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چکیده
کتــاب شــعر نــو در تــرازوی تأویــل نوشــتۀ ســیاوش جعفــری از یــک پیشگفتــار و ســه فصــل
تشــکیل شدهاســت .از عنــوان کتــاب چنیــن برمیآیــد کــه تأویــل ترازویــی اســت کــه شــعر نــو
فارســی قــرار اســت بــا آن سنجیدهشــود .بــا مطالعــۀ ایــن کتــاب درمییابیــم کــه «مؤلــف»
بیشتــر بــه ســنجش تأویلهــا پرداختــه تــا ســنجش شــعرها بــر اســاس تأویلهــا .در ایــن
کتــاب ،همچنیــن ،روششناسـ ِـی دقیقــی ارائــه نشــده و اصطالحاتــی ماننــد «تأویــل» و
«جریــان» ،تعریــف مشــخصی ندارنــد .ایــن کتــاب ســاختار منســجمی نــدارد و نمونههــای
تأویلــی نقــل شــده بــه میزانــی اســت کــه ســهم مؤلــف از مطالــب کتــاب بســیار انــدک
شدهاســت و در حــدی اســت کــه نمیتــوان آن را اثــری تألیفــی دانســت .برخــی اظهــار نظرهــا
نیــز بــدون مأخــذ آمدهانــد.
کلیدواژهها
شعر نو در ترازوی تأویل ،تأویل ،جریان ،شعر نو
 .1معرفی کتاب
کتــاب شــعر نــو در تــرازوی تأویــل نوشــتۀ ســیاوش جعفــری از یــک پیشگفتــار و ســه فصــل
تشــکیل شدهاســت .نویســنده ،در پیشگفتــار (صــص  )11-16ســاختار کتــاب را توضیــح
دادهاســت و دربــارۀ بعضــی شــیوههای فهــم معنــا و نظــرگاه خــود در ایــن مــورد و همچنیــن،
هــدف نــگارش کتــاب مطالبــی آوردهاســت .بــر پایــۀ مطالــب پیشگفتــار ،میتــوان گفــت
نویســنده در جس ـتوجو و طــرفدار تأویلهــای هماهنــگ بــا ســاختار زبانــی متــن اســت.
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■ جعفری ،ســیاوش .شــعر نو در ترازوی تأویل.

( .)1394تهران :مروارید .وزیری 509 .ص

شابک978-964-191-333-7 :

او همچنیــن میخواهــد بــا آوردن نمونههایــی عملــی از بعضــی تأویلهــا «فهــم شــعر نــو و
لــذت بــردن از آن» را بــه خواننــدگان معمولــی بیامــوزد .همچنیــن قــرار اســت بــا توجــه بــه
«بنیانهــای تئوریــک هرمنوتیکــی مــدرن»« ،نیــک و بــد جریانهــای تأویلــی تــازه را هــم در
عمــل بــه محــک نقــد بیازمایــد» و بــه بیــان نویســنده «عیــار» ایــن تأویلهــا را «بســنجد».
آنچــه بیــش از هــر چیــز در پیشگفتــار بــر آن تأ کیــد شــده اهمیــت روش در خوانــش
شعرها است.
فصــل یکــم ،شــعر نــو و مســئلۀ تأویــل ،دو بخــش دارد :در بخــش یکــم (صــص-26
 )17زیــر عنوانهــای «ریش ـهها و زمینههــای پیدایــش شــعر نــو» و «انقــاب نیمــا در شــعر»
توضیحاتــی آمدهاســت .در بخــش دوم ایــن فصــل ،بــا عنــوان «جریانهــای شــعری معاصــر
پــس از نیمــا و میــزان تأویلپذیــری آنهــا» دربــارۀ بیســت و یــک جریــان شــعری ،توضیحاتــی
کوتــاه آمدهاســت .ایــن جریانهــای شــعری و مهمتریــن نماینــدگان آن عبارتنــد از .1 :جریــان
نوکالســیک (رمانتیــک) :توللــی ،خانلــری ،نادرپــور ،مشــیری؛  .2جریــان رمزگــرا یــا ســمبولیک
(حماســۀ شکســت) :اخــوان ثالــث ؛  .3جریــان شــعر منثــور (ســپید) :شــاملو ،محمــد مقــدم،
هوشــنگ ایرانــی ،فریــدون رهنمــا ،منوچهــر شــیبانی؛  .4جریــان شــعر اشــراقی :ســهراب
ســپهری؛  .5جریــان شــعر زنانــه :فــروغ؛  .6جریــان شــعر شــاهین :تنــدر کیــا؛  .7جریــان
شــعر بنفــش :هوشــنگ ایرانــی؛  .8جریــان شــعر بومــی :منوچهــر آتشــی؛  .9جریــان مــوج نــو:
احمدرضــا احمــدی؛  .10جریــان شــعر حجــم :یــداهلل رؤیایــی؛  .11جریــان شــعر پالســتیک
(تجســمی) :اســماعیل نوریعــا؛  .12جریــان شــعر مــوج نــاب :منوچهــر آتشــی (ســال)1355؛
 .13شــعر چریکــی (شــعر جنــگل)؛ ســیاوش کســرایی ،ســعید ســلطانپور ،خســرو گلســرخی؛
 .14جریــان شــعر ســیاه :نصــرت رحمانــی؛  .15جریــان شــعر ریاضــی :کیومــرث منش ـیزاده؛
 .16جریــان شــعر گفتــار :ســیدعلی صالحــی؛  .17جریــان غــزل مــدرن :ســیمین بهبهانــی؛ .18
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جریــان شــعر پســانیمایی :علــی باباچاهــی (دهــۀ هفتــاد)؛  .19جریــان شــعر زبانــی :براهنــی
( 1374بــا نوشــتن کتــاب خطــاب بــه پروان ههــا و چــرا مــن دیگــر شــاعر نیمایــی نیســتم)؛ .20
جریــان شــعر حرکــت (شــعر دهــۀ هفتــاد) :ابوالفضــل پاشــا ،مهــرداد فــاح و علــی عبدالرضایی؛
 .21جریــان شــعر خواندنیدنــی (کانکریــت ،رنــگاژه ،خواندنیــداری) :مهــرداد فــاح.
بخــش ســوم (ص« )63-64ارزیابــی تأویلــی جریانهــا» نــام گرفتهاســت .در آغــاز ایــن
بخــش ،بهنظــر نویســنده ،توجــه نداشــتن شــاعران پــس از نیمــا بــه مــا ک «زمزمــهای
بــودن» 1شــعر ،مهمتریــن عامــل «انحطــاط» شــعر معاصــر بودهاســت .در ادامــه ،زیــر عنــوان
«کــدام جریــان بیشتریــن تأویــل را بــه خــود اختصــاص دادهاســت» ،2مینویســد« :بــا
نگاهــی سرتاســری بــه شــعر معاصــر و ارزیابــی تمــام نقدهــا ،تحلیلهــا و تأویلهــای پیرامــون
آن روشــن میشــود کــه شــعر نیمایــی بیشتریــن میــزان توجــه را در جمــع خواننــدگان،
لگــران شــعر معاصــر برانگیختهاســت( ».ص )65او در ادامــه تأ کیــد میکنــد
مفســران و تحلی 
کــه «جریــان اصلــی تأویــل شــعر معاصــر را در اطــراف شــعر آزاد نیمایــی و شــاعران برجســتۀ
آن بایــد جســت( ».همــان) و بــر ایــن بــاور اســت« :در نتیجــۀ بســیاری از شــعرهای نیمــا،
شــاملو ،اخــوان ،فــروغ و ســهراب بارهــا و بارهــا خوانــده و تأویــل شــدهاند و هنــوز هــم زنــده
و تأویلپذیرنــد( ».همــان).
فصــل دوم بــا عنــوان «نقــد و ارزیابــی تأویلهــای موجــود در زمینــۀ شــعر نــو» در واقــع،
بدنــۀ اصلــی کتــاب اســت و پنــج بخــش را شــامل میشــود .در بخــش یکــم ،زیــر عنــوان
«نگاهــی کلــی بــه تأویلهــا و درآمیختگــی آن بــا نقــد» ،در یــک بنــد توضیحاتــی دربــارۀ
«تأویل»هــا و «نقد»هــای شــعر نــو آورده و نخســتین نقــد بــه شــعر آزاد را مطلبــی طنزآمیــز
از صــادق هدایــت (مجلــۀ موســیقی )1330 ،و قدیمیتریــن تأویــل را از احســان طبــری
(ماهنامــۀ مــردم )1332 ،دانستهاســت .زیــر عنــوان «کهنتریــن نقــد شــعر نــو» ،طنــز هدایــت
را بــه همــراه شــعر او و زیــر عنــوان «کهنتریــن تأویــل شــعر نــو» ،نقــد طبــری بــر شــعر «امیــد
پلیــد» و پاســخ نیمــا را آوردهاســت .میتــوان گفــت در ایــن فصــل بیشتــر مطالــب دربــارۀ نیما
اســت .در بخــش دوم ایــن فصــل ،انــواع تأویــل از نظــر رویکــرد مفســر بــه شــعر آمدهاســت.
ایــن تقســیمبندی بدیــن قــرار اســت« .1 :تأویــل» شــیفتهوار کــه بخشهایــی از «تأویــل»
علــی باباچاهــی را بهطــور مفصــل و کامــل آورده و همچنیــن ،در بنــدی چهارســطری
بــه تأویــل کریمــی حــکا ک از ایــن شــعر پرداختــه و آن را نیــز مصــداق چنیــن «تأویلــی»
دانستهاســت؛ « .2تأویــل» خصمانــه :مقالــۀ علــی دشــتی دربــارۀ نیمــا و ســخنان غالمعلــی
رعــدی آذرخشــی دربــارۀ شــعر «آی آدمهــا» را مصــداق ایــن نــوع «تأویــل» دانستهاســت؛ .3
تأویــل ایدئولوژیــک :نقدهــای احســان طبــری ،بــا نــام مســتعار نــوذر ،را مصــداق ایــن نــوع
«تأویــل» دانستهاســت؛  .4تأویــل ظاهرگــرا :مصــداق چنیــن «خوانشــی» را «تــا انــدازهای»
در آثــار محمــد حقوقــی و ع .پاشــایی دیدهاســت« .تأویــل» پاشــایی بــر شــعر «هنــوز در فکــر
نپــرور :در توضیــح اینگونــه
آن کالغــم» احمــد شــاملو را نیــز آوردهاســت؛  .5تأویــل مضمو 
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«تأویــل» نوشــته« :چنیــن رویکــردی اغلــب بــا خوانشهــای ایدئولوژیــک درمیآمیــزد».
نمونــۀ مالیــم ایــن نــوع تأویــل را در «خوانــش» ســیاوش کســرایی از شــعر «مــر غ آمیــن» و
«گونــۀ ایدئولوژیــک» آن را نوشــتهای از صالــح حســینی (ارجاعــی بــه انتهــای بخــش پنجــم)
میبینیــم؛  .6تأویــل واژگانــی (توضیــح) :شــرح عبدالمحمــد آیتــی بــر شــعر نیمــا؛  .7تأویــل
محققانــه« :تأویــل» تقــی پورنامداریــان بــر شــعر «داروگ» نیمــا یوشــیج و تأویــل ســیروس
شمیســا بــر همیــن شــعر .در بخــش ســوم ،تأویــل شــاعران نوگــرا از شــعر خــود و دیگــری ،زیــر
عنــوان تأویــل شــاعران از شــعر خــود ،خوانــش احمــد شــاملو از شــعر «از زخــم قلــب آبایــی»
آمــده و زیــر عنــوان تأویــل شــاعران از شــعرهای یکدیگــر ،بــا توضیــح اینکــه «اینگونــه
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3تأویلهــا میتواننــد زیــر عنوانهــای تأویلهــای خصمانــه یــا شــیفتهوار یــا محققانــه هــم
پاییز و زمستان  1394دســتهبندی شــوند» ،خوانــش مهــدی اخــوان ثالــث از شــعر «کار شــبپا»ی نیمــا ،نقــد
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بــر شــعرهای یکدیگــر و ســپس نقــد و ارزیابــی خوانــش احمــد شــاملو را آوردهاســت.
در بخــش چهــارم« ،تأویلپذیــری شــعرها در عمــل» ،پرسشــی مطــرح شــده و پاســخ
داده شدهاســت« :کــدام شــاعران بیشتریــن تأویلهــا را بــه خــود اختصــاص دادهانــد؟»
ً
نکــه قبــا نیــز گفتهبــود« :نیمــا ،شــاملو ،اخــوان ،فــروغ و ســپهری .کــدام شــعرها کمتــر
چنا 
تأویــل شــدهاند؟  .1شــعرهای بهشــدت تکمعنایــی کــه گرچــه گاه دارای ظرافــت هنــری
و بالغــت کالم هســتند و[ ]...امــا مجــال زیــادی بــه تأویلهــای گونا گــون بــه خواننــده
نمیدهــد( ».ص)184
نهــا» طوالنیتریــن بخــش کتــاب
لهــا و نقــد و تأویــل آ 
بخــش پنجــم« :نمونــۀ شــعرها و تأوی 
اســت و از صفحــۀ  193تــا  483یعنــی  60درصــد صفحــات کتــاب را در بــر میگیــرد .ســاختار
لهــا و در پایــان ،بهصــورت
ایــن بخــش بدینگونــه اســت کــه نخســت شــعر آمــده ســپس تأوی 
بســیار خالصــه و انــدک ،نقــد و تحلیــل تأویلهــا آمدهاســت .ایــن بخــش بــا نیمــا آغــاز میشــود
و شــامل شــعرهای زیــر اســت« :مــر غ آمیــن»« ،داســتانی نــه تــازه»« ،مهتــاب»« ،هســت شــب».
از شــاملو :شــعرهای «هنــوز در فکــر آن کالغــم»« ،فصــل دیگــر»« ،ســرود بــرای مــرد روشــن کــه بــه
ســایه رفــت»؛ از اخــوان ثالــث« :کتیبــه»« ،زمســتان»« ،آنــگاه پــس از تنــدر»؛ از ســهراب ســپهری:
شــعر «نشــانی»؛ از فــروغ فرخــزاد :شــعر «آیههــای زمینــی» آمدهاســت و ســرانجام ،ایــن بخــش بــا
لهــای «هــزارۀ دوم آهــوی کوهـ ِـی شــفیعیکدکنی» پایــان مییابــد.
تأوی 
فصــل ســوم (صــص ،)483-502فصــل پایانــی اســت کــه نتیجهگیــری و پیشــنهاد
معیارهایــی بــرای انجــام و ارزیابــی تأویــل نــام گرفتهاســت .در ایــن فصــل ،نویســنده ابتــدا،
زیــر عنــوان «چالشهــا و پیچیدگیهــای تأویــل» توضیحاتــی پرا کنــده دربــارۀ «هرمنوتیــک
فلســفی» ،تاریخچــۀ چالشهــای آن ،چنــد نقــل قــول از نظریهپــردازان و نیــز بحثــی
کوتــاه در نقــد فردیــد و برخــی طــرفداران او آوردهاســت .در بخــش آخــر نیــز زیــر عنــوان
«پیشــنهادهایی بــرای تأویــل متــن» ،بــرای فراینــد تأویــل ســه مرحلــه در نظــر گرفتهاســت

شعر نو در ترازو

و در نهایــت «شــماری از معیارهــا و بایــد و نبایدهــای یــک تأویــل معتبــر» را در یــازده شــماره
فهرســت کردهاســت.
 .2کاربرد برخی اصطالحات
در هــر اثــر علمــی و روشــمند ،اصطالحاتــی علمــی و دسـتکم تــا انــدازهای دقیــق و بــا تعریــف
مشــخص وجــود دارد؛ بهویــژه وقتــی قــرار اســت ایــن اثــر مال کــی بــرای ســنجش بهدســت
دهــد .در ادامــه ،بــه دو اصطــاح کلیــدی و پرکاربــرد ایــن کتــاب نگاهــی میاندازیــم.
 1-2اصطالح تأویل و حوزۀ معنایی آن
«تأویــل» از واژگان کلیــدی و همچنیــن پرکاربردتریــن اصطــاح ایــن کتــاب اســت .نویســنده
در پیشگفتــار توضیحاتــی دربــارۀ روش خــود بهدســت دادهاســت .بــرای فهــم منظــور او از
ایــن اصطــاح ،نخســت ،بــه برخــی از مطالــب ایــن پیشگفتــار نظــری میاندازیــم.
«شــعر نـ ِـو پارســی از آغــاز پیدایــش تــا کنــون از منظرهــای گونا گــون نگریســته شــده و بــا
رویکردهــای مختلــف فهــم و تفســیر شدهاســت؛ تــا آنجا کــه گاه دربــارۀ یــک شــعر تأویلهــای
بســیار متفــاوت و حتــا متناقــض دیــده میشــود .ایــن موضــوع بــا توجــه بــه نظریههــای
ـش هــر اثــر
جدیــد نقــد ادبــی دربــارۀ «مــرگ مؤلــف» و «مشــارکت فعــال مخاطــب» در خوانـ ِ
طبیعــی بهنظــر میرســد امــا گاه ایــن تأویلهــا هماهنــگ بــا ســاختار نحــوی و زبانـ ِـی متــن
شگــر یــا مفســر چگونــه آن معانــی
هــم نیســتند؛ بهگون ـهای کــه نمیتــوان دریافــت کــه خوان 
را از متــن بیــرون کشیدهاســت( ».ص.)11
در ســطر نخســت و دوم ،نحــو کالم بهگون ـهای اســت کــه هــر نگریســتنی بــه متــن از
منظرهــای گونا گــون و فهــم و تفســیر کــردن آن بــا رویکردهــای مختلــف ،برابــر اســت بــا
تأویــل .او در ادامــه ،از ایــن «تأویل»هــای «بســیار متفــاوت و حتــا متناقــض» گلهمنــد و
معتقــد اســت «ایــن تأویلهــا» بایــد بــا «ســاختار نحــوی و زبانــی» [دقــت کنیــم بــه کنــار هــم
آمــدن «نحــوی و زبانــی»] متــن هماهنــگ باشــد .جملــۀ آخــر هــم کســی را کــه دســت بــه
شگــر یــا مفســر» خواندهاســت .در ایــن جملــه نیــز کســی را کــه بــه عمــل
تأویــل میزنــد «خوان 
تأویــل دســت میزنــد خوانشگــر نامیدهاســت« :نخســت شــعر مــورد تأویــل را میآوریــم،
ـران آن ،نقــل میکنیــم».
آنگاه بــه ترتیــب ،تأویلهــای هــر شــعر را بــر اســاس نــام خوانشگـ ِ
شگــر بهگونــهای
(ص )12همچنیــن ،در صفحــۀ بعــد ،بنــد دوم ،نیــز کاربــرد مفســر و خوان 
اســت کــه گویــی اصطالحــی دقیــق بــرای نامیــدن کســی اســت کــه تأویــل میکنــد .بــر اســاس
ً
ایــن شــواهد ،بــرای خواننــدۀ دقیــق (خواننــده حتمــا حــق دارد دقیــق باشــد) تشــخیص
تمایــز میــان تأویــل ،تفســیر ،خوانــش و رویکــرد دشــوار اســت و موجــب ســردرگمی میشــود.
نویســنده در جــای دیگــری میــان دو اصطــاح «نقــد» و «تأویــل» تمایــز قائــل شدهاســت.
وقتــی در آغــاز بخــش یکــم از فصــل دوم بــا عنــوان «نگاهــی کلــی بــه تأویلهــا و درآمیختگــی
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آنهــا بــا نقــد» روب ـهرو میشــویم ،امیــدوار میشــویم کــه شــاید بتوانیــم از میــان ایــن
توضیحــات ،مــا ک تمایــز نویســنده را دریابیــم و بــه تعریفــی از تأویــل برســیم .او مــی نویســد:
«در ارزیابــی نوشــتههایی کــه پیرامــون شــعر نــو نوشــته شــدهاند بایــد حســاب نقــد را از
تأویــل جــدا کــرد .تأویــل شــعر نــو از آغــاز انتشــار نخســتین شــعرهای نیمــا در مجلــۀ موســیقی
( )1318تــا امــروز پســتی و بلندیهــای بســیار داشتهاســت .بســیاری از تأویلهــا در خــال
یــک نقــد کلــی زاده شــدهاند و شــماری نیــز در قالــب یــک مجموعــه شــعر یــا شــعر تــازه ،پدیــد
آمدهانــد .نقدهــا هــم گاه از نــگاه دریافــت ارزش ادبــی بــر اســاس مال کهــای جدیــد یــا قدیــم
نقــد ادبــی و گاه از موضعــی عقیدتــی و ایدئولوژیــک و بــه قصد نشــان دادن انحــراف محتوای
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3یــک اثــر از جهانبینــی مــورد نظــر ناقــد بــه قلــم آمدهانــد .پــارهای از آنهــا نیــز کلیــت شــعر آزاد
پاییز و زمستان  1394را هــدف گرفتهانــد و کوشــیدهاند نیــک و بــد ایــن شــیوۀ تــازه را در شــعر پارســی از نگاهــی
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ســپس مطلــب طنزآمیــز هدایــت دربــارۀ نیمــا و نقیضــۀ او بــر شــعر «اندوهنــا ک شــب»
را نخســتین «نقــد» بــر شــعر آزاد و مطالــب احســان طبــری در بــارۀ شــعر «امیــد پلیــد» را
نخســتین «تأویــل» دانستهاســت .وقتــی مطلــب صــادق هدایــت را میخوانیــم (صــص
 )71-72منظــور نگارنــدۀ کتــاب را از «نقــد» خوانــدن آن درنمییابیــم .مطالــب درخشــانی
کــه از احســان طبــری (صــص )76-79دربــارۀ شــعر امیــد پلیــد نقــل کــرده ،در بخشهــای
اندکــی ،تأویــل و آشــکارا ایدئولوژیــک اســت« :صبــح ،کنایــه از یــک اجتمــاع جدیــد و یــک
نظــام حیاتــی نویــن اســت .شــب ،ارتجــاع ،عقبماندگــی( »...صــص .)77-78گفتنــی
اســت مطلــب طبــری  61ســطر اســت کــه فقــط یــک بنــد هفــت ســطری از آن را میتــوان
تأویــل شــعر نیمــا دانســت.
ادبیــات ،خــود ،دانــش نیســت امــا مطالعــۀ علمــی آن مقولـهای جداســت .کتــاب مــورد
نظــر مــا شــعر نــو در تــرازوی تأویــل نامیــده شدهاســت و بهگفتــۀ نویســندۀ آن قــرار اســت
تأویلهــای موجــود بــر ایــن ســبک شــعری را بســنجد .علــم تأویــل ( )hermeneuticsخــود،
دانشــی تخصصــی اســت کــه شــاخههای گونا گــون دارد .هــر علــم یــا دانشــی نیــز دارای
واژگان و اصطالحــات تخصصــی اســت کــه آنهــا نیــز تعریفــی ،تــا حــد ممکــن ،مشــخص
دارنــد .وقتــی در زبــان فارســی از اصطالحاتــی ماننــد هرمنوتیــک ،تأویــل و تفســیر ســخن
ای تحلیــل مــا در کتابــی مفصــل
میگوییــم بهویــژه وقتــی اینهــا اصطالحــات پای ـه ِ
میشــوند ،بایــد تعریفــی مشــخص از هــر یــک از ایــن اصطالحــات بههمــراه منظــور دقیــق
ً
نویســنده از کاربــرد ایــن اصطالحــات بیــان شــود و نویســنده دقیقــا مشــخص کنــد کــه
ً
منظــور ایشــان از هرمنوتیــک دقیقــا چــه شــاخهای از ایــن علــم اســت ،بهویــژه اینکــه
در ایــن مــورد تقســیمبندیهای گونا گونــی وجــود دارد .ابهــام در کاربــرد ایــن واژ گان از
برابرهــای فارســی اصطالحــات التیــن آنهــا آغــاز میشــود و هــر یــک از ایــن واژ گان در
شــاخههای گونا گــون علــم تأویــل معنایــی مشــخص مییابنــد .بــرای واژ گان التینــی ماننــد
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 Interpretation، exegesisو  commentaryبرابرهایــی دقیــق و تعریفشــده نیــاز اســت 3و
ً
وقتــی کتابــی ادعــای علمــی بــودن دارد احتمــاال مخاطــب نیــز حــق دارد میــان اصطالحاتــی
شگــر ،خوانــش ،نقــد ،تفســیر و تأویــل نیــز تمایــزی آشــکار
چــون مفســر ،تأویلگــر ،خوان 
ببینــد .آشــفتگی در کاربــرد ایــن اصطالحــات در سراســر کتــاب گســترش یافتهاســت کــه مــا
پیــش از ایــن فقــط بــه نمون ـهای از آن ا کتفــا کردیــم.
 2-2اصطالح جریان و حوزۀ معنایی آن
از دیگــر اصطالحــات نادقیــق ایــن کتــاب اصطــاح «جریــان» اســت .از آنجــا کــه اغلــب ایــن
اصطالحــات بــه تقلیــد از زبانهــای فرنگــی رواج مییابنــد ،نگارنــدۀ ایــن ســطور اغلــب
فرهنگهــای ادبــی معتبــر انگلیســی را جسـتوجو کــرد و بــرای واژۀ  currentکاربــردی ادبــی
شتــر در عالــم سیاســت ب ـهکار م ـیرود و معنــای موقتــی و گــذرا بــودن
نیافــت .ایــن واژه بی 
را در خــود دارد .واژۀ فرنگــی دیگــر بهمعنــای جریــان ،واژۀ  Streamاســت .نگارنــده بــرای
اطمینــان خاطــر کاربردهــای ادبــی ایــن واژه را نیــز در زبــان انگلیســی جس ـتوجو کــرد و
جــز در اصطــاح  stream of consciousnessهیــچ کاربــردی مشــابه آنچــه در کشــورمان در
ادبیــات بـهکار میبرنــد پیــدا نکــرد 4.کتابــی بــا عنــوان جریانهــای شــعری معاصــر فارســی از
کودتــا ( )1332تــا انقــاب ( )1357در ســال  1384منتشــر شدهاســت .نویســندۀ ایــن کتــاب
توضیحاتــی دربــارۀ ایــن اصطــاح و دلیــل کاربــرد آن دادهاســت .ایــن توضیحــات دربــارۀ
پیشــینۀ کاربــرد ایــن اصطــاح روش ـنگر اســت ،هرچنــد قانعکننــده بهنظــر نمیرســد.
نویســندۀ اثــر یادشــده ،در پیشگفتــار ،توضیحاتــی دربــارۀ اصطــاح جریــان بهدســت
دادهاســت .او در صفحــۀ نخســت پیشگفتــار اصطــاح جریــان را بــرای نامیــدن «گروههــا
و گرایشهــای» شــعری «تعبیــری دقیقتــر» دانستهاســت( .حســینپور چافــی.)9 :1384 ،
پیشگفتــار کتــاب یادشــده همچنیــن مــا را بــه مال کهــای «جریانبنــدی» شــعر معاصــر
راهنمایــی میکنــد .بــر ایــن اســاس« ،ویژگیهــای محتوایــی ،زبانــی و ادبــی مشــترک»
(همــان )10 :مــا ک تقســیمبندی ایشــان بودهاســت .ایــن تقســیمبندی «جایــگاه فکــری
و هنــری و ادبــی» شــاعران معاصــر را در هریــک از «شــاخهها و گرایشهــا» مینمایانــد.
ً
(همــان) دربــارۀ پیشــینۀ کاربــرد اصطــاح جریــان نیــز مینویســد« :اصطالحــی کــه تقریبــا از
دهــۀ چهــل بــه بعــد بهطــور پرا کنــده در گفتههــا و نوشــتههای صاحبنظــران شــعر معاصــر
بــرای شناســایی و معرفــی برخــی از ایــن گرایشهــا ب ـهکار گرفتــه شدهاســت( ».همــان-11 :
 .)10نویســندۀ کتــاب یادشــده ،حســینپور چافــی ،در فصــل نخســت اثــر خــود توضیحاتــی
دقیقتــر دربــارۀ اصطــاح جریــان بهدســت داده و آن را از دو اصطــاح ســبک و مکتــب
متمایــز کــرده و قدیمیتریــن نمون ـهای کــه از کاربــرد ایــن اصطــاح م ـیآورد نــه در دهــۀ
چهــل ،کــه در مصاحبــۀ منوچهــر آتشــی بــا اســماعیل خویــی در ســال  1352اســت( .همــان:
 )44نمونــۀ بعــدی کــه ایشــان آوردهانــد ،مطلبــی از مقدمــۀ کتــاب چش ـمانداز شــعر نــوی
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فارســی ( )1357از حمیــد زرینکــوب اســت کــه البتــه ایشــان در ایــن نقلقــول بــه واحــدی
درســی بــه ایــن نــام اشــاره میکنــد...« :در دانشــگاه فردوســی عهــدهدار تدریــس واحــد
جریانهــای ادبــی معاصــر ایــران بــودم( »...همــان .)45 :حســینپور چافــی دو نمونــۀ
دیگــر نیــز مـیآورد :مقالـهای از علــی باباچاهــی بــا عنــوان «جریانهــای شــعر فارســی از دهــۀ
چهــل تــا امــروز» و دیگــری عنــوان فرعــی کتــاب محمدجعفــر یاحقــی (در صفحــۀ عنــوان آن
نهــای ادبیــات معاصــر فارســی :نظــم و نثــر نــام دارد.
کتــاب و نــه روی جلــد آن) کــه جریا 
(همــان )45 :چنانکــه میبینیــم ،پژوهشــگر یادشــده بــه نمونههــای کاربــرد اصطــاح
جریــان کــه اظهــار کردهبــود از دهــۀ چهــل پرا کنــده ب ـهکار میرفتهاســت اشــارهای نمیکنــد
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3امــا توضیحــات ایشــان دربــارۀ جریــان دو نکتــۀ مهــم را در بــر میگیــرد :یکــی اینکــه «بــه آن
نکــه «پدیدههایــی جدیدنــد و هنــوز
پاییز و زمستان  1394حــد از وســعت و عظمــت» نرســیدهاند و دیگــری ای 
ً
« 350جــاری» هســتند و هنــوز کامــا ثبــات و قــرار و قــوام نیافتهانــد( ».همــان )45 :چنانکــه
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دیدیــم ،حســینپور چافــی دلیــل اســتفاده از ایــن اصطــاح را پیشــینۀ کاربــرد آن بیــان کــرده
و منظــور خــود را  -درســت یــا غلــط  -از ایــن اصطــاح بیــان کردهاســت .همچنیــن ،در
صفحــۀ شناســنامۀ ایــن کتــاب برابــر انگلیســی اصطــاح جریــان ،current ،نیــز آمــده کــه ایــن
موضــوع نیــز تــا انــدازهای بــه ابهامزدایــی از اصطــاح یادشــده کمــک میکنــد .هیچیــک از
مــوارد گفتهشــده در کتــاب شــعر نــو در تــرازوی تأویــل بــه چشــم نمیخــورد .نگارنــدۀ ایــن
ســطور بــرای نمونــه چنــد اثــر مهــم در زمینــۀ تاریــخ و نقــد شــعر معاصــر فارســی یعنــی ادوار
شــعر فارســی و بــا چــراغ و آینــه از شــفیعیکدکنی ،طــا در مــس از براهنــی ،تاریــخ تحلیلــی
شــعر نــو از شــمس لنگــرودی و تکنگاریهــای پورنامداریــان دربــارۀ نیمــا و شــاملو را
بدیــن منظــور بررســی کــرد و در هیچیــک از ایــن آثــار کاربــردی ادبــی بــرای اصطــاح جریــان
گ فارســی معیــن نیــز چنیــن معنایــی بــرای واژۀ جریــان
نیافــت 5.در لغتنامــۀ دهخــدا و فرهنـ 
دیدهنشــد .حتــی فرهنــگ ســخن نیــز چنیــن معنایــی را بــرای ایــن واژه در نظــر نگرفتهاســت.
بهنظــر نگارنــده ،اصطالحاتــی چــون ســبک ،گرایــش ،جنبــش و حتــی گفتمــان را ا گــر دقیــق
تعریــف شــوند ،میتــوان بــا توجــه بــه جایــگاه تحلیلــی پژوهشــگر ،جایگزینهــای مناســبی
بــرای واژۀ جریــان (در تقســیمبندیهایی بــا مال کهــای مشــخص) در نظــر گرفــت .گفتیــم
در واژۀ جریــان معنــای گــذرا بــودن وجــود دارد امــا مســئله اینجاســت کــه اصطــاح جریــان
بــرای اشــاره بــه موضوعــات ادبــی دقیــق نیســت .افــزون بــر اینهــا ،مشــکل نادقیــق بــودن
ایــن اصطــاح در کتــاب شــعر نــو در تــرازوی تأویــل بــا تغییــر آن بــه اصطالحــی دیگــر حــل
نمیشــود .مشــکل بزرگتــر ایناســت کــه مــا ک تقســیمبندی «جریانهــای شــعری» در
کتــاب مــورد نظــر مــا دقیــق نیســت .بــر اســاس توضیحــات نویســنده قبــل از بهدســت دادن
تقســیمبندی ،بهنظــر میرســد مــا ک او «رفتارهــای زبانــی شــاعران معاصــر در پیونــد بــا
معنــا» و «نــوع رفتــار بــا معنــا» بودهاســت( .ص )27پــس از ایــن مطالــب ،بــاز مینویســد:
«پــارهای از ایــن جریانهــا بــر اســاس فــرم و قالــب شــکل گرفتهانــد و گروهــی هســتی خــود را
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وامــدار یــک رویکــرد محتوایــی تــازه بودهانــد .بنابرایــن در برشــمردن ویژگیهــای یــک جریان
شناختهشــده بــه فــرم یــا محتــوا یــا هــر دو اهمیــت دادهایــم( ».ص )28پــس از ایــن مطالــب،
بــه امــکان تقســیمبندی شــعر نــو بــر اســاس ســنجش میــزان تطابــق آن بــا نظریــۀ عروضــی
نیمــا نیــز اشــاره کردهاســت .خالصــه اینکــه مخاطــب از خــال ایــن توضیحــات و همچنیــن
بــا دقــت در تقســیمبندی ارائهشــدۀ نویســنده بــه مــا ک دقیــق ایــن تقســیمبندی دســت
نمییابــد و ســر در گــم میشــود .بههمیــن دلیــل اســت کــه یــک جریــان ســمبولیک نــام
گرفتــه ،جریانــی دیگــر منثــور ،جریانــی دیگــر بومــی ،جریانــی دیگــر اشــراقی ،جریانــی دیگــر
چریکــی ،جریانــی دیگــر زنانــه ،جریانــی دیگــر غــزل مــدرن و الــی آخــر.
نکتــۀ دیگــر مــا ک انتخــاب پرتأویلتریــن «جریــان» شــعری اســت کــه زیــر ایــن
عنــوان توضیــح داده شدهاســت« :کــدام جریــان بیشتریــن تأویــل را بــه خــود اختصــاص
دادهاســت؟» (ص )63در اینجــا خواننــده توقــع دارد نویســنده جامعــۀ آمــاری و روش
انتخــاب خــود را بیــان کنــد و ایــن نتایــج مبتنــی بــر پژوهشــی دقیقتــر و آمــاری مشــخص
باشــد .بنگریــم بــه پاســخ نویســنده« :بــا نگاهــی سرتاســری بــه شــعر معاصــر و ارزیابــی
تمــام نقدهــا ،تحلیلهــا و تأویلهــای پیرامــون آن روشــن میشــود کــه شــعر آزاد نیمایــی
لگــران شــعر معاصــر
بیشتریــن میــزان توجــه را در جمــع خواننــدگان ،مفســران و تحلی 
برانگیختــه اســت( ».صــص .)63-64نکتــه اینجاســت کــه ایــن «شــعر آزاد نیمایــی» در
تقســیمبندی جریانهــای بیســت و یکگانــه نیامدهاســت! و نکتــۀ مهــم دیگــر ،کــه مــا
را بــا مشــکلی دیگــر مواجــه میکنــد :ا گــر دلیــل اســتفادۀ نویســنده را از اصطــاح جریــان،
ضعیفبــودن ایــن گرایشهــای شــعری بدانیــم ،پــس شــعر آزاد نیمایــی ،بــا اینهمــه
نیــرو و گســتردگی و فرا گیــر شــدن ،بــاز جریــان نامیــده شدهاســت؟! او ســپس میافزایــد
«بســیاری از شــعرهای نیمــا و شــاملو و اخــوان و فــروغ و ســهراب بارهــا و بارهــا خوانــده و
تأویــل شــدهاند» و در بررســی پرتأویلتریــن شــعرها نیــز شــعرهایی از ایــن پنــج شــاعر را در
کتــاب خــود بررســی میکنــد .البتــه ،بــاز ،آوردن بخشــی مجــزا بــرای بررســی تأویلهــای شــعر
شــفیعیکدکنی نیــز نقــض نتایــج ایشــان در مــورد پرتأویلتریــن شــعرهای معاصــر اســت.
نویســنده همچنیــن در بخــش یادشــده« ،زمزم ـهای بــودن» و «آنــی شــاعرانه» را بــرای
ً
شــعر ضــروری دانســته و احتمــاال شــعر شــاعران پنجگانــه را بــه همــراه شــعر شــفیعیکدکنی
دارای ایــن ویژگیهــا میدانــد .ایــن عوامــل را نیــز دلیــل جلــب مخاطبــان بیشتــر میدانــد.
ً
احتمــاال بایــد نتیجــه بگیریــم کــه بههمیــن دالیــل نیــز بیشتریــن تأویلهــا را «بهخــود
اختصــاص دادهانــد» .نویســنده ،در جایــی دیگــر« ،توجــه بــه وزن و آهنــگ و چینــش دقیــق
واژگان» را نخســتین ویژگــی شــاعران پنجگانــه میدانــد( .ص )182نخســت اینکــه ایشــان
در پاســخ خــود سادهســازی کردهانــد زیــرا ایــن پرســش را از جنبههــای گونا گــون میتــوان
پاســخ داد و بــه هیچوجــه نمیتــوان بــا تکعاملــی دیــدن دلیــل اقبــال بــه شــعر شــاعران
یادشــده ،دالیــل گونا گــون ادبــی ،سیاســی ،تاریخــی ،اجتماعــی ،گفتمانــی و غیــره را در ایــن
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نکــه بایــد پرســید کــه بحثــی کــه ایشــان مطــرح کردهانــد چــه
میــان درنظــر نگرفــت .دوم ای 
ارتباطــی بــه موضــوع کتــاب ،یعنــی ســنجیدن شــعر نــو بــر پایــۀ تأویلهــای آن یــا ســنجش
تأویلهــای شــعر نــو دارد.
 .3روششناسی
از خــال معرفــی کتــاب و توضیــح دربــارۀ دو اصطــاح تأویــل و جریــان تــا انــدازهای بــه بخشــی
ً
از روششناســی ارائهشــده در کتــاب پــی بردیــم .مخاطبــان چنیــن کتابــی قاعدتــا بــا دیــدن
اصطــاح تأویــل کنجــکاو میشــوند کــه منظــور نویســنده چــه نــوع تأویلــی اســت .در صفحــۀ
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3نخســت پیشگفتــار ،مینویســد کــه ایــن پژوهــش قصــد دارد «روش درســتتر تأویــل
پاییز و زمستان  1394و تفســیر» را بــه خواننــدگان عــادی «بیامــوزد» .در ادامــه ،میافزایــد «نتایــج ایــن بررســی
 350در تمــام شــاخههایی کــه بــا هرمنوتیــک و تأویــل متــن ســر و کار دارنــد ،میتوانــد کارایــی
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داشتهباشــد» .نویســنده دربــارۀ نظریــۀ استفادهشــده در ایــن کتــاب توضیحــی ندادهاســت.
بههمیــن علــت خواننــده ،بــرای فهــم نظریــه و روش بـهکار رفتــه در ایــن کتــاب ،ناچــار اســت
بــه توضیحــات ش ـشصفحهای پیشگفتــار بســندهکند .از مطالــب پیشگفتــار درمییابیــم
نویســنده قصــد دارد «عیــار» و «درجــۀ اعتبــار» تأویلهــا را بســنجد و بخشــی از کتــاب خــود
را «بــه نقــد و ارزیابــی تأویلهــا اختصــاص» دهــد .البتــه ایــن تأویلهــا ،چنانکــه در عنــوان
کتــاب هــم آمدهاســت ،خــود نیــز ترازویــی اســت بــرای ســنجش شــعر نــوی فارســی .ا گــر
اندکــی بــا مباحــث هرمنوتیــک یــا علــم تأویــل آشــنا باشــیم یــا اندکــی جســت و جــو کنیــم،
ً
احتمــاال میتوانیــم حــدس بزنیــم ایــن ســخنان بــه «هرمنوتیــک روشــی» بســیار شــبیه
اســت کــه بــر پایــۀ نظریــات شــایر ماخــر ،وبــر ،دیلتــای ،بتــی و هیــرش اســتوار شدهاســت.
ســنجشپذیری تأویلهــا کــه نویســنده در ایــن پیشگفتــار بــر آن تأ کیــد کردهاســت ،کتــاب
معــروف هیــرش بــا عنــوان )1967( Validity in Interpretationرا بــه ذهــن م ـیآورد.
در همین پیشگفتار ،در توضیح دربارۀ مطالب فصل آخر ،مینویسد:
ـش رو بــرای تنظیــم روششناســی
«کوشــیدهایم پــس از گفتوگــو دربــارۀ چال 
شهــای پیـ ِ
تأویــل شــعر نــو ،بــر پایــۀ بنیانهــای نظــری هرمنوتیــک و نتایجــی کــه از مقایســۀ ارزش اعتبــاری
لهــا و مختصــات بهتریــن تأویلهــای موجــود بهدســت آوردهایــم ،معیارهایــی نیــز بــرای
تأوی 
انجــام و ارزیابــی تأویــل بهدســت دهیــم .ب هصــورت طبیعــی ایــن فصــل میبایســت متکــی بــر
بهــای هرمنوتیکــی معاصــر و ســابقۀ تاریخــی آنهــا هــم
معرفــی و ارزیابــی جدا گان ـهای از مکت 
باشــد کــه بــا وجــود فراهــم آوردن چنیــن نوشــتاری ،محدودیــت برگهــای ایــن کتــاب مجــال آن
را نــداد و در آینــده بهصــورت کتابــی مســتقل عرضــه خواهدشــد .پــارهای از اشــارههای تئوریــک
ایــن بخــش بــر چنــان زمین ـهای روییــده اســت».
نکتــه اینجاســت کــه مخاطــب تــا فصــل پایانــی منظــور نویســنده را از ایــن «بنیانهــای
نظــری» درنخواهــد یافــت .نویســنده در فصــل پایانــی بــه اشــاراتی پرا کنــده ا کتفــا میکنــد،
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پــس ناچاریــم بههمیــن «پــارهای از اشــارات تئوریــک ایــن بخــش» بســنده کنیــم و بــا کمــک
دانــش انــدک خــود ،بکوشــیم ،در فصــل پایانــی کتــاب هــم کــه شــده ،منظــور ایشــان را از
هرمنوتیــک و تأویــل دریابیــم .از حملههــای مؤلــف بــه هرمنوتیــک فلســفی میتــوان
دریافــت کــه منظــور ایشــان از تأویــل ،ایــن نــوع هرمنوتیــک را شــامل نمیشــود و ایــن
دریافــت را چنــد جملـهای کــه از مقدمــه نقــد کردیــم نیــز تأییــد میکنــد .نویســنده ،در ایــن
فصــل ،بــر اهمیــت فهــم «نیــت مؤلــف» و «شــبح مؤلــف» و «مؤلــف فرضــی» تأ کیــد میکنــد
و بــا آوردن نمون ـهای از تأویــل پورنامداریــان از شعر«شــبانه» شــاملو ،بــه تأثیــر آ گاهــی از
نیــت مؤلــف و بــه بیــان نویســنده «افــق ذهــن و زمانــۀ» شــاعر در بهدســت دادن تأویلــی
پذیرفتنــی تأ کیــد میکنــد .هیــرش نیــز در کتــاب اعتبــار در تأویــل 6نیــت مؤلــف را معیــاری
بــرای ســنجش اعتبــار یــا صحــت هــر تأویــل میدانــد 7.همچنیــن ،شــباهت اظهارنظــر مؤلــف
دربــارۀ امــکان ســنجش اعتبــار تأویلهــا ایــن اظهارنظــر معــروف هیــرش را بهخاطــر مـیآورد:
«ا گــر مــا نتوانیــم اصلــی بــرای فرقگــذاری میــان تأویلــی کــه معتبــر اســت و تأویلــی کــه معتبــر
نیســت اعــام کنیــم ،فایــدۀ اندکــی در نــگارش کتابهایــی دربــارۀ متــون یــا دربــارۀ نظریــۀ
هرمنوتیکــی وجــود دارد( ».وانســهایمر)47 :1381 ،
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هــدف مــا در اینجــا توضیــح علــم هرمنوتیــک و شــاخههای گونا گــون آن نیســت .بیهیــچ
فروتنـ ِـی ســاختگی ،تخصصــی در ایــن زمینــه نیــز نداریــم .همچنیــن ،قصــد نداریــم جایــگاه
و روش تأویلــی نویســنده را نقــد کنیــم .ســخن مــا ایناســت کــه روش کار مؤلــف بایــد در آغــاز
نکــه در فصــل پایانــی ،کــه بســیار مجمــل اســت ،بــه ایــن و آن
یشــد نــه ای 
کتــاب مشــخص م 
شــاخۀ هرمنوتیــک ،آن هــم در مقامــی هماننــد فیلســوفی نظریهپــرداز ،حملــه شــود .ایــن نمونــه
ً
ـادگی پیشــین بــه
احتمــاال گویــا باشــد« :در دوران معاصــر دیگــر هرمنوتیــک مؤلفمحــور ،بــا سـ ِ
راه بــازی
رابطــۀ متــن و مؤلــف و خواننــده نمینگــرد؛ امــا هرمنوتیــک فلســفی نیــز همچنــان بــر سـ ِـر ِ
یتــوان
آزاد خــود در متــن ،بــا پرسـشهای ســهمگینی دســت و پنجــه نــرم میکنــد .بدشــواری م 
نظریـهای قطعــی بــرای پایــان دادن بــه ایــن مناقشــه پیشــنهاد کــرد( ».ص )483کــه البتــه احــکام
یشــمار ایشــان دربــارۀ «نیــت مؤلــف» و «تــرازو» و «ســنجش» و مــواردی از ایــن دســت ،نشــان
ب 
میدهــد کــه حــل ایــن مناقشــه بــرای ایشــان بســیار آســان بودهاســت و بیدرنــگ ،در ادامــۀ
همــان مطلــب ،پارا گــراف بعــدی را اینگونــه آغــاز میکنــد« :ایــن قــدر هســت کــه هرمنوتیــک
فلســفی بــه ســبب امکاناتــی کــه در اختیــار خواننــده قــرار میدهــد ،ب هشــدت 9مــورد اســتقبال
معاصــران قــرار گرفتهاســت( ».همــان)
بــرای دانســتن "مال کهــای تقســیمبندی" ایشــان از « انــواع تأویــل از نظــر رویکــرد
مفســر بــه شــعر» نیــز کافــی اســت بــه بخــش معرفــی اثــر در همیــن جســتار نگاهــی بیندازیــد
و ا گــر کنجــکاو بودیــد بــه خــود کتــاب مراجعــه فرماییــد .در ســادهانگارانه بــودن ایــن
تقســیمبندی فقــط بــرای نمونــه میتــوان از ایشــان خواســت کــه کتــاب سیاســت نوشــتار
نوشــتۀ دکتــر کامــران تلطــف 10را مطالعــه بفرماینــد تــا بــه تأثیــر ایدئولوژیهــای مختلــف بــر
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جنبشهــای ادبــی ســدۀ اخیــر در کشــورمان پیببرنــد ،تأثیراتــی کــه هــم در آفرینــش و
هــم در خوانــش ایــن متــون نقــش داشــتهاند .دکتــر احمــد کریمــی حــکا ک نیــز در مقدمــۀ
کتــاب بــود و نمــود ســخن (متــن ادبــی ،بافتــار اجتماعــی و تاریــخ ادبیــات) ،دربــارۀ «مقولــۀ
حا کــم» بــر نــگارش مقــاالت کتــاب ،ارتبــاط متنهــای تحلیلشــده را بــا زمــان آفرینــش و
همچنیــن زمــان خواندهشــدن گوشــزد میکنــد و ســپس اعــام میکنــد «ادب هــزار و صــد
ســالۀ زبــان فارســی نقشــی یگانــه در شــکل دادن بــه زندگــی اجتماعــی فارسـیزبانان در ادوار
پــی در پــی ،و بهویــژه ایرانیــان دو قــرن اخیــر ایفــا کردهاســت( ».کریمــی حــکا ک)7 :1393 ،
و ســپس بــه نقــش نمادیــن ادبیــات در ســدۀ اخیــر اشــاره میکنــد و بــر ایــن عقیــده اســت
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3کــه مجادالتــی کــه دربــارۀ ادبیــات و نقــش اجتماعــی و سیاســی آن در بیــن نخبــگان شــکل
پاییز و زمستان  1394گرفــت «ادبیــات فارســی را بــه جایگزیــن نمادینــی بــدل کــرد کــه ایرانیــان تنگناهــای روانــی،
 350مشــکالت معیشــتی ،و موانــع سیاســی خــود را در چارچــوب آن مطــرح کردنــد( ».همــان)8 :
58
و بدیــن ترتیــب ،بهدرســتی ،نتیجــه میگیــرد کــه چنیــن انــگارهای نــه تنهــا آفرینــش متــون
ادبــی بلکــه خوانــش ایــن متــون را نیــز تحــت تأثیــر قــرار دادهاســت .پــس ،ا گــر خوانشــی تحــت
ً
تأثیــر ایدئولــوژی بــود دیگــر نبایــد آن را "محققانــه" فــرض کــرد؟ یــا مثــا نقــد (یــا «تأویــل» بــه
زبــان مؤلـ ِـف کتــاب شــعر نــو در تــرازوی تأویــل) روشــمند و فرمالیســتی دکتــر حســین پاینــده
بــر شــعر «نشــانی» ســهراب ســپهری 11و نیــز نقــد فرمالیســتی او بــر شــعر «دریــا» 12ســرودۀ
شــفیعیکدکنی ،بــا توجــه بــه تقســیمبندی نویســندۀ محتــرم ،دیگــر محققانــه نیســت؟
(البتــه ،مــا فــرق نقــد و تأویــل و خوانــش را از توضیحــات ایشــان درنیافتیــم ).اظهــار نظــر
دربــارۀ ایــن تقســیمبندی غیرعلمــی و نادقیــق خــود جســتاری مســتقل میطلبــد امــا
شــگفتانگیز ایناس ـت کــه پــس از ایــن تقســیمبندی ،بــه بخــش پنجــم از فصــل دوم
میرســیم .ایــن بخــش  289صفحــه اســت و نمونههــای تأویلــی را در بــر میگیــرد .در
اینجــا انتظــار داریــم هــر یــک از «تأویل»هــا زیــر عنــوان انــواع «تأویل»هایــی کــه ایشــان
در تقســیمبندی خــود ابــداع کردهانــد بیایــد .بنگریــم بــه ســخن مؤلــف پیــش از آغــاز ایــن
بخــش« :هنــگام مطالعــه و مقایســۀ تأویلهــا ،خواننــده بهخوبــی خواهــد توانســت آنهــا
را بــا توجــه بــه رویکــرد مفســر و روش تأویــل او در یکــی از انــواع تأویلهایــی کــه پیشتــر
برشــمردیم ،جــای دهــد( ».ص)192
 .4مشکالت ساختاری و صوری کتاب
 1-4طرح مبهم و بیبرنامه
معلــوم نیســت ایــن کتــاب در پاســخ بــه چــه پرسشــی نوشــته شدهاســت .دربــارۀ تاریــخ
شــعر نــو و زمینههــای پیدایــش آن اســت؟ میخواهــد بهتریــن شــعرها و شــاعران معاصــر
را معرفــی و بررســی کنــد؟ مــا ک او در انتخــاب بهتریــن شــعرها و شــاعران چیســت؟
(زمزمهپذیــر بــودن؟ ِآن شــاعرانه داشــتن؟ معناســتیز نبــودن؟ تعــداد تأویلهــا؟) عنــوان

شعر نو در ترازو

کتــاب کــه اظهــار میکنــد شــعر نــو را بــه تــرازوی تأویــل میخواهــد بســنجد پــس بــه چــه
علــت تأویلهــای شــعرها ســنجیده شــدهاند؟ چــرا ،پرا کنــده و بینظــم و اشــارهوار ،بــه
برخــی روشهــای هرمنوتیکــی حملــه کردهاســت؟ آیــا جــای چنیــن اظهــار نظرهایــی دربــارۀ
هرمنوتیــک فلســفی در چنیــن کتابــی اســت؟ آیــا مشــخص کردهاســت هریــک از ایــن
ی شــدنی اســت؟ فصــل آخــر هــم،
«تأویلهــا» در کــدام شــاخۀ علــم هرمنوتیــک دســتهبند 
ا گرچــه دیرهنــگام ،بــر هرمنوتیــک مؤلفمحــور تأ کیــد کردهاســت.
 2-4رعایت امانت در ارجاعات
ّ
در صفحــۀ  491عبــارت «بــه گفتــۀ بتــی "خودخواهانــه" ی» ارجــاع نــدارد .در صفحــۀ
 ،487ایــن جملــه نیــز ارجــاع نــدارد« :اوج هنــر در شــعرهای ســهراب یــا هــر شــاعر بــزرگ
دیگــر زمانیاســت کــه ایــن حادثههــای زبانــی بــر اثــر زلزلههــای درون رخ دادهباشــد».
شــفیعیکدکنی در کتــاب موســیقی شــعر آوردهاســت« :شــعر حادث ـهای اســت کــه در زبــان
روی میدهــد( ».شــفیعیکدکنی )3 :1376 ،در صفحــۀ  ،25دو اصــل «صــورت و قالــب» و
«معن ـیداری» کــه نویســنده نیــز در گیومــه آوردهاســت نظــر پورنامداریــان اســت در کتــاب
خانـهام ابــری اســت کــه ارجــاع نــدارد ←( .پورنامداریــان ،تقــی 31 :1381 ،بــه بعــد) صفحــۀ
 ،392در اشــاره بــه ویژگــی «در هــم ریختــن خانــوادۀ واژگان» بــا آنکــه ایــن عبــارت را در
ً
گیومــه آورده ،بــه شــفیعیکدکنی ارجــاع ندادهاســت .مثــا شــفیعیکدکنی در مقالــۀ «شــعر
ـاط خــرد ایرانــی و ژرفابلنــد عقالنیـ ِـت مــا ،در ارتبــاط
جدولــی» مینویســد« :تکامــل و انحطـ ِ
مســتقیمی اســت بــا همیــن مســئلۀ رعایــت معتــدل خانــوادۀ کلمــات یــا درهــم ریختگــی
آن( ».شــفیعیکدکنی )602 :1390 ،یــا در صفحــۀ  66مینویســد« :موســیقی شــعر را نبایــد
بــه عــروض و قافیــۀ ســنتی محــدود کــرد و گاهــی هارمونـ ِـی واژگان را میتــوان در جملههــای
خــارج از وزن عروضــی نیــز تشــخیص داد» .شــفیعیکدکنی در ادوار شــعر فارســی« :آهنــگ
در اینجــا بــه معنــی وســیعتری مــورد نظــر اســت .هرگونــه تناســبی ،خــواه صوتــی خــواه
معنــوی ،میتوانــد در حــوزۀ تعریــف آهنــگ قــرار گیــرد .بنابرایــن ،منظــور از آهنــگ فقــط وزن
نیســت ،بلکــه مجموعــه تناس ـبهایی اســت کــه در یــک شــعر میتوانــد مــورد بررســی قــرار
گیــرد( ».شــفیعیکدکنی)94-95 :1380 ،
نکــه در بخــش معرفــی نوشــتیم ،یکــی از مــواردی کــه نویســنده بارهــا در کتــاب خــود تکــرار
چنا 
میکنــد تأ کیــد بــر تأثیـ ِـر «زمزمـهای بــودن» بــر مانــدگاری شعرهاســت و ایــن نظــر را بهگونـهای بیــان
میکنــد کــه گویــی هیــچ پژوهشــگری پیــش از او بــه ایــن موضــوع اشــاره نکردهاســت .ا گــر وزن شــعر
را مهمتریــن عامــل زمزمهپذیــری آن بدانیــم ،شــفیعیکدکنی در کتــاب موســیقی شــعر ،پــس از
نکــه نظــر خــود را «محکــی بســیار حســی
بحثــی دربــارۀ اهمیــت موســیقی در شــعر و بــا تأ کیــد بــر ای 
و تجربــی» میدانــد ،مینویســد« :مــن معتقــدم شــعر خــوب از مدرنتریــن انواعــش تــا کهنتریــن
اســلوبها شــعری اســت کــه وقتــی مدتــی از انتشــارش گذشــت در حافظــۀ خواننــدگان جــدی شــعر
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تمــام یــا بخشهایــی از آن رســوب کنــد( ».شــفیعیکدکنی )23 :1379 ،همچنیــن ،در کتــاب بــا
یتــوان دریافــت.
چــراغ و آینــه ،در بحثــی دربــارۀ شــعر آزاد و شــعر ســپید ،اهمیــت وزن در شــعر را م 
(شــفیعیکدکنی )279 :1390 ،نمون ـهای دیگــر از اهمیــت وزن شــعر در نظــر ایشــان« :و مــن از
یهــای شــطحوارش خوشــم میآمــد ،االن
موســیقی اوزان و طنطنــۀ کلمــات و بعضــی بلندپرواز 
هــم بــه برکــت همــان اوزان یــا فرمالیســم کار ادیــب اســت کــه پــس از ســالها ،بســیاری از شــعرهای
یکــه بســیاری از شــعرهای خــوب و اجتماعــی و نوآیینــی را کــه در
او را در خاطــر دارم ،در صورت 
ســالهای اخیــر خوانــدهام نمیتوانــم ب هیــاد بیــاورم( ».همــان .)57 :همچنیــن ،در ایــن نقــل
یتــوان گفــت پــس از عاطفــه کــه رکــن معنــوی شــعر اســت مهمتریــن عامــل و
قــول ...« :بطــور کلــی م 
ً
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3مؤثرتریــن نیروهــا از آن وزن اســت ...و اصــوال توقعــی کــه آدمــی از یــک شــعر دارد اینســت کــه بتوانــد
پاییز و زمستان  1394آنــرا زمزمــه کنــد و علــت اینکــه یــک شــعر را بیــش از یــک قطعــه نثــر آدمــی میخوانــد همیــن شــوق بــه
 350زمزمــه و آوازخوانــی اســت کــه در ذات آدمــی نهفتــه اســت( ».شــفیعیکدکنی )47 :1379،همچنین
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در همیــن کتــاب شــعر نــو در تــرازوی تأویــل ،نقــل قولــی از فــروغ فرخــزاد دربــارۀ اهمیــت وزن در شــعر
آمدهاســت .بــر پایــۀ مــوارد یــاد شــده ،بهتــر بــود نویســنده ،در اشــاره بــه مــا ک «زمزمـهای بــودن»،
بــه ایــن نظرهــا نیــز ارجــاع میدادنــد.
 3-4زبان ادبی در اثری نظری
وقتــی کتابــی علمــی دربــارۀ ادبیــات نوشــته میشــود ،زبــان آن نیــز بایــد علمــی باشــد .در
کتابهایــی از ایــن دســت ،خواننــده میخواهــد بــا زبانــی روشــن و بیابهــام ،موضوعــی
نظــری را دربــارۀ ادبیــات بخوانــد نــه اینکــه مشــغول رمزگشــایی یــا لــذت بــردن از آرایههــای
یکــه در ایــن کتــاب کاربــرد ادبــی زبــان غلبــه دارد
ادبــی ب ـهکار رفتــه در متــن شــود ،در حال 
یــا دس ـتکم بســیار بیشتــر از هنجــار چنیــن کتابهایــی اســت .بــرای اطــاع مخاطبــان،
بــه چنــد نمونــه بســنده میکنیــم« :پرس ـشهای بنیانکـ ِـن عصــر جدیــد سالهاســت
گــروه
کــه ســتونهای قطعیــت ابــدی را لرزاندهاســت .علــوم انســانی عرصــۀ
جنــگ هم ِ
ِ
«حدسهــا و ابطالها»ســت( ».ص« )12اخــوان امــا ،همچنــان گرانبــار از نومیــدی،
خــود را از ایــن جریانــات کنــار کشــیده بــود و ســاز غمگیــن خــود را مینواخــت( ».ص)51
ـار موســوم بــه شــعر ســپید از دهــۀ چهــل تــا بــه امــروز ،ســروده نشــدهاند،
«بســیاری از آثـ ِ
بلکــه ســاخته یــا نوشــته شــدهاند و بــا فقــدان موســیقی دســت و پنجــه نــرم میکننــد».
(ص « )63در همیــن ارتبــاط نخســتین ،دعوتنام ـهای بــه خوان ـش عمیقتــر نهفتــه اســت
کــه مخاطــب را پلهپلــه بــا معنــای متــن درگیــر میکنــد( ».ص...« )66همچنــان در تاالبــی
کــه از وسوس ـههای هوشــنگ ایرانــی بــه اینســو[کدام ســو؟!] درافتــاده ،دلخــوش بــه
کار خــود دل
تئوریهــای رنگارنــگ دس ـتوپا خواهــد زد و بــه مخاطبــان انــدک و فرامــوش ِ
خواهــد بســت( ».ص« )66بــر ســهلانگاری و «فریبنوشـ ِـی» جامعــۀ تحصیلکــردۀ آن روز
ایــران و دلبســتگی معصومانــه و پا کــش بــه «راههــای پــوک» گواهــان بســیاری در برگهــای
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پرا کنــدۀ تاریــخ میتــوان یافــت و مجلــۀ «شــیوه» تنهــا بازتــاب کوچکــی از خودشــیفتگیها
و ســودازدگیهای حزبــی ســالهای پیــش از  28مــرداد 1332و پــس از آن را نشــان
دادهاســت« )119-120( ».امــا ماجــرا در عمــل از عرصــۀ تئوریــک آن هــم پیچیدهتــر اســت.
شتــر تأویلهــا شــبح مؤلــف در صحــرای متــن میگــردد و بــه
بهنظــر میرســد ،هنــوز در بی 
سرکش ـیهای ذهــن مخاطــب مهــار میزنــد( ».ص)484
 4-4استدال لهای نامربوط و احکام کلی منتج از آنها
در چنیــن کتابهایــی مخاطــب انتظــار دارد ا گــر حکمــی بیــان میشــود مربــوط بــه
پرس ـشهای اصلــی کتــاب یــا نتیجــۀ بحثهــا و اســتدال لهای مطر حشــده باشــد .احــکام
ـوب خواننــده نیســت .بــرای نمونــه بــه مــوارد زیــر میتــوان اشــاره کــرد:
نامربــوط ،مطلـ ِ
«شــعر پارســی بهدلیــل خصلتهــای ذات ـیاش همــواره گون ـهای مقاومــت در برابــر
انحطــاط زبانــی را نیــز در خــود داشتهاســت( ».ص )20شــعری کــه نتوانــد نخســت بــه ذوق
خواننــده حلــول کنــد ،درگیــری او را بــا خــود بــه کمتریــن زمــان ممکــن فــرو میکاهــد و
ب هســرعت رهســپار گوش ـههای فراموششــده میشــود( ».ص« )66بیگمــان آینــدۀ شــعر
«آن» شــاعرانه را قربانــی خویشــتنفریبیهای
معاصــر را شــاعرانی رقــم خواهنــد زد کــه ِ
تئوریــک نکننــد و بهجــای حملههــای هیســتریک بــه میــراث گذشــتگان و اصــرار بــر
ـان
«جریانســازی» و تحمیـ ِـل یــک «جریــان بیشــعر» بــه «تاریــخ ادبیــات» ،خــود را بــه «جریـ ِ
شــعر» بســپارند و ســطرهای زریــن بــه «ادبیــات» هدیــه کننــد( ».ص« )66روشــن اســت کــه
نــه علــی باباچاهــی و نــه احمــد کریمــی حــکا ک هیچیــک بــدون توجــه بــه مقــام شــاعری و
اعتبــار نیمــا ایــن گونــه همدالنــه بــه خوانــش چنیــن شــعری نمینشســتند .شــاید ا گــر روزی
بتوانیــم تمــام انگیزههــا و معیارهــای غیرشــعری ماننــد شــخصیت و موقعیــت سیاســی -
اجتماعــی مؤلــف را در مقــام نقــد و تأویــل هــر اثــر بــه کنــاری بنهیــم و تنهــا ارزشهــای ذاتــی
آن را مــا ک ارزشــیابی قــرار دهیــم ،تعییــن جایــگاه دقیقتــری هــم بــرای هــر اثــر ممکــن
موبیــش مفیــدی کــه در
گــردد( ».ص« )100او[ســیروس شمیســا] پــس از تأویــل کوتــاه و ک 
مجلــۀ کیهــان فرهنگــی بــر بــوف کــور نوشــتهبود (س ،6ش ،5مــرداد  ،1368ص)38-43
یتــر شــد و بــا( »...ص)130
دچــار یــک وسوســۀ طوالن 
«دنیــای مــا دنیــای متوسطهاســت و دموکراســی حقانیــت خــود را بــر ایــن اصــل نهادهاســت.
گون ـهای مخالفــت بــا مغزهــای ویــژه و حقــوق ویــژه در تمــام جریانهــای مفســرمحور بهچشــم
یخــورد .در عرصــۀ فهــم ،دیگــر پهلوانــان عرصــۀ تأویــل کــه میکوشــیدند ،کوههــای فاصلــه را
م 
از میــان بردارنــد و نقبــی بــه دنیــای مؤلــف بزننــد( »...ص )484
 .5سخن پایانی و پیشنهاد
ســهم مؤلــف از ایــن کتــاب  509صفح ـهای بــه هشــتاد صفحــه هــم نمیرســد .بههمیــن
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دلیــل ،بهدشــواری میتــوان عنــوان تألیــف بــه آن داد .نگارنــده بــا توجــه بــه بضاعــت خــود
بــه برخــی از آشــکارترین مشــکالت کتــاب اشــاره کــرد .از ســازمان انتشــاراتی نامآشــنایی
ماننــد مرواریــد میتــوان انتظــار داشــت در داوریهــای خــود کمــی ســختگیرتر باشــد.
تعجــب برانگیــز اســت ایــن ســازمان کــه پیــش از ایــن در زمینــۀ شــعر معاصــر فارســی پژوهشــی
دانشــگاهی و معتبــر بــا عنــوان طلیعــۀ تجــدد در شــعر فارســی (کریمــی حــکا ک 14)1384 ،را
منتشــر کردهاســت ،چگونــه کتابــی در همــان حــوزه بــا ایــن کمتوجهــی چــاپ کردهاســت.
دسـتکم ،ارزیــاب یــا ویراســتار کتــاب ،ا گــر داشــته ،میتوانســتند برخــی مشــکالت بــارز ایــن
کتــاب را بــه مؤلــف گوشــزد کننــد تــا برطــرف شــود .نگارنــده بــا مطالعــۀ چندبــارۀ کتــاب شــعر
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3نــو در تــرازوی تأویــل دریافــت کــه ایــن اثــر از نــوع کتابهایــی کــه برخــی اســتادان یــا بــه
پاییز و زمستان  1394بیانــی روش ـنتر برخــی مدیــران اجرایــی در کســوت اســتادی ،ســفارش میدهنــد برایشــان
 350بنویســند و در واقــع ،خــود کار را "مدیریــت" میکننــد نیســت .کاش نویســنده در انتشــار
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پژوهــش خــود عجلــه نمیکــرد .خواننــدۀ جــدی درمییابــد زمــان زیــادی صــرف جمـعآوری
نمونههــا و نقلقولهــای ایــن کتــاب شدهاســت .پرس ـشها و نظرهــای نویســنده ،ا گــر بــا
صــرف وقــت و دقــت بیشتــر نظاممنــد شــود میتوانــد ارزشــی بیــش از ایــن داشتهباشــد و
بــرای جامعــۀ ادبــی کشــورمان مفیــد باشــد .بخــش دیگــری از پژوهــش ایشــان دربــارۀ علــم
تأویــل -کــه در پیشگفتــار از انتشــار آن بهصــورت مســتقل خبــر داد ه اســت -میتوانــد بــا
شــکلی بســیار خالصــه از کتــاب شــعر نــو در تــرازوی تأویــل ترکیــب شــود .چنانکــه نوشــتیم،
بخــش عمــدهای از مطالــب ایــن کتــاب نقلقــول اســت .مطالــب ایــن نقلقولهــا بیشتــر از
حــد نیــاز چنیــن کتابهایــی اســت ،بهخصــوص کــه اغلــب تحلیــل هــم نشــدهاند .نگارنــده
حیــن مطالعــه بــه امــکان خالصــه کــردن ایــن بخشهــا دقــت کــرد کــه بــه نظــر او کاری اســت
متــر از آنچــه هســت شــود
شــدنی .افــزون بــر ایــن ،تعــداد پرس ـشهای کتــاب بایــد بســیار ک 
و فقــط در پــی پاســخ بــه یــک پرســش اصلــی و چنــد پرســش فرعــی باشــد چــون بــه نظــر
میرســد کتــاب در پــی پاســخ بــه پرس ـشهای پرشــماری اســت کــه کار را از انســجامی
درخــور بــه دور کردهاســت.
پینوشت
 .1دربــارۀ ایــن نظــر و ایــن مال ک«زمزم ـهای بــودن» کــه نویســنده آن را از آن خــود میدانــد
در بخشهــای دیگــر ایــن یادداشــت ســخن خواهیمگفــت.
« .2به خود اختصاص دادن» گرتهبرداری است ←( .سمیعی گیالنی)177 :1389 ،
 .3حنایــی کاشــانی  Interpretationرا تأویــل و  exegesisرا تفســیر ترجمــه کــرده و میــان
تفســیر و تأویــل تمایــز گذاردهاســت .بابــک احمــدی نیــز  Interpretationرا تأویــل و
 commentaryرا تفســیر ترجمــه کردهاســت ← .حنایــی کاشــانی1 :1393،؛ احمــدی،
 :1382برابرنامــۀ واژگان.
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 .4گفتنــی اســت واژۀ  Trendنیــز معنایــی نزدیــک بــه واژۀ  currentدارد و کاربــرد چندانــی
در ادبیــات و نقــد ادبــی نــدارد .ا گرچــه نگارنــدۀ ایــن ســطور در جس ـت و جوهــای خــود
ً
کاربردهایــی انــدک از ایــن اصطــاح را در برخــی متــون نقــد و نظریــه یافــت .مثــا در ایــن
عبــارت Recent Trends:کــه نــام فصلــی اســت در ایــن کتــاب:
Carter, David. Literary Theory, in 2006 by Pocket Essentials.
.5البتــه شــفیعیکدکنی در پاورقــی ص 101ادوار شــعر فارســی ایــن واژه را یکبــار بـهکار بــرده:
«هنــوز جریانــی هــم بــه عنــوان شــعر ســنتی در ادب مــا وجــود دارد »...گفتنــی اســت ایشــان
در پاورقــی صفحــۀ  83یــادآوری میکنــد کــه کل نوشــتۀ او و کل بحــث بــه صــورت ســخنرانی
بــوده و پــس از دیــدن صــورت نوشــتاری آن ،حاشــیههای کوتاهــی بــر آن نوشــته کــه هنــگام
نوشــتن ایــن حاشــیهها ،مســئلۀ چــاپ مــورد نظــر ایشــان نبودهاســت.
6. Validity in Interpretation
 .7بــرای آ گاهــی از برخــی نظریــات هیــرش دربــارۀ معنــا و برداشــت کالســیک او در ایــن زمینــه
(و تشــابهات آن بــا اظهارنظرهــای نویســندۀ مــورد نظــر مــا) ← احمــدی ،بابــک:1382 ،
صــص .)589-605
 .8فقــط بــرای نمونــه در مــورد تأ کیــد نویســنده بــر نیــت مؤلــف میتــوان ایشــان را ارجــاع
ً
داد بــه کشــف بــزرگ فرویــد ،یعنــی ناخــودآ گاه و پرســید منظــور ایشــان دقیقــا کــدام مؤلــف
اســت .افــزون بــر ایــن ،میتــوان یــادآور شــد کــه معنــا امــری گفتمانــی اســت و معنادهــی متــن
تحتتأثیــر عواملــی گونا گــون شــکل میگیــرد.
 .9این کاربرد «بهشدت» نیز غلط است.
( .10اصل کتاب سال 2000منتشر شدهاست).
 .11پاینده ،حسین :1385 ،صص .41-59
 .12پاینده ،حسین :1382،صص.215-220
 .13بخــش پنجــم از فصــل دوم بدنــۀ اصلــی کتــاب اســت .ایــن بخــش «نمونــۀ شــعرها و
تأویلهــا و نقــد و تحلیــل آنهــا» نــام دارد .در ایــن بخــش ،نخســت شــعرهای هــر شــاعر
ســپس تأویلهــای آن و ســرانجام نقــد و تحلیــل هــر تأویــل آمدهاســت .ایــن بخــش از
صفحــۀ  193تــا صفحــۀ  479یعنــی  289صفحــه را در بــر میگیــرد .ســهم مطالــب نویســنده از
ایــن صفحــات ،بــه  40صفحــه هــم نمیرســد.
 .14این کتاب در سال  1392بازنشر شدهاست.
کتابنامه
احمدی ،بابک ،1382 .ساختار و تأویل متن ،چ  ،6تهران ،نشر مرکز.
براهنی ،رضا ،1371 .طال در مس (در شعر و شاعری) ،تهران ،انتشارات بزرگمهر.
بالیشــر ،یــوزف ،1389 .گزیــدۀ هرمنوتیــک معاصــر .ترجمــۀ ســعید جهانگیــری ،آبــادان،
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انتشــارات پرســش.
پالمــر ،ریچــارد ،1393 .علــم هرمنوتیــک ،ترجمــۀ محمدســعید حنایــی کاشــانی ،چ ،8
تهــران ،نشــر هرمــس.
پاینــده ،حســین ،1384 .نقــد ادبــی و دموکراســی (جســتارهایی در نظریــه و نقــد ادبــی
جدیــد) ،تهــران ،انتشــارات نیلوفــر.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،1382گفتمــان نقــد (مقاالتــی در نقــد ادبــی) ،تهــران ،انتشــارات
روزنــگار.
پورنامداریــان ،تقــی(1381 .الــف) ،ســفر در مــه (تأملــی در شــعر احمــد شــاملو) ،تهــران،
مؤسســۀ انتشــارات نــگاه.
سال اول ،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ4-3
پاییز و زمستان  1394ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1381ب) ،خانــه ام ابــری اســت (شــعر نیمــا از ســنت تــا تجــدد) ،چ ،2
تهــران ،انتشــارات ســروش.
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تلطف ،کامران ،1394 .سیاست نوشتار .ترجمۀ مهرک کمالی ،تهران ،نشر نامک.
ســمیعیگیالنی ،احمــد ،1389 .نــگارش و ویرایــش ،چ  ،10تهــران ،ســازمان مطالعــه و
تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها.
شــفیعیکدکنی ،محمدرضــا ،1380 .ادوار شــعر فارســی از مشــروطیت تــا ســقوط ســلطنت،
تهــران ،انتشــارات ســخن.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،1390بــا چــراغ و آینــه (در جســتجوی ریشــههای تحــول شــعر
فارســی) ،تهــران ،انتشــارات ســخن.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،1376موسیقی شعر ،چ  ،5تهران ،انتشارات آ گاه.
شمس لنگرودی ،محمد ،1378 .تاریخ تحلیلی شعر نو ،تهران ،نشرمرکز.
معین ،محمد ،1388 .فرهنگ فارسی ،چ ،26تهران ،امیرکبیر
انوری ،حسن ،1390 .فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،نشر سخن.
کریمــی حــکا ک ،احمــد ،1393 .بــود و نمــود ســخن (متــن ادبــی ،بافتــار اجتماعــی و تاریــخ
ادبیــات) ،تهــران ،نشــر نامــک.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،1386طلیعــۀ تجــدد در شــعر فارســی ،ترجمــۀ مســعود جعفــری،
تهــران ،مرواریــد.
دهخدا ،علیا کبر ،1390 .لغتنامه دهخدا ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
وانســهایمر ،جوئــل ،1381 .هرمنوتیــک فلســفی و نظریــۀ ادبــی ،ترجمــۀ مســعود علیــا،
تهــران ،انتشــارات ققنــوس.
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