
 

 پارادایمِ چاپادبیات در پایانِ 

 شناختی نگارش تاریخ ادبیات ایران پس از انقالب  نظری و روش لوازمبحثی در 

 

س ی شعر نو فارسی پی هشتاد شمسی شروع به نوشتن کتابی تاریخی دربارهی دههاشاره: در نیمه

وی های پیش ری آن کتاب دشواریمقدمهاز انقالب کردم. در سال هشتاد و هشت متنی نوشتم که به عنوان 

اخیرا در اند.( ها تخفیف یافته و برخی تشدید شده)برخی از آن دشواریشی را نشان دهد. چنان پژوه

ی ی شعر فارسقرار شد که افراد مختلف گاهی مالحظاتی راهبردی درباره« وزن دنیا»ی وگو با تحریریهگفت

ر منتشر د« فکران ادبی و یک خطای راهبردیروشن»دداشتی با عنوان را بنویسند. در همین راستا پیشتر یا

ی آن کتاب را ویرایش کنم و برای چاپ به ی منتشر نشدهکردم. اکنون هم فرصتی دست داد، تا مقدمه

ران بح»گاه تحت عنوان بسپارم. این متن را باید در کنار سایر مباحثی دانست که گاه و بی« وزن دنیا»

مباحث را هم به ام. اگر فرصتی دست بدهد، آن کرده مطرح« در مطالعات ادبیات فارسی گذاریسیاست

 توان نهی این مباحث را میتر در همین جریده منتشر خواهم کرد. الزم به ذکر است که عمدهصورت منظم

سی معاصر ینوفقط در نسبت با شعر معاصر فارسی، بلکه در نسبت با مطالعات ادبیات کهن فارسی، داستان

اشد، آن تر بتر و دقیقتوانست محققانهاگر فرصت بیشتری بود متن میفکری ادبی رهگیری کرد. و روشن

 گیری با متن همراه شود. فرصت وجود نداشته و خواننده باید با تسامح و آسان

بندی و تحلیل کند و ها را طبقهرد آورد، تازه باید آنها را گی دادههنگامی که محقق در حد توانش همهنوشتن تاریخ یک دوره، کاری دشوار است. 

هایش ها شدیداً تحت تأثیر تحلیلآوری دادهشود که در هنگام جمعهایش بنا کند، متوجه میهایش را بر اساس دادهخواهد تحلیلهنگامی که او می

ی ... ارتباطی ناگسستنی ایجاد می شود؛ نه تنها الزم است درباره بندی وها، نظریه، روش، طبقهآوری دادهبوده است. از همین جاست که بین جمع

مان داشته باشیم. اما ما از این منظر بسیار فقیر هستیم و ی«نظریه»ی ای هم دربارهای بسازیم، بلکه الزم است نظریههایمان نظریه«داده»

عاصر ایران، ی شعر میکی از دالیلی که برای توصیف کارهایم درباره بندی کنیم.نتوانستیم روش کار در موضوع مورد بحث را به درستی صورت

برگزیده شده « گزارش»همین است: عنوان  ام،ترجیح داده« تاریخ تحلیلی شعر نو»یا « تاریخ شعر نو»را به عناوینی مثل « گزارش شعر نو»عنوان 

ت و ی تاریخ اساز این مشکل مربوط به مسائل عام نظری همچون فلسفه به همراه دارد اجتناب شود. بخشی« تاریخ»ی تا از تعهداتی که کلمه

 ی خاص مورد توجه ما مربوط است. بخشی از آن هم به دوره

سبت هایی نشود و به هر قسمت ویژگیدر یک گزارش ساده، مقطع مورد بررسی، براساس تحوالت سیاسی به چند قسمت تقسیم می

ود شهای شعر منتشر شده در آن سال در داخل و خارج از کشور به دست داده میی کتاببتدا فهرستی از همهشود. سپس ذیل هر سال، امی داده

های ناظر تی توسعه(، فرهنگی )تغییر در سیاسو بعد به ترتیب به اتفاقات سیاسی )مثل برگزاری یک انتخابات(، اقتصادی )مثل اجرای یک برنامه

شود مطبوعات نوظهور آن سال معرفی و به سهم شود. سپس کوشیده میی شعر یا قصه( و... پرداخته میجایزهبه ممیزی(، ادبی )مثل اهدای یک 

 شود.  های شعر، نقدها و... میهای ادبی، مجموعهی جریانی خاص پرداخته شود. در نهایت دربارهشعر نو در آن جریده

های پژوهش مورد بحث همین است. متاسفانه ها و نقدها باید چه باشد؟ این یکی از دشوارترین بخشاما مالک برای پرداختن به کتاب

ی آثار ادبی، متون انتقادی در ادبیات ایران به طور عام، در ادبیات معاصر به طور خاص و در ادبیات معاصر پس از انقالب به طور اخص، درباره



های ی کتابگر بتواند همهلید و انباشت نشده است که در هنگام نگارش چنین پژوهشی عصای دست پژوهشگر باشد. حتی اگر پژوهشنظری تو

گوی طوالنی و جدی با سایرین بتواند به درک انتقادی و درستی وشعر را هم با دقت بخواند، هیچ معلوم نیست که در تنهایی خودش و بدون گفت

ش مورد ی پژوهرسد مقایسهه نظر میآید. بگوی عمومی به دست میورسد، زیرا نقد عملی انفرادی نیست و تنها در یک گفتاز موضوع بحث ب

تر نوشاند، بتواند مسئله را ربا کار محققان پرشماری که به بررسی شعر نو فارسی در حدفاصل انقالب مشروطه و انقالب اسالمی پرداخته بحث

، «شعر نو»، یک آسانی برای منتقد هست و آن این که درباره ی 57، در فاصله ی انقالب مشروطه تا انقالب «شعر نو»به  کند: در قضاوت راجع

ده از نهاد شجامعه )مثال از طریق تیراژ( قضاوت خودش را به منتقد و مورخ ارائه کرده است و در اغلب موارد منتقد و مورخ قضاوت تحمیل یا پیش

ترین راه را انتخاب کرده است. امّا شعر دوران مورد بحث این پژوهش، به هر دلیل دچار بحران در ارتباط با ته و به نوعی راحتسوی جامعه را نوش

گرِ شعر این دوران هم مثل شاعرش تنها است و پاسخ یا پیشنهاد رو بوده است. این است که گزارشبهجامعه بوده و مثالً با افت قابل توجه تیراژ رو

ود به ، خ«شعر خوب در حافظه ی خوانندگان جدی شعر رسوب می کند»منتقدی که می گوید )کند. ل توجهی از جانب مخاطبان و جامعه دریافت نمیقاب

( یقائل می شود. )نک: ادوار شعر فارسی، محمدرضا شفیعی کدکن« قضاوت دوران»خود قضاوت تاریخی فرد را در مقابل پسند جامعه منتفی می سازد و به 

 قبول»از مرحوم محمد حقوقی مشهود است که در انتخاب شاعران آن « شعر زمان ما»های ، در پنج جلد نخست کتاب«قضاوت دوران»ی ی دیگر نظریهجلوه

 (معیاری مهم بوده است.« عام

شعر  گزارش های من،پژوهش مثال در: های شعر یافت که خیلی هم دلبخواهی نباشداین حال شاید بتوان معیاری برای انتخاب کتاببا 

ی ی تحول در شعر نو دارد نسبت به کتابی که داعیهبوده است. به همین دلیل بررسی کتابی که داعیه مورد نظر« با تأکید بر تحوالت آن»نو 

الک این ذارتر تمرکز کند و مبه خاطر تیراژ باال داشته، در اولویت قرار گرفته است. به عالوه کوشیده شده پژوهش بر آثار تأثیرگ ،تأثیرگذاری

هایی ین مالکتوان داشت که چن. با این حال تردیدی نمیهایی که این کتاب برانگیخته، بوده استتأثیرگذاری هم تا حد امکان کمّی، مثالً تعداد نقد

های مطبوعات یا تاثیر سوگیری خستگی اوگر یا ی پژوهشوجه از دخالت عوامل تصادفی مثل ذائقهوجه بسنده نیست و ثانیاً به هیچاوالً به هیچ

 به عمل نخواهد آورد.   و... ممانعت

نهفته ر ی تاریخ معاصی بنیادین درباره؟ پاسخ در یک مالحظهاساس تحوالت سیاسی تقسیم شود بر ی زمانی مورد بحث بایدبازه اما چرا

اند، موضوع خود را موازی با تحوالت سیاسی بررسی یات، هنرها و... پرداختهشناسی شعر، ادبهایی که به تاریخ یا جریانی متنتقریباً همهاست: 

است و حتی در این کار افراط کرده و گفته ( همین کار را کرده1396نک. خسروی، ) 1285-1392مدخل شعر معاصر فارسیاند. نگارنده هم، در کرده

لت جا همان ساخت دووان از یک جریان سیاسی نام برد. و منظور از سیاست هم در اینتهای ادبی در ایران، میی جریاناست متناظر با تقریباً همه

(stateبوده است. اما چرا تقریبا همه )پاسخ  اند؟این پدیده را مشاهده کرده -لنگرودی از تاریخ ادبیات صفا تا تاریخ تحلیلی شمس–ها ی کتاب

ی مدنی و نهادهای واسط بین فرد و دولت وجود نداشته باشد، یا ناپایدار باشد، فرهنگ به عکسی از سیاست تبدیل وقتی جامعه من این است:

 کند. در ایران معاصر به ازای هر تحول سیاسی یک تحول ادبی داریم.شود. یعنی مناسبات دولت مستقیما مناسبات جامعه و فرهنگ را تعیین میمی

 ای فرهنگ همان سیاست است که به بیانی دیگر بازگو شده باشد. هدر چنین جامع

بوده که در ایران معاصر به شکلی گسترده، کنترل آن را در اختیار دولت قرار « کاغذ»ی ها در این میان، مسئلهترین شاهرگیکی از مهم

دانست: دوران مدرن یعنی حدفاصل ظهور چاپ تا پیدایش « و چاپپارادایم کاغذ »توان ادبیات در است. اساساً ادبیات مدرن ایران را میداشته

را  ای تحوالت دولتی ریشهاست، عجیب نیست که ادبیات به گونهها بودهفضای مجازی. از آنجا که کنترل کاغذ و چاپ همواره در اختیار دولت

ست. )با امواره بازار ادبیات را در نسبت با وضعیت دولت شکل دادهبازتاب دهد. لذا اهرم اقتصادی )اقتصادِ کاغذ( در کنار اهرم سیاسی )ممیزی( ه

امیده ن« ادبیات مدرن»چه در ایران ظهور و فراگیر شدن فضای مجازی البته این دو اهرم تا حد زیادی تضعیف شده است( فراموش نکنیم که آن

های من در پژوهشتا ظهور فضای مجازی، رواج داشته است. ( یعنی از ظهور چاپ 1285-1380های چاپی )ی رسانهشود، در دوران غلبهمی



ها و جلسات ادبی، نهادهای فرهنگی و... به شده مطبوعات، انجمن کوشیده محوریت داشته است، هرچند« ادبیات در پارادایم چاپ»ی مطالعه

ران اند که در برابر تحوالت دولت در ایتر از آن بودهضعیف ها اغلبهای امر سیاسی و متن ادبی در نظر گرفته شوند، اما این میانجیعنوان میانجی

 معاصر دوام بیاورند.  

سیاری نشان دهد: ب ی پژوهش مورد بحث رای دیگری را دربارهتواند دشوارنگاری شعر فارسی پس از انقالب میای دیگر با تاریخمقایسه

در آغاز  اند.اند، پس از وقوع انقالب دوم نگاشته شدهوطه و اسالمی( را روایت کرده)مشر« بین دو انقالب»هایی که تاریخ ادبیات ایران از کتاب

: این که شن استوه باشد یک چیز رچهر  ی سیاسی و اجتماعی ایرانآینده»آمده است:  «ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت»کتاب 

ما خود به لحاظ تاریخی هنوز در چنین مزیتی ندارد.  مورد بحث مااما پژوهش  )نقل به مضمون( «.ایمی تاریخی ایستادهپایان یک دوره ما در

« جاست؟کی مرده، کی به»ی مقاله« بین دو انقالب»ی شعر نو فارسی دورانی به سر می بریم که در حال تالش برای گزارش آن هستیم. درباره

تبدیل شد( چنین وضعی داشت: محمد حقوقی گویی  «شعر نو از آغاز تا امروز»ی چاپ اول کتاب از محمد حقوقی )که بعداً با تغییراتی به مقدمه

ظر جا محقق تنها نابه عالوه در آنه انقالب دوم هنوز رخ نداده بود! می پرداخت، در حالی ک« شعر نوی ایران بین دو انقالب»به تحلیل تاریخی 

ورد می مورد بحث پژوهش کشید. در دورهر میدان جنگ بود و برای پیروزی حق بر باطل شمشیر میآید دنبود و چنان که از عنوان مقاله بر می

مثال خوبی برای این  .(1381باباچاهی، علی. سه دهه شاعران حرفه ای. تهران: ویستار، )سه دهه شاعران حرفه ای نیز، مقدمه ی کتاب بحث 

 مسئله است.

ی آن پژوهش کند. این جاست که دشواری  نیز تا حد زیادی در دورانی قرار دارد که قرار است درباره روشن است که پژوهش مورد بحث ما

صول االای باشیم که علیشود: ما ممکن است نه تنها از حیث زمانی و بیرونی بل از حیث نظری و درونی هم محدود به محدودهبزرگ آشکار می

ماماً از ایم. لذا حرف ما تزارهای ما برای بررسی و نقد این دوره ابزارهایی است که از خود این دوره گرفتهباید از بیرون به آن نگاه کنیم. یعنی اب

 سنخ قضاوت چیزی راجع به چیز دیگر نیست بل گاه از سنخ قضاوت چیزی راجع به خود آن چیز است که نمی تواند خیلی هم معتبر باشد. در واقع

 منظورم از تربیت این نیست که قواعدی صریح را آموخته باشیم هستیم که باید در این پژوهش از آن سخن بگوییم.یت شده ی دورانی ما خود ترب

تر از قواعد صریح عمل می کنند: گاه ممکن است به نظر برسد که و آگاهانه از آن تبعیت کنیم. قواعد، قراردادها و هنجارهای ضمنی بسیار قوی

ی مورد بحث همدالنه سخن گفته است؛ یک فیلسوف ممکن است به ی مفاهیم هنجاری دورهاش، ناخودآگاه دربارهرغم میل باطنینگارنده علی

  اید. هایتان قرار گرفته«داده»ما بگوید شما تحت تأثیر 

ی ههل نظری شعر دسالی که امروز به نوشتن و انتشار آثار خود مشغولند، بعضًا هنوز با مسائکه شاعران جوان و میانی دیگر آننکته

های هفتاد و هشتاد آغاز به کار ی شصت و در دههی هفتاد سر و کار دارند. از سوی دیگر، شاعرانی که در اواخر دههشصت و به خصوص دهه

شعر نو، « تاریخ» هایی کتابایم. همهدهد که ما گویی ما در پایان یک دوران نایستادهها نشان میاین کردند، هنوز کارشان تمام نشده و همه

اند و های تاریخ ادبیات ایران بین دو انقالب، پس از انقالب دوم و پس از پایان تحوالت مهم شعر نو بین دو انقالب نوشته شدهی کتابیعنی همه

 بهره است.بیاز این مزیت تا حد زیادی  پژوهش مورد بحث ما،اند، تا حدی به همین دلیل بوده است. شده یافتهاگر جایگاهی تثبیت

و خروج نیروهای چپ و ملی از سپهر سیاسی  1359در  ، آغاز جنگ1357می در سال ی مهم دیگر آن است که با وقوع انقالب اسالمسئله

ه ه بکنیم، وجوهی دارد کاز آن یاد می«  گسست»ی رو هستیم. این پدیده که با استعارهبهایران، ما با نوعی گسست از فرهنگ عصر پهلوی رو

وشنفکران ی شصت شمسی است: در این دوره رسرنوشت شعر فارسی تأثیری قطعی گذاشته است: اولین تأثیر پیدایش یک فضای خالی در آغاز دهه

ن باعث اند. همیای به صورت منظم منتشر نکردهای نیستند و مجله یا روزنامهی اهالی شعر نو صاحبِ تقریباً هیچ رسانهعرفی و طبیعتاً عمده

 رو باشیم.بهی شصت روساله در آغاز دههشود که در مسیر پیگیری شعر نو فارسی با یک انقطاع حداقل پنجیم



ی متوسط ایران تبدیل شده ی جدی برای طبقهوقایع فوق، به مسئله از است که پس« مهاجرت»ی آنچه از این هم مهمتر است پدیده

تواند به بیان منظور کمک کند: در ایران پیش از انقالب اسالمی مهاجرت می« بین دو انقالب»ی فارس ت. یک بار دیگر قیاس با پژوهش ادبیاتاس

خواهان و مخالفان رضاشاه در الخصوص نخبگان سیاسی وجود داشته و تا حدی تأثیرگذار هم بوده است: حضور برخی از مشروطهنخبگان، علی

مرداد سران حزب توده به شوروی و اروپا رفته و در آنجا  28شور شده است، پس از کودتای اروپا منجر به انتشار مطبوعات فارسی در خارج از ک

های اروپا و آمریکای نهضت آزادی اند و شاخهی غرب بودهکردهاند، سران نهضت آزادی همه تحصیلهای فرهنگی قرار گرفتهتحت تأثیر جریان

گیری کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی خارج از کشور است که اهمیت زیادی در فعال و تأثیرگذار بوده است، از این همه مهمتر شکل

را سخن گفت، زی« ادبیات مهاجرت»های پیش از انقالب از توان در سالمبارزات سیاسی نیروهای چپ گذاشته است. اما با تمام این احوال نمی

شصت  یی متوسط و نویسندگان سرشناس ایرانی تنها در  دههی طبقهت گستردههای جمعیتی ایرانی در خارج از کشور و مهاجرپیدایش گروه

گر بسیار دشوار خواهد بود: ایرانیان بیشتر به کجا آرود. در اینجا کار پژوهششود و مسائل خاص خود را به همراه میشمسی است که فراگیر می

هایی با آثار تولید شده در داخل داشته های و شباهتاند؟ این آثار چه تفاوتوزیع کردهها را تاند؟ چه آثاری تولید و چگونه آناند؟ چرا رفتهرفته

های اریها دشواست؟ آیا تعاملی بین آثار داخل و خارج وجود داشته و اگر وجود داشته این تعامل از چه طریقی بوده و چه تأثیری داشته است؟ این

 ام.ها پرداختهبه آن« مدینه ی مدنی بیرون ازمعهجا»ذیل عنوان  ای،من در مقاله مهمی است که

 –ی مورد بحث است: رواج تیپ شاعر در بین شاعران و نویسندگان دوره« نظری»ی مسائل یک دشواری دیگر مربوط به رواج گسترده

ی ستردهکند. رواج گشگر ادبی را سخت میمنتقد در دوران مورد بحث، که در میان شاعران ایرانی پیش از انقالب کمتر بدان برمی خوریم، کار پژوه

ح های شعر است، در بسیاری از موارد مولف را به سمت توضیاین پدیده، که شاید ناشی از عدم ارتباط شعر با مخاطب و نتیجتاً مسکوت ماندن کتاب

 یهای نظری در دههثر از موج عظیم ترجمهاست. البته گرایش به مطالعات نظری در میان شاعران تا حدی زیادی متأدادن کار خودش سوق داده

ش یهفتاد شمسی هم بوده است. افول تدریجی توجه به شاعرانی مثل احمد شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و... در میان نخبگان منجر به افزا

حمد مختاری و... شده است که همگی در تری مثل رضا براهنی، یداهلل رویایی، مایهای حاشیههایی مثل نیمایوشیج و چهرهتوجه به شخصیت

منتقد -روشنفکر )در معنای سیاسی(، تیپ شاعر -هنرمند یا شاعر-اند. درواقع با افول تیپ شاعرپرداختههای انتقادی هم میکنار شاعری به فعالیت

ی انتقادی دارند از گزارش کار شاعرانی که یهنظریه پرداز برآمد. این مسئله دشواری کار را مضاعف می کند: گزارش کار شاعرانی که داع-و شاعر

تر از قضاوت راجع به شاعرانی مثل رویایی و تر است. گزارش کارِ شاعرانی مثل سپهری و فرخزاد آسانگفتمان انتقادی مشخصی ندارند سخت

ه ست  از بحث ادبی راجع به شاعری کی ادبی مشخص است دشوارتر ای یک نظریهکنندهبراهنی است. حتی بحث ادبی راجع به شاعری که بیان

های اجتماعی یا مذهبی پررنگ دارد. یعنی قضاوت راجع به شاعری مثل یداهلل رویایی )بانی شعر حجم( از قضاوت راجع به شاعرانی مثل ایدئولوژی

وران مورد بحث بیشتر شبیه تر است و بخش مهمی از شاعران دگرا( سختسیاوش کسرایی )شاعر مارکسیست( و سلمان هراتی )شاعر اسالم

ی منتقدها در این دوره اکثریت عددی نداشته باشند ول-اند تا کسرایی و هراتی. البته تذکر این نکته ضروری است که ممکن است شاعررویایی

ی، شفیعی کدکنی، رویایی، محمد حقوق)رضا براهنی، یداهلل اند. ی شعر بودهکننده دربارههای تعیینصاحب بیشترین نفوذ در تولید و فراگیر کردن ایده

ی، مهرداد عبدالرضایپور، یوسفعلی میرشکاک، محمود معتقدی، مسعود احمدی، شمس لنگرودی، عنایت سمیعی، علیعلی باباچاهی، قیصر امین

...شاعرانی هستند که همگی فالح، ابوالفضل پاشا، شمس آقاجانی، مهرداد فالح، هوشیار انصاری فر، بهزاد خواجات، علی قنبری، محمدآزرم و 

 90و  89که در سال « وضع شعر در عصر موسیقی»ی و مقاله« مقدمه بر شعر اجرایی»ی اند. )در مقالهپردازی داشتهی تحقیق و نظریهداعیه

 ام.((منتقد پرداخته-ی تیپ شاعری دیگری به بحث دربارهمنتشر شدند، از زاویه

وافقی است که ت« شعر مدرن»یا « شعر نو»ای هستند. یکی از این مفاهیم ی است که بسیار پایهنظر در مسائلدشواری دیگر اختالف

 گیرند، یعنی شعری که قواعد حاکم برمی« شعر شکسته»را مساوی « شعر نو»رسد عموما ی تعریف آن وجود ندارد. در حالی که به نظر میدرباره

https://www.shahriarkhosravi.com/fa/4528/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-1389/


هایی سخن گفته و کفایت چنان تعریف« مدرنغزل پست»و « غزل نو»، «غزل نیمایی»ای از هکند، از سوی دیگر عدمصراع سنتی را رعایت نمی

 (. «مدخل شعر معاصر فارسی»ی آن نک ها دربارهو اختالف نظر« شعر نو»ی تعریف را به پرسش کشیده اند. )برای دیدن بحثی مفصل درباره

 ادامه دارد.... 

 


