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Abstract  

      The way love is expressed, like other emotions, is influenced by cultural 

factors. As the culture begins to change, attitudes toward love and the way 

it is expressed change too. In Iran, following the advent of modernity and 

the formation of new norms and values, attitudes toward love changed, and 

this led to the formation of different patterns about it. In order to identify 

these changes and patterns, poetry, especially humorous poetry, plays an 

important role. In this research, an attempt is made to study the subject of 

love in Zaruie’s poems with a documentary method and to answer the 

questions ‘what patterns of love are represented in this poet's work?’ and 

‘what is the poet's attitude toward it?’ The results show that modern, 

traditional and distilled love patterns are used in Zaruie's poetry. To 

describe modern love, Zaruie has used the conceptual metaphor of "modern 

love as a commodity", which shows the effect of consumption on the 

attitude toward love in the Iranian society. The presentation of love in 

various models, its portability and transferability, the lack of commitment 

in romantic relationships and the desire for diversity in love are the most 

important features of modern love in Zaruie’s poetry. This satirical poet has 

pointed out some of the shortcomings involved, such as a morbid 

attachment to the beloved and a bitter end.  
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 چکيده

ل حۀ  ف یدری حات   ین فغيي    فین  اتأث  حز شۀحال شیيۀ  یين    فسیي  شق،  انندد یگر  حسینان    یيان 

   =فاد ی() کدد. یر حگ ح   یر پی آشدنگی ین ادرنيته  شيۀ  ی  ز آ  نيز فغيي  ای یر ف یدگ  نر ش یه شقی،

ی گي فغيي    حگن حا   اۀجب شکل یاتخۀشین یرینر  شق،  ینی جدگد  نر شگي ی یدانرین   حرزششکل

شع    ژهۀگی اطنلعه   ی رای شع   ی حی شدنخت حگن فغيي ح    حلرۀین   .ینی اتسن فی یرینر  آ  شیدنر ش

شنش   شیۀی اۀویۀع شق،  یر حشعنرکۀشیش ای  یر حگن پژ یش  نقش یییزحگی یحری. ی  حگن حاین   طدز

شدناننی ر ش حادنیی   ی  ابدنی ر گک ی فنرگخی جناعه  ین (8431-8431) زر گی نص آینی طدزپ یحز اعنص  

شۀی که یر شع  حگن ین پنای  یحیه ی رایی   یه حگن پ ایش (Bauman)   ین ان (Giddens) گيدنزچۀ  

 ینگی حز شق، ینزنمنگی شده   شنش  چه نر شی یه آنهن یحشته حات. شنش   چه گۀنه

تی  ادر    فقطي ی  یر جناع  حگ حنی یید حز نظ  زر گی  ایه گۀن  شقی، اد نتنگج پژ یش نقین  ای

ری تی  یه ی خی حز نقنگص آ  انندد یلبیتیحشته حات. حگن شنش  طدزپ یحز  ومن نرنه اثبت یه شق، اد  جۀی 

یيمنرگۀنه یحشیتن یه اعقیۀو   یحشیتن پنگن  فا  حشینره ک یه حات. زر گی  ی حی فۀصيق شق، ادر   حز 

  سن  حز فأثي  اؤل حاییتسنیه ک یه حاییت که حگن حا   نقیی« شقیی، ادر   یه اثنی  کنلناییت»حاییتعنر  اسهۀای 

گ حگی  ی  نر ش یه شقی، یر جناع  حگ حنی   ینزفن  آ  یر شیع  حگن شیینش  یحری. ش و  شق، یر اصی  

طابی یر شق،  حز عد یر رحیط  شنشقننه   فدۀ ینی رنرنرنگ  قنیل ش ویه   حنتقنل یۀی  آ   ندحشیتن فعه ادل

نی یز نظ   ی  شق، فقطي ی  گعدی فاسي،  گژگیح .ینی شقی، ادر  یر شع  زر گی ییتددف گن  گژگیاهم
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ق حر  فۀحند ابدنی حزی حجتی   ادر  نيز حز آنان که ی حم یيقت ی نیبت یه شق، ادر  یحری  ایاثبت شق، اد 

 گي ی.

 

 .اسهۀای حاتعنر  شد  کنلنگی شق،  طدز  زر گی  حیۀحلسضلکايدی: ینی  حژه

 

 اهاقد  -8

 یين  ایأله -8-8

اند؛ زیرا هنجارهای فرهنگي بر تحریک، اظهار مخلوقات فرهنگي دانسته شدهاحساسات، 

ه ای بر مردم یک جامعگذارند. الگوهای فرهنگي، به گونهو تفسير احساسات تأثير مي

كنند تا آن دسته از احساساتي را كه گذارند كه آنان، روی احساسات خود كار ميتأثير مي

هایي كه مردم بازی روز دهند، در خود بپرورانند. نقشكنند باید در جامعه بر ميتصوّ

ند كگيرند، تعيين ميهایي كه در تعاملات اجتماعي برای خود در نظر ميكنند و هویتمي

خوراسگاني و انيهای مختلف چه احساساتي باید نمایش داده شود )ربّموقعيتدر 

 (. 1: 0707زاده و همکاران،اس؛ عب70ّ-71: 0711كيانپور،

تحت تأثير فرهنگ غرب در دورة معاصر، رفتارهای هيجاني و احساسي در ایران، 

دادن رفتارهای هيجاني و احساسي و چه از نظر چه از نظر شيوة نشان- قرار گرفت

بر  دط ساختار احساسات متجدّای كه برخي از تسلّهای آن؛ به گونهشناسي و جلوهمفهوم

ط در د، چارچوب مسلّامروزی شدن یا تجدّ: »گویندفرهنگ احساسات ایراني سخن مي

ط، همان ساختار توانيم بگویيم ساختار احساسات مسلّرو، مي جامعة ماست؛ از این

 (.20: 0703)فاضلي، «د یا امروزی شده استاحساسات متجدّ

ر از عشق از جملة این عواطف و احساسات بود كه در ایران، از دورة قاجار، متأثّ

لامي كه اس-تي ایرانيتغيير شد. در فرهنگ سنّ  دستخوشتغييرات فرهنگي و اجتماعي، 

(، عشق عرفاني و عشق جسماني، 74: 0701اند )نامورمطلق، آن را فرهنگ عشق ناميده

نيازی بود و عشق بودند كه در عشق عرفاني، معشوق مظهر زیبایي و بي دو جلوة مهمّ
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: 0711دانست )پورنامداریان، ای بيش نميهت نامتناهي او ذرّعاشق، خود را در مقابل قدر

های جسماني، هدف گاهي هوسراني بود و گاهي عشق عذری و پاک ( و در عشق17

گرفت و عشق مبنای ازدواج قرار نمي (. در این فرهنگ، معمولا00ً: 0702، )باباصفری

ا در دورة معاصر، (؛ امّ 12: 0733شدن دختر و پسر نامطلوب بود )دهقاني،نگاه به عاشق

ر از مدرنيته و تغييرات فرهنگي به وجود آمده، گرایش به عشق عرفاني در ایران متأثّ

كمرنگ و عشق، بيشتر زميني شد؛ عشق مبنای ازدواج قرار گرفت و خانواده، كانوني شد 

(. همچنين در بسياری از 014-012: 0710برای ارضای نيازهای عاطفي افراد )اعزازی،

 گيرد و سریع نيزشود؛ عشق به سرعت شکل ميد دائمي دیده نميوابط عاشقانه، تعهّ ر

شود و عشق همچون كالاهای مصرفي پاشد؛ دلبستگي به یک معشوق دیده نميميهماز

 شود. های تازه و رنگارنگ در بازار عشق عرضه ميو مُد روز، در قالب

ر های غربي بر از اندیشهدارد كه متأثّ ها نشان از بحران در روابط عاشقانهاین ویژگي

های اروپایي و آمریکایي بحران عميق روابط عاطفي كه در فرهنگ»فرهنگ ایراني است. 

ی یافت؛ بحراني كه از جهاتي های شرق و ایران گسترش و تسرّ ایجاد شد، به سرزمين

ازم قانون ل در فرهنگ معاصر ایران تشدید شده است؛ زیرا ساختارهای كنترل اجتماعي و

« ها را دریافت كرده استكه در كشورهای غربي هست، ندارد؛ ولي آن آسيبگونهرا آن

 (. 74: 0701)نامورمطلق، 

شناسي های به وجود آمده در این زمينه، بررسي موضوع عشقبا توجه به بحران

د راهگشا نتوانرسد اشعار فارسي در این زمينه، مييت بسيار یافته است كه به نظر مياهمّ

اشعار طنزآميز كه در آنها، مسائل و مشکلات روز جامعه با رویکردی  ،ویژهب– باشند

ناسي شاند تصویری از مفهومانتقادی برجسته شده است. شاعران در این اشعار، كوشيده

های خود را به این موضوع، به عنوان گروهي از عشق در جامعة ایراني ترسيم و نگرش

 اندیشمندان جامعه بازتاب دهند. 
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زرویي نصرآباد، از شاعراني است كه با زباني طنزآميز به مسألة عشق ابوالفضل 

 شعار خود بازتاب داده است. هدفهای مختلف مربوط به آن را در اپرداخته و نگرش

این شاعر طنزپرداز، بر مبنای روش اسنادی  این پژوهش نيز بررسي این موضوع در شعر

ر شعر د :شود كهها پاسخ داده ميبا رویکرد توصيفي و تحليلي است و به این پرسش

  ها داشته است؟ه؟ این شاعر، چه رویکردی به آنهایي از عشق بازتاب یافتوی، چه گونه

 

 پيقيد  پژ یش-8-5

ارة پژوهش مستقلي درب ،كنون ارسي، تاهای مهم دربارة عشق در ادبيات فبا وجود پژوهش

 انجام نشده است.  نصرآباد، عشق در شعر زرویي

الفضل ابو از هاساختار زباني و محتوایي كتاب رفوزه» نامةدر پایانبافقي دهستاني

بررسي و مقایسة مضامين طنز منظوم »نامة حدادی در پایانو ( 0704)« زرویي نصرآباد

، بدون توجه به موضوع عشق، (0707) «ابوالفضل زرویي و اكبر اكسيرابوالقاسم حالت، 

به بررسي مسائلي چون شگردهای طنز و محتوای سياسي، اجتماعي و فرهنگي در اشعار 

با تکيه بر آثار  11بررسي طنز دهة » نامةدر پایانشيخي اند. پرداخته زرویي نصرآباد

پریدل در و ( 0700)« و اكبر اكسير كيومرث صابری، عمران صلاحي، ابوالفضل زرویي

بررسي محتوایي طنز در اشعار محمد صالحي آرام، ابوالفضل زرویي نصرآباد »نامة پایان

های ورزیدن و انتقاد از عشقهای خانواده، عشقعنوان ذیل (0700) «و خليل جوادی

و بيشتر نمونة شعری  های كوتاهي به موضوع عشق در شعر زرویي كردهامروزی، اشاره

 كه به تحليل موضوع بپردازند.اند تا اینآورده

شناسي نقيضه در آثار طنز زرویي سبک»در مقالة  همکاران اردكان وپوردهقان

ند كه ابه این نتيجه رسيدهد اهای زرویي نصرآب( پس از بررسي نقيضه0701) «نصرآباد

برای بيان انتقادهای سياسي و  نقيضه، ویژگي سبکي شعر زرویي است و این شاعر،

  .ر، از این شگرد استفاده كرده استاجتماعي، انتقال افکار خود و بيان سخن مؤثّ
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شناسي آثار سبک» ای دیگر با عنوانهمقالدر اردكان و همکاران پوردهقانهمچنين 

به دليل ممارست و  زرویي نصرآباد اند كهدریافته (0700) «طنز ابوالفضل زرویي نصرآباد

ت در این نوع ادبي، صاحب سبکي شخصي عداد طنز و بيش از سه دهه فعّاليداشتن است

پردازی ابوالفضل زرویي نصرآباد های طنزشيوه»در مقالة پراكنده و همکاران شده است. 

مانند ایي هكه زرویي با استفاده از شيوه انددست یافتهاین نتيجه به ، (0700) «هادر رفوزه

زبان  دار از شعر دیگران، استفاده ازآميز، تشبيه انسان به حيوان، تقليد خندهستایش اغراق

گرفتن از وزن و فضاهای خالي در شعر، محاوره، بازی با كلمات، طعنه، كنایه، كمک

 .های خود را بيان كرده استاندیشه

-ژوهشر معاصر، پویژه در شعو ب گفتني است دربارة موضوع عشق در ادبيات فارسي

  شود:ترین آنها اشاره ميهایي انجام شده است كه به مهم

، به تفاوت سيمای معشوق در (0711« )ادوار شعر فارسي»در كتاب كدكني شفيعي

ادبيات كلاسيک و معاصر پرداخته و به این نتيجه رسيده است كه برخلاف شعر كلاسيک، 

موهوم ندارد؛ روابط بين عاشق و معشوق در شعر معاصر، معشوق دیگر شکلي خيالي و 

نشيند و قرار روز آینده را عادی است و معشوق، معشوقي است كه با عاشق، در كافه مي

 گذارد.مي

ضمن بررسي عشق در شعر شاعران ( 0710« )هفتاد سال عاشقانه»در كتاب مختاری 

دربارة عشق در شعر ین اسعد گرگاني، سعدی، نظامي و مولانا، خي، فخرالدّكهن مانند فرّ

انداز خود نه عشق را به اجزاء شعر معاصر در برایند گرایش و چشم»نویسد: معاصر مي

 كند. كلّ ا تجزیه و نه وجود آدمي را به اجزایي مغایر با هم تقسيم ميو نمودهایي مجزّ

شناسد. همة نيروهای او را مرتبط با هم و ناپذیر ميهستي انسان را یک واحد تفکيک

« یابددر وحدت خود، در عرصة شعر و عشق بروز و ظهور مي كه داندر در هم ميثّمؤ

 (. 27: 0710)مختاری، 
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 «معاصر رمانتيک شعر در مدرن عشق از هایيجلوه»در مقالة  جيرهنده و پيروززارع

 به توجه طبيعي، معشوق به آوردنمعشوق، روی عشق و با طبيعي ، برخورد(0700)

 گفتار صراحت عشق، عقدة اروتيسم، كهن، عشق نقد ای(،افسانه و )اثيری دروني معشوق

های ، از جمله جلوهرا معشوق متوهّ آزاد و طبيعت، عشق با مرد، مغازلة به ورزیعشق در

  اند.وغ فرخزاد و نادر نادرپور دانستهعشق در شعر نيما یوشيج، فر

ل مفهوم عشق در شعر ایران های اجتماعي تحوّ ریشه»در مقالة شادرو و همکاران 

به این  (0703)« 11ل مفهوم عشق در نه دفتر عاشقانة دهة شناختي تحوّ بررسي جامعه

ک یاند كه مفهوم عشق در شعر كلاسيک و شاعران جوان امروز ایران، تنها نتيجه رسيده

 شود.لفظ مشترک است و بين آنها تفاوت محتوایي بسيار دیده مي

    

 نظ ی پژ یش نرچۀ  چ -5

هایي هستند كه با رویکردهای مختلف به بررسي موضوع شناسان از جمله گروهجامعه

که در رویکرد ساختاری به عشق، عشق به مثابة یکي از پيامدهای اند؛ چنانعشق پرداخته

داند و از نظر شود؛ برای مثال گود، عشق را رابطة عاطفي ميساختاری جوامع دیده مي

ي جوامع غرب كنند؛ مثلاًهای گوناگوني به عشق نگاه ميمختلف، به صورتدر جوامع  ،او

اند و در جوامع آسيایي به این نوع عشق، توجه چنداني نشده عشق افلاطوني را پذیرفته

ان گيرد؛ پس جواناست و عشق، به سبب وجود روابط پدرسالار، مبنای ازدواج  قرار نمي

 نباید عاشق شوند. 

-ت فرهنگيِ به عشق، چرخش به سوی فرهنگ است و بر موضوعدر رویکرد برساخ

شود. در رویکرد نابرابری اجتماعي، هایي مانند عشق، صميميت و مراقبت تمركز مي

شناسان به تداوم ذاتي نابرابری در تجربة عشق در جامعه اشاره دارند و عشق را به جامعه

ای حفظ ت، برو از ابزار ظریف محبّ كند بينند كه زنان را اسير ميشکل یک ایدئولوژی مي

رات شناسان بر تغييشود. در رویکرد تاریخيِ به عشق، جامعهقدرت در خانواده استفاده مي
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گيری، تجربه و ابراز عشق در فرهنگ كه موجب شکل دارندهایي تأكيد اجتماعي و جنبش

 (. 04-50: 0700شوند )قيصریان و همکاران، مي

یکرد پرداز با روبه دیدگاه گيدنز و باومن، به عنوان دو نظریهدر این پژوهش، با توجه 

هد دگيدنز نشان ميشود. تاریخي، موضوع عشق در اشعار زرویي نصرآباد بررسي مي

عشق یک برساخت اجتماعي است كه به صورت تاریخي، تکامل یافته و سه دورة اصلي 

از  ون وسطایي كهبندی عشق قابل تشخيص است: یکي عشق شورانگيز قراز صورت

در  ،ی دیگرشود و از سودی اجتماعي مربوط ميبا جنون و گسست از روابط عا ،سویي

ل عشق، كند. این اشکاقالب عشق عرفاني به مسيح و مریم باكره، اوجي استعلایي پيدا مي

 توانست از ازدواج با عاشقش خودداری كند. ای ميامری اشرافي بود كه مادینه

انوادة گسترده، فاقد ارتباط خصوصي ميان زن و شوهر بود. در قرن در این دوره، خ

 بودن و یگانگي معشوقهجدهم، عشق رمانتيک شکل گرفت كه در آن، بيشتر بر خاص

های كوچک و گيری خانوادهشد. این نوع عشق، موجب شکلدر چشم عاشق تأكيد مي

ورد زیبایي و ارزشمندی مستحکم جدید گردید. در این نوع، نگاهي آرمانگرایانه در م

و عمرانه د ال دوران مدرن است. در این نوع، تعهّوجود داشت. سومين گونه، عشق سيّ

شود و افراد منکر ضرورت پایداری در روابط گيرانة عشق رمانتيک دیده نميسخت

شود و عشق بر یک زن یا د ميان دو جنس انکار ميصميمانه هستند. همچنين تمایز مؤكّ

 (. 34-37: 0717گردد )وكيلي،منحصر نميیک مرد 

گر ، محاسبهشدهلانينيز معتقد است كه جهان مدرن، جهاني عق (Bauman) باومن

ل تي، غيرقابكه در آن روابط عاشقانه، به شکلي سست، موقّزدایي شده است و افسون

ب رّ خشوند و نوعي ناپایداری در عشق، تحت پيامدهای مشده تعریف مياعتماد و كالایي

(. از 07-01: 0700مدرنيته بر انسان در جامعة كنوني حاكم است )قيصریان و همکاران، 

دی وجود ندارد ویژه روابط عاشقانه، تعهّ وران مدرن، در روابط بين افراد بنظر وی، در د

ها، گذاریمعني است. مثل دیگر سرمایهت، بيمدّ د در بلندكه وعدة تعهّ  و تأكيد بر این
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طلوع و افول دارند. اگر فرد مایل به ایجاد ارتباط است، باید فاصلة خود را  دات همتعهّ

د داده و گرفته شود. در واقع هميشه، حفظ كند. برای احساس رضایت از رابطه، نباید تعهّ 

 (. 04: 0702)باومن،  همة درها باید باز باشند

 

 یحث   ی رای -4

عشق مدرن و  ب( ؛تيالف( عشق سنّدر شعر زرویي، سه گونة عشق نمود یافته است: 

ي و تگذاری خود شاعر(؛ یعني تركيب عشق سنّ)بنابر نام )=التقاطي( ج( عشق تقطيری

بندی گيدنز، به صورت یک نمونة مدرن. در شعر این شاعر، از عشق رمانتيک در تقسيم

ست. تي سخن رفته امستقل نام برده نشده و از این نوع عشق، به عنوان جزیي از عشق سنّ

در مقابل، با توجه به وضعيت فرهنگي جامعة ایراني، عشق تركيبي مطرح شده است. در 

ود، تي رایج بمدرن كه عشق سنّدر شعر زرویي، برخلاف دوران پيشاجامعة توصيف شده 

های مدرن عمل تي به عشق دارند، برخي بر اساس نگرشبرخي از افراد، نگرش سنّ

 یگر به رابطة دیالکتيکي و تركيبي در این زمينه معتقد هستند. كنند و گروهي دمي

در واقع تصویری كه زرویي، از رویکرد مربوط به عشق در جامعة ایراني بازتاب 

ند تي باشتوانند هم سنّدر این رویکرد، جوامع مي»دهد، نشان از رویکرد تفریدی دارد: مي

(. در زمينة عشق نيز از نظر زرویي،  704: 0717لویه،)غفاری و ابراهيمي« دو هم متجدّ

جامعة ایراني چنين است. در ادامه به بررسي بازنمایي طنزآميز این سه گونة عشق، در 

 شود:شعر این شاعر پرداخته مي

 

 تیشق، اد  -4-8

تي ایراني، عشق مبنای انتخاب همسر نبود، به خانواده به عنوان جایگاهي در فرهنگ سنّ

ل شد و به دلایلي از همسر، ستایش به عمنيازهای عاطفي نگریسته نميكردن برای برطرف
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-وبخ»تي و بازتاب سنّتوصيف عشق  ژیک(. بيان نوستال073: 0711)ستاری،  آمدنمي

-دهد كه زرویي گرایشي مثبت، به برخي از ویژگيآن در برخي از اشعار، نشان مي« نمایي

از ویژگي دلبستگي به یک معشوق داشتن،  که در نمونة زیرتي داشته؛ چنانهای عشق سنّ

رده اشاره نموده، یاد ك نيز به آن تي كه باومنبه عنوان یک خصوصيت مثبت عشق سنّ 

 است:

 تووو هوور دلي یووه عشوووق مونوودگوواره

 ا دلخور نشوووينگم، ایشوووالّیوه چيز مي

 

 آدم كووه بوويشووووتوور از یووه دل نووداره 

 قووربووون اون دلووای تووک سووورنشووويوون

 (004:  0710آباد،)زرویي نصر               

 های مثبت، درهای ظرافت، كرشمه و ساده را به عنوان صفتیا در اشعار زیر، صفت

 تي برجسته كرده است:ورزی سنّفرهنگ عشق

 كجووا شوووود اون ظرافووت و كرشووومووه

 كردنكجوا شووود اون بوه شوووونوه تکيه

 افوواده یووادش بووه خوويووردلووای بووي

 

 نووگوواه دزدكووي كوونووار چشووووومووه؟ 

 كووردن؟كوونووار جوووی آب گووریووه

 دخووتووركووای سوووواده یووادش بووه خوويوور

 (000)همان:                                    

و  شوندتي، افراد با تمام وجود، عاشق ميزرویي بر این باور است كه در عشق سنّ

 حجب و حيای بسيار دارند:   

 شووووهوقتي طرف تو كوچووه پيوودا مي

 آرزوهووات خوويوولووي دورن انووگوواری

 ر بوولوونوودهقوودَصوووودای قوولووبووت اون

 رهو موورام و اعووتووقووادت مووي دیوون

 خووای بوگوي عوواشوووقوتوم عزیزمموي

 

 شووووهتووی دلووت یووه بوواره غووغووا مي 

 شوووورن انگوواریتوی دلووت، رخووت مي

 خوونوودهشووونووه و موويكووه دلوبوورت موي

 رهخواسوووتي بگي، یووادت ميكووه مياون

 گوي كووه: من عوواعوواعووا، چي چيزم موي

 (002)همان:                                    

ین به انتقاد از ا تي، سبب شده است تا ویدیدن نقایصي در عشق سنّ ،با این حال

ند تي، مانند ماشين كهنه هستهای سنّنوع عشق بپردازد. وی معتقد است كه برخي از عشق
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ز كنند. در واقع زرویي اتوان استفاده كرد، بلکه انسان را نابود ميكه نه تنها از آنها نمي

كند و بر این باور است كه زندگي افراد، نباید فدای این ميزدایي سها، تقدّاین نوع عشق

بين  سازیعای یکسانهایي شود. استفاده از كنایة به خاک سياه نشاندن و ادّچنين عشق

 اند:  ای داشتهكردن شعر وی نقش عمدهدر طنزآميز عشق عتيق با ماشين كهنه،

 پسووورم، عشوووق دسوووت و پاگير اسوووت

 عميق گير ودار اسوووت و وقووتریشوووه

 در زموووانوووي دراز یوووا كووووتووواه

 

 مثوول موواشوووين كهنووه جوواگير اسووووت 

 هووای عووهوود عووتيقبووالوواخوص عشوووق

 نشووووانوود تو را بووه خوواک سووويوواهمي

 (707)همان:                                  

ارگونة وابستگي بيم»شود كه از آن با نام ها، نوعي وابستگي دیده ميدر برخي از عشق

(. از نظر زرویي، برخي 277: 0701گفته شده است )راپاپورت، سخن « یک فرد به دیگری

ای هتي نيز مانند عشق مجنون به ليلي، از این نوع هستند و این نوع عشقهای سنّاز عشق

شوند فرد از زندگي عادی اجتماعي خود فاصله بگيرد. استفاده تي، سبب ميشورانگيز سنّ

شق، نگرش انتقادی شاعر را در این های خل و چل، برای توصيف این نوع عاز واژه

 دهد:زمينه نشان مي

 چووون شووووود چوورخووة بوولووا كوواموول

 شووونوود سوووتمكَ گوورچووه بوويووهوووده مووي

 گر كوه تلخ اسوووت یا كه غمگين اسوووت

 

 نوووا شووووود خوول و چوولپسوووور بووي 

 رسووونوود بووه هوومایوون دو آخوور نوومووي

 تووي ایوون اسووووتآخوور عشوووق سووونّوو

 (751: 0710)زرویي نصرآباد،              

تي نيز مورد انتقاد زرویي قرار گرفته است و وی های سنّتلخ عشقپایان ناخوش و 

تي های سنّشدن، پایان عشقخواهد برای دوركردن جوانان از عاشقاز مخاطب خود مي

 را به آنان گوشزد كنند:

 تووو ولووي غوويوورمسووووتووقوويووم، بووگووو

 ه از عوواشووووقووان بوودفوورجووامقصوووّوو

 ه از دورة قوودیووم بووگوووقصووووّوو 

 رسووونوود بووه كووامآخور نمي كووه سووور
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 تووا زنوود قوويوود عوواشووووقووي از بوويووخ

 

 گردد سووويخ ،موویوش از نووام عشوووق

 (744)همان:                                  

 تي، بدآموزی دارند، جوانانهای عاشقانة سنّزرویي بر این باور است كه برخي از قصه

های هگونه قصّاین ،فهمند؛ بنابراینتوانند با آنها ارتباط برقرار كنند و آنها را نمينمي

 توانند نقش الگو را برای جوانان در دوران معاصر داشته باشند:عاشقانه، نمي

 هووای قوودیمه... ليووک دیوودم كووه قصوووّوو

 هوموگوي كوهونووه اسووووت و دیروزی

 كه در این یک، پس ]پسوورب به ناسووازی

 یووک جوووان یووک دنووده ،انوودر آنو 

 

 شوووود تفهيمسوووخووت مووي ،بووه پسووور 

 آموووزیر از بوودپُوو ،بوودتوور از ایوون

 بووازیرا بووه خوولزنوود خووویووش مووي

 خووودی رفووتووه كوووه را كوونوودهبووي

 (740)همان:                                    

تي، این است كه عشق را گناه از دیگر نقاط ضعف مربوط به عشق در جامعة سنّ

هایي چون سوزاک، هاری و یبس دانند. زرویي با تشبيه عشق از نگاه عوام به بيماریمي

 خود را به این موضوع نشان داده است:مزاج، نگاه انتقادی 

 پسوووورم عشووووق در موويووان عوووام

 افزونوانگهي مسوووری اسووووت و روز 

 هسوووت دردی عجيب و سوووخت علاج

 

 عوموولووي مووجوورمووانووه اسووووت و حوورام 

 مووثوول سوووووزاک و هوواری و طوواعووون

 مووثوول قووانووقوواریووا و یووبووس مووزاج

 (757)همان:                                    

كند كه عشق جایگاهي نداشت. پدر، تي نيز بيان ميسنّ هایزرویي دربارة ازدواج

كرد كه گاهي ممکن بود  پسر و دختر تا هنگام دختری را برای پسرش خواستگاری مي

عروسي، یکدیگر را نبينند. بعد از ازدواج بود كه عشق نيز با گذشت زمان بين آن دو 

 گرفت:شکل مي
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 كووونووود بوووابووواآخووورالوووامووور موووي

 ویش پوودردخووتووری را بووه موويوول خوو

 پسوووورک هووم بوودون چووون و چوورا

 جووه بسووووا مرد و زن كووه تووا آن روز

 عشوووق و احسوووواس هم ولو بووا زور

 

 دخووتووری بوواب موويوول خووود پوويوودا 

 خووواسووووتووگوواری كوونوود بوورای پسوووور

 گووذارد بووه دسووووت خوویوش حنوواموي

 انوود هوونوووزهووم دگوور را نوودیووده

 شوووود بووه مرورخود بووه خود جور مي

 (702)همان:                                    

، گرفتتي اگر پيش از ازدواج، عشقي بين دختر و پسر شکل ميدر نگرش سنّ

تلخ  عشق فرجامي ،كردند و بدین ترتيبویژه خانوادة دختر، با آن مخالفت ميها بخانواده

 یافت:مي

 ای كووارهووای نووامووعووقووولپوواره

 پسووووری آتشووووي مووزاج اغوولووب

 دخووتووری نووودموويووده را دیووده

 پورتولوواطوم خووویش پسووور از طوبوع

 شووووده مووانوونوود قوويووس یووا وامووق

 ایوون وسوووط والوودیوون آن دو جوووان

 غوووالوووبوووا خوووانووووادة دخوووتووور

 

 هسووووت در عشوووق سووونووتووي مووعمول 

 بووه لووب چشووومووه یووا كووه در مووکتووب

 دخووتوورک هووم بووه عشوووووه خوونوودیووده

 رفتووه گردو شوووکسوووتووه بووا دم خویش

 نووه كووه یووک دل هووزار دل عوواشووووق

 شوووووونوود از جووریووانمووطوولووع مووي

 نووهوود چوووب لووای چوور  پسوووورمووي

 (751-753همان: )                            

 

 نل ادر  یر شع  زر گیینزفن  شق، اي   -4-5

ر مطرح که عشق به همسایرانيان از عشق تغيير كرد؛ چناندر پي آشنایي با مدرنيته، تلقي 

های (. همچنين بسياری از ویژگي10: 0707شد و مبنای ازدواج قرار گرفت )عبدی، 

اری روابط عاشقانه و ویژه ناپایدب- اندباومن به آنها اشاره كردهعشق مدرن كه گيدنز و 

 در فرهنگ ایراني رایج شد.  -نداشتن تعّهد
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زرویي نيز معتقد است كه در پي آشنایي با مدرنيته، نوع نگاه به عشق و همچنين 

 د در روابط عاشقانه تغيير كرد:تعهّ

 یکي بود «مووا»ای كووه گووذشووووت دوره

 

 یووکووي بووودخوودا و عشوووووق آدمووا  

 (005: 0710)زرویي نصرآباد،               

ر از فرهنگ غرب، دچار تي و شرقي آن دور و متأثّو عشق از سادگي و اصالت سنّ 

 تصنع شد:

 هووای غووربي صووونوواعووتتووو كوووچووه

 كجووا شوووود اون ظرافووت و كرشووومووه

 ریا نيسووتتو قلب هيشووکي عشووق بي

 دلووبوورنوود و ارتووبوواطووش كشووووتووة

 پورنووده پور، كولوواغووه پور، صوووفووا پر

 

 عشوووقووو گوورفتن از شووومووا جموواعووت 

 نووگوواه دزدكووي كوونووار چشووووومووه

 حجووب و حيووا تو چشوووم آدمووا نيسوووت

 بوورخووي از نووکوواطووش فووقووط بوورای 

 صوووووداقووت از وجووود آدمووا پووور

 (000)همان:                                    

زرویي از این دوران، به عنوان دوران ركود عشق یاد  توان گفت كهمي بر این اساس

 كرده است:

 از ركووود عشوووق در خووروشوووم موون

 ما توی صووحبت رک و راسووتيم داداش

 

 گووم، بووزن تووو گوووشوووماگوور دروغ مووي 

 عشوووق اگووه اینووه، مووا نخواسوووتيم داداش

 )همان(                                          

 ،ال مدرن سخن گفته است كه در ادامههای عشق سيّ از ویژگي ،او با زباني طنزآميز

 شود.ها در شعر وی بررسي ميژگيترین این ویمهم

 

 شد  شق،کنلنگی -4-5-8

شدن ها در دوران مدرنيته، كالایيهای برشمرده شده برای احساسات و هيجاناز ویژگي

را  های كالاهای تجاریاند و ویژگيكه احساسات، به كالا تبدیل شدهآنهاست؛ بدین معني

در دوران مدرن، به احساسات به عنوان یک (. 22: 0705اند )آقابابایي و كيانپور، یافته
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ا توان آن را بكنند كه قابل خرید و فروش است و مانند كالا، ميكالای مصرفي نگاه مي

آنها  تواننبودن كالاها، ميبخشرضایت در صورت خرابي یا كاملاً»نوع جدید تغيير داد. 

 ي اگر خدمات پس ازحتّ ترند، عوض كرد،بخشرضایت را با كالاهایي دیگر كه احتمالاً

ان توي اگر این كالاها به وعدة خود وفا كنند، نميفروش وجود نداشته باشد؛ ولي حتّ

 ها استفاده شود. ت طولاني از آنانتظار داشت به مدّ

ا، ههای جدید و بهتر اتوموبيلة مدلكه سر و كلّ از همة اینها گذشته، به محض این

وند، شها، نقل تمامي مجالس ميشود و اینها پيدا ميدر مغازههای همراه كامپيوترها یا تلفن

 لاً،ي اگر كامحتّ-اندازند في دور ميف یا بدون هيچ تأسّهای قبلي را با اندكي تأسّ مدل

« ندگونه نباش]روابط عاشقانهب این هام باشند. چرا شراكتب و منظّقابل استفاده و مرتّ

 (. 70: 0702)باومن،

ر از مدرنيته، در بخشي از جامعة ایراني، نگرش به باور است كه متأثّزرویي، بر این 

ویژه عشق، ماهيتي شيءانگارانه و كالاگونه گاه به اشياء و كالاها شده و باحساسات، مانند ن

یافته است. حاصل این نگرش در شعر زرویي، به وجود آمدن این استعارة مفهومي است 

ن طلبي، قابليت معامله پيدا كردعتنوّ«. مصرفي استورزی بازار و عشق، كالای عشق»كه 

هزینه بودن، از های مختلف و كمها و رنگعشق، داشتن تاریخ مصرف، ارائة آن در مدل

 ویي برای عشق مدرن مطرح كرده است.هایي هستند كه زرجمله ویژگي

 

 طابی یر شق،عفدۀ   -4-5-8-8

. در طلبي استعورزی، تمایل به تنوّگرایي بر فرهنگ عشقاز تأثيرات فرهنگ مصرف

اد ع، بسيار زیاد است؛ بنابراین افرگرا، تمایل به ُمد، نوخواهي، تغيير و تنوّجوامع مصرف

همواره به دنبال این هستند كه از كالاهای تازه، استفاده كنند. زرویي نيز در توصيف 
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-لحظه به دنبال معشوق كه عاشقان هر كند؛ اینورزی، به این امر اشاره ميفرهنگ عشق

 ععشق، كالایي دارای تنوّ»های تازه و مد روز هستند و بر این اساس، استعارة مفهومي 

  گيرد.ميشکل« است

های در شعر زیر، زرویي از زبان راویِ عاشق، فهرستي از نام معشوق ،برای نمونه

وسایل مصرفي كه فردی از پوشاک یا دیگر  گونهشمرد؛ همانرنگارنگ خود را بر مي

-ها و صفتبردن از اسامي معشوقاغراق در نام ،گوید. در این اشعارع خود سخن ميمتنوّ

 های آنان، شعر را طنزآميز كرده است:

 گووذاشوووتووه روی ميز من، یووه پوشووووه

 زری، پری، سوووکينووه، زهره، سووووارا

 نگين و نووازی و شوووهين و نسووورین

 چووهووارده فوورشوووتووه و سووووه اخووتوور

 يسوووفويوود و سوووبزه، گنوودمي و زاغ

 هووزار خووانووموونوود توی این ليسووووت

 

 های بنده توشوووههوای عشوووقكوه اسوووم 

 وجوويووهووه و موولوويووحووه و ثووریووا

 مووهوويوون و مووهووری و پوورنوود و پوورویوون

 دو لويولوي و سووووه اشووورف و دو آذر

 ای و پوور كوولوواغوويبوولووونوود و قووهوووه

 شوووون یادم نيسوووتای كه اسووومبوا عده

 (005: 0710)زرویي نصرآباد،               

فراوان، دیگر قلب عاشق جایي برای معشوق جدید ندارد؛ های به سبب این معشوق

بنابراین عاشق، مجبور است نام معشوق جدید را بيرون از قلبش و روی آن بنویسد. این 

كنندة اشيایي مانند كمد لباس افراد مدگراست كه پر از توصيف از قلب عاشق، تداعي

 پوشاک گوناگون شده است. 

سازی استفاده كرده است. خود، از شگرد كوچکكردن شعر شاعر برای طنزآميز

)حری،  «دار جلوه كندكردن اندازةچيزی است به طوری كه مضحک و خندهكوچک»

ز تي اویژه در نگرش سنّدادن قلب عاشق كه بر جلوه(. شاعر با كوچک و محقّ 30: 0713

رفته نتقاد گمدرن را به باد اورزی نظر معنوی و عرفاني جایگاه والایي داشت، شيوة عشق

 است:
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 ز بووس كووه رفتووه عشوووق توی قلبم

 

 نوووشووووتووم اسوووومووتووونووو روی قوولووبووم 

 (007: 0710)زرویي نصرآباد،                

 

 د یر رحیط  شنشقننهندحشتن فعه  -5- 4-5-8

ورزی، یکي این است كه افراد طلبي و نوخواهي در زمينة عشقعاز جمله پيامدهای تنوّ

ي این بندند. زرویدهند و به یک چيز دل نميرا تغيير ميخيلي سریع كالای مصرفي خود 

 بستة یک معشوق نيست و عمربيند. عاشق چندان دلویژگي را در روابط عاشقانه نيز مي

الایي است عشق ك»پاید. بر این مبنا استعارة مفهومي روابط عاشقانه، یک شب بيشتر نمي

 گرفته است:، در شعر او شکل «كه باید سریع آن را تغيير داد

 ایون روزا عومور عوواشوووقي دو روزه

 بولووا بووه دور از این دلووای عوواشوووق

 

 ایشووووالووا پوويوور عوواشووووقووي بسوووووزه 

 كووه جمعووه عوواشوووقنوود و شووونبووه فووارغ

 (005)همان:                                     

ي انداختناب و مد روز را با نظرزدن در خيابان، كالاهای جذّگونه كه افراد با پرسههمان

 شوند:كنند، عاشقان نيز در مجالس مختلف با یک دیدن عاشق ميمي انتخاب

 هووای عصووور جوودیوودیکي از عشوووق

 عشوووق نوواغووافوول اسووووت و یکبوواره

 در عووزا یووا كووه جشووون و مهموواني

 

 كوه فراگير و مسوووری اسوووت و شووودیوود 

 كووه كوونوود چوورت شووووخووص را پوواره

 ای خوويووابووانوويرسووووهیووا كووه در پَوو

 (705)همان:                                     

شود. به چنين ت كوتاهي شيفتة كالای خریداری شده ميپس از خرید، فرد مدّ

 اشاره شده و استفاده از تركيبات وبين عاشق و معشوق در شعر زرویي  دلبستگي نيز

نمک، فضای شعر وی را طنزآميز، صميمي هایي مانند دوقلوی به هم نچسبيده و نمواژه

 است:و خودماني كرده 
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 روز و شووووب بووا همنوود و پيچيووده

 شوووود عشوووق این دو یووار ایوواغموي

 

 دوقوولوووی بووه هووم نووچسوووووبوويووده 

 نووم نوومووک گوورم و پوورحوورارت و داغ

 (700)همان:                                     

گذارد؛ شود و آن را كنار ميزده ميتي، از كالای خریداری شده، دلفرد پس از مدّ

 شود:گونه، بدون دليل سرد ميگرفته نيز بدین عشق شکل

 بوودون دلوويوول ،تووي بووعوود از آنموودّ

 

 شوووود بووه یخ تبوودیوولشووووان ميعشوووق 

 (700)همان:                                     

بودن این نوع عشق به شيوة استفاده از دستمال كاغذی كه زرویي با تشبيه زودگذر

خود را به این موضوع نشان داده پس از مصرف، آن را باید دور انداخت، نگاه طنزآميز 

 است:

 های ناب و لطيفحيف از این عشوووق

 انوودبووه دهووان نووارسووويووده منقضوووي

 

 رغووم رنووگ و روی لووطوويووفكووه عوولووي 

 انوودكوواغووذی عوويوونووهوووی دسووووتوومووالِ

 (700)همان:                                     

كاربردی یکبار مصرف دارد كه تشبيه عشق به آن، این وجه شباهت  ،دستمال كاغذی

مثل دیگر كالاهای مصرفي، »نویسد: رساند. باومن دربارة این جنبه از عشق ميرا مي

الفور )به كارآموزی یا آمادگي بيشتری نياز ندارد( و استفادة شراكت به درد مصرف في

 خورد و بيش از هر چيز، كاملاً د شود، ميكه زیاني وارآناتفاقي بدون جانبداری و بي

 (.73: 0702)باومن، « یکبار مصرف و دورانداختني است

د، عهّ آموزند كه تپيامد این امر، نداشتن دلبستگي است؛ زیرا در عشق مدرن، افراد مي

ت، دامي است كه باید بيش از هر خطری از آن دوری گزید؛ بنابراین مدّد بلندویژه تعهّب

از  ، قطعاً «تا هنگامي كه مرگ ما را از هم جدا كند»رمانتيک، به صورتِ  تعریف عشق

های مدرن (. زرویي این صفت را نيز برای عشق24و  03: رونق افتاده است )همان

د در رابطه وجود دارد و تعهّبرشمرده است. برخلاف عشق رمانتيک، در عشق مدرن، عدم

 عاشق فقط به یک معشوق پایبند نيست:
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 ای تووازه شوووود نوومووایووانووگووردوره

 توا كوه شووود وضوووع كوار و بار چکي

  

 دورة ایوون نشووووود، یووکووي دیووگوور 

 كووهوونووه شوووود آن خوودا و یووار، یووکووي

 (751: 0710)زرویي نصرآباد،                

عشوق د به یک نفر، عاشق و مدر عشق  مدرن، به سبب نبودن دلبستگي و نداشتن تعهّ 

ای بر احساسات آنان وارد شود. كه خدشه كنند، بدون اینبه راحتي یکدیگر را ترک مي

شدن رابطة عاشقانه، دو سوی این رابطه، به زندگي عادی خود در این دوره، پس از قطع

گذارد؛ زیرا فاصله را در رابطه پردازند و این امر بر احساسات آنان، هيچ تأثيری نميمي

زرویي با استفاده از واژگان، گذارند. كنند و درها را برای ماندن یا رفتن بازميحفظ مي

ا طنز نگزیدن و تشبيه معشوق به زاپاس، بزدن و كکشانپاتركيبات كنایي و عاميانة پشت

 به انتقاد از این موضوع پرداخته است:

 هيچ از این پشوووت پوا به عشوووق زدن

 چون كووه دارنوود یووار بووا احسوووواس

 

 گووزد ابووداًشوووووان هووم نووموويكووک 

 شووووان، زاپوواسدو سووووه تووا توی قلووب

 (700)همان:                                     

 

 قنیل ش وه   حنتقنل یۀی  شق، -4-5-8-4

توان در بازار عاشقي عرضه كرد و چون اوراق بورس، آن را از نظر زرویي، عشق را مي

عشق »گيری استعارة مفهومي دهندة شکلبه دیگران انتقال داد. بازتاب این نگرش، نشان

و ضوع كردن این مواست. زرویي برای بيان طنزآميز« شخرید و فروبه مثابة كالایي قابل 

دو امر  نسازی استفاده كرده و با در كنار هم قرار دادانتقاد از آن، از ابزار تشبيه و یکسان

ز ادی(، اشعار طنزآميكردن عشق به عنوان امری معنوی، به كالاها )امور ممتضاد، یعني مانند

آوری سروده است؛ چنانکه در نمونة زیر با تشبيه عشق به اوراق بورس و قرضه، و خنده

 انگاری، به انتقاد از عشق مدرن پرداخته است:با تحقير و زشت
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 مووثوول اوراق بووورس یووا قوورضووووه

 قووابوول انووتووقووال و اضوووومووحوولووال

 

 هووا عوورضووووهشووووود توووی بوواجووهمووي 

 از دو سوووواعووت گرفتووه تووا یووک سووووال

 (707)همان:                                      

 

 ینی رنرنرنگش و  شق، یر ادل -4-5-8-3

ق به عش»های عشق مدرن، از استعارة مفهومي زرویي برای توصيف یکي دیگر از ویژگي

گونه كه در ، استفاده كرده است. از نظر زرویي همان«دارمثابة كالایي رنگارنگ و مدل

گردد، در بازار جلب نظر خریدار، كالاهای رنگارنگ و مد روز عرضه ميبازار برای 

 شود: های جدید، خرید و فروش ميها و رنگورزی نيز عشق، در مدلعشق

 هووای جوودیوودهووا و رنووگدر موودل

 

 قووابوول فووروش و خووریوود ،غووالووبوواً 

 (707)همان:                                      

 

 نقش حیزحر ادر    ر حیط یين شنش،   اعقۀو  -4-5-5

های جامعة مدرن كه گيدنز نيز به آن اشاره كرده، جدایي مکان از فضاست كه از ویژگي

(. 70-75: 0707این امر در پي اختراعات جدید و انتشار آنها ایجاد شده است )گيدنز، 

ی كه ااست؛ به گونه ورزی آنان تأثير گذاشتهویژه نوع عشقاین امر بر روابط اشخاص ب

دیگر نياز نيست عاشق و معشوق در یک مکان حضور فيزیکي داشته باشند، بلکه ابزاری 

های ثابت و همراه، سبب شده است تا عاشق و معشوق در دو مکان، جدای از مانند تلفن

 ا در كنار هم باشند و به راحتي با هم ارتباط برقرار كنند:هم، امّ

 كوووتوواه ایوون زمووان كوورده راه را

 نووامووة خووویووش را بووه جووز ادبووا

 

 هوووای ثوووابوووت و هوووموووراهتووولوووفووون 

 نوودهوود هوويووچ كووس بووه بوواد صووووبووا

 (707: 0710)زرویي نصرآباد،                  
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 شدن نيز كم شود:این تغيير در ابزار ارتباط، سبب شده است كه هزینة عاشق

 نيوواز از كووابوولسووويم و بيعشوووق بي

 

 وانووگووهووي كووم هووزیوونووه و پوورتووابوول 

 (702)همان:                                     

از جمله شگردهای ایجاد طنز موقعيت، كنار هم قرار دادن دو عنصر متضاد مانند 

(. زرویي نيز با مقایسة شيوة ارتباط بين 574: 0700، ت و مدرنيته است )سليمانيسنّ

تي در بافت های سنّ معشوقت و مدرن و استفاده از نامِ عاشق و ورزی در دوران سنّعشق

 مدرن، بر طنز شعر خود افزوده است:

 نووامووة مووجوونووون بووه حضوووور لوويلي

 شوووينوه پيش فرهوادره ميشووويرین مي

 زلفووای رودابووه دیگووه بلنوود نيسووووت

 

 رسووووه ایوونووتوورنووتووي و ایووموويوولوويمووي 

 آبووادروی چووموون تووو پووارک بووهووجووت

 پلوه كوه هسوووت نيوازی به كمند نيسوووت

 (000)همان:                                     

 

 گي ی شق،نقش یخت ح  یر شکل -4-5-4

تي كه دختران نقش منفعلي داشتند، در عشق های عاشقانه در فرهنگ سنّ برخلاف داستان

گيری روابط عاشقانه دارند. مدرن، دختران هستند كه نقش اصلي و فعّال را در شکل

داند كه دختران در این صحنه، تير را چون صحنة شکار ميورزی زرویي صحنة عشق

نزآميز گيرد. زرویي برای طكنند و بدین ترتيب، عشق دوسویه شکل ميعشق را پرتاب مي

ای مانند سيخ به معني صاف، درست و دقيق كردن این موضوع، از ظرفيت واژگان محاوره

 استفاده كرده است:

 نوواگوهووان دخوتری بوودون خشوووواب

 توويوور عشووووق آن دخووتوور غووالووبوواً

 كوونوود عشوووق در دلش ریشووووهمووي

 

 كوونوود توويوور عشووووق را پوورتووابمووي 

 خووورد سووويووخ توووی قوولووب پسووورمووي

 شووووهنووطووفووة عشووووق موونووعووقوود مووي

 (705)همان:                                     
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 شق،   حزی حج یر ی رح  ادرنيته -4-5-3

در قرن نوزدهم و آغاز ا چيزی كه ای نيست؛ امّ دادن عشق و ازدواج، موضوع تازهپيوند

لسفيي ي است. بستر فای امروز متفاوت بود و هست، ایدئولوژی كلّقرن بيستم و تا اندازه

(. با ورود 07: 0703كه با دیدگاه رمانتيک دربارة ازدواج و عشق همراه است )سينگر، 

دین بمدرنيته به جامعة ایراني، نگرش به ازدواج تغيير كرد و عشق مبنای آن قرار گرفت. 

گيرد و پسر یا دختر، از دیگری كه رابطة عاشقانه بين پسر/دختر شکل مي گونه

ها، نشان داده است كه عاشق، كنند. زرویي با بازتاب این نوع ازدواجخواستگاری مي

تصویری آرماني از معشوق ندارد و اگر معشوق پاسخ منفي بدهد، عاشق به سوی فرد 

 پردازد:كردن معشوق ميگاری و كوچکاني به زشترود و حتّدیگری مي

 تاگوور جووواب نووه بوويوواد تووو نووامووه

 شووومگووه ميفوودای اون كووه نووه نمي

 لوويوواقووتووي اگوور بووگووي نووهتووو بووي

 ببين تو آینووه، آخووه این چووه ریختووه؟

 تو خوانمي تو خوشوووگلي؟ چوه حرفا...

 

 خوولوواصووووه قووهوور، قووهوور تووا قوويووامووت 

 شووومعوواشوووق یووک دخووتوور دیگووه مي

 نوود حووموواقووتووي اگوور بووگووي نووهاِ

 صوووودتووا توی كوچووه ریختووه مثوول تو 

 حورف زیوواد نووزن، بوورو بوويوونوويم بوواااا...

 (004: 0710)زرویي نصرآباد،               

شدن، باید درنگ كند و زود به فکر در دوران مدرن، از نظر زرویي، فرد هنگام عاشق

شود فرد، زود، شکوه خود را از دست بدهد. وی ازدواج نيفتد؛ چرا كه ازدواج سبب مي

شدن، ميدان جنگ را رها پردازد كه بعد از عاشقهمتا ميت زندگي پهلواني بيبه روای

 شود:كند و سلحشور آشپزخانه ميمي

 بووعوود عوومووری نووبوورد مووردانووه

 وز پووس عشووووق نووابووهوونووگووامووي

 نيسوووت در عشوووق نووام و پول و پلووه

 

 شوووود سوووولووحشووووور آشووووپووزخووانووه 

 از شووووکوووهووش نوومووانوود جووز نووامووي

 خووودی نووکوون عووجوولووهپسوووورم بووي

 (750)همان:                                    
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 تی   ادر  ؛ ف کيب شق، اد )حلتقنطی( شق، فقطي ی -4-4

رویکرد دیگری كه زرویي به توصيف آن در جامعة ایراني پرداخته، رویکرد تلفيقي كه 

خود شاعر، آن را عشق تقطيری ناميده است. در این شيوه، كوشيده شده است تا بر اساس 

 ت و مدرنيته عمل شود:مثبت سنّها ویژگي

 هووای اخوويوورتووازه در طووي سووووال

 از عشوووق اسوووتفوواده شووووده بعضووواً

 شووود بووه فرمول و سووواختوار جوودیوود

 نووام آن عشووووق پوواک تووقووطوويووری

 

 بووا گوورفووتوواری و بووبوونوود و بووگوويوور 

 نصووووف حوويووثوويووتووش اعوواده شووووده

 نوووعووي از عشوووق كووم ضووورر، توووليوود

 ک بوووه نوووقوووش ایوووزیوووریموووتوووبووورّ

 )همان(                                           

ورزی، متأثر از نگرش مدرن، دختر و پسر، پيش از ازدواج با هم در این نوع عشق

ت، حجب و حيا را كوشند عفّتي، آنان ميا بر اساس نگرش سنّرابطة عاشقانه دارند؛ امّ

نگرند و كاری خلاف سوزند، به هم نميكه از آتش عشق مي رعایت كنند و در حالي

 دهند:اخلاقي انجام نمياصول و قواعد 

 هوور دو دلووداده ،انوودر ایوون عشووووق

 وقوت صوووحبوت ز شووورم و بوالاجبار

 سووووزنوودگرچووه در توواب عشوووق مي

 

 در خوويووابووان و كوووچووه و جوواده 

 زنوونوود انووگوواربووا زموويوون حوورف مووي

 دوزنوودچشووووم در چشووووم هووم نوومووي

 (754)همان:                                     
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مانند  بودن،آلایش پاک و بيكند؛ زیرا با وجود زرویي از این نوع عشق نيز انتقاد مي

 ای آبکي دارد:محصولات مصنوعي مزه

 توان مطمئن خریوود كووه هسووووتموي

 آزارگرچووه پوواک اسوووت و خوب و بي

 

 دخووالووت دسووووتاسووووتووریوولوويووزه بووي 

 اش آبووکووي اسووووت یووک مووقوودارمووزه

 (757)همان:                                    

تدا های مدرن، ابر از اندیشهكند كه متأثّدر زمينة ازدواج نيز بيان ميزرویي نصرآباد 

ند. از آنجا روگيرد و سپس بزرگترها به خواستگاری ميعشق بين دختر و پسر شکل مي

نمایي همراه عشق بيشتر است، بازنمایي آن در شعر زرویي، با خوب كه دوام این نوع

 بوده است:        

 پسوووری در موويووان شوووهوور و مووحوول

 نوورم و آرام و زیوورچشوووومووي خوووب

 وجو كووه مرد جوانبوعوود از آن پرس

 سووورشبر ای كووه زد كنوود از نقشووووه

 بووعوود تصووووویووب و اتووفوواق نووظوور

 هووا كووه دیووده شوووودهعمر این عشوووق

 تر اسوووتگرچوه خام اسوووت یا كه عام

 

 دخووتووری را نشووووان كوونوود بووه مووثوول 

 زنوود زاغ دخووتوورک را چوووبمووي

 رسوووود از هور جووهووت بووه اطوومووينووان

 درد دل پووويوووش موووادر و پووودرش

 خووواسووووتووگوواری كوونوونوود از دخووتوور

 توا بوه صووود سوووال هم شووونيووده شوووده

 تر اسووووتجوونس این عشوووق بووا دوام

 (701-750)همان:                             

 

 گي ینتياه -3

نصرآباد، از جمله شاعران طنزپردازی است كه با نگاهي انتقادی، سه گونة عشق: زرویي 

تي، مدرن و تقطيری را  در شعر خود بازتاب داده است. از نظر زرویي، عشق عشق سنّ

ایراني رایج بود و در دورة معاصر نيز افرادی بر اساس آن  ةتي كه در فرهنگ گذشتسنّ

های مثبتي مانند وجود حجب و حيا در روابط بين يكنند، با وجود داشتن ویژگعمل مي

 بودن و دلبستگي به یک معشوقعاشق و معشوق، داشتن اصالت، صفا و یکرنگي، ساده
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هایي مانند وجود نگرش منفي به عشق در ازدواج، پایان تلخ داشتن، به سبب ویژگي

بودن فهومو نام تي، دلبستگي بيمارگونه داشتن عاشق به معشوقهای عاشقانة سنّ داستان

 تي برای نسل امروز، آن را قابل انتقاد دانسته است. عشق سنّ

ای ه، ویژگي«ورزی، بازار و عشق، كالاستعشق»وی با استفاده از استعارة مفهومي 

كه عاشق به یک معشوق دلبستگي ندارد و مانند  عشق مدرن را ترسيم كرده است؛ این

یک كالا، چند معشوق دارد؛ عشق مانند كالا، دارای  های مختلف و مد روز ازداشتن نمونه

های رنگارنگ عرضه نمود، تعویض كرد یا توان آن را در مدلتاریخ مصرف است، مي

انتقال و تغيير داد. همچنين در دوران معاصر، به سبب جدایي مکان از فضا و زمان، ارتباط 

چند در این دوره، عشق و هرتر شده بين عاشق و معشوق، از طریق وسایل ارتباطي ساده

مبنای ازدواج قرار گرفته است، چون عاشق و معشوق دلبستگي چنداني به هم ندارند، 

 گذارد. دادن معشوق، چندان بر احساسات عاشق تأثير نميپاسخ منفي

ا وجود ب -عشق تقطيری- زرویي بر این باور است كه در رویکرد تلفيقي به عشق

 گيری ازدواجازدواج قرار گيرد؛ زیرا شکلتوان مبنای رد مي، این رویکهابرخي از ضعف

بر اساس آن، نسبت به عشق مدرن، پایداری بيشتری دارد. رویکرد زرویي به این سه گونة 

ورزی به شيوة مدرن در شعر وی، بيشتر عشق متفاوت بوده است. از آنجا كه الگوی عشق

 اشاعر به این گونة عشق، منفي است؛ امّ توان گفت نگرش همراه است، مي« بدنمایي»با 

همراه « مایينخوب»تي و تلفيقي )تقطيری( در شعر او بيشتر از الگوی مدرن با الگوی سنّ

ثبت بوده م توان نتيجه گرفت كه رویکرد شاعر به این دو، تقریباًبوده است؛ بنابراین مي

 نگرد.تي ميسنّ چند كه با دیدی انتقادی به این دو گونه به ویژه عشقاست؛ هر
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 .77-3، صص24، شمارة0، سالشناسي، مطالعات جامعه«شناسي احساساتجامعه

بندی مسأله ترس و ناامني در ایران د؛ صورت(، ترس و تجد0703ّالله )فاضلي، نعمت. 0

 .44-3، صص21، راهبرد اجتماعي فرهنگي، سال هفتم، شماره «معاصر

 فلسفه شناسي،جامعه شناسي،روان منظر از عشق مطالعه»(، 0700قيصریان، اسحاق ). 01

، 21های روانشناسي اجتماعي، شمارة ، پژوهش«تركيبي نظریه یک زبانشناسي؛ ارائه و

 .12-55صص 

، 10، كتاب ماه علوم اجتماعي، شمارة «دگردیسي صميميت»(، 0717) وكيلي، شروین. 00

 .35-30صص

 نناهج( پنگن 

آرام، ابوالفضل د صالحي (، بررسي محتوایي طنز در اشعار محم0700ّپریدل، حميده ). 0

به راهنمایي دكتر مهدی  نامه كارشناسي ارشدزرویي نصرآباد و خليل جوادی، پایان

 .دانشگاه پيام نور مازندران، خادمي كولایي

(، بررسي و مقایسة طنز منظوم ابوالقاسم حالت، ابوالفضل زرویي 0707حدادی، بهمن ). 2

 شگاه تبریز.، دانمایي دكتر ميرجليل اكرميبه راهن نامه كارشناسي ارشدو اكبر اكسير، پایان
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ي ها ابوالفضل زروی(، ساختار زباني و محتوایي كتاب رفوزه0704بافقي، شهلا )دهستاني. 7

 اه الزهرا، دانشگبه راهنمایي دكتر سهيلا صلاحي مقّدم نامه كارشناسي ارشدنصرآباد، پایان

 .)س(

تکيه بر آثار كيومرث صابری، عمران با  11(، بررسي طنز دة 0700شيخي، یحيي ). 4

ور پبه راهنمایي دكتر احمد غني صلاحي، ابوالفضل زرویي و اكبر اكسير، رسالة دكتری

 ، دانشگاه مازندران.ملکشاه


