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  مانیفس  و تلقی از آن در گفتمان شعر مدرن و پسامدرن فارسی

 
 *آبادي  علیرضا رعی  حسن

   انشگاه فر وسی مشهد یتنشج م  کنرم شبان و ا باات فا س ا 

     چکیده

)که  افستمان اش فا سی سه تلقی ماعر ن  انةشم نظران و ااعران    مننقدانت صاحب    ماان
ها و اص ل ا بی و  من نی که معة الً اش  يدگاه تنخست :اده( وج    ا    گاه بااناه ناز گفنه

 مشابه مننشر  يگر عناوين يا ت بااناهمانافست ن انعبا هنرم برگرفنه و با امضام فر  يا افرا م
و مانافست غزل  اعر حجمیت بااناة جنگ خرو . بااناة جنبز ا بی ااهانت بااناة اند اده

علت  به ؛ امانشده هام يا اد  پاشان مننشرعن انذيل که  یمن ن ت و . اند  سنهپاشرو اش اين 
مقدمة فريدون ت للی بر کنا   ند.ا اده  عن ان بااناة جريانی خاص اناخنه ت بهم ويژهمین ا
  مؤخرو و چرا من شاعر نیمایی نیستم  ها پروانهخطاب به    ضا براهنی    کنا  مؤخرت رها

ااعا م که  تس   .اند م اين  سنهها نة نهاش  رجع  سرخ ستارهعلی معلم  امغانی    کنا  
. اعر اند ادهی تلقعلت فر  يا مین ام خاصت بااناة جريان اعرم يا ااعرم خاص  به
اناسی  يشه  ت بهاين پژوهز    م اين  سنه است.ها نة نهين تر مهماثر ناةا ي ااج اش « افسانه»

 گانه سههام  یتلقم ااخص ها نة نهسپس  هام آن باان اده است؛ يژگیوپر اخنه و  مانافست
مد ن   اعر   تلقیسه و تیلال چگ نگی ايجا  اين  نقد  تو    ا امه معرفی اده اش مانافست
 آمده است. )اش ناةا تاکن ن(  فا سی و پسامد ن
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   مانیفس  شناسی یشهر. 1
و  اده گرفنه manifestus  يشة کلةة التاناش  manifestoو  manifestکلةة  و 

 ,Skeat)اده است ن انگلاسی فرانس م و اينالاايی وا   شبا هام اش شبانترتاب  به

و اش اده    که مسنقام اش من ن التان به شبان انگلاسی وا هم هستاين احنةال  .(1881
  اده بااند.  ساخنه« ش ن»م امعن به festusو  « ست»م امعن به manusة  و کلة

 وجه.     و  یکا  م به و قادم وصفیت فعلیت اسةی وجه چها     manifestکلةة 
 وجهت    (Smiths, 1872) «ن انه و بااناه»و  (جا هةان) «و آاكا  مر بديهیا»اسةی 

ت کر ن(آاكا  ادن )» یفعل وجهت    جا( )هةان«  وانت آاكا ت بديهی و واضح» یوصف
و    ( The Oxford English Dictionary, 1970) «و گش  ن کر ن( وان ادن )

کا کر  معنايی مذهبی ناز  ا  ؛ ن کلةه اي . هد یمعنا م «وض ح بهآاكا ا و » ادمق وجه
ها    هر  م انگلاسی من ن مذهبی پربسامد است و    آنها ترجةهام که     گ نه به

و  تورا ) ينعهدم ها ترجةهين    مشه  تر است.  فنه کا  بهيا اده  وجهچها  
ا  ب 441 (Sale, 1734) كریم قرآن ترين ترجةة انگلاسی يةیو    قد 4با  09 (انالیل

  2است.  فنه کا  به
که  است (Skeat, 1881) «ن انه صريح و  ست ن انة» manifestoاما معنام اولاة 

يعنی سند و منن صريح  تو به معانی امروشم اش مانافست کا بر تر کم manifestاش 
 اش شبان انگلاسی وا   شبان فا سی   اين معنا کلةة مانافست تر است.  يکنز معنبرت 
برام آن  هايی و تعريف   انسنه «بااناه»معا ل آن  ا فا سی  ن يسان  گفرهن اده و
که اش س م ساشمانت حز  يا اخص مسئ لی صا    ما اطالعاه يا ن انه» :اند ن انه
ام که برنامة عةل يک اخصات يا  ولت يا  ن انه»؛ («بااناه»ت ذيل فا سی)فرهنگ « ا  

 ؛(«بااناه»مص   فرهنگسنانت ذيل  مها )فرهنگ واژه «گروه سااسی    آن مشخص ا  
و  یام که    آنت يک گروه يا حز ت نظريات سااسیت اجنةاعیت مذهبیت فلسف ن انه»

سندم است که » ؛(«مانافست»)فرهنگ عةادت ذيل  «نامه کنند؛ مرا  يا ا بی خ    ا اعال  می
پس اش     هايی  ا که ها و هدف کند.    اين سند برنامه يک حز  سااسی مننشر می

مانافست باشنر ت افقی ماان  .ا   ست گرفنن قد ت بايد  نبال کند مشخص می
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 نامة لغت)« اده ناست ت افق ةمعنام يک برنام کند و به  ا باان می یحزب   ونم ها گروه

 .(«مانافست» هخدات ذيل 

  دستورالعمل ةمثاب مانیفس  به. 1-1 
لغت  مها فرهنگکه هةس  با  -آيد برمی قام سی فا سی هام ريفاش تعگ نه که  هةان

گروه يا ااخاصی  هست کامننی  منداول و منأخر    تلقیمانافست  -ناز است انگلاسی
ها و... آن گروه يا ااخاص بااد.  آ مان هات يدها تد و حاوم اص لنن انه بااآن  ا 

   قرن  0نت ما  براو  ا سر    شبان انگلاسی« ن انه  ست»م امعن به افستماننخسنان 
 ما با اننشا  مقاله 0او س لا ان و سپس جان (Skeat, 1881)بر   کا  به م ماال مههفد

به آن  سةات  U.S. Magazine & Democratic Review ية   نشر 4301   ج الم 
 manifest destiny و عبا ت (The Oxford English Dictionary, 1970: 817) بخشاد

 پس . سةاً وا   ا باات سااسی جهان کر  ا  ت ین انه مبا حروف بز گ  اغلبکه  ا 
تجلی و نة    1ن انة کا ل ما کس و فر  يک انگلس مانیفس کنا   تمقاله ينا اش 

مننشر اد و اش آن هنگا   4303ف  يه  24با      اناين کنا  اول»عانی اين معنا ب  . 
 ,Seymour-Smith) « و    میاةا هام سااسی  ناا به تاکن ن يكی اش تأثارگذا ترين منن

هام  ناا اين کنا   ا مرجع تفكرات خ    کة ناست اتفاق به قريب   اکثر .(251 :1998
با عةل انقالبی   ا م يه انسنند. مین ام اصلی اين کنا  چگ نگی سرنگ نی سرما می

    اين کنا  هام هطبقه ب  . بساا م اش جةل ام بی جامعه مس  پرولنا يا و حرکت به
اةا   به بديل یمننی ب اثرگذا مو اش حاث  ب   جهان هام استها اعا  کة ن سال ط ل
به « مانافست»اين کنا   ارت تیت تأثماال م ها بعد و    قرن باسنم . سال فت می

ها و  برنامه سند و    آن مننشرآن  ا  سندم گفنه اد که احزا  مخنلف سااسی
اش اين  بنابراينت ؛کر ند مشخص می  ا هام حز  پس اش     ست گرفنن قد ت هدف

به  فقطکه ابندا   انستت ان مجاشم اش ن ع خاص به عا  حاث مانافست  ا می
  اده است.کم به هر منن سااسی اطالق میمانافست کة ناست و باگذات شمانت کم

مانافست »با اننشا   1ژان م  ئا نخسنان با    ا مانافست با  ويكر  هنرم و ا بی
 پس. (104: 4031سادحسانیت )کر  میقق  فیگارو    وشنامة   4331   سال  «اسمسةب ل



   04 / اةا   3 سال                                                                                       13

هام جهان مد ن و پسامد ن تبديل اد  ن يسی به يكی اش ويژگی سنت مانافست تآن اش 
 هام افستچ ن ف ت  يسمت  ا ائاسمت س   ئالاسم و... به اننشا  مانهة یيها و مكنب

که ن يسند   7پر اخنند. آند ه برت ن هايشان يدها انمنظ   تبا بهخ    مها مرتبط با مكنب
فنه اش عةل کا ل رن يسی  ا برگ سنت مانافست تاست «س   ئالاسم»مانافست مشه   

سلاةیت )خ اند  یو اين سنت  ا يا گا  وم م  اند یم مانیفس ما کس    اننشا  کنا  

ا بی و هنرم  مها و مكنب ها يانناز ا امه  ا   و جر حالکه تا شمان  (1: 2444
 3.و اص ل خ    ا با اننشا   سةی مانافست به جامعه عرضه کنند ها يدها ک اند می

حاوم  ا مننی  انست که  ت ان آن یم اده اش مانافست هام باان تعريف    تأملبا 
فر   است کهسااسیت اجنةاعیت هنرم و...  مها و آ مانت اص ل ها و يدهاش ا ما مجة عه

خاصات  تهکلةاين  یذاتام بنابر معن کر ه بااند و ا ائهيا  امضا ا آن يا افرا م 
که تا پاز  کند ی اانه بااد. مانافست چازم  ا آاكا  م«  وانگرم و آاكا کنندگی»

فقدان  ناظر بر ابداعِ مسب ق به نب  ن مةكن استاش آن آاكا  نب  ه است. اين آاكا  
 اشبر اانن يا ناظر بر پر ه   هد یارح من   ا  که مانافست امرم به اين معنا ؛بااد

   اسنفا ه اش کلةة که گرچه وج    اانهت تاکن ن پ ااده ب  ه است.  امرم است
یِ مفه م ا  .     لِ وضع یمت ان پرساد که چه چاز مانافست يا آاكا   یممانافست 

ه وجه ؛ به اين معنا کوج    ا  ينده آ وجه گذانهت حال و هر سه «آاكا  کر ن» فعل
هر چه گذانه باادت چه حال و چه آيندهت اين خاصات  ا  ا   که « آاكا  ادن»فعل 

اش مةكن است  مفه می    وضع آاكا  کر نت   واقع جا  اانه بااد. شمان  ا يک سه
 ا بااد که بدون پديدا م يا باشيابیِ شمانة آنت گذانه  اش گذانهی بر جزئن   افكندن 

با اين  (.4092یت )کةالکند   يخیت    شمان حال حاضر میناروم فراخ انی ِتا تیت
است:  اده  اسنفا همفه  ت مانافست اباه به عبا اتی است که    کنب مقد  با ها 

  حقايقی است که کنند  وانمانافست  . با اين  يدگاهت«ا   آاكا  می بر ت م شو  به»
   .ا انافست آاكا  مین ب  ه و    شمان ن انا ِ مم گ ناگ ن پنهاها حجا   پس 
ست: مننی اش لیاظ ا بی واضح و ها ويژگی  ا ام اينمانافست  تط   خالصه به

 وان و فاقد تعقادت اغلب حاصل تفكر و ت افق جةعیت و حاوم اصل/ اص ل و 

هام  منن تص  ت  سةی    جامعه مننشر اده بااد؛ بنابراين هام تاشه که به ايده
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هام ايننرننی نامعنبرت  نامهت سايت هام غار سةی هةچ ن اب ام که    قالب الساعه خلق

ا ند. هدف اصلی  ا ندت مانافست ناماده نةی صفیات اخصی و... مننشر اده و می

پر اش   هاست و معة الً به تقابل با جريانی پاز اش خ   می مانافست باان اص ل و ايده

است؛ پس  برگزيده ابلن يسی  ا برام اين تق و ن يسنده)گان( آگاهانه مانافست

 ؛ شيراا ند  ناماده نةی ی مانافستهايی مانند اعرت  اسنان و ساير ژانرهام ا ب منن

ويژه اعر(  وانايی  بهها ) هات آفرينز ا بی ب  ه و معة الً    منن آن هدف اصلی    آن

  وج   ندا  . و وض ح

 شعر معاصردر  نویسی مانیفس . 1-2

 ا باات مد ن و پسامد نهام هنر و ويژگی يكی اش  ادهيامعانی  ن يسی به مانافست

هام هنرم و ا بی فراوانی    جهان مننشر اده  .    قرن اخارت مانافستاست جهان

به  بلكه ؛تنها سابقة ط النی ندا   نه پسامد ن فا سی اعر مد ن و است؛ اما اين امر   

  ست  يکعدا  انگشنان اعر مد ن فا سی به ت  سةی هام افستت جهی نشده و مان آن

  . سد یهم نة

اش منفاوتی  هام یتلق تتاکن ن 4044اش سال ت بان مننقدان و ااعران معاصر فا سی

گفنةان اعر معاصر فا سی  عناصرمانافست يكی اش  ت.   واقعا    يده میمانافست 

تیلال  تو نقد س  يک اش  ها ی. مطالعة اين تلقهام منعد  اش آن وج    ا   است که تلقی

   تیلال کلی  تاش س م  يگر تعا يف هام یپ اان ها و هم هات تعا ض و ارح تفاوت

اين  به باانت نقد و تیلالمقاله خ اهد ب  .    اين گفنةان اعر معاصر ايران مفاد 

هام چندگانه   يشة ايجا  اين تلقی که اين استاساسی  پر اشيم. پرسز یمها  یتلق

و  یهةخ انيا اده اش مانافست  هام با ويژگیمازان تا چه  ها یاين تلق و چاست

  .دناانراک  ا 

 



   04 / اةا   3 سال                                                                                       74

  پیشینة تحقیق. 2
 بر ه  نا هام اعر معاصر  افستماناش  ها    آناده که   و مقاالت شيا م ن انه ها کنا 

ت ان به م ا   شير ااا ه  یماست که اش آن جةله  اده نگاانه ها  آنهايی بر  التیلو 
  کر :

 ادوار ت (4017) ويايیت  وق  اندیشیدن ه ک عقل به تالف( 4017) ويايیت  از سکوي سرخ
 تاریخ تحلیلی شعر نو ت(4019کدکنیت   )افاعی سلطن  سقوط تا مشروطی  از فارسی شعر

از )ها در شعر معاصر  یانیهبها و  یهنظردر خلو  روشن: بررسی  ت(4074)اةس لنگرو مت 
 در آینه؛ وبا چراغ  ت(4031) ويايیت  چیس ؟ از عبار ت (4030)اا خ استت  (نیما تا امروز
 . (4094کدکنیت   )افاعی ایران معاصر شعر تحول هاي یشهر جستالوي
تیلال اده و  ا ائه برام نخسنان با     اين پژوهز مانافستها اش  یتلقم بند  سنه

نشده    انجا جسنا اصلی اين  پرسزپاسخ به  منظ   بههاچ تیقاقی تاکن ن ناز  است؛
  است.

  گفتمان شعر مدرن و پسامدرن. 4
اعر  نةايند  ي ااج ناةااعر که  اند  اسنان بر اين هم معاصر مننقدان و ااعرانباشنر 

 هام هم    باان نظريه اند که ناةا امر صیه گذاانه ست و بساا م بر اينمد ن فا سی ا
ناز اين امر بساا  . فا سی است آغاشگر مد ناسم    اعر ااعرمتهم    اعرم و 

اش اص ل و م اشين  هاست که پس اش ناةا سال تعدا م اش ااعرانکه  نةايد میبديهی 
   اعرمد ن  ا   و تجربة وضعانی پست  ر هعن ان اعر مد ن عب   ک اعر ناةا به

 عب   اش  ا  اه اعی هةچ ن  ضا براهنیت علی باباچاهی و... ااعران اند. فا سی  قم ش ه
برام اثبات فشر ه و  مامر پا ينمد ن هسنند و بر ا  سادن به وضعات پست ناةا و اعر
   کنا  ااعران مد ن و  سال اخارت 90اند.    ط ل  فراوان کر ه مها تالشآن 

و اعر ااعران  آ ا هات نظريهنقد   به ا ش ااعران اند که هم قدانی ب  همنن نتپسامد 
ها و میافل ا بی و...  اعرت انجةن مها کنا  تمجالت ا بی اش س يی نازو  اند پر اخنه 

 مها جدال هاتمننقدان و ااعران ب  ه است. مجة عة اين نظر نظرهامعرصة تضا   
 مد ن ايران  ا تشكال  ا ه است.  قلةی و... گفنةان اعر مد ن و پست
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و برخی  يگر اثر کةنرم ب  ند    اين فضام گفنةانیت برخی ااعران بساا  مؤثر 
يداهلل  ويايیت  نا  پ  ت چ ن ناةات اامل ت فريدون ت للیت نا  هة یااعرانند. ان ا

سادعلی صالییت من چهر آتشیت  ضا براهنیت علی عبدالرضايیت اةس آقاجانیت 
 هام اخصات اش مارشايی اد  ت اب الفضل پااات ها م خ انسا م و میةدسعشآ میةد

ت یعالت میةد حق ق ال ن  ماند و پرويز ناتل خانلرمت اسةاع ساش ب  ه گفنةان
 ضا براهنی اش شمر   و میةد ضا افاعی کدکنیت اةس لنگرو مت علی باباچاهی

   .اند  فنه اةا  می به ساش اعر مد ن و پسامد ن فا سی مننقدان گفنةان
مكن   ااعران هام و نظر ها نظريهگرفنه اش  فضام گفنةانی اكل ت   اين پژوهز 

يا اده مكن   مننقدان مؤثر    فضام گفنةانی  آ ام   کنا  ساش  ساش و جريان گفنةان
 و   مد ن و پسامد ن  ا  4090تا  4044 مها سالت و گفنةان اعر مد ن و پسامد ن  ا

هرگز به اين معنا ناست  مگذا  بديهی است که اين نا  تالبنه ايم.    اعر فا سی ناماده
پسامد نانه هسنند. ااعران فراوانی که هةة ااعران اين  و ه  ا ام ويژگی مد نانه و 

بلكه کامالً براسا  ب طاقام اعر کالساک فا سی  ؛تنها مد ن ناسنند    اين  و ه نه
  .کنند یفعالات م

  چندگانه هاي یتلق. 4-1
 گ يیو    گفت تاش ااعران مؤثر    جريان اعر حجميايیت يداهلل  و که یهنگام

مگر    اعر »  هد: یپاسخ م اعر معاصر مها افستهنگا  پرسز   با   مان (4092)
 تاحنةاالً اش کلةة مانافست« معاصر فا سی مانافسنی جز مانافست اعر حجم  ا يم؟

اش ااعران جريان اعر ت وقنی میةد آش   .  نظر  ا    ا معنام منن امضااده و  سةی
کلةة اش ت «اعر منفاوط بااناه ندا  » کند: یاعال  م( 4031)گ يی و    گفت تمنفاوط

ام     يسندهن  یاما وقن .  نظر ندا   ا امضااده و  سةی  مسلةاً چازم جز منن تبااناه
 ا مانافست اعرهام « ست اعرم که شندگی»و « عشق عة می»کنا  خ  ت اعرهام 

  با  مانافست وم  حنةاً نظرت (471: 4030اا خ استت ) نامد یماجنةاعی اامل  
  است و تعريفی  يگر اش مانافست    ذهن خ    ا  .  ش ويايی و آبا آ ام منفاوت 
 ضا براهنی    کنا    انشج م  کنرم  انة شبان و ا باات فا سی مؤخرکه   هنگامی
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نقدم  يگر و من (211 :4031وندت  )شهره اند  یم  ا مانافست اعرم وم ها خطاب به پروانه
)معةا ت خ اند   یمبراهنی ااعا  اين کنا   ا مانافست اعرم   قاقاً برعكس ومت تةا 

 وقنی اب الفضل پااا .ت بايد  يدگاهشان   با   مانافست بساا  منفاوت بااد(272: 4039

مانافست  -برخالف نظر بساا م - ا« حرکت و اعر»   کنا  خ   مقالة  (20: 4079)
کندت حنةاً نظر او  یو اش عن ان نها ن مانافست بر آن خ   ا م م  اند یاعر حرکت نة

 ما ت تفاوت  ا   و وقنی    مصاحبه انند یکسانی که اين مقاله  ا مانافست م انديشة با
عال  ا  ل ن  من انة اسةاعا صور و اسباب در شعر امروز ایرانت کنا  (4090)پااات   يگر

وقنی  مانافست تغااراتی کر ه است.   نظرش   بات  اند یمانافست اعر م ج ن  م
   و   اةا  ی مانناک م اعران ا مانافست ا ناةا ي ااج «ةافسان»افاعی کدکنی اعر 

 اند  ی مانناسم ايرانی م ه ا ا ان  ا مانافسترها  يگر مقدمة ت للی بر کنا   يیجا
وج    ا   که قا   وم     ذهناش مانافست چه تعريفی  بر سی کر بايد ت (72هةانت )

اش  ی مننقدماک بنشاند. وقن ا شير سقف مانافست اعرام  مانن ها ينام  و است هر
)تسلاةیت د کن یيا  م« اعا »باعن ان  «یجنگ خرو »و گروه « سال  بلبل»بااناة  سةی 

 تفاوت معنا مازانکه تا اين  نگر  می بااناهاو چگ نه به  که بر سی کر بايد ت (411: 4037
که   اند یمننقدم مشكل غزل ساةان بهبهانی  ا اين م که یوقن. ايجا  کر ه است    آن

ام عا  معن احنةاالً اش بااناهت (4030 نژا ت )طالبیکند  یبااناه صا   م يزها وم    غزل
   کنا   (299: 4094)افاعی کدکنی  که یهنگاماست.  سااسی  ايج  ا   نظر گرفنه

خ  ت نامة فر م به فر   يگر   با  اعر و ااعرم  ا اولان بااناة اعر فا سی 
  م ا   پاشان منفاوت است. ةزم اش بااناه    ذهن  ا   که با هةت مسلةاً چاخ اند یم

 و   مد ن و پسامد ن فا سی نشان و مننقدان ااعران     نظرهام نتعد  و تل 
با نگرای وج    ا  .  یمهم و  ايج  هام چندگانة مانافست تلقی   با  که   هد یم

اش  برگرفنه   بساا م م ا    هک گر  آو   سه تلقی ت ان اين نظرها  ا ذيل اننقا م می
  : ا   يیها ها تفاوت    مصداق ومانافست است  وج ه مخنلف

و  مننشر ادهمانافستت بااناه يا اعالماه  اوينی هةچ ن سةاً با عنمننی که  :اولتلقی 
هةراه  و امضام فر  يا گروهی بااد فا سی اعر   جديد   با هامحاوم اص ل و نظر

  هايی اش اين تلقی    اعر معاصرند: نة نهم ا   شير  آن بااد.
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کاا    مهرماه -يا پرت   کنر تند  ااالدين تند  ک اةس :بیانیة جنبش ادبی شاهین .الف
طی  صفیه باست   « ااهان -نهاب جنبز ا بی»نا   بهاين بااناه  ا  4043سال 
 ا    « 2ااهان » ااتند  ک ت4049 سال  . اواخرکرمننشر  اط عا ام     وشنامة اعالناه

ن يسز به  هةراه  ست به ا اش آن  پنجاه نسخه مااان و پخز کر  و يک نسخه
ااهان  ا  21ت 4022تا آبان و آذ   4043 مها کنابخانة مجلس سپر . وم بان سال

افزو ؛ ولی آخرين ااهان و نخسنان ااهان تفاوت   بر تعدا  آن نازمننشر کر  و بعدها 
عن ان باگرايیت ترکاب نظم و نثر باسنان .(244-492 /4 :4074نگرو مت ل) ندا ند هم کافی با

ها هسنند. اين بااناه     ترين عناوين    اين ااهان هام ااهان اش مهم و باله« نثم»
  .داوج خفقان و سانس   پهل م اول مننشر ا مها سال

هنرم  انجةن مسال  بلبلت امضا»عن ان با 4004   سال  ی:جنگ بیانیة خروس .ب
چاپ  ساد.  به یجنگ خروس   مجلة « غريبت ااروانی و ايرانی -یجنگ خرو 

پد  اعر س   ئال »و « يرانپاشروم معاصر ا»چ ن هةه انگ ايرانی با عناوينی 
 رگذا      و    و  فعالاتاثاش اعضام اصلی و « و اعر ن م عرفانی ايرانی  فا سی

)هةانت  ب  ه و اش ااعران ااخص اين جريان ا بی است  «جنگی خرو »انجةن هنرم  

تةا  مجامع  مناب   بر ادام هنرمت تأکپرسنان    تةا  نة  ه مبا شه با کهنه(. 097-099
بر تفكر مبننی بر  انز ن  اش م ا  م است که    اين بااناه  اد ا  هنر قديم و تأک طرف
ناز  عن انزگ نه که اش  اده است. لین اين بااناه بساا  خشن است و آن ادها تأک بر آن
   آيدت خروای علاه جريان سننی ايران است.برمی
نفر اش ااعران و هنرمندان  44ت با امضام 4003   شمسنان  :حالم مانیفس  شعر .ج

گذات باز اش  پس اشن يسی و...  سةات پادا کر  و   اسنان تها مانند سانةا  يگر  انه
وج    هايی بیثهام اين بااناه   با   بندها و گزا ه هةچنانچها   هه اش اننشا  آنت 

اثر يداهلل  ويايی و  ها یتنگ دل   کنا  هام ظه   اين جريان  با قه نخسنان  ا  .
پ   نة   پادا کر . اش ماان تةا  کسانی که اين بااناه  ا امضا  ااعا م اش باژن اسال 

سرايی  ا ا امه  ا  و با ت ضایات و من ن نظرم  کر ندت  ويايی تنها فر م ب   که حجم
 اتاقعات به فراواقع سادن اش و .ک ااد اانن اين جريان   و اعرم خ      شنده نگه

بعدمت هام سه حرکت    سه بعد و پريدن ی وذهن ميا فضا 9ننالااسپاسة براسا 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C
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 مو ا و هات بیث تعهد   ونی ه جا وم واژه و م اش حجر    وغِ تعهد و ت جه ويژه ب
  (.4014 ) ويايیت ت جه    اين بااناه است س  ئالاسم ب  ن اش عناوين م   

   مقدمة  «اعالماة ک  تام خ  کا »بانا   4034   سال  :مانیفس  غزل پیشرو .د
وم نا  مانافسنز  ا »چاپ  ساد.  اثر ها م خ انسا م به چه؟ ریک هاي جوان کنا 

ها  ا    اعالماة ک  تام خ  کا  که ايها  و ااا اتی به ات ماتاسم ذهنی س  ئالاست
به اقندا  سااسی حاکم  هام اين مانافست خ انسا م    بساا م اش بخز]...[  گذاات

   اين مانافست اده  م ا   مهم و کلادم ااا ه (.4094مهدمت ) «بر اعر اعنراض کر 
هايی اش  خاصات تشمان ايجا  اثرم ااعرانهت منفاوت و تاشه که بن اند هم .4 اند اش: عبا ت

 مپذير يلاثرم که ضةن تأو .2 مد نانه  ا  اانه بااد. مكنب کالساسم تا وضعات پست
به آشا م انسان و  تبه آشا م خ   منن و    ا امه تو  سادن به پل  الاسم    خ   شيا 

ويكةی با  گ م مطالبات انسان قرن باست اثرم که بن اند ج ا  .0 . ست يابد  ونز 
شيبااناخنی جديدم برام مخاطبانز هةت  ة ع املبه ا ائ باادتهام مخنلف  ذائقه

اين  اثرم که .0  اانه بااد. شيا مابلات اجرام قهام مخنلف     ح شهگةا   و 
مرکز ت لاد و پادايز  ت ا  اانه بااد که ضةن پذيرش علم اننقا م    خ   ظرفات
اثرم که  .1  ا اعال  کند. اش باشنشسنگی   ص  ت لزو ت يگر بش   و  هام جريان

وج   آمده  هفضالت ااعرانگی و اتفاق ب پايةت لدم طباعی ب  ه و بر آن اسا  پادايز
  عد  قطعات و نسبات اكل ةاثرم که برپاي .1 نظا ت عقالنی. کةنرينهرچند با  ؛بااد

يک  وح مشنرک جةعی ب  ه و تا حد امكان   اثرم که القاکنند .7 گرفنه بااد.
  .(02: 4094 )خ انسا مت بااد يرپذ ترجةه

 اما اافنه است؛اننشا  نمانافستت بااناهت اعالماه و...  با عناوينمننی که  :دومتلقی 
عن ان مانافست و بااناة جريانی خاص  به  میققان و مننقدان ا بی و ااعران  يگر اش آن

 اعر چاپ مها که    ابندا و اننهام مجة عه يیها ها و مؤخره اند. مقدمه بر ه  نا 
 هام مد ن و ا هها و مطالب اننقا م ااعران و ن يسندگان   با  ا نامهو اندت  اده 

هام مهةی اش اين تلقی    اعر  نة نهاند. م ا   شير  اش اين شمره  يگرگ نة اعر
  معاصرند:
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 گاه اچکه ناةا ي ااج ه آنجا اش :نیما یوشیج يها ها و كتاب نوشته دس  ،ها نامه .الف
 مننقدان و ااعران پس اش تعن ان مانافست يا بااناة اعرم خ   مننشر نكر  مننی  ا به

 ناگزير -ها با ت جه به اهةات فراوان آن -افت اص ل کلی اعر ناةايیبرام   يت وم
قرا   هقادموم  ا م     هام یگ ها و سخنرانو ها و حنی گفت ن انه  ست تها نامه
اعر ناةايی  مانافست  ا همسایه يها حرف   کنا   ناةا ی ت ضایاتبرخاند.   ا ه

ناةا ي ااج  مها ها و کنا  ن انه  ست تها تةا  نامه؛ بنابراينت (2440میةدمت  گل) انند  یم
  .هسنندمانافست اعرم وم عةالً 
ت    بان مننقدان و ااعراناين مقدمه  :رهامقدمة فریدون توللی در ابتداي كتاب  .ب

 یت لل .(292: 4094و  72: 4019 افاعی کدکنیت)اده است   اناخنه اسمبااناة ه ا ا ان  مانن
با ن عی طنز اا ا تاخنه و  بر ه ا ا ان سبک سننی و کهن «اديداللین»   اين مقدمة 

 ا که اغلب  اان کهنهها و ناز واژگان مكر  و  ام اعر آنکلاشه  )ايةاژ(هام  انگا 
 اص ل و ق اعدم اشجةله تب  ت به ب تة نقد کشاده است.    اين بااناهنم ساقی حاوم 

قادم ات و اسنعا اتت بیتشباه تتاشگی مضامان  هةاهنگی  قاق اوشان و حاالتت 
و  تهام  ا ا ها و   يف گ ينده    کا بر  صنايع بديعیت پرهاز اش آو  ن قافاه

هام اين    بی   اعر آو  ه اده است. بعضی اش عن ان مگذا  اش پ اال مخ   ا 
عةال حاماان آن اعر فا سی  ا حال اين بااناه و اَ هر ولی به است؛ اضبااناه ضدونق
ب   و « ن   مهنا »و « ترکابات تاشه»  سال به میاطی کشاند که پر اش برام چندين

  (.444-99: 4073افاعی کدکنیت ) انگازهام عااقانه و تجا   غممیدو  به غزل

حرکت » ة   مقال 4070نخسنان با     سال  اعر حرکت :«حرك  و شعر»مقالة  .ج
اش  عضیت جه ب ن شمان م   اب الفضل پااا مطرح اد. مقالة مذک      آاش « و اعر

به  تها بعدت پااا با نظرخ اهی اش برخی ااعران و مننقدان ااعران قرا  گرفت. سال
 ا چاپ کر  که  حرك  و شعرکنا   4079آن مقاله پر اخت و    سال  يلتعد و  جرح

هايی اش اعر ااعران  اعر حرکتت نة نه با  بر   ج مسائل نظرم       آن عالوه
منن مقالة يا اده  ا بااناه  (20: 4079)آو  ه است. هرچند پااا  ا ين جريان مرتبط با ا

عن ان بااناة اعر حرکت    جامعة ا بی ايران  اين مقاله و کنا  يا اده به ت اند نةی
ت خ انز اعر ت سط مخاطبت حرکت برونی و   ونی یخ اناداده است. سف  اناخنه
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 ااناهترين عبا ات    اين ب ص ير اش مهم هند  تواحدهام تشكال ةو اسنیال تاعر
  هسنند.
مجة عة اعر  4070   سال : هاخطاب به پروانهبراهنی در كتاب  رضا ةمؤخر د.

اش براهنی مننشر « چرا من  يگر ااعر ناةايی ناسنم»با مؤخر  مفصلِ  هاخطاب به پروانه
و هم اجرام  است پسامد ن  ضا براهنی   با  اعرنظرية اد. اين کنا  هم حاوم 

 424ه ااعا  وم و صفیت 424تا  4 کنا ت اش صفیةاعر. بخز اول عةلی آن    چند 
ها مقاالتت کنا  اين مجة عهتاننشا  شمان با   . هما   ی ا اامل م تا پايان کنا  مؤخره

چاپ  ساد و پسامد ن و ا باات  مد ن بهبیث پسا   با  هام بساا م و ترجةه
وم ابندا تضا ها و  تفكرم اد.    اين مؤخره فل  وانپسامد نی بیث  اغ میا

و اجرام  نظريهها ماان  و تضا ها و تناقض تو اجرام اعرم ناةا نظريهها ماان  تناقض
ها و  و سپس اش  ل آن تناقض  هد ی و ااعر مد ن(  ا نشان م    مقا اعرم اامل  )

  .کند یم عرضهنی عن ان عب   اش اعر مد ن ايرا تضا ها اص ل اعرم خ    ا به
علی باباچاهی  :دهد یمعقل عذابم و  باران نم نمي ها نام باشعر  ة دو مالموعهمؤخره. 

 هد و قرائت اعر  ا    اين  و مؤخره   م    کلاات اعر پساناةايی ت ضایاتی می
ناةايیت قرائت غارناةايیت  قرائت پاشاناةايیت قرائت کند: یمبه چها   سنة کلی تقسام 

هايی اش  هام اعر پساناةايی  ا با ذکر نة نه اش آن. او مؤلفه  ت پساناةايی و پسو قرائ
: 4079و  407-420: 4071)باباچاهیت  هد  اعر ااعران معاصر و ت ضایات فراوان ارح می

414-411.)  
علی معلم  امغانی    کنا    مؤخر اند اش: عبا ت هام تلقی  و اش  يگر نة نه
مصاحبة  . آشا  با فروغ فرخزا     ت عن ان بااناة اعر انقال ( به) رجع  سرخ ستاره

ت اعر ه ي موج     جست» ةمقال ت(44بااناة ااعران پاشرو عن ان )به آرشنشرية 
صور و کنا   و عن ان بااناة اعر پالسناک( )به عال ن انة اسةاعال ن  م« تجسةی

  مانافست اعر م ج ن (.عن ان  عال )به ن انة اسةاعال ن  م اسباب در شعر معاصر
مانافست ااعر يا  هام مین ايی و ساخنا مت علت ويژگی به که ماعر تلقی سوم:
   اعر   با    ا  يدگاهز  ااعر گاه اش بعد مین ات است.اده   انسنه جريانی خاص

عشق »اعرهام ت اثر احةد اامل « قطعنامه»مانند اعر ؛ باان کر ه است شاعر کا ساشو
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 نافست اعرهام اجنةاعی احةد اامل  وعن ان ما به« ست م که شندگیاعر»و « عة می
هام مین ايی مرتبط با  حاوم ويژگی اعر یگاه .اثر ها م خ انسا م« مانافست»اعر 

ناةا و نز يكی آن با جريان  اثر« هافسان»مانند اعر ؛ خاص ب  ه است یمكنب يا جريان
 قرا  ت جه م    اش هام ساخنا م علت ويژگی ناز اعر به    برخی م اقع.  مانناسم

اثر ناةا ي ااج با ت جه « افسانه»مانند اعر ؛ خاص اده است یگرفنه و مانافست جريان
اثر « کلاد»اثر  ضا براهنی و اعر « اش ه ش می...»آنت اعر  سابقة یبه ساخنا  ن  و ب
ه ادناماده  . گاه ناز مجة عة اعرم اش ااعر مانافست اعرم ومها م خ انسا م

  اثر  ضا براهنی. هاخطاب به پروانهاست؛ مانند 
هام  ها و مكنب ها حنی   با   جريان    بان مننقدان و ن يسندگان فا سیت اين تلقی

غربی ناز  ايج است؛ يعنی    کنا  تلقی اصلی )مانافست  سةی( من نی  يگر هم 
ويلاا   مقدمة (07: 4070) اند؛ برام مثالت حسان پاينده اده عن ان مانافست معرفی  به

که   ی  حال ؛ ا بااناه معرفی کر ه است ییغنااشعار  کنا  بر ويراسنة  و  و  شو ث
ن يسان انگلاسیت اين  اکثر تا يخ»کر ه است:  خ   وم    ترجةة اين مقدمه اذعان

 ضا . جا( )هةان« کنند یممقدمه  ا سند اعال  م ج  يت جنبز  مانناک تلقی 
  ا کرام ل نةايشنامة بر ه گ  مقدمة ويكن   هاي ادبی مکتب   ( 74: 4031)سادحسانی 

  ناماده است.« مانناکمكنب   نامة مرا »

  هاي چندگانه یابی تلقی ریشه. 4-2
   هر ذهن  مشاهد  اين تفاوت آ ا    بان افرا  مخنلف و گاه    نظرهام يک فر ت

ها اش کجا  ها چاست و اين تلقی که  لال اين تفاوت انگاز   ا برمی اين سؤال پرسشگرم
ت ابندا بايد بر سی کر  اصطالح مانافست که ها السؤ يشه گرفنه است.    پاسخ به اين 

هام پاشان ارح  ا ه ادت اش چه شمانی  اش    بندن ات مهنرسابقة مذهبیت سااسی و 
 . گرفت و وا   بدنة اصلی گفنةان ادقرا   ت جه م      فضام گفنةانی اعر معاصر 

با اننشا   4003آن بااناهت نخسنان با     شمسنان  تبع بهاصطالح مانافست و 
هام  ااناهبوا   فضام گفنةان اعر معاصر اد. تا پاز اش آنت « اعر حجم»مانافست 

ادند  یمنامه و... معرفیت ارح و تفسار  يی هةچ ن نهابت اعالماهت مرا ها عن انا بی با
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اد و   ص  ت وج    نشانی اش کلةة مانافست  يده نةیو    آثا  مننقدان و ااعران 
اد که    گفنةان اعر  ب   و    آ ام افرا م  يده می اةا  انگشتآن همت بساا  

وگ ها و  ت گفت«اعر حجم». اما با اننشا  مانافست اند نداانهمعاصر میلی اش اعرا  
م ها جدالگرفت.  مفا  مانافست اكل   با ههام فراوانی اش س م افرا  مخنلف  بیث

م يداهلل  ويايیت نقدهام گزند  ها مصاحبهقلةی و کالمی   با   تعهد و عد  تعهدت 
اد عال   با   مانافست و اعر حجم باعث   ضا براهنی و مقاالت اسةاعال ن  م

قرا  گار .  ت جه م      میافل ا بی و نشريات  مانافست و جريان وابسنه به آن
م قلةی و... به ها جدالچ نی اين و رام آگاهی اش چندمت انند ب یمخ انندگان 

  اده    اين شمانه مراجعه کنند. هام فراوان چاپ کنا 
ادوار شعر  و    کنا  4019هام چندگانه اش مانافستت    سال  اما نخسنان با  تلقی

 . اين کنا پديد آمد کدکنی افاعی میةد ضا اثر سلطن تا سقوط  ی از مشروط فارسی
 سه هر    آناست و  تهران  انشگاه ا باات  انشكد     وم گفنا هام     ةمجة ع

 علت به و (31و  72ت 10: 4019)افاعی کدکنیت  ا   می  يده  با  نخسنان برام يا اده تلقی
 فضام   سرعت  به تلقی سه اين ن يسندهت اش  وشگا  آن ا بی جامعة فراوان اثرپذيرم
  ست ااعران و مننقدان  ا . و الگ يی به  اه يافتر نقد معاص و معاصر اعر گفنةانی

هام مرتبط با اعر معاصر ب  ه و است و     نامه اين کنا  مأخذ اکثر آثا  و پايان
اده    آن با ها ا جاع  ا ه اده است.  گانة باان هام سهمنابع به تلقی بساا م اش

ه    مقا  مننقد و اسنا  بر اينت افاعی کدکنی هنگا  چاپ اين کنا ت اول اينك عالوه
 انشگاه مطرح ب   که بر کرسی اسنا م  انشكد  ا باات  انشگاه تهران تكاه ش ه ب   و 

م ت انسنه ب   با اقبال اعر يرتص او    اوج مناشعات ا بی   با   موسیقی شعرکنا  
م ها بیث به و کند عة می م اجه ا   و اش فضام گفنةانی اعر معاصر  فع ابها 

کدکنی يكی اش ااعران    و  اينكه افاعی ؛پايان  هدم عةالً اعر يرتص  ی   با  ط الن
 4014 مها سالوم     ي نیشابورها باغ كوچهدر  ا  ب  ه است که مجة عة اعر  پرطرف

 ست  به فكران  ست  ا ان اعر مقاومت و  وان اوج مبا شات چريكیت بان طرف و   
ه ب  ؛ بنابراينت نظريات وم اد مزمه تبديل اد و برخی ااعا  آن به سرو  و ش می

ت باان کر يمت جه به آنچه  ست. با ا ام قد ت نف ذ فراوان ب  ه و ه ا باات   با  
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افاعی  ت ان    آ ام گانه اش مانافست  ا می هام اصلی ايجا  اين تلقی سه يكی اش  يشه
   و کنا  وج  کر . الش  است ذکر ا   که وم   کدکنی    کنا  يا اده جست

هام  اين تلقی ما روزگار تا عصر جامی از فارسی ادبیا  و با چراغ و آینه يگر خ  : 
  ست  ا ه است.  ام اش مانافست به هام تاشه گانه  ا تكرا  کر ه و حنی تلقی سه

 مانیفس  اساسیدو ویژگی . 3
ا اتی عب «چرا من  يگر ااعر ناةايی ناسنم»  مؤخر نخسنان بندهام  ضا براهنی   

. وم خ اهد ب   مانافست با  چندگانه    هام یم    تلقرام بیث   ی ب ا   که مالک
 : گ يد یم

 ا  و ااعر جديدت مثالً ناةا و  ند ت اعر خ    ا ت ضاح می چرا ااعر کهن به
 هند؟ علت آن است که فر  اعر ااعر  ااعر بعد اش ناةات اعر خ    ا ت ضاح می

 ؛اده ب    قبالً ت ضاح  ا ه هام او تک اعر فر  تکفر  و حنی  کهنت حنی هر
با  فر  اعرش يا بهنر بگ يام اده ب   و ااعر با  يعنی نت فر  اشپاز ن انه

ادهت نااشم به   کر . چازم که پاشاپاز ت ضاح  ا ه اجرام اعرشت نت  ا اجرا می
  ت بعداً هزا  ج کننده ندا  ت گرچه مةكن اس ت ضاح بعدم ت سط خ   اجرا

  .(420: 4033 [4070] براهنیت) ت ضاح پادا کند

ااعر     يعنی اعر خ    ا امضا کند؛ اا     اعر جديد اين است که ااعرمع
  کسی فرمی اعر بگ يد که قبل اش فر  آن اعر وج   نداانه است و    آن فر

  .(جا )هةان قبل اش او اعرم نگفنه است
ب  ن باعث  يگرم  خالصه آن  ط  حرف تاشهت فر  تاشهت اا   تاشه و به

   .(420هةانت )ا    یت ضاح  ا ن ااعر مد ن م

ت ها يژگیخ    ا   و    کنا  اين و   ف مانافست  ا هام تعري ويژگی ق ل نقلاين 

)معنام فعلی مانافست:  وان کر نت  وانگرم کر ن و  «مانافست کر ن»اش چگ نگی 

ارح  یخ ب مانافست کر ن  ا به و فعل گ يد یت سط ااعر سخن م ت ضاح  ا ن(

... و چه ت وچ ن بااناهت مانافسهةعناوينی با اگر مننی )چه  سةی و  ت؛ بنابراين هد می

 هندگی امرم جديدت  خاصات ت ضاح»بر  ادبا تأک يا اده( حاوم م ا   ار سةیغ
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بااد که اش  ل فر  و  اعرم و مجة عه يا اعر بااد«  ويكر م ن  و م ا   مشابه

يا  يدگاه ااعر  ا   با    و ت ضاح  ا  کر  جديد  ا کشف ام ا هام آن بن ان امین 

هام  یتلق تبنابراين .ناماد مانافست  ا آن ت ان یم ت ست آو   امرم ن  اش  ل آن به

اش اين منظر تا حد شيا م  ة م ج      گفنةان اعر مد ن و پست مد ن فا سیتگان سه

مننقدان و ااعران   م     هام يدگاهاخنالف   ت ان یم. اش اين حاث کند یت جاه پادا م

ت ضاح  ا ن و  با  آنان    هام گاهنظر اعر معاصر  ا ناای اش اخنالف هام افستمان

  امر جديد  انست.

آنجا   قاق ناست؛ تبا چراغ و آینهافاعی کدکنی    کنا   ان اسا ت  يدگاهبر هة

نخسنان بااناة اننقا م : »ن يسد می« ا ترجةه   ا تباط ب ها ااناهتی ل ب»که ذيل عن ان 

که اش آن اطالع  ا يمت بااناة مارشا  یا باات فا س یکل ط     با  اعر فا سی و به

ه.ق آن  ا ضةن مكن بات خ  ت 4243( است که    4342-4377فنیعلی آخ ندشا ه )

مطالعة . (299)هةانت  «م ه   و خاالی( ن انه است ما الدوله )ااهزا ه خطا  به جالل

آنچه افاعی کدکنی به آن ااا ه کر هت فقط   هد ینشان م مکتوبا کنا  اين قسةت اش 

   اين . (4017 آخ ندشا هت)   با  اعر و عناصر مرتبط با آن است کتئ  ي ما ن انه

وج   « مطلب ب  نه ن  يا تاش» وجهاما  ؛ هندگی وج    ا   خاصات ت ضاح ن انه

   .ندا  

ت بجا خ اند یم« اعا » ا  یجنگ اين نظر تسلاةی  ا که بااناة خرو  ت ان یم ازن

وم ناظر بر ن ع ن انا  منن بااناه است و اعا م ب  ن مننت گرچه  عقاد  ؛ شيرا انست

ت ضاح و  وانگرم  فاقد نافی مانافست ب  ن آن ناستت بااناة سال  بلبل   واقع

يا  وای   يدهاپر اش  و اش  یز مبه نفی گذانة خ ي ست که فقطامننی احساسی . ستا

نظر پااا ناز که  گ يد که   با   آن هاچ ت ضایی  ا ه نشده است. یمجديد سخن 

 منن مقالة مذک   تةا  آنچه ؛ شيرااست قصت نا اند ی ا بااناه نة« حرکت و اعر»مقالة 

    ا است. و ت  یاش بااناه اننظا  م  ا
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  تیره و كدر بودن عبارا  مانیفس . 3-1

حداکثر  وانگرم و وض ح  که منن شمانی ا عا کر  ت ان یمباان کر يمت براسا  آنچه 
ت ضاح امر جديد با عبا ات ت عةل مانافست    آن انجا  اده است و  ا  اانه بااد

جةالت  . هد یالشعاع قرا  م وجه  وانگرم و وض حِ مانافست  ا تیت تکد  و تاره
   تضا  با ذات مانافست است.  و فاقد ت ضاح نامفه   و ناآانات عبا ات احساسی

عبا اتی تاره و  ت   اين مانافست مناسب است.« اعر حجم»مانافست برام ذکر مثالت 
ت مننقدان آن  ا مننی پاچاده سال 01کد  وج    ا   که باعث اده است پس اش حدو  

 نظر بهزا  خ اجات ؛ برام نة نهت(111: 4037ش قانیت ) بنامندو غارقابل فهمت و اسنعا م 
   :ن يسد یم «اعر حجم»است. وم    تیلال بااناة   هنده يا م   اين شمانه 

ت هست و هاچ ناست و تعابارم که    آن آمده )ماو اء ازچ حجم هةه ةباانا
تپز  تواقعات ما   تجهادن اش ط ل تاعاع تعلت غايی تتسكان بی هام يافت  

تر  اچادهاند مسئله چاستت م ض ع  ا پبد خ اهد یخشن و...( برام کسی که م
ااعرانه   مگر خ   اين بااناه ک اشی برام تعهد به يک اا  و اصالً]...[  کند یم

اعر حجم ما با انب هی اش اصطالحاتِ فازيكی م اجه هسنام  ة   باانا]...[  ناست؟
سه بُعد و...( و هاچ ک اشی هم برام  تعرض و ط ل تفاصله تاعاع ت)حجم
و هةان نكنه  گار  یاين اصطالحات با تعا يف و مفاهام اعرم ص  ت نةانطباق 

  .(70: 4090ت )خ اجات کند یم تر م ض ع  ا غامض
ت ن ع ت ضاح     هندگی است گرچه  ا ام خاصات ت ضاح «اعر حجم»مانافست 

و اين مسئله  ام است که وجه  وانگرم مانافست  ا به حاااه بر ه گ نه آن به
برخی مننقدان  نظر  وت اينو ا باات  ا هم  چا  مشكل کر ه است؛ اشاعر منخصصان 

ش قانیت ) هام مبهمت نب   اص ل مشخص    بااناه و نامفه   ب  ن آن بافی یکل برمبنی 

ت خاصات مانافست  بااد تر یمنطقهرچه منن  تبنابراينچندان باراه ناست. ( 111: 4037
هام اعر معاصر اش  ااناهبها و  افستمانیلال ا  . نقد و بر سی و ت یمکر ن آن باشنر 

م آتی خ اهد ب  . بر سی م اكافانة اين م ض ع به ها پژوهزاين منظرت م ض ع 
ايران  ا  مد ن پستم قلةی گفنةان اعر مد ن و ها جدالبساا م اش  منشأمازان شيا م 

تیقاق  اطالعات مند ج    اين براسا  وان خ اهد کر . نگا نده    پژوهشی  يگرت 
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و  مندان عالقهاخناا  م   شو  بهبه اين مهم  ست ياشيده است که حاصل آن پژوهز 
  میققان قرا  خ اهد گرفت.

  یالهنت 1
 هد اين  يخی آن نشان میتا  ارسلغ م مانافست و مطالعة خنی انا يشه بر سی . 4

م ها هترجةکلةات پرکا بر      اشهام مذهبی ب  ه و کلةه نخست منعلق به گفنةان
( که كریم قرآنو  انالیلت تورا )  فنه اةا  می ی بهمذهبانگلاسی من ن  اصال و نخسنانِ

  و با اننشا  4303است. اش سال   فنه کا  بهی و قادم وصف    چها  وجه فعلیت اسةیت
اثر ما کس و انگلست اين کلةه ضةن حفظ معنام مذهبی پاشانت وا    مانیفس  کنا 

ان خ   اد و معنام سااسی خاصی يافت. حرکت اش من ن هام سااسی شم گفنةان
   حرکت جةعی علاه چازم »مذهبی به من ن سااسی باعث اد اين کلةه ن عی 

 ت 4331يت    سال   نها ا تداعی کند و « سةت امرم ن  حرکت جةعی به»يا « گذانه
پس  ش آن  سةاً به فضام هنر و ا باات  اه يافت و ا« سةب لاسم»با اننشا  مانافست 

 هام ا بی هنر و ا باات مد ن تبديل اد.  ن يسی به يكی اش سنت مانافست
  هاست: ويژگیاين مانافست حاوم  وا  خالصه

جةعیت و  تعقادت اغلب حاصل تفكر و ت افقبدون  مننی که اش لیاظ ا بی واضح و
  ت  سةی    جامعه مننشر اده ص هام تاشه است و به حاوم اصل/ اص ل يا ايده

نامهت  چ ن ابهة سةی هام غار ام که    قالب الساعه هام خلق وت منن  است؛ اشاين
ا ندت مانافست  صفیات اخصی و... مننشر اده و می هام ايننرننی نامعنبرتسايت
هاست و منن آن  ن انن مانافست باان اص ل و ايده . هدف اصلی   ا ند ه نةیناماد

پر اش  و  ديشه و هنر پاز اش خ   میبا بخشی اش انام است که به تقابل گ نه معة الً به
هايی  است؛ پس منن برگزيدهن يسی  ا برام اين تقابل  ن يسنده)گان( آگاهانه مانافست

مانند اعرت  اسنان و ساير ژانرهام ا بی مصا يقی  قاق برام مانافست ناسنند؛ شيرا 
ويژه اعر(  وانايی  ها )به نهات آفرينز ا بی ب  ه و معة الً    منن آ هدف اصلی    آن

  و وض ح وج   ندا  .
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با اننشا   4003تبع آن بااناهت نخسنان با     شمسنان  . کلةة مانافست و به2
هام  وا   فضام گفنةان اعر معاصر اد. تا پاز اش آنت بااناه« اعر حجم»مانافست 

ادند  رح و تفسار مینامه و... معرفیت ا هايی هةچ ن نهابت اعالماهت مرا  ا بی با عن ان
هام  وجدل و    آثا  مننقدان و ااعران نشانی اش کلةة مانافست  يده نشده است. بیث

 ا  اصلی  هام قلةی ااعران با پرچم و جدال« اعر حجم»فراوان   با   مفا  مانافست 
جريان حجم باعث اد مانافست و بااناه به  و کلةة کلادم گفنةان اعر مد ن و 

  ا  .ی تبديل فا س مد ن پست
يابام  فا سی   می مد ن پست. با مطالعة آ ام ااعران و مننقدان اعر مد ن و 0 

هام گ ناگ ن  ا  یتلقسه تلقی اصلی اش اين  و کلةه وج    ا  . منشأ اصلی اين 
اثر  سلطن تا سقوط  ی از مشروط ادوار شعر فارسیت ان نخست    اننشا  کنا   یم

گفنا هام وم      انست که مجة عة     4019سال میةد ضا افاعی کدکنی    
 انشكد  ا باات  انشگاه تهران ب  ه است.    اين کنا  هر سه تلقی يا اده برام 

علت اثرپذيرم فراوان جامعة ا بی آن  وشگا  اش ن يسند   نخسنان با  باان اده و به
.  اه يافت صرنقد معا   فضام گفنةانی اعر معاصر و سرعت  بهکنا ت اين سه تلقی 
ذات کلةة مانافست وج    اش ها اين است که اناخت کافی یتلق لال  يگر ايجا  اين 

کر ه يا علاه چازم  یمنداانه و هر مننی که برام نخسنان با  چازم  ا اعال  
اده است.   واقعت ناآگاهی به  خاسنهت با عن ان مانافست يا بااناه ارح  ا ه می یبرم

ها نقز  خاص به آنت    ايجا  اين تلقی ام ريسنن اش شاويهو نگهام مانافست  ويژگی
  ها اشاسا  اانباه است. یتلقناز برخی  گاه اانه است. 

 هد که  . به نظر نگا ندهت مننی عن ان مانافست يا بااناه  ا به خ   اخنصاص می0
ه  ا  اان« وض ح و  وانی منن»و « امر جديد»ت « هندگی ت ضاح»کم سه ويژگی   ست

و به ذات  مؤثرتربااد و هرچه قد ت منن    اين سه ويژگی باشنر باادت مانافست 
فا سیت  مد ن پست وست که    گفنةان اعر مد ن و  يناشاتر است؛  يکنز خ   

   علت ضعف   ا ندت به ...هةچ ن مانافستت بااناه ومن نی هسنند که گرچه عناوينی 
 ا  اانه بااند و تبعاتی کا کر  مانافست  اند نن انسنه ة يا ادهگان سهيكی اش م ا   
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 مناشعات هةچ ن غبا آل  ه ادن فضام گفنةانیت بدفهةی اهالی گفنةان اعرمت
  .اند  اانههةراه  ط النی ا بی و...  ا به

 
  ها نوش  پی
 ها براسا  آ   م عهدين به ارح شير است. ها ترجةهاده اش کلةة مانافست     م ا   يافت .4

  هام عهدين آو  ه اده است:ج م آيات و  اسنانو   جستاد نهاناخاص ل 

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. 

اةا ه هةراه  ( بهSale, 1734) قرآن كریمة مانافست    اولان ترجةه اش اش کلةاده  م ا   يافت .2
و جزو منن ترجةه ناسنند.  اند ب  ه   پان يس صفیات   ا  سنا هصفیه به ارح شير است. م ا   

  :م    اول هةراه با منن عربی آو  ه اده است( باست)

 للَّهَ جَهْرَ ًٱلن نُّؤْمِنَ لَکَ حَنَّى نَرَى 

 (11)بقرهت 
We will not believe thee, until we see GOD 
manifestly (p: 8) 

 Even after the truth is become (449)بقرهت  لْیَقُّٱبَعْدِ مَا تَبَاَّنَ لَهُمُ 
manifest unto them (p: 15) 

)بقرهت  يُ قِنُ نَ لِقَ ْ ٍ لْايَاتِٱ بَاَّنَّا قدْ
443) 

   We have already shown manifest signs unto 
people who firmly believe (p: 16) 

 لْكِنَا ِٱ فِی لِلنَّا ِ بَاَّنَّاهُ مَا عْدِبَ مِن

 (419)بقرهت 
       After what we have manifested unto men 

in the scripture (p: 19)  

لْبَاِّنَاتِ ٱ مَرْيَمَ بْنَٱ عِاسَى وَءَاتَاْنَا
 (210)بقرهت 

And we gave unto Jesus the son of Mary 
manifest signs (p: 28) 

 لْبَاِّنَاتُ )بقرهتٱ جَاءَتْهُمُ مَا بَعْدِ مِّن
210) 

After manifest signs had been shown unto 
them (p: 28) 

لْغَیِّ )بقرهت ٱ مِنَ لرُّاْدُٱ تَّبَاَّنَ قَد
211) 

Now is right direction manifestly 
distinguished from deceit (p: 30) 

فُسِكُمْ )بقرهت أَن فِی مَا تُبْدُواْ وَإِن
230) 

And whether ye manifest that which is in 
your minds (p: 33) 

 And manifest declarations of the divine will (30)آل عةرانت  لْبَاِّنَاتُٱ وَجَاءََهُمُ
had come unto them (p: 44) 
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 Therein are manifest signs (p: 45) (97بَاِّتنَاتٌ )آل عةرانت  ءَايَاتٌ فِاهِ

لْبَاِّنَاتُ )آل ٱ جَاءَهُمُ مَا بَعْدِ مِن
 (440عةرانت 

After manifest proofs have been brought unto 
them (p: 45) 

مُّبِانٍ  ضاَلَلٍ لَفِی قَبْلُ مِن کَانُ اْ وَإِن
 (410 )آل عةرانت

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

مُّبَاِّنَةٍ )النساءت  بِفَاحِشَةٍ يَأْتِانَ أَن إِلَّا
49) 

unless they have been guilty of a manifest 
crime(p:58) 

مُّبِاناً )النساءت  وَإِثْةاً بُهْنَاناً أَتَأْخُذُونَهُ
24) 

and doing her manifest injustice (p: 58) 

 Hnd therein is iniquity sufficiently manifest (14مُّبِاناً )النساءت  إِثْةاً بِهِ وَکَفَى
(p: 62) 

مُّبِاناً  سُلْطَاناً عَلَاْهِمْ لَكُمْ جَعَلْنَا
 (94)النساءت 

Over these have we granted you a manifest 
power (p: 66) 

مُّبِاناً )النساءت  وَإِثْةاً بُهْنَاناً حْنَةَلَٱ فَقَدِ
442) 

He shall surely bear the guilt of calumny and 
manifest injustice (p: 68) 

لْهُدَى )النساءت ٱ لَهُ تَبَاَّنَ مَا بَعْدِ مِن
441) 

After true direction hath been manifested unto 
him (p: 69) 

مُّبِاناً )النساءت  خُسْرَاناً خَسِرَ فَقَدْ
449) 

Shall surely perish with a manifest 
destruction (p: 69) 

مُّبِاناً )النساءت  سُلْطَاناً مُ سَى وَءَاتَاْنَا
410) 

And gave Moses a manifest power (P: 72) 

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 

ها بیث  اش آن    اين مقاله تمانافست معانی  يگرم  ا   که البنه است که. ذکر اين نكنه الش  8
که باشنر اش  ها ا نقطا  يا کا وان اش کام تمثالً    باش گانی به فهرست میة الت کشنی ؛ا   نةی

ت ان آن  ا فهرست کل کاال خ اند که  گ يند که    فا سی میيک با نامه  ا ندت مانافست می
ا   که  هام مرب ط به میة له است. اين فهرست کل شمانی عرضه می با نامه تةا حاوم  يز 

 . (نامة  هخدا لغت)  سدمیة له تجا تی به گةرک مقصد می
گرا    عب   اش  م است که هنرمند حجما فاصله( espacemental) یذهن. اسپاسةننال يا فضام 9

ا  . اين مسار  ا هنرمند/ ااعر  یم تعبارناز « اسكله»کند و اش آن به  یمات طی فراواقعواقعات به 
مسارم  اش است مخاطبکند؛ بلكه مةكن  ینةکند و لزوماً مخاطب/ خ اننده آن  ا کشف   یمطی 

ها با تصرف    اكل ایء  استس  ئال» .ات برسدواقعفرا يگر که آن ناز ساخنة هنرمند استت به 
ت اند اش آن  یمی خ اننده کل ط   به سند. به ماو ام واقعات  یمو گاه    حالت ایء به س  ئال 

ایء بس  گ نه    يناگرا به تصرفی  ماو ا با عب   اش يک خط به واقعات ما   برسد؛ اما حجم
( mental) یذهنوج م علت غايی است و او بدواً اش واقعات يک عب    کند؛ بلكه به جست ینة

با يک تجربه و با يک واحد حرف  تآيد یمم واقعات بارون س   آنکه وقنی اش  م ط   به ا  ؛ 
کند و هةان واحد  یمآيد و هةان واحد حرف  ا حجةی برام  فنن به ماو ا واقعات  یمبارون 

ساش  تا به  یم( برام ااعر espacement) يیفضافاصلة  حرف يک پلكانت يک اسكلهت يک 
م ذهنی ک چكی که ها حجماسپاسةان با » .(07 :4017 ويايیت )« ماو ام واقعات عب  اده بجهد

کند و  یمی ئامر نامر هد که پشت واژه  ا معبرم برام  یم و تشعشع   خ    ا  ت به واژه تن 
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م ا . گفنهکشند یمسر اش مجه ليی که ها معرفتة  ابطه و شهدان النا   و  یممفه    ةالناسپسةان 
   (.2444  ويايیت) «يابد یمم  يگر ظاهرم تا يک ا و گفنها    یميكی ظاهر اش تا 

 . بااناة ااعران پاشرو تلقی اده است (290-292: 4094) افاعی کدکنی اش. اين مصاحبه 44

 منابع 

 . تبريز: نشر احاا. مکتوبا (. 4017)ارشافنیعلی آخ ندشا هت م -
 .4030تار  47. چها انبه روزنامة شرق« اعر منفاوط بااناه ندا  .(. »4030)آش  ت میةد  -
 . تهران:  ا ين ش. باران نم نم(. 4071) یعل باباچاهیت -
 . تهران: هةراه. دهد یمعقل عذابم (. 4079) تتتتتتتتتتتتت -
. 0چ .و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستمها  پروانهخطاب به . (4033[ 4070)]  ضابراهنیت  -

  تهران: نشر مرکز.
 تهران:  وشگا .  .حرك  و شعر .(4079) پااات اب الفضل -
 تهران. «. اةاصداوسمصاحبة حض  م    ساخنةان اهدام (. »4090)تتتتتتتتتتتتت  -
مقدمه «. هام غنايیيلاا  و  شو ث بر ترانههايی اش مقدمة وبخز(. »4070پايندهت حسان ) -

 . 11 -07صص. 0. شارغنون
 . تهران: اخنران. ایران: شعر یی در ادبیا  معاصرها گزاره(. 4037) یعلتسلاةیت  -
  با   اعر حجم و )م واقعات تا ماو ا ها فاصلهاسنر ا  (. »4090بهزا  )خ اجاتت  -

 . 41ص. ا  يبهشت. ماهنامة تالربه «. نيائاسم(
 )مجة عة اعر(. کرج: مهديا  ج ان.  هاوانا، بیرو ، آبادان(. 4094)خ انسا مت ها م  -
ه ک عقل  . برگرفنه اش0. شبررسی كتاب«. مانافست اعر حجم» (.4014) ويايیت يداهلل  -

 . مقاالت(. گر آو م غالمرضا هةراش. تهران: مروا يد )مجة عه وق  اندیشیدن به
ک از غالمرضا  ها(. به )مجة عة مصاحبه از سکوي سرخالف(.  4017) تتتتتتتتتتتت -

 هةراش. تهران: مروا يد. 
مقاالت(. گر آو م  )مجة عه اندیشیدن وق  به عقل ه ک  (. 4017) تتتتتتتتتتتتت -

 غالمرضا هةراش. تهران: مروا يد. 
سخنرانی     «.گذ  اش اسپسةانت    پراننز گذاانن معرفت(. »2444)تتتتتتتتتتتتتت  -

ن انة يداهلل  ويايی.  .منِ گذشته: امضااش  الةللی اعر کاشابالنكا. برگرفنه انبجشن ا   
  تهران: کا ون.
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 ک از میةدحسان مدل. تهران: آهنگ  يگر.  به چیس ؟. از عبار  (.4031) تتتتتتتتتتتتت -
نامة « ام اش  امغان نامه(. »4092خر ا   20) royai@orange.fr(. 4092) تتتتتتتتتتتتت -

آبا م.  اده برام علارضا  عات حسن الكنروناک فرسنا ه
Ali_rayat2005@yahoo.com 

  ثالث. نشر تهران: .0. چانداز شعر معاصر ایران چشم (.4037) ممهدادش قانیت س -

 سالة  کنرم شبان و ا باات  .تادهاي نو در شعر دهة هف یانجر(. 4031) ادوندت سع شهره -
 فا سی.  انشگاه فر وسی مشهد. مشهد. 

مجلة ايننرننی  «.ساماز اتت گامی    مسار يک ژسنةندم نا (. »2444) ممهدسلاةیت  -
 . 1-0. ويژ  مانافست. صص0.  و   جديد. شزغال

 تهران: نگاه.  .هاي ادبیمکتب(. 4031)انیت  ضا حسادس -
از )ها در شعر معاصر  ها و بیانیه بررسی نظریه: در خلو  روشن(. 4030)اا خ استت مهدم  -

 تهران: عطايی.  .(نیما تا امروز
: تهران .سلطن  سقوط تا مشروطی  از فارسی شعر ادوار(. 4019) میةد ضا کدکنیت افاعی -

 ت  . 
رجةة ت .ادبیا  فارسی از عصر جامی تا روزگار ما(. 4073) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -

 اهلل اصال. تهران: نشر نی.  حجت
تحول شعر  هاي یشهجوي رو با چراغ و آینه؛ در جس (. 4094) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -

  . تهران: سخن.معاصر ایران
 یک ضیاف مصاحبه با احةد ضا احةدم.    « به کی تلفن کنم؟(. »4030) احةد نژا ت طالبی -

 . 400-422با مطب عات(. تهران: قطره. صصوگ هام احةد ضا احةدم  )گفتخصوصی 
 .http://www.vajehyab.com   : .عمید فرهنگ -
 .http://www.vajehyab.com  :  .معین فارسیفرهنگ  -
   فرهنگسنان. اننشا ات. تهران: مصوب فرهنگستان يها واژهفرهنگ  -
ا ند؟ برام که صا    یمها برام چه صا    ااناهب يز مانافست.   سنا»(. 4092) ارامکةالیت  -

 http://bookcity.org/news-3410.aspx .    : «. ا ند؟ یم

(   :  4090فرو  ين  24«. )مانافست اعر ناةايی(. »2440حسن )میةدمت  گل -

http://www.shahrvand.com/archives/. 
 .http://www.vajehyab.com  :  .دهخداة نام لغ  -

mailto:royai@orange.fr
http://bookcity.org/news-3410.aspx
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  مرکز. نشر تهران:. 4. جتاریخ تحلیلی شعر نو(. 4074لنگرو مت اةس ) -
. تفریق جمعی؛ تحلیل آثار سیزده شاعر نوپرداز از نیما تا امروز(. 4033معةا ت  ا ي ش ) -

 تهران: نگاه. 
 . 4094آبان  7. ساالري روزنامة مردم «.گذ م بر تا يخچة غزل پاشرو(. »4094مهدمت مجاد ) -
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