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حسنآبادي

*

انشج م کنرم شبان و ا باات فا سیت انشگاه فر وسی مشهد

ماان مننقدانت صاحبنظران و ااعران
گاه بااناه ناز گفنه اده) وج

شمانة اعر ن م فا سی سه تلقی اش مانافست (که

ا  :نخستت من نی که معة الً اش يدگاهها و اص ل ا بی و

هنرم برگرفنه و با امضام فر يا افرا م باعن ان مانافستت بااناه يا عناوين يگر مشابه مننشر
ادهاند .بااناة جنبز ا بی ااهانت بااناة خرو جنگیت بااناة اعر حجم و مانافست غزل
پاشرو اش اين سنهاند .و ت من نی که ذيل عن انهام يا اد پاشان مننشر نشده؛ اما بهعلت
مین ام ويژهت بهعن ان بااناة جريانی خاص اناخنه ادهاند .مقدمة فريدون ت للی بر کنا
رهات مؤخر ضا براهنی
علی معلم امغانی کنا

کنا خطاب به پروانهها و چرا من شاعر نیمایی نیستم و مؤخر
رجع سرخ ستاره اش نة نههام اين سنهاند .س ت ااعا م که

بهعلت فر يا مین ام خاصت بااناة جريان اعرم يا ااعرم خاص تلقی ادهاند .اعر
«افسانه» اثر ناةا ي ااج اش مهمترين نة نههام اين سنه است.

اين پژوهزت به يشهاناسی

مانافست پر اخنه و ويژگیهام آن باان اده است؛ سپس نة نههام ااخص تلقیهام سهگانه
اش مانافست معرفی اده و ا امهت نقد و تیلال چگ نگی ايجا اين سه تلقی
و پسامد ن فا سی (اش ناةا تاکن ن) آمده است.
واژههاي كلیدي :اعر معاصر فا سیت گفنةان اعرمت مانافست.
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 .1ریشهشناسی مانیفس
و کلةة  manifestو  manifestoاش يشة کلةة التان  manifestusگرفنه اده و
بهترتاب اش شبانهام فرانس م و اينالاايی وا

شبان انگلاسی اده است ( Skeat,

 .)1881اين احنةال هم هست که مسنقام اش من ن التان به شبان انگلاسی وا اده و اش
و کلةة  manusبهمعنام « ست» و  festusبهمعنام «ش ن» ساخنه اده بااند.
چها وجه فعلیت اسةیت وصفی و قادم بهکا می و .

وجه

کلةة manifest

اسةی «امر بديهی و آاكا » (هةانجا) و «ن انه و بااناه» ()Smiths, 1872ت

وجه

وصفی « وانت آاكا ت بديهی و واضح» (هةانجا)ت

وجه فعلی «آاكا ادن (کر ن)ت

وان ادن (کر ن) و گش ن» ( )The Oxford English Dictionary, 1970و
وجه قادم «آاكا ا و بهوض ح» معنا می هد .اين کلةه کا کر معنايی مذهبی ناز ا ؛
ترجةههام انگلاسی من ن مذهبی پربسامد است و

بهگ نهام که

چها وجه يا اده بهکا
انالیل)  09با

4

بهکا فنه است.

و

2

فنه است.

آنها

هر

مشه ترين ترجةههام عهدين (تورا

و

قديةیترين ترجةة انگلاسی قرآن كریم ( 441 )Sale, 1734با

اما معنام اولاة « manifestoن انة صريح و ستن انه» ( )Skeat, 1881است که
اش  manifestکمکا بر تر و به معانی امروشم اش مانافستت يعنی سند و منن صريح
معنبرت نز يکتر است .کلةة مانافست

اين معنا اش شبان انگلاسی وا

شبان فا سی

اده و فرهنگن يسان فا سی آن ا معا ل «بااناه» انسنه و تعريفهايی برام آن
ن انهاند« :اطالعاه يا ن انهام که اش س م ساشمانت حز

يا اخص مسئ لی صا

ا » (فرهنگ فا سیت ذيل «بااناه»)؛ «ن انهام که برنامة عةل يک اخصات يا ولت يا
گروه سااسی
«ن انه ام که
يا ا بی خ
يک حز

آن مشخص ا » (فرهنگ واژههام مص

فرهنگسنانت ذيل «بااناه»)؛

آنت يک گروه يا حز ت نظريات سااسیت اجنةاعیت مذهبیت فلسفی و
ا اعال میکنند؛ مرا نامه» (فرهنگ عةادت ذيل «مانافست»)؛ «سندم است که

سااسی مننشر میکند.

اين سند برنامهها و هدفهايی ا که پس اش

ست گرفنن قد ت بايد نبال کند مشخص میا  .مانافست باشنر ت افقی ماان

سال  /3اةا 04

گروههام

مانافست و تلقی اش آن

17

گفنةان اعر مد ن و پسامد ن فا سی

ونحزبی ا باان میکند و بهمعنام يک برنامة ت افقاده ناست» (لغتنامة

هخدات ذيل «مانافست»).

 .1-1مانیفس

بهمثابة دستورالعمل

هةانگ نه که اش تعريفهام قام سی فا سی برمیآيد -که هةس با فرهنگهام لغت
انگلاسی ناز است -مانافست

تلقی منداول و منأخر مننی است که گروه يا ااخاصی

آن ا ن انه بااند و حاوم اص لت ايدههات آ مانها و ...آن گروه يا ااخاص بااد.
نخسنان مانافست بهمعنام « ستن انه»

براون

شبان انگلاسی ا سر ت ما

0

قرن

هفدهم ماال م بهکا بر ( )Skeat, 1881و سپس جان او س لا ان 0با اننشا مقالهام
ج الم 4301

نشرية  U.S. Magazine & Democratic Reviewبه آن سةات

بخشاد ( )The Oxford English Dictionary, 1970: 817و عبا ت manifest destiny

ا که اغلب با حروف بز گ ن انه میا ت سةاً وا
اش اين مقالهت کنا

مانیفس

عانی اين معنا ب « .اين کنا

ا باات سااسی جهان کر  .پس
1

ن انة کا ل ما کس و فر يک انگلس تجلی و نة
اولان با

 24ف يه  4303مننشر اد و اش آن هنگا

تاکن ن يكی اش تأثارگذا ترين مننهام سااسی ناا بهاةا می و » ( Seymour-Smith,

 .)1998: 251اکثر قريب بهاتفاق کة ناستهام ناا اين کنا
می انسنند .مین ام اصلی اين کنا

ا مرجع تفكرات خ

چگ نگی سرنگ نی سرمايه ا م با عةل انقالبی

پرولنا يا و حرکت بهس م جامعهام بیطبقه ب  .بساا م اش جةلههام اين کنا
ط ل سالها اعا کة ناستهام جهان ب
می فت .سالها بعد و
سندم گفنه اد که احزا
هدفهام حز

پس اش

و اش حاث اثرگذا م مننی بیبديل بهاةا

قرن باسنم ماال مت تیت تأثار اين کنا
مخنلف سااسی آن ا مننشر و

«مانافست» به

آن سند برنامهها و

ست گرفنن قد ت ا مشخص میکر ند؛ بنابراينت اش اين

حاث مانافست ا میت ان مجاشم اش ن ع خاص به عا

انست که ابندا فقط به

مانافست کة ناست و باگذات شمانت کمکم به هر منن سااسی اطالق میاده است.
مانافست با ويكر هنرم و ا بی ا نخسنان با ژان م ئا
سةب لاسم»

سال 4331

1

با اننشا «مانافست

وشنامة فیگارو میقق کر (سادحسانیت  .)104 :4031پس
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اش آنت سنت مانافستن يسی به يكی اش ويژگیهام جهان مد ن و پسامد ن تبديل اد
و مكنبهايی هةچ ن ف ت يسمت ا ائاسمت س
مرتبط با مكنبهام خ
مانافست مشه
ما کس

«س

اننشا کنا

بهمنظ

7

تباان ايدههايشان پر اخنند .آند ه برت ن که ن يسند

ئالاسم» استت سنت مانافستن يسی ا برگرفنه اش عةل کا ل
می اند و اين سنت ا يا گا وم میخ اند (سلاةیت

مانیفس

 )1 :2444که تا شمان حال ناز ا امه ا
میک اند ايدهها و اص ل خ
با تأمل

ئالاسم و ...به اننشا مانافستهام

و جريانها و مكنبهام ا بی و هنرم

ا با اننشا سةی مانافست به جامعه عرضه کنند.

3

تعريفهام بااناده اش مانافست میت ان آن ا مننی انست که حاوم

مجة عهام اش ايدهها و اص لت و آ مانهام سااسیت اجنةاعیت هنرم و ...است که فر
يا افرا م آن ا امضا يا ا ائه کر ه بااند و بنابر معنام ذاتی اين کلةهت خاصات
« وانگرم و آاكا کنندگی» اانه بااد .مانافست چازم ا آاكا میکند که تا پاز
اش آن آاكا نب ه است .اين آاكا نب ن مةكن است ناظر بر ابداعِ مسب ق به فقدان
بااد؛ به اين معنا که مانافست امرم ن
امرم است که گرچه وج

ا ارح می هد يا ناظر بر پر ه بر اانن اش

اانهت تاکن ن پ ااده ب ه است.

اسنفا ه اش کلةة

مانافست میت ان پرساد که چه چاز مانافست يا آاكا میا .

لِ وضع مفه میِ

فعل «آاكا کر ن» هر سه وجه گذانهت حال و آينده وج

ا ؛ به اين معنا که وجه

فعل «آاكا ادن» چه گذانه باادت چه حال و چه آيندهت اين خاصات ا ا
سه شمان ا يکجا اانه بااد .واقعت آاكا کر ن
ن

که هر

وضع مفه میاش مةكن است

افكندن بر جزئی اش گذانه بااد که بدون پديدا م يا باشيابیِ شمانة آنت گذانه ا

تیت ناروم فراخ انی ِتا يخیت

شمان حال حاضر میکند (کةالیت  .)4092با اين

مفه ت مانافست اباه به عبا اتی است که

کنب مقد

با ها اسنفا ه اده است:

«بهشو م بر ت آاكا میا » .با اين يدگاهت مانافست وانکنند حقايقی است که
پس حجا هام گ ناگ ن پنهان ب ه و
بهط

شمان ن انا ِ مانافست آاكا میا .

خالصهت مانافست ا ام اين ويژگیهاست :مننی اش لیاظ ا بی واضح و

وان و فاقد تعقادت اغلب حاصل تفكر و ت افق جةعیت و حاوم اصل /اص ل و
ايدههام تاشه که به ص ت سةی

جامعه مننشر اده بااد؛ بنابراينت مننهام

مانافست و تلقی اش آن
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قالبهام غار سةی هةچ ن ابنامهت سايتهام ايننرننی نامعنبرت

صفیات اخصی و ...مننشر اده و میا ندت مانافست ناماده نةیا ند .هدف اصلی
مانافست باان اص ل و ايدههاست و معة الً به تقابل با جريانی پاز اش خ

میپر اش

و ن يسنده(گان) آگاهانه مانافستن يسی ا برام اين تقابل برگزيده است؛ پس
مننهايی مانند اعرت اسنان و ساير ژانرهام ا بی مانافست ناماده نةیا ند؛ شيرا
هدف اصلی

آنهات آفرينز ا بی ب ه و معة الً

و وض ح وج

ندا .

منن آنها (بهويژه اعر) وانايی

 .2-1مانیفس نویسی در شعر معاصر
مانافستن يسی بهمعانی يا اده يكی اش ويژگیهام هنر و ا باات مد ن و پسامد ن
جهان است.
است؛ اما اين امر

قرن اخارت مانافستهام هنرم و ا بی فراوانی

جهان مننشر اده

اعر مد ن و پسامد ن فا سی نهتنها سابقة ط النی ندا ؛ بلكه به

آن ت جهی نشده و مانافستهام سةی اعر مد ن فا سی به تعدا انگشنان يک ست
هم نةی سد.
بان مننقدان و ااعران معاصر فا سیت اش سال  4044تاکن نت تلقیهام منفاوتی اش
مانافست يده میا .

واقعت مانافست يكی اش عناصر گفنةان اعر معاصر فا سی

است که تلقیهام منعد اش آن وج

ا  .مطالعة اين تلقیها اش يک س و نقدت تیلال

و ارح تفاوتهات تعا ضها و همپ اانیهام تعا يف اش س م يگرت
گفنةان اعر معاصر ايران مفاد خ اهد ب .

تیلال کلی

اين مقاله به باانت نقد و تیلال اين

تلقیها میپر اشيم .پرسز اساسی اين است که يشة ايجا اين تلقیهام چندگانه
چاست و اين تلقیها تا چه مازان با ويژگیهام يا اده اش مانافست هةخ انی و
اانراک ا ند.
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 .2پیشینة تحقیق
آنها اش مانافستهام اعر معاصر نا بر ه

کنا ها و مقاالت شيا م ن انه اده که

و تیلالهايی بر آنها نگاانه اده است که اش آن جةله میت ان به م ا

شير ااا ه

کر :
از سکوي سرخ ( ويايیت  4017الف)ت ه ک عقل بهوق
شعر فارسی از مشروطی

تا سقوط سلطن

(اةس لنگرو مت )4074ت در خلو

اندیشیدن ( ويايیت ) 4017ت ادوار

(افاعی کدکنیت )4019ت تاریخ تحلیلی شعر نو

روشن :بررسی نظریهها و بیانیهها در شعر معاصر (از

نیما تا امروز) (اا خ استت )4030ت عبار

از چیس ؟ ( ويايیت )4031ت با چراغ و آینه؛ در

جستالوي ریشههاي تحول شعر معاصر ایران (افاعی کدکنیت .)4094
سنهبندم تلقیها اش مانافست برام نخسنان با
است؛ ناز تاکن ن هاچ تیقاقی بهمنظ

اين پژوهز ا ائه و تیلال اده

پاسخ به پرسز اصلی اين جسنا انجا نشده

است.
 .4گفتمان شعر مدرن و پسامدرن
باشنر مننقدان و ااعران معاصر بر اين هم اسناناند که اعر ناةا ي ااج نةايند اعر
مد ن فا سی است و بساا م بر اين امر صیه گذاانهاند که ناةا هم
اعرم و هم

ااعرمت آغاشگر مد ناسم

باان نظريههام

اعر فا سی است .ناز اين امر بساا

بديهی مینةايد که تعدا م اش ااعران پس اش ناةا سالهاست که اش اص ل و م اشين
اعر ناةا بهعن ان اعر مد ن عب

کر ه و تجربة وضعانی پستمد ن ا

فا سی قم ش هاند .ااعرانی هةچ ن ضا براهنیت علی باباچاهی و ...اعاه ا عب

اعر
اش

اعر ناةا و سادن به وضعات پستمد ن هسنند و بر اين امر پام فشر ه و برام اثبات
آن تالشهام فراوان کر هاند.

ط ل  90سال اخارت

کنا ااعران مد ن و

پسامد نت مننقدانی ب هاند که هما ش ااعران به نقد نظريههات آ ا و اعر ااعران
پر اخنهاند و اش س يی ناز مجالت ا بیت کنا هام اعرت انجةنها و میافل ا بی و...
عرصة تضا

نظرهام مننقدان و ااعران ب ه است .مجة عة اين نظرهات جدالهام

قلةی و ...گفنةان اعر مد ن و پستمد ن ايران ا تشكال ا ه است.
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گفنةان اعر مد ن و پسامد ن فا سی

اين فضام گفنةانیت برخی ااعران بساا مؤثر ب ند و برخی يگر اثر کةنرم
اانند .ااعرانی هةچ ن ناةات اامل ت فريدون ت للیت نا

نا پ ت يداهلل ويايیت

سادعلی صالییت من چهر آتشیت ضا براهنیت علی عبدالرضايیت اةس آقاجانیت
میةد آش ت اب الفضل پااات ها م خ انسا م و میةدسعاد مارشايی اش اخصاتهام
گفنةانساش ب هاند و پرويز ناتل خانلرمت اسةاعال ن معالت میةد حق قیت
میةد ضا افاعی کدکنیت اةس لنگرو مت علی باباچاهی و ضا براهنی اش شمر
مننقدان گفنةانساش اعر مد ن و پسامد ن فا سی بهاةا می فنهاند.
اين پژوهزت فضام گفنةانی اكلگرفنه اش نظريهها و نظرهام مكن
گفنةانساش و جريانساش

کنا آ ام مكن

مننقدان مؤثر

ااعران

فضام گفنةانی يا اده

ا گفنةان اعر مد ن و پسامد نت و سالهام  4044تا  4090ا و مد ن و پسامد ن
اعر فا سی نامادهايم .البنهت بديهی است که اين نا گذا م هرگز به اين معنا ناست
که هةة ااعران اين و ه ا ام ويژگی مد نانه و پسامد نانه هسنند .ااعران فراوانی
اين و ه نهتنها مد ن ناسنند؛ بلكه کامالً براسا

ب طاقام اعر کالساک فا سی

فعالات میکنند.
 .1-4تلقیهاي چندگانه
هنگامیکه يداهلل ويايیت اش ااعران مؤثر
( )4092هنگا پرسز

گفتوگ يی

جريان اعر حجمت

اعر

با مانافستهام اعر معاصر پاسخ می هد« :مگر

معاصر فا سی مانافسنی جز مانافست اعر حجم ا يم؟» احنةاالً اش کلةة مانافستت
معنام منن امضااده و سةی ا نظر ا  .وقنی میةد آش ت اش ااعران جريان اعر
منفاوطت

گفتوگ يی ( )4031اعال میکند« :اعر منفاوط بااناه ندا »ت اش کلةة

بااناهت مسلةاً چازم جز منن امضااده و سةی ا نظر ندا  .اما وقنی ن يسندهام
کنا

خ ت اعرهام «عشق عة می» و «اعرم که شندگیست» ا مانافست اعرهام

اجنةاعی اامل مینامد (اا خ استت )471 :4030ت حنةاً نظر وم
منفاوت با آ ام ويايی و آش

است و تعريفی يگر اش مانافست

با

مانافست

ذهن خ

هنگامیکه انشج م کنرم انة شبان و ا باات فا سی مؤخر ضا براهنی

ا .
کنا
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خطاب به پروانهها ا مانافست اعرم وم می اند (شهرهوندت  )211 :4031و مننقدم يگر
قاقاً برعكس ومت تةا ااعا اين کنا
)272 :4039ت بايد يدگاهشان
()20 :4079

کنا

خ

ا مانافست اعرم براهنی میخ اند (معةا ت

با مانافست بساا منفاوت بااد .وقنی اب الفضل پااا

مقالة «حرکت و اعر» ا -برخالف نظر بساا م -مانافست

اعر حرکت نةی اند و اش عن ان نها ن مانافست بر آن خ

ا م میکندت حنةاً نظر او

با انديشة کسانی که اين مقاله ا مانافست می انندت تفاوت ا
يگر (پااات )4090ت کنا

مصاحبهام

و وقنی

صور و اسباب در شعر امروز ایران ن انة اسةاعال ن معال ا
با

مانافست اعر م ج ن می اندت نظرش

مانافست تغااراتی کر ه است .وقنی

افاعی کدکنی اعر «افسانة» ناةا ي ااج ا مانافست ااعران مانناک میاةا
جايی يگر مقدمة ت للی بر کنا

و

رها ا مانافست ه ا ا ان مانناسم ايرانی می اند

(هةانت )72ت بايد بر سی کر چه تعريفی اش مانافست

ذهن وم وج

که قا

ا

است هر وم اينها ا شير سقف مانافست اعرام مانناک بنشاند .وقنی مننقدم اش
جنگی» باعن ان «اعا » يا میکند (تسلاةیت

بااناة سةی «سال بلبل» و گروه «خرو

)411 :4037ت بايد بر سی کر که او چگ نه به بااناه مینگر که تا اين مازان تفاوت معنا
آن ايجا کر ه است .وقنیکه مننقدم مشكل غزل ساةان بهبهانی ا اين می اند که
وم

غزلهايز بااناه صا

سااسی ايج ا

میکند (طالبینژا ت )4030ت احنةاالً اش بااناه معنام عا

نظر گرفنه است .هنگامیکه افاعی کدکنی ()299 :4094

خ ت نامة فر م به فر

يگر

میخ اندت مسلةاً چازم اش بااناه

با

کنا

اعر و ااعرم ا اولان بااناة اعر فا سی

ذهن ا که با هةة م ا پاشان منفاوت است.

تعد و تل ن

نظرهام ااعران و مننقدان و مد ن و پسامد ن فا سی نشان

با

ا  .با نگرای

می هد که

مانافست تلقیهام چندگانة مهم و ايجی وج

اننقا م میت ان اين نظرها ا ذيل سه تلقی گر آو
وج ه مخنلف مانافست است و

که

بساا م م ا

برگرفنه اش

مصداقها تفاوتهايی ا :

تلقی اول :مننی که سةاً با عناوينی هةچ ن مانافستت بااناه يا اعالماه مننشر اده و
حاوم اص ل و نظرهام جديد با اعر فا سی بااد و امضام فر يا گروهی هةراه
آن بااد .م ا شير نة نههايی اش اين تلقی

اعر معاصرند:

مانافست و تلقی اش آن
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مهرماه

کنر تند -کاا

باست صفیه طی

مننشر کر  .اواخر سال 4049ت تند کاا «ااهان  »2ا

پنجاه نسخه مااان و پخز کر و يک نسخه اش آن ا بههةراه ستن يسز به
کنابخانة مجلس سپر  .وم بان سالهام  4043تا آبان و آذ 4022ت  21ااهان ا
مننشر کر و بعدها ناز بر تعدا آن افزو ؛ ولی آخرين ااهان و نخسنان ااهان تفاوت
کافی با هم ندا ند (لنگرو مت  .)244-492 /4 :4074باسنانگرايیت ترکاب نظم و نثر باعن ان
«نثم» و بالههام ااهان اش مهمترين عناوين
سالهام اوج خفقان و سانس

اين ااهانها هسنند .اين بااناه

پهل م اول مننشر اد.
سال  4004باعن ان «سال بلبلت امضام انجةن هنرم

ب .بیانیة خروسجنگی:

مجلة خروسجنگی بهچاپ ساد.

خرو جنگی -غريبت ااروانی و ايرانی»

ه انگ ايرانی با عناوينی هةچ ن «پاشروم معاصر ايران» و «پد اعر س
فا سی و اعر ن م عرفانی ايرانی» اش اعضام اصلی و اثرگذا
انجةن هنرم «خرو

و

ئال

و فعالات

جنگی» ب ه و اش ااعران ااخص اين جريان ا بی است (هةانت

 .)099-097مبا شه با کهنهپرسنان

تةا نة هام هنرمت تأکاد بر ناب م تةا مجامع

طرف ا هنر قديم و تأکاد بر تفكر مبننی بر انز ن اش م ا م است که

اين بااناه

بر آنها تأکاد اده است .لین اين بااناه بساا خشن است و آنگ نه که اش عن انز ناز
برمیآيدت خروای علاه جريان سننی ايران است.
ج .مانیفس

شمسنان 4003ت با امضام  44نفر اش ااعران و هنرمندان

شعر حالم:

يگر انهها مانند سانةات اسنانن يسی و ...سةات پادا کر و پس اش گذات باز اش
چها

هه اش اننشا آنت هةچنان

ا  .نخسنان با قههام ظه
ااعا م اش باژن اسال پ
کر ندت ويايی تنها فر م ب
و اعرم خ
براسا

نة

با بندها و گزا ههام اين بااناه بیثهايی وج
اين جريان

کنا

دلتنگیها اثر يداهلل ويايی و

پادا کر  .اش ماان تةا کسانی که اين بااناه ا امضا
که حجم سرايی ا ا امه ا و با ت ضایات و من ن نظرم

شنده نگه اانن اين جريان ک ااد .سادن اش واقعات به فراواقعات

اسپاسةاننال 9يا فضام ذهنی و حرکت

سه بعد و پريدنهام سهبعدمت
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و م اش حجر

وغِ تعهد و ت جه ويژه به جا وم واژههات بیث تعهد ونی و و ام

س ئالاسم ب ن اش عناوين م
د .مانیفس

کنا

غزل پیشرو:

ت جه

اين بااناه است ( ويايیت .)4014

سال  4034بانا «اعالماة ک تام خ کا »

مقدمة

چه؟ ریک هاي جوان اثر ها م خ انسا م بهچاپ ساد« .وم نا مانافسنز ا

اعالماة ک تام خ کا که ايها و ااا اتی به ات ماتاسم ذهنی س ئالاستها ا
بساا م اش بخزهام اين مانافست به اقندا سااسی حاکم

گذاات [ ]...خ انسا م

بر اعر اعنراض کر » (مهدمت  .)4094م ا

مهم و کلادم ااا هاده

اين مانافست

عبا تاند اش .4 :ايجا اثرم ااعرانهت منفاوت و تاشه که بن اند همشمانت خاصاتهايی اش
مكنب کالساسم تا وضعات پستمد نانه ا اانه بااد .2 .اثرم که ضةن تأويلپذيرم
شيا و سادن به پل الاسم

خ ت به آشا م خ

منن و

ا امهت به آشا م انسان و

ونز ست يابد .0 .اثرم که بن اند ج ا گ م مطالبات انسان قرن باستويكةی با
ذائقههام مخنلف باادت به ا ائة ع امل شيبااناخنی جديدم برام مخاطبانز هةت
گةا

و

ح شههام مخنلف قابلات اجرام شيا م اانه بااد .0 .اثرم که اين

ظرفات ا اانه بااد که ضةن پذيرش علم اننقا م
جريانهام يگر بش
اسا

و

خ ت مرکز ت لاد و پادايز

ص ت لزو ت باشنشسنگیاش ا اعال کند .1 .اثرم که

پادايز آن ت لدم طباعی ب ه و برپاية فضالت ااعرانگی و اتفاق بهوج

آمده

بااد؛ هرچند با کةنرين نظا ت عقالنی .1 .اثرم که برپاية عد قطعات و نسبات اكل
گرفنه بااد .7 .اثرم که القاکنند يک وح مشنرک جةعی ب ه و تا حد امكان
ترجةهپذير بااد (خ انسا مت .)02 :4094

تلقی دوم :مننی که با عناوين مانافستت بااناهت اعالماه و ...اننشا ناافنه است؛ اما
میققان و مننقدان ا بی و ااعران يگر اش آن بهعن ان مانافست و بااناة جريانی خاص
نا بر هاند .مقدمهها و مؤخرههايی که

ابندا و اننهام مجة عههام اعر چاپ

ادهاندت و نامهها و مطالب اننقا م ااعران و ن يسندگان
يگرگ نة اعر اش اين شمرهاند .م ا
معاصرند:

با

اا ههام مد ن و

شير نة نههام مهةی اش اين تلقی

اعر
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الف .نامهها ،دس نوشتهها و كتابهاي نیما یوشیج :اش آنجا که ناةا ي ااج هاچگاه
مننی ا بهعن ان مانافست يا بااناة اعرم خ
ومت برام

مننشر نكر ت مننقدان و ااعران پس اش

يافت اص ل کلی اعر ناةايی -با ت جه به اهةات فراوان آنها -ناگزير

نامههات ستن انهها و حنی گفتوگ ها و سخنرانیهام وم ا م
کنا

ا هاند .برخی ت ضایات ناةا

مداقه قرا

حرفهاي همسایه ا مانافست اعر ناةايی

می انند (گلمیةدمت )2440؛ بنابراينت تةا نامههات ستن انهها و کنا هام ناةا ي ااج
عةالً مانافست اعرم وم هسنند.
ب .مقدمة فریدون توللی در ابتداي كتاب رها :اين مقدمه

بان مننقدان و ااعرانت

بااناة ه ا ا ان مانناسم اناخنه اده است (افاعی کدکنیت  72 :4019و  .)292 :4094ت للی
اين مقدمة «اديداللین» بر ه ا ا ان سبک سننی و کهن با ن عی طنز اا ا تاخنه و
(ايةاژ)هام کلاشهام اعر آنها و ناز واژگان مكر و کهنهاان ا که اغلب

انگا

حاوم م ساقی نب ت به ب تة نقد کشاده است.

اين بااناهت اص ل و ق اعدم اشجةله

هةاهنگی قاق اوشان و حاالتت تاشگی مضامانت تشباهات و اسنعا اتت بیقادم
گ ينده
خ

کا بر صنايع بديعیت پرهاز اش آو ن قافاهها و

ا م اش پ االگذا م

بی

يفهام ا ا ت و

اعر آو ه اده است .بعضی اش عن انهام اين

بااناه ضدونقاض است؛ ولی به هر حال اين بااناه و اَعةال حاماان آن اعر فا سی ا
برام چندين سال به میاطی کشاند که پر اش «ترکابات تاشه» و «ن
میدو به غزلهام عااقانه و تجا
ج .مقالة «حرك

مهنا » ب

و

غمانگاز (افاعی کدکنیت .)444-99 :4073

و شعر» :اعر حرکت نخسنان با

و اعر» اش اب الفضل پااا مطرح اد .مقالة مذک

سال 4070
آن شمان م

مقالة «حرکت
ت جه بعضی اش

ااعران قرا گرفت .سالها بعدت پااا با نظرخ اهی اش برخی ااعران و مننقدانت به
جرح و تعديل آن مقاله پر اخت و
آن عالوهبر

ج مسائل نظرم

سال  4079کنا
با

حرك

و شعر ا چاپ کر که

اعر حرکتت نة نههايی اش اعر ااعران

مرتبط با اين جريان ا آو ه است .هرچند پااا ( )20 :4079منن مقالة يا اده ا بااناه
نةی اندت اين مقاله و کنا

يا اده بهعن ان بااناة اعر حرکت

جامعة ا بی ايران

اناخنه اده است .سفادخ انیت خ انز اعر ت سط مخاطبت حرکت برونی و

ونی
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اين بااناه

اعرت و اسنیالة واحدهام تشكال هند تص ير اش مهمترين عبا ات
هسنند.
د .مؤخرة رضا براهنی در كتاب خطاب به پروانهها:

سال  4070مجة عة اعر

خطاب به پروانهها با مؤخر مفصلِ «چرا من يگر ااعر ناةايی ناسنم» اش براهنی مننشر
هم حاوم نظرية ضا براهنی

اد .اين کنا

با

اعر پسامد ن است و هم اجرام

عةلی آن

چند اعر .بخز اول کنا ت اش صفیة  4تا 424ت ااعا وم و صفیه 424

تا پايان کنا

مؤخره ا اامل میا  .همشمان با اننشا اين مجة عهت مقاالتت کنا ها

و ترجةههام بساا م

با

بیث پسامد ن بهچاپ ساد و پسامد ن و ا باات

پسامد نی بیث اغ میافل وانفكرم اد.

اين مؤخرهت وم ابندا تضا ها و

تناقضها ماان نظريه و اجرام اعرم ناةات و تضا ها و تناقضها ماان نظريه و اجرام
اعرم اامل (

و ااعر مد ن) ا نشان می هد و سپس اش ل آن تناقضها و

مقا

تضا ها اص ل اعرم خ

ا بهعن ان عب

اش اعر مد ن ايرانی عرضه میکند.

ه .مؤخرة دو مالموعهشعر با نامهاي نمنم باران و عقل عذابم میدهد :علی باباچاهی
اين و مؤخره
به چها

م

کلاات اعر پساناةايی ت ضایاتی می هد و قرائت اعر ا

سنة کلی تقسام میکند :قرائت پاشاناةايیت قرائت ناةايیت قرائت غارناةايیت

و قرائت پساناةايی و پس اش آن .او مؤلفههام اعر پساناةايی ا با ذکر نة نههايی اش
اعر ااعران معاصر و ت ضایات فراوان ارح می هد (باباچاهیت  407-420 :4071و :4079
.)411-414

اش يگر نة نههام تلقی و عبا تاند اش :مؤخر علی معلم امغانی
رجع

کنا

سرخ ستاره (بهعن ان بااناة اعر انقال )ت مصاحبة  .آشا با فروغ فرخزا

نشرية آرش (بهعن ان بااناة ااعران پاشرو)44ت مقالة «

جستوج م ه يت اعر

تجسةی» ن انة اسةاعال ن معال (بهعن ان بااناة اعر پالسناک) و کنا

صور و

اسباب در شعر معاصر ن انة اسةاعال ن معال (بهعن ان مانافست اعر م ج ن ).
تلقی سوم :اعرم که بهعلت ويژگیهام مین ايی و ساخنا مت مانافست ااعر يا
جريانی خاص انسنه اده است .اش بعد مین ات گاه ااعر يدگاهز ا

اعر

با

ساشوکا اعرش باان کر ه است؛ مانند اعر «قطعنامه» اثر احةد اامل ت اعرهام «عشق

مانافست و تلقی اش آن
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عة می» و «اعرم که شندگیست» بهعن ان مانافست اعرهام اجنةاعی احةد اامل و
اعر «مانافست» اثر ها م خ انسا م .گاهی اعر حاوم ويژگیهام مین ايی مرتبط با
مكنب يا جريانی خاص ب ه است؛ مانند اعر «افسانه» اثر ناةا و نز يكی آن با جريان
مانناسم.

برخی م اقع ناز اعر بهعلت ويژگیهام ساخنا ماش م

ت جه قرا

گرفنه و مانافست جريانی خاص اده است؛ مانند اعر «افسانه» اثر ناةا ي ااج با ت جه
به ساخنا ن و بیسابقة آنت اعر «اش ه ش می »...اثر ضا براهنی و اعر «کلاد» اثر
ها م خ انسا م .گاه ناز مجة عة اعرم اش ااعر مانافست اعرم وم ناماده اده
است؛ مانند خطاب به پروانهها اثر ضا براهنی.
بان مننقدان و ن يسندگان فا سیت اين تلقیها حنی با جريانها و مكنبهام
کنا تلقی اصلی (مانافست سةی) من نی يگر هم

غربی ناز ايج است؛ يعنی

بهعن ان مانافست معرفی ادهاند؛ برام مثالت حسان پاينده ( )07 :4070مقدمة ويلاا
و شو ث بر ويراسنة و کنا
خ

وم

اشعار غنایی ا بااناه معرفی کر ه است؛

حالی که

ترجةة اين مقدمه اذعان کر ه است« :اکثر تا يخن يسان انگلاسیت اين

مقدمه ا سند اعال م ج يت جنبز مانناک تلقی میکنند» (هةانجا) .ضا
سادحسانی ()74 :4031

مکتبهاي ادبی مقدمة ويكن

ه گ بر نةايشنامة کرام ل ا

«مرا نامة مكنب مانناک» ناماده است.
 .2-4ریشهیابی تلقیهاي چندگانه
مشاهد اين تفاوت آ ا

بان افرا مخنلف و گاه

نظرهام يک فر ت

هر ذهن

پرسشگرم اين سؤال ا برمیانگاز که لال اين تفاوتها چاست و اين تلقیها اش کجا
يشه گرفنه است.

پاسخ به اين سؤالهات ابندا بايد بر سی کر اصطالح مانافست که

سابقة مذهبیت سااسی و هنرماش
فضام گفنةانی اعر معاصر م

بندن اتهام پاشان ارح ا ه ادت اش چه شمانی
ت جه قرا گرفت و وا بدنة اصلی گفنةان اد.

اصطالح مانافست و بهتبع آن بااناهت نخسنان با
مانافست «اعر حجم» وا

شمسنان  4003با اننشا

فضام گفنةان اعر معاصر اد .تا پاز اش آنت بااناههام

ا بی باعن انهايی هةچ ن نهابت اعالماهت مرا نامه و ...معرفیت ارح و تفسار میادند
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و

آثا مننقدان و ااعران نشانی اش کلةة مانافست يده نةیاد و

آن همت بساا انگشتاةا ب
معاصر میلی اش اعرا

و

آ ام افرا م يده میاد که

گفنةان اعر

نداانهاند .اما با اننشا مانافست «اعر حجم»ت گفتوگ ها و

بیثهام فراوانی اش س م افرا مخنلف
قلةی و کالمی

ص ت وج

با

با ه مفا مانافست اكل گرفت .جدالهام

تعهد و عد تعهدت مصاحبههام يداهلل ويايیت نقدهام گزند

ضا براهنی و مقاالت اسةاعال ن معال
مانافست و جريان وابسنه به آن

با

مانافست و اعر حجم باعث اد

میافل ا بی و نشريات م

ت جه قرا گار .

خ انندگان میت انند برام آگاهی اش چندموچ نی اين جدالهام قلةی و ...به
کنا هام فراوان چاپاده

اين شمانه مراجعه کنند.

اما نخسنان با تلقیهام چندگانه اش مانافستت
فارسی از مشروطی

مجة عة

تا سقوط سلطن

گفنا هام وم

سال  4019و

کنا

ادوار شعر

اثر میةد ضا افاعی کدکنی پديد آمد .اين کنا

انشكد ا باات انشگاه تهران است و

تلقی يا اده برام نخسنان با يده میا

آن هر سه

(افاعی کدکنیت 10 :4019ت  72و  )31و بهعلت

اثرپذيرم فراوان جامعة ا بی آن وشگا اش ن يسندهت اين سه تلقی بهسرعت

فضام

گفنةانی اعر معاصر و نقد معاصر اه يافت و الگ يی به ست ااعران و مننقدان ا .
اين کنا

مأخذ اکثر آثا و پاياننامه هام مرتبط با اعر معاصر ب ه و است و

بساا م اش منابع به تلقیهام سهگانة بااناده

آن با ها ا جاع ا ه اده است.

عالوه بر اينت افاعی کدکنی هنگا چاپ اين کنا ت اول اينكه
انشگاه مطرح ب
کنا

که بر کرسی اسنا م انشكد ا باات انشگاه تهران تكاه ش ه ب

موسیقی شعر او

عة می م اجه ا

مقا مننقد و اسنا

اوج مناشعات ا بی

با

تص ير اعرم ت انسنه ب

و

با اقبال

و اش فضام گفنةانی اعر معاصر فع ابها کند و به بیثهام

ط النی با تص ير اعرم عةالً پايان هد؛ و اينكه افاعی کدکنی يكی اش ااعران
پرطرف ا ب ه است که مجة عة اعر در كوچهباغهاي نیشابور وم
و

سالهام 4014

اوج مبا شات چريكیت بان طرف ا ان اعر مقاومت و وانفكران ستبه ست

میاد و برخی ااعا آن به سرو و شمزمه تبديل اده ب ؛ بنابراينت نظريات وم
با

ا باات ا ام قد ت نف ذ فراوان ب ه و هست .با ت جه به آنچه باان کر يمت

مانافست و تلقی اش آن
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يكی اش يشههام اصلی ايجا اين تلقی سهگانه اش مانافست ا میت ان
کدکنی

کنا

يا اده جستوج کر  .الش است ذکر ا

يگر خ  :با چراغ و آینه و ادبیا
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آ ام افاعی
و کنا

که وم

فارسی از عصر جامی تا روزگار ما اين تلقیهام

سهگانه ا تكرا کر ه و حنی تلقیهام تاشهام اش مانافست به ست ا ه است.
 .3دو ویژگی اساسی مانیفس
ضا براهنی

نخسنان بندهام مؤخر «چرا من يگر ااعر ناةايی ناسنم» عبا اتی

ا که مالکی برام بیث

م

تلقیهام چندگانه

با مانافست خ اهد ب  .وم

میگ يد:
ا ت ضاح می ا و ااعر جديدت مثالً ناةا و

چرا ااعر کهن بهند ت اعر خ

ااعر بعد اش ناةات اعر خ ا ت ضاح می هند؟ علت آن است که فر اعر ااعر
کهنت حنی هر فر و حنی فر تکتک اعرهام او قبالً ت ضاح ا ه اده ب ؛
يعنی نت فر اشپاز ن انه اده ب

و ااعر با فر اعرش يا بهنر بگ يام با

اجرام اعرشت نت ا اجرا میکر  .چازم که پاشاپاز ت ضاح ا ه ادهت نااشم به
ت ضاح بعدم ت سط خ اجراکننده ندا ت گرچه مةكن است بعداً هزا ج
ت ضاح پادا کند (براهنیت [.)420 :4033 ]4070
معاا

اعر جديد اين است که ااعر اعر خ

فرمی اعر بگ يد که قبل اش فر آن اعر وج

ا امضا کند؛ يعنی ااعر

نداانه است و

آن فر کسی

قبل اش او اعرم نگفنه است (هةانجا).
حرف تاشهت فر تاشهت اا
ت ضاح ا ن ااعر مد ن میا (هةانت .)420

خالصه آن يگرم ب ن باعث

تاشه و بهط

خ

کنا اين ويژگیهات

اين نقلق ل ويژگیهام تعريف مانافست ا

ا

و

اش چگ نگی «مانافست کر ن» (معنام فعلی مانافست :وان کر نت وانگرم کر ن و
ت ضاح ا ن) ت سط ااعر سخن میگ يد و فعل مانافست کر ن ا بهخ بی ارح
می هد؛ بنابراينت اگر مننی (چه سةی و با عناوينی هةچ ن بااناهت مانافست و ...و چه
غار سةی) حاوم م ا

يا اده با تأکاد بر «خاصات ت ضاح هندگی امرم جديدت
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مشابه» بااد يا اعر و مجة عهاعرم بااد که اش ل فر و

ويكر م ن و م ا

مین ام آن بن ان اا هام جديد ا کشف کر و ت ضاح ا يا يدگاه ااعر ا

با

امرم ن اش ل آن به ست آو ت میت ان آن ا مانافست ناماد .بنابراينت تلقیهام
سهگانة م ج

گفنةان اعر مد ن و پست مد ن فا سیت اش اين منظر تا حد شيا م

ت جاه پادا میکند .اش اين حاث میت ان اخنالف يدگاههام مننقدان و ااعران م
مانافستهام اعر معاصر ا ناای اش اخنالف نظرگاههام آنان

با ت ضاح ا ن و

امر جديد انست.
بر هةان اسا ت يدگاه افاعی کدکنی
که ذيل عن ان «تی ل بااناهها
با

کنا

ا تباط با ترجةه» مین يسد« :نخسنان بااناة اننقا م
کلی ا باات فا سی که اش آن اطالع ا يمت بااناة مارشا

اعر فا سی و بهط

فنیعلی آخ ندشا ه ( )4342-4377است که
خطا

به جاللالدوله (ااهزا هام م ه

اين قسةت اش کنا
ن انهام تئ يک

مکتوبا

با

با چراغ و آینهت قاق ناست؛ آنجا

4243ه.ق آن ا ضةن مكن بات خ ت

و خاالی) ن انه است» (هةانت  .)299مطالعة

نشان می هد آنچه افاعی کدکنی به آن ااا ه کر هت فقط

اعر و عناصر مرتبط با آن است (آخ ندشا هت .)4017

ن انه خاصات ت ضاح هندگی وج

اين

ا ؛ اما وجه «ن يا تاشه ب ن مطلب» وج

ندا .
ناز میت ان اين نظر تسلاةی ا که بااناة خرو جنگی ا «اعا » میخ اندت بجا
انست؛ شيرا عقاد وم ناظر بر ن ع ن انا منن بااناه است و اعا م ب ن مننت گرچه
نافی مانافست ب ن آن ناستت بااناة سال بلبل

واقع فاقد ت ضاح و وانگرم

است .مننی احساسی است که فقط به نفی گذانة خ يز میپر اش و اش ايده يا وای
جديد سخن میگ يد که

با

آن هاچ ت ضایی ا ه نشده است .نظر پااا ناز که

مقالة «حرکت و اعر» ا بااناه نةی اندت ناقص است؛ شيرا منن مقالة مذک
ا اش بااناه اننظا می و ت ا است.

تةا آنچه
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گفنةان اعر مد ن و پسامد ن فا سی

مانیفس

آنچه باان کر يمت میت ان ا عا کر شمانیکه منن حداکثر وانگرم و وض ح
آن انجا اده است و ت ضاح امر جديد با عبا ات

ا اانه باادت عةل مانافست

کد و تارهت وجه وانگرم و وض حِ مانافست ا تیتالشعاع قرا می هد .جةالت
نامفه

تضا با ذات مانافست است.

و ناآانات عبا ات احساسی و فاقد ت ضاح

برام ذکر مثالت مانافست «اعر حجم» مناسب است.
کد وج

اين مانافستت عبا اتی تاره و

ا که باعث اده است پس اش حدو  01سالت مننقدان آن ا مننی پاچاده

و غارقابل فهمت و اسنعا م بنامند (ش قانیت )111 :4037؛ برام نة نهت نظر بهزا خ اجات
اين شمانه يا م هنده است .وم

تیلال بااناة «اعر حجم» مین يسد:

آن آمده (ماو اءت
بااناة حجم هةهچاز هست و هاچ ناست و تعابارم که
يافتهام بیتسكانت علت غايیت اعاعت جهادن اش ط لت واقعات ما ت تپز
خشن و )...برام کسی که میخ اهد بداند مسئله چاستت م ض ع ا پاچادهتر
میکند [ ]...و اصالً مگر خ
ناست؟ []...

اين بااناه ک اشی برام تعهد به يک اا

ااعرانه

بااناة اعر حجم ما با انب هی اش اصطالحاتِ فازيكی م اجه هسنام

(حجمت اعاعت فاصلهت عرض و ط لت سه بُعد و )...و هاچ ک اشی هم برام
انطباق اين اصطالحات با تعا يف و مفاهام اعرم ص ت نةیگار و هةان نكنه
م ض ع ا غامضتر میکند (خ اجاتت .)70 :4090

مانافست «اعر حجم» گرچه ا ام خاصات ت ضاح هندگی استت ن ع ت ضاح
آن بهگ نهام است که وجه وانگرم مانافست ا به حاااه بر ه و اين مسئله
منخصصان اعر و ا باات ا هم چا مشكل کر ه است؛ اشاين وت نظر برخی مننقدان
مبنی بر کلیبافی هام مبهمت نب

اص ل مشخص

بااناه و نامفه

ب ن آن (ش قانیت

 )111 :4037چندان باراه ناست .بنابراينت هرچه منن منطقیتر باادت خاصات مانافست
کر ن آن باشنر میا  .نقد و بر سی و تیلال مانافستها و بااناههام اعر معاصر اش
اين منظرت م ض ع پژوهزهام آتی خ اهد ب  .بر سی م اكافانة اين م ض ع به
مازان شيا م منشأ بساا م اش جدالهام قلةی گفنةان اعر مد ن و پستمد ن ايران ا
وان خ اهد کر  .نگا نده

پژوهشی يگرت براسا

اطالعات مند ج

اين تیقاق
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به اين مهم ست ياشيده است که حاصل آن پژوهز بهشو م

اخناا عالقهمندان و

میققان قرا خ اهد گرفت.
 1نتیاله
 .4بر سی يشهاناخنی لغ م مانافست و مطالعة سار تا يخی آن نشان می هد اين
کلةه نخست منعلق به گفنةانهام مذهبی ب ه و اش کلةات پرکا بر

ترجةههام

اصال و نخسنانِ انگلاسی من ن مذهبی بهاةا می فنه (تورا ت انالیل و قرآن كریم) که
چها وجه فعلیت اسةیت وصفی و قادم بهکا فنه است .اش سال  4303و با اننشا
کنا

مانیفس

اثر ما کس و انگلست اين کلةه ضةن حفظ معنام مذهبی پاشانت وا

گفنةانهام سااسی شم ان خ

اد و معنام سااسی خاصی يافت .حرکت اش من ن

مذهبی به من ن سااسی باعث اد اين کلةه ن عی «حرکت جةعی علاه چازم
گذانه» يا «حرکت جةعی بهسةت امرم ن » ا تداعی کند و نهايت

سال  4331ت

با اننشا مانافست «سةب لاسم» سةاً به فضام هنر و ا باات اه يافت و اش آن پس
مانافستن يسی به يكی اش سنتهام ا بی هنر و ا باات مد ن تبديل اد.
خالصهوا مانافست حاوم اين ويژگیهاست:
مننی که اش لیاظ ا بی واضح و بدون تعقادت اغلب حاصل تفكر و ت افق جةعیت و
حاوم اصل /اص ل يا ايدههام تاشه است و بهص ت سةی
است؛ اشاين وت مننهام خلقالساعهام که

جامعه مننشر اده

قالبهام غار سةی هةچ ن ابنامهت

سايتهام ايننرننی نامعنبرت صفیات اخصی و ...مننشر اده و میا ندت مانافست
ناماده نةیا ند .هدف اصلی

ن انن مانافست باان اص ل و ايدههاست و منن آن

معة الً بهگ نهام است که به تقابل با بخشی اش انديشه و هنر پاز اش خ

میپر اش و

ن يسنده(گان) آگاهانه مانافستن يسی ا برام اين تقابل برگزيده است؛ پس مننهايی
مانند اعرت اسنان و ساير ژانرهام ا بی مصا يقی قاق برام مانافست ناسنند؛ شيرا
هدف اصلی

آنهات آفرينز ا بی ب ه و معة الً

و وض ح وج

ندا .

منن آنها (بهويژه اعر) وانايی

مانافست و تلقی اش آن
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شمسنان  4003با اننشا

فضام گفنةان اعر معاصر اد .تا پاز اش آنت بااناههام

ا بی با عن انهايی هةچ ن نهابت اعالماهت مرا نامه و ...معرفیت ارح و تفسار میادند
و

آثا مننقدان و ااعران نشانی اش کلةة مانافست يده نشده است .بیثوجدلهام

فراوان

با مفا مانافست «اعر حجم» و جدالهام قلةی ااعران با پرچم ا اصلی

جريان حجم باعث اد مانافست و بااناه به و کلةة کلادم گفنةان اعر مد ن و
پستمد ن فا سی تبديل ا .
 . 0با مطالعة آ ام ااعران و مننقدان اعر مد ن و پستمد ن فا سی
سه تلقی اصلی اش اين و کلةه وج
میت ان نخست

اننشا کنا

میةد ضا افاعی کدکنی

میيابام

ا  .منشأ اصلی اين تلقیهام گ ناگ ن ا
تا سقوط سلطن

ادوار شعر فارسی از مشروطی

سال  4019انست که مجة عة

انشكد ا باات انشگاه تهران ب ه است.

اين کنا

اثر

گفنا هام وم

هر سه تلقی يا اده برام

نخسنان با باان اده و به علت اثرپذيرم فراوان جامعة ا بی آن وشگا اش ن يسند
کنا ت اين سه تلقی بهسرعت

فضام گفنةانی اعر معاصر و نقد معاصر اه يافت.

لال يگر ايجا اين تلقیها اين است که اناخت کافی اش ذات کلةة مانافست وج
نداانه و هر مننی که برام نخسنان با چازم ا اعال میکر ه يا علاه چازم
برمیخاسنهت با عن ان مانافست يا بااناه ارح ا ه میاده است.
ويژگیهام مانافست و نگريسنن اش شاويهام خاص به آنت
اانه است .گاه ناز برخی تلقیها اشاسا

واقعت ناآگاهی به

ايجا اين تلقیها نقز

اانباه است.

 . 0به نظر نگا ندهت مننی عن ان مانافست يا بااناه ا به خ

اخنصاص می هد که

ستکم سه ويژگی «ت ضاح هندگی»ت «امر جديد» و «وض ح و وانی منن» ا اانه
بااد و هرچه قد ت منن
خ

اين سه ويژگی باشنر باادت مانافست مؤثرتر و به ذات

نز يکتر است؛ اشاين وست که

گفنةان اعر مد ن و پستمد ن فا سیت

من نی هسنند که گرچه عناوينی هةچ ن مانافستت بااناه و ...ا ندت بهعلت ضعف
يكی اش م ا

سهگانة يا اده نن انسنهاند کا کر مانافست ا اانه بااند و تبعاتی
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هةچ ن غبا آل ه ادن فضام گفنةانیت بدفهةی اهالی گفنةان اعرمت مناشعات
ط النی ا بی و ...ا بههةراه اانهاند.
پینوش ها
ها براسا

 .4م ا يافتاده اش کلةة مانافست ترجةههام عهدين به ارح شير است .آ
اص ل اناخنهاد جستوج م آيات و اسنانهام عهدين آو ه اده است:
Ec 3: 18, Lk 8: 17, Jn 1: 31, Jn 3: 21, Jn 9: 3, Jn 14: 21, Jn 14: 22, Ac 4: 16,
Ro 1: 19, Ro 10: 20, Ro16: 26, 1C 3: 13,1C 4: 5, 1C 11: 19, 1c 14: 25, 1C
15:27, 2C 2: 14, 2C 4: 10, 2C 4: 11, 2C 5: 11, 2C 11: 6, Ga 5: 19, Eph 5:
13,Php 1: 13, Col 1: 26, Col 4:4, 2Th 1: 5, 1Ti 3:16,1Ti 5:25, 2Ti 1: 10, 2Ti
3: 9, Hb 4: 13, Hb 9: 8, 1Pt 1: 20, 1Jn 2: 19, 1Jn 3: 10, Re 15: 4.
 .2م ا يافتاده اش کلةة مانافست اولان ترجةه اش قرآن كریم ( )Sale, 1734بههةراه اةا ه
پان يس صفیات ب هاند و جزو منن ترجةه ناسنند.
صفیه به ارح شير است .م ا سنا ه ا
(باست م اول هةراه با منن عربی آو ه اده است):
We will not believe thee, until we see GOD
لن نُّؤْمِنَ لَکَ حَنَّى نَرَى ﭐللَّهَ جَهْرَ ً
)manifestly (p: 8
(بقرهت )11
Even after the truth is become
بَعْدِ مَا تَبَاَّنَ لَهُمُ ﭐلْیَقُّ (بقرهت )449
)manifest unto them (p: 15
We have already shown manifest signs unto
قدْ بَاَّنَّا ﭐلْايَاتِ لِقَ ْ ٍ يُ قِنُ نَ (بقرهت
)people who firmly believe (p: 16
)443
After what we have manifested unto men
مِن بَعْدِ مَا بَاَّنَّاهُ لِلنَّا ِ فِی ﭐلْكِنَا ِ
)in the scripture (p: 19
(بقرهت )419
And we gave unto Jesus the son of Mary
وَءَاتَاْنَا عِاسَى ﭐبْنَ مَرْيَمَ ﭐلْبَاِّنَاتِ
)manifest signs (p: 28
(بقرهت )210
After manifest signs had been shown unto
مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ﭐلْبَاِّنَاتُ (بقرهت
)them (p: 28
)210
Now is right direction manifestly
قَد تَّبَاَّنَ ﭐلرُّاْدُ مِنَ ﭐلْغَیِّ (بقرهت
)distinguished from deceit (p: 30
)211
And whether ye manifest that which is in
وَإِن تُبْدُواْ مَا فِی أَنفُسِكُمْ (بقرهت
)your minds (p: 33
)230
And manifest declarations of the divine will
وَجَاءَهُمُ ﭐلْبَاِّنَاتُ (آل عةرانت )30
)had come unto them (p: 44
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After manifest proofs have been brought unto
them (p: 45)

)97 فِاهِ ءَايَاتٌ بَاِّتنَاتٌ (آل عةرانت
مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ﭐلْبَاِّنَاتُ (آل

Whereas they were before in manifest error
(p: 51)

ٍوَإِن کَانُ اْ مِن قَبْلُ لَفِی ضَالَلٍ مُّبِان

unless they have been guilty of a manifest
crime(p:58)
and doing her manifest injustice (p: 58)
Hnd therein is iniquity sufficiently manifest
(p: 62)
Over these have we granted you a manifest
power (p: 66)
He shall surely bear the guilt of calumny and
manifest injustice (p: 68)
After true direction hath been manifested unto
him (p: 69)
Shall surely perish with a manifest
destruction (p: 69)
And gave Moses a manifest power (P: 72)

)440 عةرانت
)410 (آل عةرانت
إِلَّا أَن يَأْتِانَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَاِّنَةٍ (النساءت
)49
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْنَاناً وَإِثْةاً مُّبِاناً (النساءت
)24
)14 وَکَفَى بِهِ إِثْةاً مُّبِاناً (النساءت
ًجَعَلْنَا لَكُمْ عَلَاْهِمْ سُلْطَاناً مُّبِانا
)94 (النساءت
فَقَدِ ﭐحْنَةَلَ بُهْنَاناً وَإِثْةاً مُّبِاناً (النساءت
)442

مِن بَعْدِ مَا تَبَاَّنَ لَهُ ﭐلْهُدَى (النساءت
)441
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِاناً (النساءت
)449

وَءَاتَاْنَا مُ سَى سُلْطَاناً مُّبِاناً (النساءت
)410
manifest light (p: 72), to make manifest unto you (p: 77), manifest sorcery
(p: 89), (p: 91), this will be manifest salvation (p: 92), become manifest unto
them (p: 93), manifest error (p: 97), manifest declaration (p: 106), manifest
error (p: 112), manifest proof (p: 114),manifestly appeared (p: 117),
manifested unto thee (p: 142), was made manifest (p: 142), that which is
manifest (p: 147), manifest sorcery (p: 152), manifest sorcerer (p: 152)*,
manifest sorcery (p: 158), (p: 161), manifest power (p: 169), manifest error
(p: 174), become manifest (p: 177), acts manifested (p: 188)*, manifest rule
(p: 196), to manifest his justice (p: 197), manifest unto you (p: 204),
sufficiently manifest (p: 209)*, manifest error (p: 231), a manifest falsehood
(p: 231)*, manifest signs (p: 234), surely manifest (p: 236), the
manifestation (p: 245)*, manifest error (p: 247), without a manifest
absurdity (p: 249)*, manifest unto you (p: 252), manifest perdition (p: 253),
manifest power (p: 261), manifest falsehood (p: 266),manifest error (p:281),
manifest sorcery (p: 285), manifest excellence (p: 285), manifest truth (p:
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290), manifest error (p: 298), manifest sign (p: 301), manifest error (p: 309),
manifest wickedness (p: 318), manifest error (p: 319), manifest injustice (p:
322), manifest error (p: 326), manifest sorcery (p: 327), manifest error (p:
333), (p: 334), manifest sorcery (p: 337), manifest trial (p: 339), manifestly
injured (p: 339), manifest proof (p: 341), manifest loss (p: 348), manifest
error (p: 349), that which is manifest (p: 350), manifest power (p: 351),
manifest unto them (p: 361), manifest apostle (p: 366), manifest error (p:
367), manifest apostle (p: 370), manifest power (p: 371), manifest felicity(p:
374), manifest piece (p: 375), manifest error (p: 377),made manifest (p:
379), manifested unto them (p: 380), manifest victory (p: 380), manifest
power (p: 389),made manifest (p: 394), this to be a manifest (p: 400)*, too
manifest to need (p: 401)*, the manifest (p: 402), manifest signs (p: 405),
manifest sorcery (p: 413), manifest error (p:414), guilty of manifest
uncleanness (p: 417), manifest error (p: 422), which is manifest (p: 447),
became manifest to them (p: 455)*.
3. Sir Thomas Browne
4. John O’Sullivan
5. Sir Thomas Browne
6. Jean Moréas
7. André Berton
اين مقاله اش آنها بیث
 .8ذکر اين نكنه الش است که مانافست معانی يگرم ا که البنهت
ال باش گانی به فهرست میة الت کشنیت قطا يا کا وان اش کاما نها که باشنر اش
نةیا ؛ مث ً
يک با نامه ا ندت مانافست میگ يند که فا سی میت ان آن ا فهرست کل کاال خ اند که
که

حاوم يز تةا با نامههام مرب ط به میة له است .اين فهرست کل شمانی عرضه میا
میة له تجا تی به گةرک مقصد می سد (لغتنامة هخدا).
 .9اسپاسةننال يا فضام ذهنی ( )espacementalفاصلهام است که هنرمند حجمگرا عب اش
واقعات به فراواقعات طی میکند و اش آن به «اسكله» ناز تعبار میا  .اين مسار ا هنرمند /ااعر
طی میکند و لزوماً مخاطب /خ اننده آن ا کشف نةیکند؛ بلكه مةكن است مخاطب اش مسارم
يگر که آن ناز ساخنة هنرمند استت به فراواقعات برسد« .س ئالاستها با تصرف اكل ایء
و گاه حالت ایء به س ئال می سند .به ماو ام واقعات بهط کلی خ اننده میت اند اش آن
ماو ا با عب

اش يک خط به واقعات ما

برسد؛ اما حجمگرا به تصرفی اينگ نه

ایء بس

نةیکند؛ بلكه به جستوج م علت غايی است و او بدواً اش واقعات يک عب ذهنی ()mental
ا ؛ بهط م که وقنی اش آن س م واقعات بارون میآيدت با يک تجربه و با يک واحد حرف
بارون میآيد و هةان واحد حرف ا حجةی برام فنن به ماو ا واقعات میکند و هةان واحد
حرف يک پلكانت يک اسكلهت يک فاصلة فضايی ( )espacementبرام ااعر میساش تا به
ماو ام واقعات عب اده بجهد» ( ويايیت « .)07 :4017اسپاسةان با حجمهام ذهنی ک چكی که
خ

ا ت به واژه تن و تشعشع می هد که پشت واژه ا معبرم برام امر نامرئی میکند و
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اسپسةان النة مفه میا و النة ابطه و شهدان معرفتهايی که اش مجه ل سرمیکشند .گفنهام
اش تا يكی ظاهر میا و گفنهام يگر ظاهرم تا يک میيابد» ( ويايیت .)2444
 .44اين مصاحبه اش افاعی کدکنی ( )290-292 :4094بااناة ااعران پاشرو تلقی اده است.

منابع
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