندک بخش )طوالنی ازه، شادیه تهمیش

(، نسیم، پاک و ها یرامش )راحت برای خستگقفل سکوت، بهانه برای گفتن(، آ
 .طالیی، پرنده ۀ(، ستارغیره تازه، تازگی و طراوت )نسیم تازه، غنچه و

 مثل تو

بودگی معشوق، شنیدن و  ارج نهادن به خاص
ها و صدای یکدیگر )خواندن  فهمیدن حرف

شعرهای تنهایی(، بلوغ )صدا(، همراهی )در 
شوق سفر ، به همراه مع«تنهایی»تقابل با 

 .کردن در شب(

، که دنیایش را ها و شعرهایش حرف
در  .کند به معشوق تقدیم می ،هستند

 گوید. شعر می .برد شب به سر می

 آهنگِ»بیشه، « بیداریِ»خوانی تگرگ( و  )مثل شب« پروسوسه»صدایش 
روشن و ، )سپید ، قندیل نور و برف«آواز صریح»، تصویری از «بغض»، «شکستن

ساده و  است. کرده« سفر»در شب با او  و کرده،« باور»عاشق را  .درخشان( است
)مثل  دلواپسی، مغرور« ۀدغدغ»صدا میان « بلوغ»)مثل بوی پاک اطلسی(،  پاک

 حرکت و در )چون جزیره(، در نیافتنی و دور کوه(، مهربان)چون آب و باران(، دست
یی عاشق را وحشت خواب(، شعر تنها )مثل دریا پرِرکود هراس از سکون و 

 است. کس مثل او درک نکرده( ش را هیچا )تنهایی کس چون او نخوانده هیچ
 کس مثل او نیست. هیچ
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 نام ترانه
 ارزی های هم زنجیره

 معشوق عاشق عشق

های  گنجشک
 خونه

 امید به آن به بازگشتن و النه از پَرگرفتن
 های حرف خود، با آشتی معشوق، دیدار

 با آشتی ،آنها به گوش دادن وقشنگ زدن 
 خود. با درگیری از رهایی و خود

به دیدن معشوق  ها و و گنجشکا
و به هوای دیدن او  اند کرده« عادت»

اسم معشوق اول و  .گیرند از النه پر می
)توصیف خداگونه از  هایش آخر حرف

شعرش رنگ چشمان  معشوق( است.
 را هایش بوی معشوق نفس و معشوق

 ند.دار

 .هر حرکت و تالش است( سبباو ) استاز او روشن « چراغ هر بهانه»
برای عاشق و  است. عاشق را با خودش آشتی داده .زند های قشنگ می حرف

ریا،  بی و ، پاکد.هایش عطر قشنگی دارن حرف .شرم .پاشد ها دانه می گنجشک
 است. «کهربایی»زرد به رنگ چشمانش 

 

 های خوانندگان مرد ها، قسمت دوم: ترانه ارزی در ترانه های هم زنجیره .0جدول 

 نام ترانه
 ارزی های هم زنجیره

 معشوق عاشق عشق

 ای عشق

 ۀپرواز پرنده، آهوی رونده، مرگ، جاودانگی، چشم
 .آب سمی و کشنده، گذشتن از مرز وجود

زنده بودن.  برای آخرین دلیل عاشق، به معنادهنده عشق، معنای باران. زیر تشنه زائری فریاد، بذر
پرتگاه( دیوار ) لب از کند و صدا می تاریکی عمق را از معشوق

 فریاد بذر که عاشق مقابل در) سرزمین خوب خاک گرداند. بازمی
 برندۀ ازبین عاشق، بیداری و عصیان دلیل صادق، طلوع ،(است
 .(عاشق کنندۀ خالص) عاشق صدای در موجود دروغ

 شب زخمی

تنهاییِ )تلخ شبونه(، اشک)های گرم 
عاشقونه(، گفت و شنود، دل به دریا زدن، 

از اتفاقات خوب پیش  گاهانهآ پوشیدن  چشم
(، و نخوردن آب زمزم رو )گذشتن از طلوع فردا

 ن.اندا مغروب تا غروب، سوختن، جد راهی از

)لب( تشنه، )تن( خسته، در حال سوختن، همیشه به 
داده )همیشه  معشوق نوید سعادت و خوشبختی می

 ۀسوار، شنوند گفته(، تک از روزهای آفتابی می
گوید. پر از فریاد اما  عاشقی میهای معشوق، از  حرف

 صدا. بی

 ، در حال سوختن.صدا تشنه، خسته، پر از فریاد اما بی

 نازی ناز کن

ل ی گن شکسته )و باگلد .بار( سه)است دلش گرفته  .برای معشوق داشتن آرزوی خوشبختی و شادی
( سه بار) است «شرم»دلش پر از  ،نسیم پاییز ،و آب(

معشوق آباد، « اغب»خواهد که  می .و نیاز
 . تنها.ش پابرجا باشد«غرور»ش گرم و «خورشید»

 ۀ( باغ و خورشید، دارندسروناز، مغرور، پیچک، )صاحبِ .کند ناز می
شب  .شوند( دام یک راز توصیف میر کهای پنهانی )که ه غم

 شگرفتارهمین  ورود  نمی عاشقهایش از یاد  بازی چشم آتش
 .است کرده

 دستای تو

ا معشوق را ه جهم .)بدون معشوق( تک و تنها 
گریان  .ا همراه اوستج یاد معشوق همه .بیند می

 .(خیس است اشک ازهایش  )گونه

اشک روی  ۀکنند خورشید )در این دنیای سرد(، دستانش پاک
« پشت یک پنجره»عاشق آسمان که  است. های عاشق گونه
 در غربت، دستانش است. درد و غصهاز چشمانش پر  است. مرده

 های خوب است. ه و گویندۀ قصهصدا شد بی ند.دیگر مرهم نیست

یاور همیشه 
 مومن

تبلور از تردید،  رهاییگذر از تاریکی به روشنایی، 
 .رفتنگ جانحقیقت، 

 بودنش از تن معشوق خون گرفته «خشک»رگ 
جانش از  است. شعرش از معشوق جان گرفته است.

دوری معشوق  است. مدیون معشوق و معشوق
آرزوی  است. از خود گذشته است. ایش عادت شدهبر

 ست.ریا بی و سفر سالمت برای معشوق دارد،

)در  «مهربانی»چراغ  یاور همیشه مومن، به دادِ معشوق رسیده،
های تردید(، شب را از  ر لحظهد) های وحشت(، تبلور حقیقت شب

 پناه، گاه، رفیق و تکیه است. معشوق گرفته و او را به خورشید داده
کشیده، از « مرهم»به تنش « مهربونی دستِ»ناجی عاطفه، با 

 درد، طلوع، اولین و آخرین شب را می ۀگوید و پرد روشنی می
، دستش «سپر بال»(، قلبش یادآور آیۀ قرآن در وصف خدا) دوست
 ، تنها یاور.رفیق

 پوست شیر
ها و(  )خستگی ۀدهند تسکین ند.دستانش قفس نیست .تنهایی، باورِ بودن دهندۀ پرواز، تسکین

مند به سادگی  هعالقاست.  های معشوق دلواپسی
 ست.او

)قلبش مثل قلبِ( پرنده و )پوستش مثل پوستِ( شیر، ساده، 
 ن.خسته، تنها، دلواپس، اسیر در زندان ت

 
 

 ها سازنده، انتخاب واژه  بیرون .6 جدول

 توجه موارد جالبها/ انتخاب واژه سازنده  بیرون نام ترانه

 ای عشق

، «آب»، «چشمه»، «آهو»توصیف عشق:  در طبیعی عناصر پررنگ حضور . فرد سرسپرده.(شب عمق) است شب
 .«پرنده»و « بذر»، «خاک»

 پرنده. «پروازِ» و آهو «روندگیِ»در توصیف عشق:  پویایی و حرکت
 است.« سمی»ی که «آب»دوگانگی در توصیف عشق: 

 عصیان.
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 توجه موارد جالبها/ انتخاب واژه سازنده  بیرون نام ترانه

 سوغاتی

 ه داستان حضرت یوسف )ع(.ارجاع ب دوری. هوس،
 ای مقدس. نوان رابطهعشق به ع

 حضور طبیعت.
 جاودانگی از طریق عشق )عمر دوباره(.

 پل

 اوضاع نامساعد. هنگام وحشت(، تنهایی، شب، کوچ شب ۀهای شب، سفر شب است )سایه
کبوترهای »ممکن است  ،است و در نتیجه« گرفته مه»و جاده « بسته یخ»ها  شاخه
 رند. به همین دالیل، عاشق به کمک و مأمنی برای آرامش نیاز دارد.بمی« خسته

 .«دست های نوازش» ،«بوسه» ،«تن»حضور بدن: 
 .«ابریشم» و «خورشید» ،«گلبرگ» ،«گل» ،«کبوتر»حضور طبیعت: 

 وصال مساوی است با هجرت از تاریکی به روشنایی.
 نُه بار تکرار و در شروع ترانه.« کمک کن»

 پوست شیر

وقت تمام  ست و هیچگی اهای روشن، تنهایی )که راهی همیش شب وزهای تاریک، نیمهر
که  خس و پرخارتواند همراهی باشد در این راه  شود؛ در این میان حضور عاشق می نمی

، نیستی )چون عشق «(دستاش قفس نیست»قصد تصاحب و تملک معشوق را ندارد و 
 .(است  ف شدهتوصی« باورِ بودن»در مقابل، مجالی برای 

 معشوق. در دوگانگی
 آدمی. آخر و اول سرنوشت و پایان بی راهی «تنهایی»

 و خار» ،«دشت» ،«جنگل» ،«پر» ،«شیر» ،«پرنده»طبیعی:  عناصر حضور
 .«خس

 عشق، منشأ پویایی و حرکت.

 بیا بنویسیم

که  «پر» ،«آسمون» ،«ابر» ،«پرنده» ،«درخت» ،«خاک»حضور طبیعت ) است(. «موندن تا همیشه»و « هجاودان» عشق ،«ماندنی نیست چیز هیچ»ه در حالی ک)فنا 
خوانند(، تالش برای جاودانگی از طریق عشق،  صدا با عاشق از معشوق می هم

بندی با  و مفصل« نوشتن»سازی )مفهومِ( عشق به کمک عملِ  تثبیت و جاودانه
 عناصر طبیعی، ارجاع به داستان حضرت یوسف )ع(.

 شب زخمی

اند. شب )که از حادثه زخمی است( و  شده« بسیج»که برای فتح قلب عاشق « دشمنانی»
است )شاید به این معنا که برای رسیدن به صبح صادق باید « الله»صبح صادق همرنگ 

 رمق بیو هم پریده « آفتاب»حتی رنگ  .خون داد و راه رسیدن به آن خونین خواهد بود(
 ...«(.جز من کی به )». غیرسازی با حصر است

ارجاع به داستان حضرت اسماعیل و آب زمزم، گفت و شنود )از عاشقی گفتن و 
نوان راهی رنج و مرارت در راه عشق، عشق به عها(، خوشایندی  شنیدن قصه

 نافرجام، بار سیاسی.

 نازی ناز کن

معشوق  ست و در هماهنگی بابهار )در تقابل با عاشق که نسیم پاییز ا .روز آفتابی .نرسیدن
 .(غیره ناز است و باغ و خورشید وکه سرو

 

 ارجاع به شعر حافظ )با تقابلِ ناز و نیاز(.
 حضور عناصر طبیعی.

 عاشقانه. رابطۀ در مهم عنصری نوانبه ع «چشم»
 نیازی از گفت و شنود. بی

 شرم.

 شب عاشق
وفایی و  ، بیشب، پوست شب( ۀشب است )از شب تا به سحر ستاره شمرده، گری

 وغگوییِ معشوق.در
 ویرانگری عشق.

 شود. غیر رابطه در خودِ آن تعریف می

 عشق من
کرده  ترک یا فراموش را او معشوق که است هراس در مدام وفایی معشوق )عاشق بی

 است(.
 شود. غیر رابطه در خود آن تعریف می

 «(.اش حرفه! واال همه)»نظم گفتمان دینی، تکرار 
 

 دوستت دارم

 پریدگی، اشک و غیره(. های غیرکالمی با مفهوم عشق )رنگ پیوند نشانه .«از چشم معشوق افتادن» ترس از دوری و
 «(.به خدا دوستت دارم»وردن برای اثبات عشق: نظم گفتمان دینی )قسم خ

 همه»ای الکان است ) کنندۀ مرحلۀ آینه ای که تداعی گونهتوصیف عشق به 
 (.«باهمیم هک بینن می دونن دارم/ می دوستت دونن می

 های نذر، دعا، خلوت شبانه(. حضور پررنگ نظم گفتمان دینی )تکرار واژه .رقیب، معشوقو فریبِ  بودنصادق ننگرانی و هراس از  عشق تازه

 تازه همیشه
یق عشق همچون حضور طبیعت، تالش برای رسیدن به جاودانگی از طر «(.همیشه»و « بمون»، رفتن )در تقابل با غربت، تاریکی )شام ظلمت(

 اکسیر جوانی.

 مثل تو

، دیگران )نفی خوانی(، دغدغه و دلواپسی، تنهایی )شعرهای تنهایی(، سفر شب )شب
 شباهت معشوق به دیگران(.

 حضور طبیعت.
ادن معشوق و نفی شباهت او جلوه د مانند بیطریق حصر )خاص و  غیرسازی از

ش(، حضور نظم گفتمان ی معشوق )به جای ظاهر«صدا»به دیگران(، تأکید بر 
 «(.بیداری بیشه»، «آواز صریح»، «خوانی تگرگ شب)»سیاسی 

 دستای تو
به کمک نظم گفتمان «( خدا انگار خوابیده)»حمله به نظم گفتمان دینی  دنیا سرد است. .دهد های عاشق گوش نمی آسمان سنگی، خدا خوابیده است و به گالیه

 شوق.گویی مع سیاسی و روایت عاشقانه، قصه

یاور همیشه 
 مومن

زند و این از سر ناچاری و  ، نارفیقی )دوست خنجر میت، وحش، ظلمت(شب )شب سفر
برای بردن  است ناجوانمردی )همسایه کسی .بهترین لباس عاشق است( کسی بی

 اند(. تردید. )که همه دشمن دوست و همسایه. معشوق به ظلمت(

 و زمان هم سفر(، حضور به فتنر برای معشوق از عاشق حرکت، پویایی )دعوت
سیاسی، رسیدن به حقیقت از طریق  و دینی نظم، گفتمان آمیختگی هم به

 عشق، حضور بدن )دست، تن، رگ(.

های  گنجشک
 خونه

« النه»یا « خانه» ،شود درگیری با خود و تردید، خانه )فضایی که عشق در آن تعریف می
 .است(

« النه»و « خانه»با محوریت  تعریف سنّتی از عشق، حرفای قشنگ، عشق
اش خانه است. نظم گفتمان دینی، آشتی  شود و معشوق مکان دائمی تعریف می

 با خود از طریق عشق. شرم.
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 ها شناسایی دال
ی زیر ها دالّمنفرد،  ورتص بهها  ی نتایج حاصل از بررسی ترانهبند جمعاز 

 به دست آمدند:

ـ  جالـب در تعداد  :نور، سپیده هـا شـاهد حضـور     رانـه از ت یوجهت

، «روشـنایی »، «سـپیده »، «نور»پررنگ و پرتعداد تعابیری مانند 
در توصـیف معشـوق یـا عشـق     « روشـنی » و ،«طلوع»، «چراغ»

« روشـنایی »به « شب»و « تاریکی»ها را از  ناهستیم. عشق انس
« سـازنده  ن بیـرو »در بخـش   ،. در این خصـوص برد یم« نور»و 
 سخن خواهیم گفت. یلتفص به
 

معنی اسم تو »تعابیری مانند عبارات و  ،ترانه ششدر  پاکی، سادگی:

 دهــشنی« اییـری یـب» و «ساده مثل بوی پاک اطلسی»، «آسمونه پاکه
به  ،رانهــیکی دو تدر ند. ا عشوقـم یــی از پاکـــکه حاک ،دوش یـــم
از  یکی در«(. واسه سادگیت بمیره»مانند ) شده استاره ـنیز اش« سادگی»

و عاشق از وی تقاضا  رددن دازدوگردانی و  ها، معشوق خاصیت خالص ترانه
 ،سه ترانه-ودر د ،صدایش را از او بگیرد. در مقابل« دروغ»که  کند یم

یا بیم دارد  ه استدرک توصیف « گو دروغ»و « فریبنده»معشوق را  عاشق
 که او چنین باشد.

 

کالم »ظیر ن، عباراتی ها بعضی ترانهدر  گو:و کالم و گفت

به کار  ها ینمانند ا و« قشنگ یحرفا»، «ردنا کصد»، «عاشقانه
حرفای قشنگ »کند که  عاشق ادعا می ، ترانه یکر . داند رفته

 داده است.« آشتی»او را با خودش « معشوق
را « معشوق یها قصه»عاشق از این حیث با دیگران متفاوت است که 

 چون و چراها نیازی به  ترانه برخی ، درخوبی شنیده است. در مقابل به
 در شماریست. «ها حرف گفتن تمام»معشوق « سکوتِ»چون  ،نیست

 ،«ریدنگ پرن»دیگر نظیر  المیر کغییا عالئم « نگاه»، «چشم»دیگر، از 
برای  ،، یا عالوه بر کالمیجا  به« داری زنده شب»و  «پیدندل ت»

این باور  ها رانهدیگری از ت ۀدستدر . گرفته شده استتشخیص عشق مدد 
دن عاشق است و یب داعشوق با کالم عاشقانه در حال فرم نمایان است که

ای  انه. از دیگر سو، تر(«اش حرفه! واال همه»شود ) یم یدتأک امر بر اینمدام 
 وجود و با رددر عشق دا رویکردی دوگانه به حرف و کالم« پل»مانند 

برای زخم شب « مرهم» مانند به« کالم عاشقانه»به تعبیر  ،در ابتدا ینکها
به دنبال کدوم حرف و »د: یاب ادامه می ، به این صورتشود اشاره می

 «.کالمی؟ سکوتت گفتن تموم حرفاس
 

که او معشوق را  شود یدر چند ترانه، از زبان عاشق ادعا مشناخت: 

زند  و آن را صدا می داند یی اسم معشوق را ما؛ او معنشناسد یخوبی م به
« اسم شب»، است خوبی شناخته که معشوق او را به ردکس، باور دایا برع

به شناخت جامعی از خودش تا کند  یا به وی کمک می داند یاو را م
« تردید»شود، از  علومعاشق تکلیفش با خودش م کند یبرسد. او کمک م

برسد؛ « بلوغ»به « دلواپسی»و « دغدغه»نجات یابد و صدایش در میان 
است؛ « روشنایی»و « نور»داده است. او « آشتی»خودش او عاشق را با 

خوبی  است و عاشق در کنار او به« تردید یها لحظه»در « تبلور حقیقت»
از چی بگم از  مدون یاما با تو خوب م»چه بگوید و از چه بخواند:  داند یم

 «.چی بخونم
 

، «بودنر اول و آخ»مانند  هایی یژگیو، ها در بیشتر ترانه تمام زندگی:

ای هم ماندن و برای بر»بودن، « نفس»و « عمر»و « دلیل زندگی بودن»
 ،دیگر ییجار . دجود دارندعشق و های نوان ویژگیع به« هم مردن

 کند: را به معشوق تقدیم می اش یشاهدیم که عاشق چگونه تمام زندگ
ق ــعاش ویوقتی او به س«. دنیام مال تو ۀهم/ دنیام شعرمه ۀهم»

 ههم»پایش از  دایــود و صـش او می یـادنی ۀی همـد، گویرو یـم
طلوع اولین ». معشوق رسد یبه گوش او م« تمام دنیا»و از « ها جاده

عاشق.  یها حرف« آخر»و « اول»است و نام او « رفیق آخر»و « دوست
بودن صفتی است که ر صوصاً با توجه به اینکه اول و آخاین مورد اخیر، خ

رود،  یبیشتر برای اشاره به خداوند به کار م اسالمی-در فرهنگ ایرانی
 کند.  مقبولیت معشوق را نیز به ذهن متبادر می و تقدس، یگانگی

 

و در « خسته»در چهار ترانه، عاشق یا معشوق،  تنهایی:خستگی/

برندۀ   دهنده و ازبین ینتسکیا طرف مقابلِ رابطه « عشق»مقابل، 
ی «ها یخستگسرِ »که ست ا اند. عاشق فردی شده ها وصف  یخستگ

، عاشق یا گیرد. همچنین، در چهار ترانه یممعشوق را بر روی شانه 
، که سرنوشت «سوز ینهستلخ و »اند؛ تنهایی  دهوصف ش« تنها»معشوق 

 کند. تر آسانتواند تحمل این درد را  یمابدی انسان است و فقط عشق 
 

، «عصیان»مانند  ییها واژه باها،  ترانه برخیدر  دعوت به کنش:

 فردِ خواندنِ  دیگریو « خوانی شب»، «بیداری»، «ردند کطر»
به حرکت و جوشش  ،تلویحی و یا صریح به صورت ،«سرسپرده»

. این موضوع ظاهراً مرتبط و همراه با حضور مضامین ه استشد دعوت 
 هاست. سیاسی در ترانه

 

ک اش»، «اشک»ها و تعابیری مانند  واژه بسامدحضور پر اندوه/اشک:

خصوص این  به و ،«اندوه» و «غم»، «هق هق»، «خیس یها گونه»، «گرم
نشان « عاشقایی و تبار یل که از ا/ از اندوه تو و چشم تو پیداس» :بیت جالب

آن دسته از  در اندوه و گریستن در آن دوران یا حداقل ،دهد که ظاهراً می
عشق دانسته ند، مالزم با ا ههای عاشقانه که در اینجا بررسی شد ترانه
  شده است.  توصیف« ویرانگر»ها عشق  . همچنین، در برخی ترانهاند دهش می
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ظاهری  های یژگیوشده  یررسی بها از ترانه یک یچدر ه یباًتقر جسم:

و « تن»کلی و مبهم  یها واژه اند. وصف نشدهح و صریح ووض معشوق به
مانند  شاعر منیض، و تعابیر «دست»و « چشم»ی مانند های واژهو نیز « بدن»
در « نوازش» و «س تن عشقـــلم»، «از گلبرگ و بوسه ــیپوش تن»

جنسی در  ۀجسم یا رابط پردۀ یاما توصیف صریح و ب ،ها وجود دارند ترانه
توان این  د. گرچه نمیوش میحاضر مشاهده ن ۀهای نمون از ترانه یک یچه

به  ،اند شده  انتخاب ر تصادفیور غیط های این نمونه را، که به ویژگی ترانه
ورت مشترک در ص وجود این ویژگی به .های آن دوران تعمیم داد سایر ترانه

ها  معیارهای انتخاب ترانه ءجز کهخصوص اگر در نظر داشته باشیم  بهها،  ترانه
رسد نوعی  یمهمچنین، به نظر  .رسد یتوجه به نظر م نبوده است، جالب

ها وجود  عشق، در برخی ترانه رویکرد دوگانه در خصوص جسمانیات در
 داشته باشد.

بخشی از ظاهر و جسم  فقطو تعابیری مشابه آن، « نگاه»، «چشم»
وجود د. ندار یتیرؤ ها حضور نسبتاً محسوس و قابل انهکه در تر ندا معشوق
، «چشمای قشنگت»، «بازی چشمای تو آتیش شب»چون  عباراتی

بودن «درد و غصهر پ» د، وان «زرد کهربایی»به رنگ که  ییها چشم
 این مدعا. اند بر معشوق، گواه یها چشم

 

  سازنده  یرونب

عشق، یا حداقل یکی  ۀسازندغیرنمونه، ۀ این تران شانزدهترانه از  هشتدر 
و تعابیر مشابه آن است. در مقابل، « ظلمت»، «تاریکی»، «شب»از اغیار، 

مانند  و« روشنایی»، «طلوع»، «سپیده»، «نور» های با واژه عاشق و عشق
ها ممکن است بازتابی از  کرر این تعابیر در ترانهم. حضور ندا شده  وصف آن

ی رخاجتماعی ایران در آن دوران بوده باشد. در ب-فضای خاص سیاسی
به  جز آن و« زنند یدوستانی که از پشت خنجر م»، «ها ینامردم»موارد، 
 ، یا به تعبیر یکی از«اهگاهپن». عشق ندا شده  اصلی اضافه ۀسازندیراین غ
که است  یپناه توان به آن پناه برد؛ جان ی است که می«بان یهسا» ،ها ترانه

رسید و در « آرامش»با آن به توان  میبد و ناگوار پیرامون  اوضاعدر گریز از 
کوچ »برای  ی دیگر،ا به آن پناهنده شد یا به تعبیر ترانه ،«وحشت»وقت 
 ساخت.« پل»با آن « هنگام وحشت شب

ر تهدیـد، و د  راها، چیزی که عشـق   در گروهی دیگر از ترانه
 ۀرابطـ ون از جـنس خـود عشـق یـا در     ،دکن تعریف می عین حال

ـ واردی ماننـهـا، مـ   ت. در این ترانهـه اســعاشقان ـ ــ  رس ازـد ت

معشـوق و بـه هـر     بـه دسـت  شکستن دل ، شدنن اشتهت ددوس
« فریبندگی»و « ییگو وغدر»عاشقانه،  ۀفتن رابطر بینز ا ،طریق

که برای فتح قلب عاشـق بسـیج   « دشمنانی»یا « رقبا»معشوق، 
نـد کـه   ا یناگاغیارسـازند ماننـد آن   و« سـفر »، «دوری» ؛اند شده

طرفین را به احیای دوباره، تـداوم و تجدیـد حیـات دائـم عشـق      
هـای گـروه اول دارای    ترانـه  رسـد  یکنند. به نظـر مـ   ترغیب می

 اند های اصطالحاً سطح باالتر بوده سراها و ترانه خوانندگان، ترانه
در مقابل،  .داشته باشند تری کرده یلو مخاطبان روشنفکر و تحص

هـای   سـراها و ترانـه   خوانندگان، ترانـه  رسد مخاطبان، ینظر مه ب
باشند. گرچـه،   کرده  یلکمتر تحصو بازار  و  گروه دوم مردم کوچه

 ای دعا، تنها در حد فرضـیه محکم ندارد و این ا یاهدونگارنده ش
 .استنشده   اثبات

 

 تثبیت معنا برایشده  راهکارهای استفاده
تثبیت معنا  برایها  که در ترانهایم  اشاره کردهبه راهکارهایی  ،بخش این در

 :اند دهش به خدمت گرفته
 

 حضور طبیعت

ی چشمگیربه صورت ها اشاره شد،  طور که ضمن تحلیل ترانه همان
این  رسد ی. به نظر مبهره گرفته شده استعناصر طبیعی از  آنهادر 
شناسانه در یک متن هنری دارد،  یباییعالوه بر اینکه کارکردی ز امر

و « تکرارشونده»و « بولق قابل»، «طبیعی»، «عینی»به 
. عشق رساند یدن مفهوم عشق نیز یاری مدا جلوه« همیشگی»

بیعت و عناصر ط ی کهالر حد ،است نادیدنی مفهومی انتزاعی و
 ملموس و قابل« جنگل» و «کبوتر»، «گل»موجود در آن مانند 

 عشقیی برای تداوم و پابرجا ی کهحالر ، دبعالوهند. ا شاهدهم
وز شاهد پرواز پرنده یا شکفتن گل هستیم. ر ره ،وجود ندارد تضمینی

در  یند.ها در ترانهپربسامد   یعیعناصر طب ز جملۀا« گل»و « پرنده»
یا عاشق و معشوق  ،«پرواز»ارز با  ، عشق هماین نمونه نه ازترا هفت

اند. همچنین، در  شده  در نظر گرفته« کبوتر»یا « پرنده»ارز با  هم
یا « گلدان»، «غنچه»، «گل»ارز با  ترانه، عاشق یا معشوق هم چهار

نیز به تعبیر « سوغاتی» ۀشده است. در تران  معادل آن در نظر گرفته
 شده است.  اشاره« آلوده خواب یها لردن گر کبیدا»
 

خاصیت  شده بررسیهای  عشق در بعضی از ترانه سازی: جاودانه

، «تازگی»، «شادی»، «عاشق». عشق یا معشوق، رددا یساز جاودانه
عشق در یک  ،کنند؛ مثالً یرا جاودانه و همیشگی م مانند آن و« طراوت»

. استشده   وصف« یستهیچی موندنی ن هی کتا همیشه موندن وقت»ترانه 
« تازه همیشه»و « بخش یزندگ»، «عمر دوباره»همچنین، معشوق 

رگِ خشکِ »شود و  می« دراز»عاشق با او « عمر شادیِ»که  ،شده دانسته 
 گرفته است.  عاشق از تن او خون« بودنِ

 

ها و مضامین  ناشاهد ارجاع به داست ،ترانه سهدر  ارجاع به گذشته:

جمله ارجاع به داستان حضرت ز ا ،هستیمکهن در توصیف عشق 
یوسف )ع(، داستان هاجر و اسماعیل، و نیز ابیاتی معروف از غزلی از 
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 آنهاکه مخاطبان با  هایی یتها و روا انحافظ شیرازی. ارجاع به داست
ارتباط  هـکه بـینا رـعالوه ب اند، نـداشتهقت پـرا حقی آنهاو  ینـدآشنا

و « تقدس»، «مشروعیت»کند،  یسریع مخاطب با ترانه کمک م
در ذهن مخاطبان دارند به ترانه و  ها قالبرا که این « مقبولیتی»

شود مخاطب معانی  د و باعث میکن از عشق منتقل می آنی سازتصویر
همچنین، در  تر و با اطمینان بیشتر بپذیرد. پیشنهادی ترانه را راحت

نوان ع ز آن بهاستفاده ا یاج این نظم گفتمان، به وجودیک مورد 
بخشی، به ساختارشکنی از گفتمان  عنصری مثبت و منبع مشروعیت

 دینی مسلط انجامیده بود.
 

ترتیب  مذهبی و سیاسی به های نظم گفتمان های حاضر:  نظم گفتمان

 وضوح بهها و تعابیری که  وجود واژهند. رها دا بیشترین حضور را در ترانه
و سوگند به خداوند، که « دعا»، «نذر»، «خدا»اند مانند  ار این دو نظموامد

ها و تعابیری مانند  خورد، همچنین واژه ها به چشم می در ترانه وفور به
سازنده،   بیرون نوانع به« ظلمت»و « شب»، «بیداری»، «خوانی شب»

کارکرد نظم گفتمان مذهبی، مشروعیت و شاهد این مدعا هستند. 
دیِ سرنوشت نامعلوم پیشِ رو، و اعتباربخشی، حصول اطمینان از خوشاین

 .استنیز اثبات صداقت عاشق 
آن  علت وجود رسد یدر خصوص نظم گفتمان سیاسی نیز، به نظر م

ۀ اجتماعیِ خاص آن دور-سیاسی اوضاع بازتاب یا دازها انها ت در ترانه
شئون  ۀپیش از انقالب اسالمی، و نقش پررنگ سیاست در هم ۀسال هفت

ها در اصل  بعضی از ترانه رسد به نظر میز طرف دیگر، زندگی بوده باشد. ا
، به نظر دیگر  یانب  . بهندا سیاسی و حاوی پیامی از اساس سیاسی بوده

به تن کرده عاشقانه  یا یم که جامها های سیاسی مواجه  هنابا تر رسد یم
 ارتباطو برقراری  یزندانگ میبری مخاطب را مضامین عاشقانه همدرداست. 

گفتمان  مبهمو احتماالً تضادها و نکات  بخشند یب را سرعت مبا مخاط
 رانند. یا به حاشیه می پوشانند یم د،ن تعلق داره آرا که ترانه ب ای یاسیس
 

  گیری نتیجهبحث و 

پی  هدف باه ـاست ک ۀ عاشقانۀ ایرانیتران شانزدهحاضر شامل  ۀـنمون
، بررسی آنهاشق در بندی و تعریف مفهوم انتزاعیِ ع ردن به نحوۀ مفصلب

روش تحلیل گفتمان با تمرکز بر ها، از نظریه/ ر تحلیل ترانهد شده است.
 به نظری نتایج، چنین بند جمعرویکرد الکال و موف استفاده شده است. در 

ی با یکدیگر ا اندازه تاهای خوانندگان مرد و زنِ نمونه  رسد که ترانه یم
یی از قبیلِ ها مقولهها به  ترانه متفاوت بودند. عالوه بر این، در تحلیل

 بیرون سازندۀرسیدیم. « اشک»و « اندوه» ،«دعوت به کنش»، «شناخت»
بود و همچنین، از « تاریکی»و  «شب»ها  اصلی و تکرارشونده در ترانه

های مذهبی و سیاسی  حضور طبیعت، ارجاع به گذشته، و نظم گفتمان
 شده است.  برای تثبیت معنا استفاده 

های  تر، نمونه یقنتایج دق حصول شود برای العات بعدی، پیشنهاد میدر مط

، مثال برای تحلیل گردند؛  تر های زمانی متنوع پرتعدادتر و متعلق به دوره
های پس از انقالب اسالمی )مانند دورۀ  هایی از دوره شود ترانه پیشنهاد می

و نیز  0121اصالحات یا شکست این جریان در انتخابات ریاست جمهوری 
( بررسی گردند تا سیر تغییر و تحول 0130انتخابات ریاست جمهوری 

 به دستاجتماعی مختلف -ول زمان، با گذر از اوضاع سیاسیها در ط ترانه
زبانی در متن ترانه با  یها اودوکنیاز است کن رسد یبه نظر معالوه، آید. ب
  .دنپژوهش در موسیقی ترکیب گرد یها روش
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