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  26 - 1، 1395، شمارة چهارم، زمستان ششمسال 

  م مكانيكي تا انسجام ارگانيكاز انسجا
  هاي شعر فارسي شناختي به ساختار قالب نگاهي جامعه(

  )پيشانيمايي/نيمايي و پيشامدرن/مدرن

  *خاني عيسي امن
  **منا علي مددي

 چكيده

محل مناقشه ميان نوگرايـان و   انسجام يا فقدان انسجام شعر گذشته يكي از مسائل
گرايان بوده است؛ نوگرايان به تبعيت از نيمـا شـعر گذشـته را فاقـد انسـجام       سنت

شعر ) گرايان  عمدتاً سنت(اند حال آنكه برخي ديگر   دانسته، به آشفتگي آن راي داده
به نظر نويسندگان اين مقالـه آنچـه سـبب    . اند  دانستهگذشته را نيز داراي و انسجام 

بندي نادرست مسئلة ساختار شـعر پيشـامدرن و     اين تناقض گرديده است، صورت
تر بايد اين سوال را طرح نمود   هاي قانع كننده  باشد؛ براي رسيدن به پاسخ  مدرن مي

  ند؟چه نوع ساختاري دار) پيشامدرن و مدرن(كه هر كدام از اين اشعار
شناسـاني چـون دوركـيم      توان از آراء جامعـه   براي ارائة پاسخي به اين سواالت مي

هـاي    شناسان نوع همبستگي ميان افراد جامعه  به باور اين جامعه. استفادة فراوان برد
پيشامدرن نه آشفته بلكه مكـانيكي اسـت همچنانكـه نـوع همبسـتگي ميـان افـراد        

يعني در هر جامعه نوع خاصي از ( رگانيك استهاي مدرن نه منسجم بلكه ا  جامعه
اگر بتوان اين ديـدگاه  ). افراد آن جامعه وجود دارد/همبستگي و انسجام ميان اجزاء

جوامـع  ) را به حوزة ادبيات تعميم داده، ساختارهاي ادبي را در ارتباط بـا سـاختار  
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نـه لزومـاً    و(توان ادعا كرد كه ساختار شـعر پيشـامدرن مكـانيكي     بدانيم، آنگاه مي
  .و ساختار شعر مدرن ارگانيك است) پراكنده

شـامدرن،  انسجام، همبستگي مكانيكي، همبسـتگي ارگانيـك، شـعر پي    :ها كليدواژه
  .مدرن  شعر

  
  مقدمه. 1

ساخت؛ انتقاداتي كه دامنة آن از زبان تـا عناصـر     نيما انتقادات فراواني بر شعر كهن وارد مي
ترين اين انتقادات، به ساختار و   اما يكي از اصلي. گرفت  ميموسيقيايي شعر گذشته را در بر 

بـه  . گشت  بود ـ باز مي  هاي شعر فارسيـ كه از نظر او فاقد انسجام، تناسب و هارموني  قالب
هاي شعر فارسي به ويژه قصيده و غزل فاقد انسجام بودند و يا اينكـه    باور نيما، غالب قالب

نظر او اگر كار شاعري، چگونگي تركيب اجزاء شعر باشـد و   در).1(انسجام الزم را نداشتند
شـاگردان نيمـا نيـز راه    .نه تشبيه و ارسال المثل، ساختار شعر گذشته سست و آشفته اسـت 

استاد را ادامه داده، به انتقاد از شعر كالسيك و قواعد آن پرداختند؛ اخوان ثالث شاعري كـه  
اي در معرفي و تثبيت شعر   ما يوشيج سهم عمدههاي ني  با نوشتن آثاري چون بدايع و بدعت

به ويـژه قصـيده و   (هاي كهن شعر فارسي   نيمايي داشت، بيشترين انتقاد را به ساختار قالب
گويد كه به دليـل    اخواندر مورد ساختار ظاهراً آشفتة شعر فارسي مي. ساخت  وارد مي) غزل

سـاختاري آشـفته و پريشـان و ثانيـاً     سپردن عنانِ شعر به دست قافيه، شعر گذشـتگان اوالً  
  :نويسد  مي ها و بدايع نيما يوشيج  او در بدعت. مستقل و خودبسندهدارد

اما آنچه در صددش هستم اشاره به يك عيب يا اگـر نخواسـته باشـيم بگـوييم عيـب،      
گوييم يك خصلت و صفت در بسياري از آثار شعري قديم و امروز ماست و منـزه    مي

يك قطعه شعر خوب با همة سادگي آنچنـان تركيبـي اسـت و    ... ن عيب بودن نيما از آ
اجزاي آن با هم آنچنان پيوستگي و هماهنگي كاملي دارند كه اگر ناتندرستي و نقصـي  
در هر يك از اجزاء وجود داشته باشد، مجموعة واحد را از توفيـق و كمـال دور نگـه     

تقالل هر بيت مورد نظر استادان فن اين اس] غزل[مخصوصاً در شيوة هندي ... دارد   مي
خواني، پانزده شانزده بيـت، هـر بيتـي هـم       است، به كمال رسيده شعري از شاعري مي
  ).201- 3: 1376اخوان،( مستقل است اما چه فايده از اين استقالل؟
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تنها به حوزة معنـي  ) البته از نظر نوگرايان(نيازي آنها از يكديگر   اين استقالل ابيات و بي
تري داشته، تمام ساحت شعر گذشته از صور   شود بلكه دامنة گسترده  مضمون محدود نميو 

اينكـه وزن شـعر   . شـود   تا موسيقي را شـامل مـي  ) 107: 1، ج1381شمس لنگرودي،(خيال
آيد و نه تمام ابيات، گـواهي    به دست مي) و به عبارت بهتر يك مصراع(فارسي از يك بيت 

به (ربارة بالغت هم داستان همين گونه است زيرا غالباً هر بيت د. است بر درستي اين مدعا
رونـد  : داراي استقالل است؛ دكتر حميديان در كتاب خود ، داستان دگرديسي) لحاظ بالغي

  :نويسند  دگرگوني هاي شعر نيما يوشيج دربارة پراكندگي ساختار شعر گذشته مي
ات، تصـاوير، توصـيفات، وزن و   در شعر سنتي عناصر روساختي اعم از كلمات و تركيبـ 

و خالصـه  ... آهنگ، قوافي و غيره اغلب با توجه به محدودة بيت يا نهايتاً بخشي از شعر 
افتـد    شوند و كمتر مي  با توجه به اهداف همان بيت يا بخش لحاظ و تنظيم و هماهنگ مي

 ژرف سـاخت يـا  . كه مجموعة اين عناصر در كل شعر وحدت و همگوني داشـته باشـند  
محتواي اصلي و بحث و بسيط هر بيت يا بخش هم اغلب چنان نيست كه با سيري ثابت 

بر روي خطي يا زنجيري پيوسته از آغاز تا پايان قرار گيرد بلكـه  ) برخالف نثر(و منطقي 
ها يا نقـاط    همين قدر كه ژرف ساخت هر كدام فقط در داخل يك دايرة متشكل از شعاع

اي مربوط به يك بيت يا بخش خاص از شعر است ـ قرار    همختلف ـ كه هر شعاع يا نقط 
  )2)(300: 1383حميديان، . (گيرد، براي شاعر بسنده است

اي جالب توجه و البتـه بـاب ميـل      نوگرايان از تاكيد بر استقالل ابيات از يكديگر نتيجه
ادعايي  اثبات چنين. گيرند؛ فقدان انسجام در شعر كالسيك و آشفتگي ساختاري آن  خود مي

داشته باشد چراكه هـيچ    توانست دستاوردهاي متعددي مانند طرد شعر كالسيك را در پي  مي
) به تعبيـر نيمـا هـارموني   (انسجام /توان يافت كه آشفتگي را بر نظم  انسان خردمندي را نمي

  ).3(ترجيح دهد
را با كمي تسامح  توان آنها  گرايان و يا  كساني كه مي  در مقابل اين ديدگاهنوگرايان، سنت

برخي بر اين باورند كه شعر شاعران : اند  ميانه رو دانست، دو رويكرد متفاوت را اتخاذ كرده
داراي نظم ... و ) 461: 1368شفيعي كدكني،(حافظ ) 44: 1389توكلي،(گذشته مانند موالنا 

از محققـان  اين گروه . و انسجام بوده، پريشان دانستن آنها از حقيقت و انصاف به دور است
در اين ميان غزليات حـافظ تبـديل   (بر اين باورند كه درك نادرست و يا ناقص شعر حافظ 

سـبب چنـين ايـرادات    ) به صحنة اصلي نزاع ميان نوگرايان و سنت گرايان گرديـده اسـت  
ترين افراد اين گروه دكتر تقي پورنامداريان اسـت    يكي از شناخته شده. نادرستي بوده است
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داراي سـاختي درونـي   ) البته بسـياري از آنهـا  (هاي حافظ  اند اثبات كنند كه غزل  كه كوشيده
هستند؛ ساختي كه درك آن كار آساني نيست چرا كه ايشان آن را منوط به فهم نظرية حافظ 

پورنامـداريان در كتـابي كـه بـه شـعر حـافظ اختصـاص        . داننـد   دربارة انسان برزخـي مـي  
  :نويسند  مي  اند،  داده

هاي حافظ داراي ساختي دروني است كه طرح   نگويم همه حداقل بسياري از غزلاگر 
اي در ذهن حافظ تحت تاثير انگيزة عاطفي خاصي در لحظـة خلـق شـعر      آن از حادثه

مهمترين فرق شعر حافظ با شـعر ديگـر شـاعران    . ايجاد شده، شكل و نما گرفته است
است كه نه تنها در طول يك بيت  گذشتة ايران، يكي همين ساخت ذهني يا دروني آن

بلكه در كل يك غزل نيز اغلب قابل درك است؛ و ديگر حفظ ابعـاد و عناصـر هرچـه    
طــول يــك بيــت و در حجــم يــك غــزل اســت        بيشــتر از حادثــة ذهنــي در  

  ).هفت:  1388  پورنامداريان،(

 رويكرد دوم اما رويكرد كساني است كه هرچند انسجام ناپذيري شعر حافظ و به طـور 
كل شعر كالسيك، را باور دارند، اما اين انسجام ناپذيري را نه عيب بلكه حسن شعر حافظ 

به عنوان نمونهبهـاءادلين خرمشـاهي چنـين نظـري دارد؛ او در     . و شاعران گذشته مي دانند
  :نويسد  نقدي كه بر تصحيح ديوان حافظ توسط شاملو منتشر كرد، مي

زل فارسي به ويژه از قرن هفتم و هشتم به بعـد  چه كسي ادعا يا اثبات كرده است كه غ
هاي حافظ از توالي منطقي برخوردار بوده يا بايد باشد؟ تا بتـوان    و باز هم به ويژه غزل

دوباره به سامان نخستينش بازآورد؛ فرق فارق و تفاوت ماهوي غزل و قصيده و يا غزل 
ين است كه در غـزل علـي   قرن چهارم، پنجم و ششم در ا] غزل[قرن هفتم و به بعد با 

مون ثابـت و واحـدي دنبـال    الخصوص غزل قرن هشتم و به بعـد لزومـاً فكـر و مضـ    
  )188:  1379خرمشاهي،( .شود نمي

پذيرد اما نظـر    نويسندة كتاب ذهن و زبان حافظ، فقدان انسجام ابيات غزل حافظ را مي
دليـل  . دانند ـ قبول ندارد   ميمنتقداني چون نيما  را ـ كه انسجام مندي را الزمة زيبايي شعر  

اينكه ساختار غزليات حافظ الهام گرفته شده از قرآن است و از : ايشان نيز دو چيز است اول
دانسـته  ... است، پس غزليات حافظ نيز بايـد اوج زيبـايي و   ... آنجا كه قرآن اوج بالغت و 

  :آن است دوم آنكه فقدان انسجام شعر حافظ به دليل محتواي) 53: همان( شوند
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توانسته است بگويـد كـه در هـر      حافظ آن همه حرف و حكمت را فقط به شرطي مي
حافظ از شعر، از . بيت يا هر چند بيت از يك غزل بتواند ساز و سرودي ديگر سر كند

شراب، از حقيقت، از زهد، از وعظ، از شريعت، از زمين، از آسمان، از شفق، از فلق، از 
ستاره حرف مي زند، و غالباً از همة كـون و مكـان در يـك غـزل     از سبزه تا .... شيراز 

نه عيب غزل  اين. ماند  راند، ديگر جايي براي ترتيب و توالي منطقي باقي نمي  سخن مي
  ).56: همان(. حافظ كه حسن آن است

  
  بيان مسئله. 2

آنهـا از  چند ديدگاه نيسـتند بلكـه هـدف    /نويسندگان اين مقاله به دنبال داوري ميان اين دو
نگارش مقالة حاضر نشان دادن اين نكته است كه مسئلة مذكور از آغاز به شـكل نادرسـتي   

ارائه شده در حقيقت چيـزي  ) هاي متناقض  ديدگاه(بندي شده است؛ نتايج متناقض   صورت
آنها بر اين باورند كه به جاي پرداختن به انسـجام  . جز صورت بندي نادرست مسئله نيست

ها سخن گفته، كوشيد تـا    شعر پيشامدرن بايد از تنوع و تعدد انسجام منديآشفتگي / مندي
را استخراج و تبيين ) شعر پيشامدرن و مدرن(همبستگي متفاوت هر يك از اين دو /ساختار
به باور آنها، شعر كالسيك نيز نظم و سـاختار خـاص خـود را دارد؛، سـاختاري كـه      . نمود

  .ت اما واجد نوعي نظم مي باشداگرچه با ساختار شعر نو متفاوت اس
آنها براي تبيين اين مسئله، از آراء جامعه شناساني چون اسپنسر و به وبژه دوركيم بهـره  

آنچه نويسندگان را به آراء جامعه شناسان مذكور عالقمند كرده ، نوع نگاه اين ). 4(گرفته اند
آن را بـه سـاختار شـعر     تـوان   جامعه شناسان به ساختار جوامع پيشامدرن و مدرن ـ كه مي 

نكته جالب اينكه اين جامعـه شناسـان در بررسـي    . پيشامدرن و مدرن نيز تعميم داد ـ است 
اي   استفاده نكرده، هر جامعه... آشفته و /بربر، منسجم/ساختار جوامع مذكور از تقابل متمدن
جوامع مـذكور را  اند كه نظم و ساختار   آنها كوشيده. اند  را داراي ساختار خاص خود دانسته

به عنوان نمونه چنانكـه در ادامـه نيـز خـواهيم ديـد، دوركـيم سـاختار جامعـه         . تبيين كنند
  .ناميد  و ساختار جامعه مدرن را ارگانيك مي) و نه آشفته و فاقد نظم(پيشامدرن را مكانيكي 

لي، با اند، با كنار نهادن رويكرد نظري و صرفاً استدال  نويسندگان در مقالة حاضر كوشيده
. بپردازنـد ) هـاي پيشـامدرن و مـدرن     سـاختار قالـب  (نگاهي جامعه شناختي به اين مسـئله  

نوع نظم و ساختار شعر در هر چه : هاي آنان عبارت است از الف  پرسش/ترين مسائل  اصلي
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توان ساختار شعر پيشامدرن را آشـفته و    آيا مي: ارتباطي با ساختار جامعة آن دوره دارد؟ ب
  مدرن را منسجم دانست؟ /ساختار شعر نيمايي

  
  پيشينه پژوهش. 3

صورت گرفته ) انسجام/آشفتگي(هاي متعددي براي عبور از بن بست تقابل   تاكنون پژوهش
بـه عنـوان نمونـه دكتـر     . انـد   است؛ بيشتر آنها رويكردي زبان شناسانه به اين مسـئله داشـته  

تحليل انسجام و پيوستگي در غزلي از حافظ با «رنامداريان و دكتر طاهره ايشاني در مقالة پو
براي انسجام شـعر كالسـيك و شـاعراني چـون حـافظ از      » رويكرد زبان شناسي نقش گرا

گراي هليدي و حسن بهره گرفته،   رويكردهاي زبان شناختي مانند رويكرد زبان شناسي نقش
) 7: 1389پورنامـداريان و ايشـاني،  (بودن شعر حافظ را نشان دهنـد  مند  به كمك آن انسجام

مطالعـه  (اي غزل كالسيك فارسـي    ساخت شبكه«توان به مقاله   ها مي  جداي از اين پژوهش
اشاره كرد كه نويسندة آن ، دكتر سيد مهـدي زرقـاني، بـا نادرسـت     » ) غزل سنايي: موردي

را بدون توجه به رابطة آن با ساير اجـزاء مـورد   خواندن نگاه سنتي به غزل ـ كه اجزاء غزل  
. انـد   اي غـزل سـخن گفتـه     ـ از سـاختار شـبكه  ) 113: 1394زرقاني،(بررسي قرار مي دهد 

كنند كه   نويسنده در پايان مقاله و براي فهم درست ساختار هماهنگ غزل فارسي توصيه مي
باط چند سـويه بـا يكـديگر قـرار     هاي آن در ارت  را به مثابة سيستمي بنگريم كه مولفه«غزل 

تعبيـر سـاخت   ... دارند و اين ارتباط خود نقش بارزي در تعيين هويت معنـايي غـزل دارد   
اي كه ما براي توصيف نظام دروني غزل به كار گرفته ايم، براي اصالح نوع نگاه سنتي   شبكه

جامعه (اي ديگر   بهكوشد اين مسئله را از جن  مقالة حاضر اما مي). 113: همان(»به غزل است
انسجام را شالوده /اين تقابل آشفتگي: تواند، الف  رويكرد مذكور مي. بررسي نمايد) شناختي

هاي سـاختاري و نـوع همبسـتگي هـر       ويژگي: اعتباري آن را نشان دهد ب  شكني كرده، بي
تار جامعـه  را تبيين كرده، ارتباط آنها را با نوع سـاخ ) پيشامدرن و مدرن(كدام از اين اشعار 

  ). 5(پيشامدرن و مدرن نشان دهد
  

شناسـان   از منظـر جامعـه  (پيشـامدرن و مـدرن    نگاهي به ساختار جامعة. 4
  )دوركيم ويژه به

.... ) توسط كنـت و  (اي كه از زمان پيدايش دانش جامعه شناسي   يكي از موضوعات اصلي
توجه جامعه شناسان را به خود جلب كرده است، تفاوت جوامع مدرن و سنتي از يكديدگر 
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جامعه ). دليل اين توجه دگرگوني ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در آن زمان بود(باشد  مي
هاي هر يـك از ايـن دو نـوع جامعـه را       ويژگي نه تنها... شناساني چون اسپنسر، دوركيم و 

مـدرن را نيـز   ) از شكل سنتي به شـكل (اند بلكه كوشيدند چگونگي تحول جوامع   برشمرده
مثالً هربرت اسپنسر بر اين باور بود كه جوامع با ) 59: 1386سيدمن،( بررسي و تبيين نمايند

كل جوامع تركيبي و تركيبي پشت سر گذاشتن مراحلي چند از شكل ساده و اولية خود به ش
اسپنسر تقسيم ديگـري نيـز از جوامـع ارائـه     ). 140: 1383كوزر، ( يابند  مضاعف تكامل مي

بر اساس اين تقسيم بندي جوامع ذيل دو گروه . آيد  كند كه بيشتر به كار مقالة حاضر مي  مي
ي اسـت كـه   ا  گيرند؛ جامعة جنگجو جامعـه   اصلي جامعة جنگجو و جامعة صنعتي قرار مي

بنيان آن بر اجبار است بدين معني كه واحدهاي تركيب كنندة آن نه به دلخواه بلكه به اجبار 
  :از نظر اسپنسر.  پردازند  به در كنار هم بودن تن داده، به اعمال مشتركي مي

ويژگي مشخص كنندة كل ساختار نظامي اين است كه واحـدهايش مجبـور بـه انجـام     
شـود كـه در     همچنانكه خواست سرباز آن قدر كنار گذاشته مـي  باشند،  اعمال واحد مي

به همين صورت خواسـت شـهروند در   . شود  همه چيز عامل خواست فرمانده اش مي
همكاري و تشـريك مسـاعي   . به واسطة حكومت ناديده گرفته مي شود..... همه كارها 

 .تحفـظ مـي شـود، همكـاري اجبـاري اسـ       كه به واسطة آن حيات جامعـة جنگجـو  
  )106: 1381اسپنسر، (

بـر اسـاس يـك تقسـيم كـار پيچيـده       ) صـنعتي (برخالف جامعة مذكور، جامعة مدرن 
)mingardi,2011: 60 (اي بر پاية همكاري   چنين جامعه. پذيرد  و همكاري داوطلبانه شكل مي

 فعاليت هاي ناهمگون اما داوطلبانه استوار است در مقابلِ جامعة ساده كه اعضاي آن ماننـد 
انـد،    جنينِ جانوراني هستند كه هنوز اجزاء آنها تمايز نيافته و از لحاظ ظاهر به يكديگر شبيه

در جامعة مدرن اين تمايز اجزاء است كه سبب وابستگي و پيوستگي هرچـه بيشـتر اجـزاء    
  . شود  جامعه به يكديگر مي

جامعه شـناس   اين. اين بحث در آثار اميل دوركيم عمق و غناي بيشتري پيدا كرده است
فرانسوي نيز هماننـد اسـالف خـود بـه ويـژه اسپنسـر از دو جامعـة متفـاوت بـا دو نـوع           

بـه  . گويد  سخن مي) همبستگي مكانيكي  و همبستگي ارگانيك(ساختار متفاوت /همبستگي
به بيان ديگر . كند  باور او با توجه به نوع رابطة فرد با جامعه، نوع ساختار جامعه نيز تغيير مي

ايلـي، قطـاعي و سـازمان    (هاي متفاوت ارتباط فرد با جامعه اشكال متفاوت اجتماعي   هشيو
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آورد؛ اجتماعاتي كه هر كدام نظام اخالقي و هنجارهـاي خـاص خـود را      را پديد مي) يافته
  ).20: 1388گيدنز،(دارند

اعراب فرد و فرديت افراد محلي از ...) ايلي، قطاعي و (در نظر دوركيم در جوامع سنتي 
مانند تفاوت و تمايز داشتن (نتيجة غياب فرديت و الزامات آن ). 118: 1387دوركيم،(ندارد 

نيازي آنها از يكديگر در ايـن جوامـع اسـت بـه       همانندي افراد و استقالل و بي)  با ديگران
 تواند به حيـات خـود ادامـه داده،     اي كه هر يك از اين اجزاء اين جوامع به تنهايي مي  گونه

نبـود فرديـت، سـبب    ... در نظر او در جوامع بدوي، ايلي و . نيازهاي خود را برآورده سازد
نوع (افراد اين جوامع نه تنها در شكل ظاهر . شود  يكساني افراد و شباهت آنها به يكديگر مي

مانند بلكه احساسات مشتركي هم دارند؛ احساساتي كـه تنهـا دليـل      به يكديگر مي) پوشش
  :از نظر دوركيم. به يكديگر است پيوند آنها

آنان كه اعضاي يك اجتماع واحد هستند . افراد جامعه چندان تفاوتي با يكديگر ندارند
هاي واحـدي وابسـته انـد و      به هم همانندند و احساسات واحدي دارند زيرا به ارزش

يز ز تمـا جامعه از آن رو منسجم است كه افراد آن هنـو . مفهوم مشتركي از تقدس دارند
  )362: 1390آرون،( .اجتماعي پيدا نكرده اند

در حقيقـت تعريفـي   . جويد  دوركيم تجلي جمعي اين احساسات مشترك را در دين مي
هاي او در مورد اشـكال جامعـه اسـت؛ ديـن       كند تكميل كنندة بحث  كه او از دين  ارائه مي

. آيـد   جـود مـي  باوري مشترك است كه به واسطة آن همبستگي ميان اعضـاي جامعـه بـه و   
  :نويسد  دوركيم در تعريف دين مي

دين عبارت است از دستگاهي همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور الهوتي يعنـي  
امور مجزا از امور ناسوتي، امور ممنوع؛ اين باورها و اعمال همة كساني را كه پيرو آنها 

  )63: 1393دوركيم، (. ندكن  هستند در يك اجتماع اخالقي واحد به نام امت متحد مي

در اين تعريف آشكارا نقش دين در كنار هم نگه داشتن تودة بي شكل افرادي است كه 
اي اسـت كـه ايـن تـودة       ديـن همـان رشـته   .  باشـند   به دليل شباهت از يكديگر بي نياز مي

 در نظر دوركيم اگر در جوامع سـنتي ديـن  . دهد  خودبسنده و مستقل را در كنار هم قرار مي
. شوند، به دليل چنين كاركردي اسـت   يابد و جرائم ديني به شدت مجازات مي  ضرورت مي

در جامعة مدرن شـكلي ديگـر از ارتبـاط فـرد و     ..) ايلي، قطاعي و (برخالف جامعة سنتي 
توانـد بخشـي از     فرد به داليلي چون ضرورت تقسيم كار اجتماعي مي. شود  جامعه ديده مي
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. يز و متفـاوت گـردد  دست بيـاورد و از سـاير افـراد جامعـه متمـا     خودآگاهي خويش را به 
  :لمان  تعبير  به

آگاهي فرد هميشه وجود ندارد يا به بيان دقيق تر آگاهي فردي ابتـدا بـه مثابـة آگـاهي     
ولي در لحظه اي از زمان، روان فردي . حيوان وار وجود دارد تماماً حسي، تماماً غريزي

از آن به طور مدام و به طور معكوس نسـبت بـه روان    به مثابة روان زاده مي شود پس
به طور خاص تقسيم كار كه مقتضي تفاوت هـاي فـردي اسـت،    . جمعي رشد مي كند

اقتضا مي كند كه آگاهي جمعي بخشـي از آگـاهي فـردي را آزاد بگـذارد تـا وظـايفي       
برعكس، آگاهي جمعي يعني كل باورهـا و احساسـاتي   ... مشخص در آنجا تحقق يابد 

م كار حـوزه  كه در ميان شهروندان معمولي يك جامعه مشترك است، با پيشروي تقسي
  )107: 1390لمان،(. اي محدودتر مي يابند

هـا از    انسان) فرديت يافتن(شود پيدايش خودآگاهي   چنانكه از اين نقل قول دريافت مي
آنهـا پايـان    شود و از سوي ديگر به خودبسـندگي   يك سو سبب تمايز آنها از يكديدگر مي

سـازند؛ نظمـي كـه آنهـا را از يـك        كنند و مي  ها نظم جديدي را جستجو مي  انسان. دهد  مي
اي كه بـه دليـل     جامعه. سازد  به يك جامعة مدرن بدل مي..) ايلي، قطاعي و (اي   جامعة توده

وجـود  تمايز افراد آن، پيوستگي آنها به يكديگر نيـز نـاگزير شـده، جامعـة ارگانيـك را بـه       
هاي انسان است بـه همـين خـاطر چنـان كـه دوركـيم         تاكيد اين جامعه بر تفاوت. آورد  مي
  .وجود ندارد...) دين و (گويد ديگر نيازي به آن باور باورهاي مشترك   مي

آنچه كه به اين درهم تنيدگي جامعه دامن زده، انسـجام و پيونـد اجـزاء آن  را افـزايش     
در حقيقت برخالف جامعة پيشامدرن كه . كار اجتماعي است دهد، پيشرفته شدن تقسيم  مي

آن ...) تقسيم كار بر اسـاس جنسـيت و   (ابتدايي / در آن تقسيم كار اجتماعي به شكل ساده
ارگانيك تقسيم كار، بسيار گسترده شده، از حالت ابتدايي اش /وجود دارد، در جوامع مدرن

اجزاء جامعه را هرچه بيشتر تخصصي كرده،  تقسيم كار با نفي خودبسندگي،. گيرد  فاصله مي
در چنين ساختاري به دليل پيوند اجزاء . سازد  تر مي  از اين طريق اجزاء را به يكديگر وابسته

  .تواند سبب فروپاشي ساختار جامعه گردد  با يكديگر، فقدان هر يكي از اجزاء حتي مي
  

  ساختار جامعه پيشامدرن و مدرن ايران. 5
به جامعه وابسـته  ) همبستگي مكانيكي(اي با ساختارهاي خودبسنده   از جامعهاين دگرگوني 

شود؛ براي درك بهتـر ايـن موضـوع بايـد بـه        در ايران نيز ديده مي) با همبستگي ارگانيك(
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اگر روستا را بـه عنـوان   . نگاهي انداخت) روستا نشيني و شهر نشيني(زندگي جامعة ايراني 
بـدانيم،  ) دليل اهميت كشاورزي در ايران تا پيش از اكتشاف نفتبه (ترين منبع توليد   اصلي

روسـتائيان نـه   . گرفت  توليد هر روستايي بيشتر به منظور مصرف ساكنان آن روستا انجام مي
آوردند بلكه بـراي توليـد سـاير      تنها محصوالت كشاورزي خود را عمدتاً خود به دست مي

وابسـتگي نداشـتند؛ امـري كـه     ) به ويژه شـهر  (ران نيز به ديگ...) فرش و (اقالم مورد نياز 
نتيجـة ايـن وحـدت،    . كننـد   اقتصاد دانان از آن به وحدت كشاورزي و صنايع دستي ياد مي

هـاي روسـتايي از ديگـران اسـت؛ اسـتقاليي كـه         نيازي خـانواده   خودكفايي، استقالل و بي
يكـي از  «. سـاخت   مـي ضرورت تجارت و مبادله با سـاير منـاطق روسـتايي را نيـز منتفـي      

نيازي نسبي از   پيامدهاي وجود چنين وحدتي اين بود كه به هر منطقه خودكفايي نسبي و بي
» .كـرد   داد و بـه ايـن ترتيتيـب تجـارت بـين منـاطق مختلـف را كنـد، مـي           ديگر مناطق مي

  )298: 1373سيف،(
مقـارن بـا   (هم هاي اين ساختار چند هزار ساله با پاي نهـادن ايـران بـه قـرن نـوزد      پايه

اي پراكنده و خودكفا   هرچند كه اين تغييرِ ساختار از جامعه. به لرزه افتاد) حكومت قاجارها
اي يكپارچه و ارگانيك فرايند طبيعي خود را طـي نكـرد، امـا در نهايـت سـاختار        به جامعه

) خـارجي و داخلـي  (در اين تغييـر عـواملي چنـد    . جامعة ايران را به كلي دگرگون ساخت
هاي نظامي ايران از روسيه و انگليس بود؛ اين   خيل بودند؛ مهمترين دليل خارجي شكستد

هـاي ايـران گرديـد، بلكـه       ها نه تنها منجر به از دست رفـتن بسـياري از سـرزمين     شكست
هايي را نيز به دنبال داشت كه بر اساس آن سياست درهاي باز  و تجارت آزاد را بر   عهدنامه

با حذف يا كـاهش چشـمگير گمـرك اجنـاس     . كرد  ب مانده تحميل ميايران ضعيف و عق
وارداتي ـ كه عمدتاً قيمـت تمـام شـدة بسـيار كمتـري از توليـدات ايرانـي نيـز داشـتند ـ            
محصوالت خارجي به ايران سرازير گرديد و صنايع ايراني را ـ كه عمدتاً دستي بوده تـوان   

و در ) 129: 1359اشـرف، ( تعطيلي كشـاندند  رقابت با صنايع صنعتي غربي را نداشتند ـ به 
  ).177: 1380سيف،( نتيجه خودكفايي جامعة ايراني در هم شكست

از داليل داخلي اين تغيير بايد به تالش هاي اصالح گراني چون اميركبير، سپهسـاالر و  
ساختار در تغيير ) هرچند به آهستگي و با وقفه هاي متعدد(اشاره كرد كه با اقدامات خود ... 

پنداشـتند    جامعه نقش قابل توجهي ايفا نمودند؛ به عنوان نمونه كساني چون ملكم خان مـي 
هاي دو هزار سالة اجدادي را كنـار گذاشـته، بـه      كه براي رهايي از عقب ماندگي بايد شيوه

پيشنهادهاي ارائه شده براي نيل بـدين  . جاي آن ساختار جوامع مدرن را در كشور پياده كرد
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. خودبسندگي جامعه را هدف قرار داده بودنـد .... ) تاسيس راه آهن، گسترش راه و (هدف 
اصالحات انجـام شـده در ايـن زمـان     . تحقق اين اهداف تا دورة پهلوي اول به تعويق افتاد

ساختار جامعـة ايرانـي را از   ...) مانند احداث راه آهن، تكوين نظام اداري و بوروراتيك و (
  ).443: 1395سميعي،( ه ساختاري مدرن بدل ساختساختاري پيشامدرن ب

  
  )6)(مكانيكي(ساختار شعر پيشامدرن . 6

اگر بتوان ميان ساختارهاي اجتماعي ـ اقتصـادي جامعـه و سـاختارهاي هنـري ـ ادبـي آن        
در اين صـورت بـه   ) اند  چنانكه كساني جون لوكاچ يا گلدمن بدان باور داشته(پيوندي ديد 

شعر كالسيك را انعكاسي از ساختار جامعه پيشامدرن دانست و يا اينكه ناگزير بايد ساختار 
  .وجود نوعي شباهت ميان اين دو را پذيرفت

در  شعر پيشـامدرن را  ) و نه آشفتگي ساختار شعر(واقعيت اين است كه استقالل ابيات 
از ابيات به اي   اند، مجموعه  توان انكار كرد؛ شعر گذشته چنانكه خود گذشتگان نيز گفته  نمي

اشتباه خواهد بود كـه عناصـر   . حقيقت نيست/اما اين تمام داستان. نسبت مستقل بوده است
سـاختار شـعر را حاصـل    (ساختار بخش شعر پيشامدرن را تنها در ابيات آن خالصه نماييم 

چراكه  به جز  ابيات شعر، دو عنصر بسيار مهم يعني وزن و قافيـه  ) جمع ابيات شعر بدانيم
شايد بـه همـين خـاطر نيـز     (اي دارند  ايجاد ساختار شعر پيشامدرن نقش تعيين كننده نيز در

؛ بـه اجمـال   )باشد كه اين دو عنصر را جزء ساختاري شعر پيشامدرن به حساب آورده انـد 
آنكه ساختار شعر پيشامدرن تركيبي از ابيات، قافيه و وزن است؛ عناصري كه ساختار شـعر  

  .گردد  حاصل ميدر پيوند آنها با يكديگر 
اما به راستي نقش وزن و قافيه در ساختار شعر پيشامدرن چيست؟ چنانكـه در سـاختار   

دهـد، عنصـري بيرونـي      جوامع پيشامدرن ديديم، آنچه اجزاء مستقل را به يكديگر پيوند مي
دهند به تعبيري ديگر همانگونه   همين كار را در شعر قافيه و وزن انجام مي. چون دين است

دين با پيوند اجزاء مستقل و خودكفا به يكديگر، جامعة پيشامدرن را به وجود مي آورد، كه 
قافيه و وزن نيز با پيوند ابيات غالباً مستقل و خودبسندة شعر، ساختار شعر پيشامدرن را بـه  

در اشعار «: مي نويسد) و اضافه كنيد وزن(محققي دربارة اين ويژگي قافيه . آورند  وجود مي
] و البتـه وزن [رشتة قافيـه  . ها تفريباً استقالل دارند و خود واحدي مستقل هستند  تكهن بي

كند و باز در مجموع واحد كلي تر مستقلي بـه وجـود     اين ابيات مستقل را به هم وصل مي
  ).52: 1385دستغيب،(» آورد  مي
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يجاد قالـب  هاي متعدد قافيه مانند زيبايي معنوي يا تنوع در عين وحدت،ا  هرگاه به نقش
در شعر نگاهي ) 76: 1386شفيعي كدكني،(مشخص و حفظ وحدت و ايجاد وحدت شكل 

ترين   بخشي و ايجاد وحدت در شعر،يكي از اصلي  انداخته شود، ديده خواهد شد كه انسجام
) يا همان كلمات مشابه در پايان ابيات يـك شـعر  (قافيه . باشد  كاركردهاي قافيه در شعر مي

ايـن كلمـات در عـين وحـدت بـا يكـديگر       «كنند كه   در خواننده ايجاد مياين احساس را 
  ).76: همان(»متفاوتند

در حقيقـت ايـن دو كـاركرد    ( تـوان تعمـيم داد    اين كاركرد قافيه را به وزن شعر نيز مي
تواند وحدت و انسجام بخش شعر   چرا كه وزن و ريتم يكسان ابيات نيز مي) مشابهي دارند

حتـي معــاني گونــاگون هــر بيــت از شــعر  (رغــم اســتقالل ابيــات   علــي. پيشـامدرن باشــد 
در حقيقت . وزنِ يكسان، ابيات سبب قرار گرفتن آنها در كنار يكديگر خواهد شد)كالسيك

يكي از داليل ضرورت وزن و قافيه در شعر گذشته نيز به اين خاطر بود كه بـدون ايـن دو   
به عنوان . ماند  اتصال اين ابيات مستقل باقي نمياي براي   بخش، ديگر هيچ بهانه  رشتة انسجام

مثالً اين غزل از يكـي  (توان به بسياري از اشعار پيشانيمايي   شاهدي براي اثبات اين ادعا مي
اشاره كرد كه جز وزن و قافية مشترك هيچ عامل وحـدت بخشـي   ) از شاعران سبك هندي

  : شود  ديده نمي) ميان ابيات(در شعر 
 هـاي شـك اسـت    كه بر صحيفة افالك نقطه   كه زينت فروز نه فلـك اسـت  نه انجم است 

ــ   ال كسـي بـود مخصـوص   تغافلي كه بـه حـ   ــترك اســت  ه ــات مش ــه از التف ــار ب  ـزار ب
 ك اسـت و وصل آتش و نم كه ماجراي من   حريف ناله نه اي در گــذر ز صـحبت مـن  
 استعاره چون نمك استكه شعر همچو طعام    به هوش باش نسازي طعام خـود را شـــور  
ــ    همين خط است كه باطل ز حق جـدا سـازد   ــه حســن زن و م ــتوگرن ــترك اس  رد مش
 ك اسـت مسخن وظيفة جان است و روزي    كالم خويش به هر بي خرد مخـوان صـائب  

  )836: 2، ج1364صائب،(

  :به طور خالصه آنكه شباهت ميان اين تعريف دوركيم از جامعة مكانيكي
همبسـتگي صـرفاً از اشـتراك    : نوع جامعة انساني صورت يك تـوده را دارد ترين   ساده

هاي يك   در اين جامعه افراد، درست مانند ياخته. گيرد  احساسات و معتقدات نشات مي
اي از اين نـوع بـه دليـل اينكـه       جامعه. ارگانيسم ساده، با قيود دو جانبه پيوند نيافته اند
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تواند بخشي را از خود جـدا    اجزاي وابسته به هم، ميبيشتر يك توده است تا نظامي از 
ه اجزاي مجـزا  تواند ب  آنكه وحدتش را از دست بدهد همچنانكه يك ياخته مي  سازد بي

  ).22: 1388گيدنز،(و خودكفا تقسيم شود 

سـاختار شـعر   . با آنچه كه دربـارة سـاختار شـعر پيشـانيمايي گفتـيم، تصـادفي نيسـت       
اكنده نيست بلكه سـاختاري اسـت مكـانيكي؛ سـاختاري كـه در آن      پيشانيمايي آشفته يا پر

با گرد هم آوردن ) به عنوان عنصر وحدت بخش ابيات(عناصري بيروني چون وزن و قافيه 
  .اند  ابيات مستقل و خودكفا ساختار شعر پيشامدرن را ايجاد كرده

  
  )ارگانيك(ساختار شعر نيمايي . 7

هاي آنها درباره ساختار و فرم شعر   و ديدگاه...) اخوان، شاملو و (مرور آثار نيما و شاگردان او 
سازد؛ فرم و همبستگي كه بـا    فرم در شعر آشنا مي/نو ، خواننده را با نوع ديگري از همبستگي

نيمـا اسـتقالل ابيـات    . شود، تا حد بسـياري متفـاوت اسـت     آنچه در شعر پيشامدرن ديده مي
او باور داشت كه هر مصراع در شعر . ساخت  ه شدت آن را طرد ميها را باور نداشته، ب  مصرع/

بـه تعبيـري ديگـر در نظـام فكـري نيمـا       . بايد نقشي خاص خود در ساختار شعر داشته باشد
هـاي پـيش و     هر مصرع تنها در ارتباط با مصراع. مصراع يا بيت به تنهايي هيچ معنايي نداشت
اين نكته را نيما در تعريف  وزن . كرد  عنا پيدا ميپس خود بلكه با تمام مصرع هاي يك شعر م

  :نويسد  او در تعريف وزن شعر مي. شعر خود بهتر از هر جاي ديگري بيان كرده است
همچنين وزن نتيجة يك مصراع و بيت نيست بلكه چند مصراع و چند بين بايد مشتركاً 

يـا يـك بيـت داراي     در صورتي كه براي قدما يك مصـراع ... وزن را به وجود بياورند 
اما مـن وزن را بـر   . وزني هستند، يعني بر حسب قواعد عروضي يا موزيكي يا هجايي

نتيجة چند مصراع اسـت و  ] وزن[دهم،   طبق معني و مطلب به همين اساس به شعر مي
  )146: 1385نيما،. (گاه چند بيت

ين نتيجـه گرفـت كـه    چن) هايي مانند اين  و عبارت(با اين حال نبايد از اين عبارت نيما 
به كمال خود رسيده است؛ دليـل  ) شعر يا نثر(مسئلة ساخت و فرم شعر نيمايي در آثار نيما 

و همچنين خارج نگشتن او از دايرة نظـام  ) 46: همان(اين ادعا نيز تاكيد نيما بر نقش قافيه 
و  هـا در ايجـاد همبسـتگي     رغم توجه به نقش مصـرع   و علي(نيما در عمل . عروضي است
حتـي اشـعاري چـون    (اين دو عنصر پيشامدرن را رها نكرد؛ در اشـعار نيمـا   ) ساختار شعر
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هنوز قافيه بيشترين سهم را در ايجاد ساختار شعر ) ققنوس كه اوج كار نيما دانسته مي شود
توان گفت بخشي از انسجام شعر نيما مديون كاربسـت قافيـه در آنهـا      او دارد تا آنجا كه مي

مچنين چنانكه پيشتر نيز گفته شد نيما هرگز پاي از نظام عروضي بيرون ننهـاد و  ه. باشد  مي
تواند بـدين معنـي     اين به كارگيري عناصر پيشامدرن مي. خود را ملزم به رعايت آن دانست
انسـجام  . انسجام ارگانيك فاصلة بسـياري داشـته اسـت   /باشد كه شعر نيما تا رسيدن به فرم

تفـاوت سـاختار   . ها با يكديگر  ت از وزن، قافيه و پيوند دروني مصرعاي اس  اشعار نيما آميزه
هـا و كاسـتن از     شعر نيمايي با ساختار شعر پيشامدرن در توجه بيشتر نيما به نقـش مصـرع  

نتيجـة  » تراود مهتاب  مي«به عنوان نمونه انسجام شعر شناخته شدة . نقش وزن و قافيه است
  :يكديگر استها با   تركيب قافيه، وزن و مصرع

  
  تراود مهتاب مي

  مي درخشد شبتاب
  نيست يكدم شكند خواب به چشم كس و ليك

  غم اين خفتة چند
  خواب در چشم ترم مي شكند

  
  نگران با من استاده سحر

  صبح مي خوتهد از منكز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را بلكه خبر
  در جگر ليكن خاري

  از ره اين سفرم مي شكند
  

  نازك آراي تن ساقه گلي
  كه به جانش كشتم

  و به جان دادمش آب
  اي دريغا به برم مي شكند

  
  دست ها مي سايم

  تا دري بگشايم
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  بر عبث مي پايم
  كه به در كس آيد

  در و ديوار به هم ريخته شان
  بر سرم مي شكند

  
  مي تراود مهتاب

  مي درخشد شبتاب
  مانده پاي آبله از راه دراز

  مردي تنهابر دم دهكده 
  كوله بارش بر دوش

  دست او بر در، مي گويد با خود
  غم اين خفتة چند

  خواب در چشم ترم مي شكند
  )555: 1364نيما،(

كار شاعران پس از نيما اصالح ديدگاه نيما در خصوص سـاختار تكميـل ديـدگاه نيمـا     
داده، ساختار شعر را آنها اين كار را با حذف كامل نقش وزن و قافيه انجام . دربارة فرم است

در اين كار شاملو شـايد بيشـترين نقـش را    . صرفاً در ارتباط ميان اجزاء آن جستجو نمودند
او ) 49: 1385شـاملو، ( ديـد   او برخالف نيما هيچ ضرورتي براي قافيه در شعر نمـي . داشت

مان ها هم دردي در  شكستن قيد به ظاهر دست و پاگير تساوي طولي مصرع«دريافته بود كه 
رغم شكستن آن همچنان در   كاركرد عروضِ سنتي علي/چرا كه نقش) 165: همان(»كند  نمي

ارگانيـك ايـن دو عنصـر    /شاملو براي رسـيدن بـه نظمـي درونـي    . شعر نيما باقي مانده بود
فطري انگاشته شدة شعر را كنـار گذاشـت و بـدين ترتيـب اشـعاري پديـد آورد كـه        /ذاتي

و نـه  ) بـا سـاختاري ارگانيـك   (هـا    رخاسته از نظم درونـي مصـرع  مندي آنها صرفاً ب  انسجام
ه سـاختار آنهـا تنهـا در نسـبت     عناصري چون وزن و قافيه بود؛ اشعاري مانند شعر زيـر كـ  

  :شد  ها خالصه مي مصرع
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  ـ كره ما: قناري گفت
  كرة قفس ها با ميله هاي زرين و چينه دان چيني

  
  تعبير كرداش به محيطي   ماهي سرخ سفرة هفت سين

  كه هر بهار 
  .متبلور مي شود             

  
  ـ سيارة من: كركس گفت

  سيارة بي همتايي كه در آن
  مرگ
  مائده مي آفريند       

  
  ـ زمين: كوسه گفت

  سفرة بركت خيز اقيانوس ها
  

  انسان سخني نگفت
  تنها او بود كه جامه به تن داشت

  و آستينش از اشك تر بود
  )982: 1392شاملو،(

ها و ابيات آن بـه وجـود آورنـد،      در مجموع وقتي كه ساختار يك شعر را نسبت مصرع
توان از نوعي همبستگي ارگانيك در شعر سخن گفت؛ نظمي كه اگرچه با نمونة گذشـته    مي

اگر جامعـة مـدرن بـه تعبيـر     ). 7(آن تفاوت بنياديني دارد اما گويي آيينة جامعة مدرن است
و نه عوامـل  (انسجام خود را تنها از نسبتاجزاي خود با يكديگر  اي است كه  دوركيم جامعه

حـداقل شـعر شـاعراني چـون     (آورد، ساختار شـعر مـدرن     به دست مي) بيروني چون دين
  ).8( اي است  نيز گويي انعكاسي از چنين جامعه) شاملو

ساختارهاي اي اشاره كرد و آن اينكه اين پيوند ميان   پيش از پايان اين بحث بايد به نكته
هرچنـد  (هايي دارد  اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با ساختار شعر در ادبيات غرب هم نمونه
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كه به دليل سنت متفاوت ادبـي غـرب و سـاختارهاي اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي آن       
در غرب و تا پيش از گسـترش نظـام   ). توان از تشابه كامل آنها با يكديگر سخن گفت  نمي

اي نيـز در آنجـا ديـده      ها خودكفا بودند بلكه تقسيم كار گسترده  ه تنها جامعهداري، ن  سرمايه
  :شود به تعبيري  نمي

هـر خـانواده   . در دوران ماقبل سرمايه داري اقتصاد عمدتاً، اقتصاد محلي و خودكفا بود
صرفاً آنچه را بدان نياز داشت توليد مي كرد تا نيازهاي اوليه خود را با برخي معامالت 

تقسيم كار به سـختي  . ياپاي يا عمليات مبادالت در بازار محلي ابتداوي برآورده سازدپا
شناخته شده و معمول بود و هر خانوار مجبور بود مشـاغل زيـادي را كـه اكنـون بـين      

ابنشــتاين و (. لــف تقســيم گرديــده انــد، انجــام دهــدصــدها حرفــه و تخصــص مخت
  .)203: 1376فاگمان،

داري از بين رفت و بـه    قالب صنعتي و گسترش مناسبات سرمايهاما اين خودكفايي با ان
تعبير دوركيم به جاي جوامعي با ساختار مكـانيكي، جـوامعي بـا سـاختار ارگانيـك حـاكم       

همزمـان  ). است.. اين تحول همزمان با ظهور جامعه شناساني چون اسپنسر، دوركيم و (شد
نـد كـولريج بـا نقـد سـاختار پراكنـدة       با اين تحوالت برخي از شاعران و ناقدان غربـي مان 

شـــعر شـــاعران گذشـــته، كوشـــيدند ســـاختار ارگانيـــك را جانشـــين آن ) مكـــانيكي(
رنه ولك در كتاب خود ، تـاريخ نقـد جديـد، دربـارة كـالريج      ). jones,2014: 102-4(سازند
  :نويسد كالريج  مي

پيـروي از اصـل    كند كه بـدون   هاي تسبيح تشبيه مي  اسلوب نثر نويسي سنكا را به دانه
از ابيات مـزدوج و  ] كولريج. [اند  عليت و پيشرفت صرفاً در كنار هم به بند كشيده شده

مستقل المعناي بن جانسن و درايدن و پوپ و اسلوب كلمات قصار شعر اقوام مشـرق  
بر مبناي كلِّ سازمند، آثار بومانت و فلچر . كند  زمين و نيز نثر پر تالطم معاصر انتقاد مي

در آثار ميلتن يـا  ] در نظر كولريج... [كند   به مراتب نازلتر از آثار شكسپير ارزيابي ميرا 
آنكه خللي در آن به وجود آيد   توان تغيير داد يا جابجا كرد بي  شكسپير يك كلمه را نمي

  ).204- 5: 2،ج1374ولك،(

كالريج با آثـار نيمـا    تواند ميان اين عبارات  هاي نيما به راحتي مي  خوانندة آشنا با انديشه
فـارغ از مسـئلة تاثيرپـذيري يـا     (در حقيقـت كـالريج و نيمـا    . هاي بسياري ببينـد   همانندي

نظريه پردازاني هستند كه هر دو شرايط تاريخي يكسـاني را تجربـه كـرده، بـه     ) تاثيرگذاري
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تغيير ساختار جامعه از حالـت همبسـتگي مكـانيكي بـه حالـت همبسـتگي        (چشم ديده اند
آنها تحت تاثير همين شرايط تالش كردند تا اين تحول و دگرگوني را به شعر نيز ). انيكارگ

اين همانندي و تشابه تنها حكايت از آن دارد كـه تغييـر و جابجـايي    . تعميم و تسري دهند
صورت گرفته در ساختار شعر بيش از آنكه امري تصادفي يا نتيجة نبوغ افرادي چون نيما و 

  )9.(يجة تغيير ساختار اجتماعي و انعكاس آن در ساختارهاي ادبي استكالريج باشد، نت
  

  گيري  نتيجه. 8
كرد كه جهل و نابسـاماني    انسان مدرن جهان پيش از خود را جهاني تيره و آشفته تصور مي

هرچه مدرن نباشـد، نـاگزير فاقـد    : اين نوع نگاه تبعاتي به دنبال دارد. روح حاكم بر آن بود
گويا به همين خاطر نيـز فالسـفة روشـنگري، عصـر     (خواهد بود... عقالنيت، منطق و نظم، 

اين نـوع نگـاه در تـاريخ    ). اند  ناميده... پيش از روشنگري را قرون وسطي، عصر تاريكي و 
هاي فراواني دارد چرا كه روشنفكران عصر مشـروطه همچـون همتايـان      معاصر ما نيز نمونه

اي تيره و فاقد عقالنيت به تصوير   را گذشته) داقل عصر اسالميح(غربي خود، گذشتة ايران
توان در نگاه نوگرايان ادبي   انعكاس اين نوع نگاه به گذشته در حوزة ادبيات را مي. اند  كشيده

نيما و پيروان او بر اين باور بودند . هاي ادبي مشاهده كرد  به ساختارهاي شعر فارسي و قالب
چون جهان گذشته، غيرعقالني و آشفته بوده، ارتباطي عقالني ميـان  كه ساختار شعر گذشته 
هاي آنان معطوف به تغيير   به همين خاطر نيز بخش زيادي از كوشش. اجزاء آن وجود ندارد

ايـن  . سـاختاري منسـجم گرديـد   /هاي ادبي گذشته و جايگزيني آن با قالب  قالب/ساختارها
فـاني كـه بـرخالف نوگرايـان بـاور داشـتند كـه        ها البته مخالفـاني نيـز داشـت؛ مخال     تالش

هاي شعر پيشامدرن فاقد انسجام نبـوده، انتسـاب چنـين صـفاتي بـه شـعر         قالب/ساختارها
سرانجامِ اين . پيشامدرن نه تنها ناشايست بلكه گواه ناآشنايي نوگرايان با ادبيات فارسي است

مسـئلة سـاختار شـعر    ) سندگانالبته به باور نوي(ها، صورت بندي نادرست   ها و جدل  بحث
آيـد همـين      بـه نظـر مـي   ). ساختار شعر پيشانيمايي آشفته است يا منسـجم (پيشامدرن است

نتيجـه    تـرين دليـل بـي     صورت بندي نادرست مسئلة ساختار شعر پيشامدرن و مدرن، اصلي
  .ماندن مسئلة مذكور باشد
داختن بـه مسـائلي چـون آشـفته     تر بايد به جاي پر  هاي قانع كننده  براي رسيدن به پاسخ
پيشامدرن (بايد اين سوال را طرح نمود كه هر كدام از اين اشعار ... بودن شعر پيشامدرن و 

چه نوع ساختاري دارند و چرا در دورة معاصر ساختار شعر تغييـر كـرده اسـت؟    ) و مدرن



 19   مدديمنا علي و  خاني عيسي امن

چون دوركـيم  توان از رويكرد جامعه شناساني   مسائل مي/براي ارائة پاسخي به اين سواالت
پراكنده /هاي پيشامدرن نه آشفته  به باور دوركيم نوع همبستگي ميان افراد جامعه. بهره گرفت

هاي مدرن نه منسـجم بلكـه     بلكه مكانيكي است همچنانكه نوع همبستگي ميان افراد جامعه
اگـر  ). يعني در هر جامعه نوع خاصي از همبسـتگي و انسـجام وجـود دارد   (ارگانيك است

به پشتوانة جامعه شناسي ادبيات اين ديدگاه را به حوزة ادبيات تعمـيم و تسـري داده،   بتوان 
توان ادعا   جوامع بدانيم، آنگاه مي) نوع همبستگي(ساختارهاي ادبي را در ارتباط با ساختارها 
و ساختار شـعر مـدرن   ) و نه لزوماً آشفته و پاشان(كرد كه ساختار شعر پيشامدرن مكانيكي 

  .است) نه لزوماً تنها شكل انسجام و(ارگانيك
  
  ها نوشت پي

اي اشاره كرد و آن اينكه از نظر نيما و برخي از نوگرايـان    دربارة انسجام شعر فارسي بايد به نكته. 1
معاصر، انسجام صرفاً امري محتوايي نيسـت بلكـه جـداي از محتـوا انسـجام را بايـد در سـاير        

اهميت اين مسئله در ايـن اسـت   . نيز جستجو كرد... ها و   هاي شعر مانند صور خيال، واژه  شاكله
هايي چون مثنوي، قطعه و به ويژه رباعي را   كه اگر انسجام صرفاً امري محتوايي باشد، آنگاه قالب

حاآلنكه ) 157: 1390خاتمي و علي مددي،(هايي منسجم و داراي هارموني دانست   نيز بايد قالب
بينيم كه آنها حتي قالبي چون مثنوي را نيـز داراي    افكنيم، مي  او نظر ميوقتي به آثار نيما و پيروان 

به تعبيري بسياري از (توان از شعر حذف كرد   دانند چرا كه بسياري از اجزاء آن را مي  انسجام نمي
ها و بدايع نيما يوشـيج، پـس از ذكـر      ؛ اخوان ثالث در كتاب بدعت)هاي آن حشو هستند  مصرع

) هـا و مصـرع هـا     كلمات، تركيب(هاي آن   شود كه بسياري از بخش  اهنامه، مدعي ميابياتي از ش
هايي كه در پرانتز هسـتند،    بخش(توان آنها را از شعر كنار گذاشت   حشوياتي بيش نيستند كه مي

  .)اند  هايي هستند كه از نظر اخوان حشو بوده، انسجام شعر را از بين برده  همان بخش
ــدرونز خــون دليــران  ــه دشــت ان  )ز خون(چو دريا زمين موج زن شد    ب

 )چنان چون بود مردم جفت جـوي(   اخ بنهـــاد رويســـپهبد ســـوي كـــ
 )بـــدان نـــامبردار بـــا زور و فــــر(   نگــــه كــــرد فرزنــــد را زال زر  
 كــه رســتم بــدان ســان هنرمنــد ديــد   ز شــادي دل انــــدر بــرش بــر تپيــد

  )90: 1376اخوان ثالث،(

شـود و حتـي آثـاري      كه از نظر اخوان انسجام تنها به مسئلة محتوا خالصه نميآشكار است 
صـور خيـال نيـز    . چون شاهنامه ـ كه به لحاظ محتوايي يكپارچگي دارد ـ نيز فاقد انسجام است  
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اين مسئله را دكتر براهني . مندي شعر نقش دارد  هاي شعر است كه در انسجام  يكي ديگر از شاكله
  :براهني در اين مقاله مي نويسد. توضيح داده است» بد ـ شكل خوبشكل «در مقالة 

در شعر كهن تكوين تصوير در يك بيت صورت مي گرفت؛ در هر بيت يك يا دو تصوير 
كرد   گاهي اين تصوير به يكي دو بيت ديگر نيز تجاوز مي. كرد  شد و تكوين پيدا مي  ارائه مي

اي محدود كننده، تصـوير يـك     به دليل وجود قافيهولي معموالً به دليل بيت پرستي قدما و 
بيت به بيت ديگر منتقل نمي شد و يا در صورت انتقال به بيت ديگر در آن تكوين خود را 

توان يك سطر را خواند و سـطر    در شعر امروز نمي... پذيرفت   رساند و پايان مي  به اوج مي
اي بـه تكـرار     و يا در صورتي كه عالقه ديگر را ناديده گرفت يا بايد سطري را تكرار نكرد

امروز يك تصوير في نفسه در يك شعر مطرح ... سطر باشد، بايد تمام شعر را از سر خواند 
گـــر و در سرتاســـر يـــك شـــعر مطـــرح نيســـت بلكـــه تلفيـــق آن بـــا تصـــاوير دي

  )294: 1ج  ،1380براهني،(.است
ي و شعر ترا من چشم در راهـمِ  اي از فرخي سيستان  قصيده(شمس لنگرودي با تحليل دو شعر 

او پس از تحليل تصاوير قصايد فرخي سيستاني به اين نتيجـه  . سازد  تر مي  اين مسئله را روشن) نيما
در ) 122: 1،ج1381شمس لنگرودي،(رسد كه تصاوير ابيات او هيچ پيوستگي با يكديگر ندارند   مي

كديگر كامالً متفاوت از شعر فرخي سيسـتاني  حالي كه شعر نيما به لحاظ تصاوير و ارتباط آنها با ي
  )127: همان(است چرا كه تصاوير شعر نيما به يكديگر وابسته است 

اي نيست كـه بتـوان آن را     استقالل ابيات در شعر پيشامدرن و به خصوص در شعر حافظ مسئله. 2
ده است كه گزيده  انكار كرد؛ همين استقالل ابيات شعر حافظ به عباس كيارستمي اين اجازه را دا

و منتخبي بديع و متفاوت از شعر حافظ منتشر سازد؛ او با انتخاب تنها يك مصراع از هـر غـزل   
. باشـند   حافظ نشان داده است كه نه بيت بلكه مصراع كمترين واحد شعر و جز اليتجزاي آن مي

ت آزردة گزند مبـاد،  وجود نازك/ به عنوان نمونه كيارستمي از غزل تنت به ناز طبيان نيازمند مباد
تنها مصرع اول را انتخاب كرده، در ادامه آن را مانند يك شعر سـپيد و نيمـايي بـه چنـد بخـش      
تقسيم كرده و هر بخش را نيز در سطري جداگانه نوشته است؛ گويي كه اين مصراع بـه تنهـايي   

  .باشد  خود شعري كامل مي
  تنت

  به ناز طبيبان
  نيازمند مباد 

  )44 : 1393كيارستمي،(
پاسـخ مانـدن     بـي . اند  گويي به اين انتقادات افتاده  گرايان كمتر به صرافت پاسخ  شگفت آنكه سنت. 3

تواند پذيرش اين انتقادات باشد ـ داليل واضـح و آشـكاري      اين انتقادات ـ كه معنايش حتي مي 
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ترين اين   اصلي. دارد؛ داليلي كه حتي از چشم مدافعان شعر كهن نيز پنهان و پوشيده نمانده است
داليل سخنان كساني چون شمس قيس و ابن رشيق قيرواني و اذعان آنها به استقالل ابيات شـعر  

هـاي    دسـتگاه (هاي سيستم سـاز    برخالف امروز كه بر اثر رواج گفتمان مدرن و فلسفه. مي باشد
اسـتقالل  ) لب آنهاو يا غا(شود، گذشتگان ما   مندي ارزش تلقي مي  داشتن انسجام و نظام) فلسفي

كردند كه شعر خود را به نوعي بسـرايند    ابيات از يكديگر را بيشتر پسنديده به شاعران توصيه مي
به تعبيري ديگر در نظر آنها انسجام ابيـات  . كه ابيات آنها كمترين ارتباطي با يكديگر داشته باشد

كتـاب المعجـم بـه    حسني براي شعر نبود چنانكه شـمس قـيس رازي نويسـندة    ) از هر جهت(
بايد كه هر بيت بـه نفـس خـويش      اند كه شعر چنان مي  استادان صنعت گفته«:نويسد  صراحت مي
نزديك به همين توصيه را ابن رشيق قيروانـي نيـز   ).290: 1360شمس قيس رازي،(»مستقل باشد

  :ويسدن  او كه يكي ديگر از نظريه پردازان شعر كهن است، در كتاب خود ، العمده، مي. دارد
و من الناس من يستحسن الشعر مبنيا بعضه علي بعض و انا استحسن ان قيـام كـل   
يكون كل بيت قائماً بنفسه اليحتاج الي ماقبله و ال الي ما بعده و مـا سـوي ذلـك فهـو     

ابـن رشـيق قيروانـي،    (معروفه مثل الحكايات و ما شاكلها عندي نقصير، اال في مواضع 
  ).261: 1ج  ،1981

اي بـه نقـش     ش هاي صورت گرفته دربارة ساختار شعر پيشامدرن و مدرن كمتر اشـاره در پژوه. 4
هـاي نظـري     گويي كه تنها و به پشـتوانة بحـث  . ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي ديده مي شود

آيـد اسـتدالل     هايي از اين دست، پاسخي ارائه كرد حال آنكه بـه نظـر مـي     توان براي پرسش  مي
به خرد ناب ـ كه خصلتي غير تاريخي دارد ـ براي حل چنين پرسـش و    محض و دست يازيدن 

ايـن پژوهشـگران حـداقل در    .دارند ـ چنـدان مـوثر و كـارا نباشـد        مسائلي ـ كه بنيادي تاريخي 
اي را كـه ايـن     خصوص مسائلي از اين دست تنها به استدالل صرف بسنده كرده، بافت يا زمينـه 

هايي چنين متناقض شايد به   گيرند؛ وجود ديدگاه  اند، ناديده مي  اشكال ادبي در آن پديدار گرديده
به نظر نويسندگان بايد هشدارهايي از اين دست را كه غالباً از سـوي جامعـه   . همين خاطر باشد

هـاي توليـد،     بدون بررسي شيوه«:شود، جدي گرفت  شناسان يا پژوهشگران حوزة اقتصاد داده مي
پيـدا كـرده و   ) Idealestic(اجتماعي جامعه، جنبة ذهني و انگار گرايانه تحليل مسايل اقتصادي و 

  ).49: 1392واضحي،(»ممكن است به سادگي به ورطة تخيالت منحرف شود
بهبهاني در كتـاب يـاد   . از نمونة چنين اشارات معدودي مي توان ديدگاه سييمين بهبهاني اشاره كرد

  :ايراني با ساختار غزل سخن گفته، مي نويسد بعضي نفرات از تطابق ساختار پراكندة جامعة
به نظر من در روزگار گذشته جوامع به سبب نبودن وسايل ارتباط امروزي از هم گسسته و 
. هر يك به صورت واحد مستقلي بودند با فرهنگ خاص و نياميخته با فرهنگ ساير جوامع

غزل در واقع انگاره قالب . بازتاب همين گسستگي جوامع در شعر آن روزگار آشكار است
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هـر بيـت غـزل واحـد     . يا ماكت محدودة بشريت و ابيات غزل نمونة جوامع آن روزگارند
  ).7: 1378بهبهاني،(اصي است جدا از واحد ديگر خ

البته تعداد كتاب ها و مقاالتي كه در اين زمينه نوشته شده است، بسيار بيش از نمونـه هـاي يـاد    . 5
: به عنوان نمونه مي توان به كتاب وصـل خورشـيد  . اضر مي باشدشده در پيشينة تحقيق مقاله ح

شرح شصت غزل از حافظ اشاره كرد كه نويسندة آن كوشيده است تا با استفاده از رويكردهـاي  
جديد نظرية ادبي و اصطالحاتي چون هيپوگرام انسجام مند بودن شـعر حـافظ را تبيـين نماينـد     

ساختار منسـجم  «نسبتاً جامع اين بحث مي توان به مقاله براي آشنايي با پيشينة ). 1387مظفري،(
در اين مقاله نه تنها نويسنده كوشيده است انسجام منـدي  . مراجعه نمود» غزليات حافظ شيرازي

غزليات حافظ را اثبات نمايند بلكه تقريباً ديدگاه هاي موجود دربارة انسـجام منـدي و يـا عـدم     
  ).1388مالمير، ( رده اندانسجام شعر حافظ را نيز در مقاله آو

. به كار رفتـه، بـار معنـايي منفـي دارد    ... امروزه مكانيكي بودن گاه به معناي غيرخالقانه بودن و . 6
همين مسئله ممكن است كه خوانندگان اين مقاله را به اين نتيجه برساند كه نظر نويسندگان نيـز  

يمايي را بـر سـاختار شـعر پيشـانيمايي     به ساختار شعر پيشامدرن، منفي بوده، آنها ساختار شعر ن
اين اصطالح انتخاب دوركيم (اند حال آنكه از اين اصطالح نبايد چنين بداشتي داشت  برتري داده

در مقالة حاضر هيچ ) بوده، معلوم نيست كه او اصصطالح را در معني غيرخالق به كار برده است
ي يا مثبت نداشته، هر يك نشـان دهنـدة   كدام از دو اصطالح مكانيكي و ارگانيك بار معنايي منف

  .باشد  نوع خاصي از ساختار شعر مي
هاي جامعه   اي كه توجه به آن در هنگام مطالعة پژوهش  دانند به نكته  در اينجا نويسندگان الزم مي. 7

هايي چـون    شناختي ضروري است، اشاره كنند و آن اينكه جامعه شناسي ادبيات را نبايد با شاخه
برخالف اين علوم ـ كه در آنها ميان علت و معلول رابطة روشن  . مقايسه كرد... منطق و  رياضي،

سـاختارهاي اجتمـاعي و   (و آشكاري وجود دارد ـ در جامعه شناسي ادبيات ميان علت و معلوم  
براي روشـن شـدن   . الزاماً همواره روابط همواره روشن و دقيقي وجود ندارد) ساختارهاي ادبي

هاي   ترين سرچشمه  هايش يكي از اصلي  ي است نگاهي به آثار ماركس ـ كه انديشه اين بحث كاف
ماركس در حوزة هنر و ارتباط آن بـا مناسـبات توليـدي    . جامعه شناسي ادبيات است ـ بيندازيم  

او باور داشت كه ساختارهاي توليـدي ـ اقتصـادي جوامـع رو بـه      . جامعه، با تناقضي مواجه بود
اي   بـه دوره ... رند حال آنكه برعكس آن، آثار ادبي بزرگ مانند آثـار هـومر و   ترقي و پيشرفت دا

سـوال بـراي   . ترين حالت خود بودنـد   تعلق داشتند كه ساختارهاي توليدي ـ اقتصادي در ابتدايي 
آثار ادبي ارتباط معنـاداري وجـود   /ماركس اين بود كه چرا ميان ساختارهاي توليدي و ساختارها

  :كتاب فلسفة هنر از ديدگاه ماركس به تعبير نويسندة). اط معكوسي وجود دارديا ارتب(ندارد
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نمايد كه از ديدگاه ماركسيستي، تكامل نيروهاي مادي توليـد    در نگاه نخست چنين مي
بدين معني كه هرچه سطح توليد عمومي جامعـه بـاالتر   : به موازات تكامل هنري است

اي است كه بـه بـه وسـيلة      اين راه حل مسئله. ر استت  تر و با اهميت  باشد، هنر نيز غني
بسياري از نويسندگان كه با موضوع هنر سـر و كـار دارنـد و بـا مفهـوم ماركسيسـتي       

اما اين تفسـير از آنجـا كـه از انتـزاع     . تاريخي هنر نيز آشنايي دارند، پيشنهاد شده است
  .)141: 1385شيتز،  ليف(بيند، نادرست است   آسيب مي

دهد كه انتظار مشاهدة يك رابطة قوي و روشن ميان جامعه   ت اين تناقض نشان ميدر حقيق
جامعه شناسي ادبيـات حتـي در اوج آن هـم    . و ساختارهاي ادبي، انتظاري دور از واقعيت است

هاي توليدي، اقتصادي و اجتمـاعي بـا سـاختارهاي ادبـي       تواند ميان ساخت  مدعي نيست كه مي
اقرار نيز به اين معني نيست كه دانش جامعه /اما اين اعتراف. به وجود آوردارتباطي دقيق، آشكار 

    شناسي ادبيات را بايد به كل رها كرد بلكه نكتة اصلي اين است كه بايد تـوقعي بـيش از طاقـت
  .جامعه شناسي ادبيات از آن نداشت

ز جامعه شناسان هم عصر جوامع نگاهي تكاملي بود؛ او نيز مانند بسياري ا/نگاه دوركيم به جامعه. 8
خود چون آگوست كنت، اسپنسر و كارل ماركس بر اين باور بود كه حركت جوامـع از روزگـار   
آغازين خود تا زمان حال حركتي در راه پيشرفت بوده است پس عجيب نخواهد بود اگر بـدانيم  

در ) مـدرن يعني جوامع (كه از نظر او  جوامعي كه نوع همبستگي آنها همبستگي ارگانيك است 
در ارتباط بـا سـاختار   . مقايسه با جوامعي كه همبستگي حاكم بر آنها مكانيكي است، برتري دارد

شعر اين بدين معني است كه شعر مدرن به دليـل همبسـتگي ارگانيـك آن در مقايسـه بـا شـعر       
ه نويسندگان مقالة حاضر تا حدي با ايـن ديـدگا  . پيشامدرن از انسجام بهتري برخوردار مي باشد

  .ستندههمراه 
عاملي است كه بايد از تقليل آن به يك عامل مانند تحوالت /تغيير ساختار شعر امري چند وجهي. 9

اجتماعي پرهيز كرد چرا كه هنوز هم هستند ساختارهاي كهن ادبي كه در زمان تغيير و تحوالت 
هاي ادبـي،  بهترين شـكل بـراي بررسـي تحـول سـاختار     . دهند  اجتماعي به حيات خود ادامه مي

به عنوان نمونه يكي از ايـن  . باشد  چند عاملي آن و توجه به ساير عوامل مي/بررسي چند وجهي
عامـل مـذكور تـا جـايي     . نقش ترجمه اسـت ) به ويژه در ايران و كشورهاي جهان سوم(عوامل

و  اهميت دارد كه برخي چون دكتر شفيعي كدكني آن را تنها عاملِ تغيير و پيدايش ادبيات معاصر
  :نويسند  ايشان در كتاب با چراغ و آينه مي. اند  ساختارهاي ادبي آن دانسته

شود و بخش عظيمي از فصـول آن را    جملة درخشاني كه در سراسر اين كتاب گسترده مي
گيرد، اين است كه تمام تحوالت شعر مـدرن فارسـي در قـرن      زير چتر معنوي خويش مي

بينيم   بدين گونه مي. شعر اروپايي در قلمرو زبام پارسي اخير، تابعي است از متغير ترجمه و
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انـد،    ها و بدايعي كه شاعران مدرن ايران، در اين صد ساله بـه وجـود آورده    كه تمام بدعت
اي است كه فرهنگ ايراني با ادب و فرهنگ مغرب زمين برقـرار كـرده     نتيجة پيوند فرخنده

ر و دگرگوني رمزهاي آن و نيز تحـول در  تحول زبان شعر و تصاوير و موسيقي شع .است
، همه و همـه  شيوة نگاه شاعران متجدد ايراني نسبت به زندگي و جامعه و طبيعت و تاريخ

  ).پشت جلد: 1390شفيعي كدكني،(نتيجة اين پيوند است 
هرچند برخالف نظر دكتر شفيعي كدكني، ترجمه را نبايد تنها عامل تغيير ساختارهاي ادبـي  

توان و بايد از آن به عنوان يكي از عوامل اصلي ياد كرد؛ عاملي كه در كنـار سـاير     يدانست اما م
  .سبب تغيير ساختارهاي شعر معاصر شده است.... عوامل مانند تغييرات ساختارهاي اجتماعي و 

  
  نامه كتاب

تهـران، علمـي   ترجمة باقر پرهام، ، مراحل اساسي سير انديشه در جامعه شناسي، )1390(آرون، ريمون 
  .فرهنگي  و

، العمده في محاسن الشعر و آدابـه و نقـده، جلـد اول، تصـحيح و تعليقـات      )1981(ابن رشيق قيرواني 
  .محمد محيي الدين عبدالحميد، دارالجيل

ترجمـة حسـينعلي نـوذري، تهـران،     ، مكاتب سياسي معاصر، )1376(ابنشتاين، ويليام و ادوين فاگلمان 
  .جهان  نقش

  .هاي نيما يوشيج، تهران، زمستان  ، بدايع و بدعت)1376(مهدي  اخوان ثالث،
چـاپ شـده در جامعـة سـنتي و مـدرن،      » ساخت ها و سنخ هاي اجتمـاعي «، )1381(اسپنسر، هربرت 

  .ويراستة مالكوم واتزر، ترجمة مسعود انصاري، تهران، نقش جهان
  .وره قاجاريه، تهران، زمينهد: ، موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران)1359(اشرف، احمد
  .، طال در مس، جلو اول تهران، زرياب)1380(براهني، رضا 

  .، ياد بعضي نفرات، تهران، البرز)1378(بهبهاني، سيمين
  .تاملي در معني و صورت شعر حافظ، تهران، سخن: ، گمشدة لب دريا)1388(پورنامداريان، تقي 

تحليل انسجام و پيوستگي در غزلي از حـافظ بـا رويكـرد    « ،)1389(پورنامداريان، تقي و طاهره ايشاني 
  .67، شمارة18، چاپ شده در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني،سال »زبان شناسي نقش گرا

  .بوطيقاي روايت در مثنوي، تهران، مرواريد: ، از اشارت هاي دريا)1389(توكلي، حميدرضا
  .ان، نيلوفر، داستان دگرديسي، تهر)1383(حميديان، سعيد 

نگاهي به چرايي پيدايش قالب رباعي : تبارشناسي قالب رباعي«، )1390(خاتمي، احمد و منا علي مددي 
چاپ در مجموعه مقاالت ششـمين همـايش بـين المللـي     » با استفاده از نظرية گفتمان ميشل فوكو

  .ابانجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، به كوشش قدسيه رضوانيان، تهران، خانة كت
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  .، ذهن و زبان حافظ، تهران، ناهيد)1379(خرمشاهي، بهاءالدين 
  .نقد و تحليل اشعار نيما يوشيج، تهران، آميتيس: ، پيام آور اميد و آزادي)1385(دستغيب، عبدالعلي 

  .، صور بنياني حيات ديني، ترجمة باقر پرهام، تهران، مركز)1393(دوركيم، اميل 
  .تقسيم كار اجتماعي، ترجمة باقر پرهام، تهران، مركز ، دربارة)1387(دوركيم، اميل 

، المعجم في معايير اشعار العجم، بـه تصـحيح قزوينـي و مـدرس رضـوي،      )1360(رازي، شمس قيس 
  .تهران، زوار

، »غـزل سـنايي  : مطالعة مـوردي : ساخت شبكه اي غزل كالسيك فارسي«، )1394(زرقاني، سيد مهدي 
  .ادب پژوهي، شمارة سي و يكم

چاپ » 1376- 1304دولت مطلقة مدرن و نوسازي اقتصادي ـ اداري در ايران  «، )1395(ميعي، عليرضاس
  .شده در دولت مدرن در ايران، به اهتمام رسول افضلي، تهران، دانشگاه مفيد

  .، استبداد، مسئلة مالكيت و انباشت سرمايه در ايران، تهران، رسانش)1380(سيف، احمد 
  .تصاد ايران در قرن نوزدهم، تهران، چشمه، اق)1373(سيف، احمد 
  .شعرها، تهران، نگاه: دفتر يكم: ، مجموعة آثار)1392(شاملو، احمد
  .، دربارة هنر و ادبيات، به كوشش ناصر حريري، تهران، نگاه)1385(شاملو، احمد 

  .، موسيقي شعر، تهران، آگه)1386(شفيعي كدكني، محمدرضا 
در جستجوي ريشه هاي تحول شعر معاصـر ايـران،   : با چراغ و آينه، )1390(شفيعي كدكني، محمدرضا

  .تهران، سخن
  .، تاريخ تحليلي شعر نو، جلد اول، تهران، مركز)1381(شمس لنگرودي 
  .، كشاكش آرا در جامعه شناسي، ترجمة هادي جليلي، تهران، ني)1391(سيدمن، استيون 
  .محمد قهرمان، تهران، علمي و فرهنگي ، ديوان اشعر، جلد دوم، به كوشش)1364(صائب تبريزي

  .حافظ به روايت عباس كيارستمي، تهران، فرزان روز) 1392(كيارستمي، عباس
  .، زندگي و انديشة بزرگان جامعه شناسي، ترجمة محسن ثالثي، تهران، علمي)1383(كوزر، لوئيس 
  .، دوركم، ترجمة يوسف اباذري، تهران، خوارزمي)1388(گيدنز، آنتوني 

  .، ساخت شكني دوركيم، ترجمة شهناز مسمي پرست، تهران، مهرويستا)1390(ان، جنيفر لم
  .، فلسفة هنز از ديدگاه ماركس، ترجمة مجيد مددي، تهران، آگه)1385(شيتز، ميخائيل  ليف

چاپ شـده در فنـون ادبـي، سـال اول،     » ساختار منسجم غزليات حافظ شيرازي«، )1388(مالمير، تيمور
  .شمارة اول

  .شرح شصت غزل از حافظ، تبريز، آيدين: ، وصل خورشيد)1387(ظفري، عليرضا م
  .، دربارة هنر و شعر و شاعري، به كوشش سيروس طاهباز، تهران، نگاه)1385(نيما يوشيج 
دفتر اول شعر، به كوشش سـيروس طاهبـاز، بـا نظـارت     / ، مجموعه آثار نيما يوشيج)1364(نيما يوشيج

  .نشر ناشرشراگيم يوشيج، تهران، 
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يه داري در اقتصـاد ايـران،   سـاختارهاي پيشاسـرما  : ، اقتصـاد سياسـي ايـران   )1392(واضحي، كـاووس  
  .صمديه  تهران،
  .، تاريخ نقد جديد، جلد دوم، ترجمة سعيد ارباب شيرواني، تهران، نيلوفر)1374(ولك، رنه 
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