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 (1285-1392مدخل شعر معاصر فارسی ) بررسی و نقد کتاب

 .صفحه330 /1369تألیف شهریار خسروی، ناشر: فاطمی 

 

 1محمود بشیری

      مقدمه:                                                                                       

فاً بره دییرل سر  و پژوهشی و صرر -از آقای شهریار خسروی، فارغ از معیارهای علمی مدخل شعر معاصر فارسیکتاب 

تواند درخور اعتنا و توجه باشد. کسی که در چنی  سنی دست سال مؤیف جوان آن، وفق مشخصات شناسنامۀ کتاب، می

نقالب اسرالمی بثرث و از اهای بعد به قلم برده و دربارۀ مباحث مهم ادبی پرمناقشۀ حدفاصل جنبش مشروطیت تا دوره

یرز تواند طلیعۀ کارهای ادبی بیشتر، بهترر و نفثص کرده است، ازمنظر ای  قلم، شگفت آور و تثسی  برانگیز است و می

سال مؤیرف و نیرز برا توجره بره  س  و هشی و فارغ ازپژو-ک  به یثاظ علمیای درخشان از وی باشد، ویینوید آینده

بسیاری در ای  عرصه پر سر و صدا و شلوغ  و با  که پژوهندگان-معاصر فارسی  شعریواحق مربوط به بثث  سوابق و

ت معمرول، بایرد بردون تعارفرا -انردروماندهفتا  ای از آنان نیز از تک وبازاری داغ، قدم و قلم زده و فرس رانده و پاره

هایی است که مطرابق کراربر  ها و نکتهتنیباره ایبته گفگفت که ای  اثر به هیچ روی، قابل اعتنا و بررسی نیست. در ای 

              ارزیابی، در ادامه گفته خواهد شد.                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  معرفی و توصیف اثر:                                                                      .1

خت  طورکلی در سه بخش تبویب، تنظیم وتدوی  شده است. مؤیف قبل از پردابه مدخل شعرمعاصرفارسیمطایب کتاب 

و در آن  عنوان مقدمه نوشتهبه بخش اصلی کتاب، مطایبی در شانزده صفثه شامل فهرست مطایب اثر و نیز صفثاتی به

های آن را برشمرده و در ادامۀ بثث خود دربارۀ چگونه ای از ویژگیتاب خود را توضیح داده و پارهسبب تأییف ک

                                                                                            خواندن کتاب نیز مطایبی را به خواننده یادآوری کرده است.                                  

بیداری  است که در آن؛ دربارۀ« روایت معیارشعر معاصر فارسی»بخش اول کتاب شامل مباحثی کلی تثت عنوان 

سازی گردانی مردم از کلیسا؛ جدایی نهاد حکومت از کلیسا و نیز همسانایرانیان؛ پیدایش آگاهی تاریخی در اروپا و روی

سازی نوعی توان گفت، ای  نوع همسانشود که مییخی تثوالت اروپا بثث میتاریخ تثوالت ایران با مسائل سیرتار

ایفارق است و بر هم منطبق نیستند. بعد از ای  مباحث ناهمگون، مؤیف در نهایت، تاریخ ایران را به سه دورۀ قیاس مع

                   
  .دانشگاه عالمه طباطباییدانشیار  1

zrpbashiri2001@yahoo.com 
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کند و متعاقب آن، بندی میبندی و طبقهباستان، دورۀ میانه)ایران اسالمی تا پیش از مشروطه( و دورۀ جدید، صورت

را طرح  های ادبی از خراسانی گرفته تا مکتب بازگشت، مشروطه، شعرنو  و مشکالت مربوط به آنهابثث از سبک

کند و بیشتر مطایب نماید که در ای  خصوص باید گفت مؤیف، مطلب درخوراعتنایی در ای  بخش از کتاب ارائه نمیمی

 ایبی است که پیش از ای  در آثار متعدد دیگر نیز مطرح شده است.کتاب، تقریباً همان مباحث و مط

یم وی  تنظاست و مطایب ای  بخش در سه فصل با ای  عنا« جریان شناسی شعرمعاصرفارسی»بخش دوم کتاب دربارۀ 

و  ها و مباحث مترتب برآنهاها( و ملثقات آن؛ فصل دوم: نیماییشده است: فصل اول: مثافظه کاران)پیشانیمایی

های مدعی نوگرایی؛ بخش سوم کتاب که یک مرور تاریخی است، از دید ها یا جریانهای آن؛ فصل سوم:رادیکالشاخه

                                                                                                ش بیان شده است.           1392ش تا1285های تری  رویدادهای تاریخی بی  سالو نظر مؤیف، در آن مباحثی از مهم

                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ارزیابی شکلی اثر:  .2

ر اصی بخکتاب به یثاظ شکلی و فنی تا حدودی شکیل و مناسب، چاپ و منتشرشده است همچنی  کتاب، فاقد طرح 

خاص  ضاوتیقروی و پشت جلد است و سبب آن را نیز مؤیف توضیح داده و در ای  باره در صفثۀ نه نوشته که قصد 

نشده  لد ارائهاز شاعران، برروی و پشت ج اینسبت به شاعر یا شاعرانی نداشته است و بدی  سبب، عکس و نشانه

 واست  است. قطع کتاب رقعی و حجم آن معقول و پذیرفتنی است. صثافی کتاب خوب است. نوع کاغذ کتاب کاهی

اننده ای خوهرچند که برای صرفه جویی درخصوص کاغذ، ای  امر صورت گرفته و همی  هم، امر مهمی است وییک  بر

است، میل و رغبتی درخواننده برای خواندن آن ای ای غیرحرفهگونهو اندازۀ قلم کتاب به نواز نیست و نیز نوعچشم

 ست. کند و جنبۀ دافعۀ آن بیش از جاذبۀ آن اایجاد نمی

 تفگایبته باید  کتاب به یثاظ ویرایش ادبی و عالئم سجاوندی، رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی، مشکل خاصی ندارد.

 است و در ای موارد، منابع، ذکر نشدهب به یثاظ درون متنی ایراد دارد و یکدست نیست. در پارهکه ارجاع دهی کتا

جاع و ار مواردی که ذکر شده است، معموالً ناقص است و صفثات منبع کتاب ذکر نشده است؛ مثل صفثۀ ده کتاب

 ده است.( که صفثۀ شعر یاد شده، ذکر نش1335،زمستاندهی دربارۀ شعرمهدی اخوان ثایث )

)گریه های  57گونه است و مأخذ، فاقد صفثه است. درصفثۀ که همی  (1316)رشید یاسمی،  34همچنی  درصفثۀ  

شناس )نیمای غزل مقایۀ علی مثمدحق 71(، صفثه 1374)گزارش به نسل بی نسل فردا، 70(، صفثۀ 1383امپراطور،

 نابع ذکر نشده است.روی صفثۀ مهای دیگری که در آنها به هیچ( و نمونه1370،

است، ای  است که کتاب دارای کتابنامه و نیز نمایه است که  ای  امر  ای که به یثاظ شکلی دربارۀ ای  اثر گفتنینکته

مند، خواندن شود همچنی  مؤیف در پایان هر فصل، منابعی که برای خوانندۀ عالقهعنوان نقاط قوت کتاب تلقی میبه

ریختگی است و همه است. عالوه بر ای ، ساختار کتاب به یثاظ تبویب و تنظیم مطایب دارای بهآنها الزم است، ذکر کرد
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تواند تصویر یا کند و خواننده نمیبه همی  سبب ای  کتاب هیچ کمکی به درک خواننده نسبت به مباحث مطروحه نمی

 تصوری کلی از کتاب در ذه  خود داشته باشد.

 ر ارزیابی مثتوایی اث تثلیل و .3

عنوان یک اثر سطثی درنظرگرفت و آن را برای دانشجویان رشتۀ زبان وادبیات فارسی توان بهطورکلی میای  کتاب را به

عنوان یک اثر توان چندان مفید دانست و ییک  با تسامح و اغماض، شاید بتوان آن را بهعنوان یک کتاب درسی نمیبه

ای تشکیل شده و ای هشت صفثهای و نیز تکملهمقدمۀ هفت صفثهکمک درسی تلقی کرد. بخش نخست کتاب از یک 

توان یح میمؤیف در آنها سبب تأییف کتاب را به طویل توضیح داده است )صفثۀ هفت و هشت کتاب( و از ای  توض

قتی که که و وزانت اثر را سنجید و ماهیت و ارزش آن را تا حدودی دریافت. مؤیف در ای  مقدمه یادآورشده است

کرده و بعدها که مدرس داوطلبان ایمپیاد ادبی شده، دریافته است که آموز بوده، در ایمپیاد ادبی شرکت میدانش

دردسترس دانش آموزان وجود ندارد و  بر سر « طرفبی»و « جامع»، «منسجم»درخصوص شعر معاصر فارسی کتابی 

ارند و وع ندققان هم تصویر روشنی از کلیت موضهیچ مفهومی از مفاهیم  شعر معاصر فارسی هم اجماعی نیست و مث

ه در و آن جزو ای نوشتنیز با مبانی آن آشنا نیستند و به همی  سبب برای آشنایی داوطلبان ایمپیاد ادبی، مؤیف جزوه

 است که اکنون پیش روی شماست.اندک زمانی بی  داوطلبان  دست به دست گشت و ای  کتاب همان جزوه ای 

 پیاد ادبیای مسابقات ایمایراد اساسی درخصوص ای  اثر، اکنون پرسش ای  است که کتابی که صرفاً بر عنوان یکبه 

عنوان اثری پژوهشی اصیل همانند دیگر آثار ادبی در شورای بررسی متون تواند بهدانش آموزی نوشته شده است، می

است که مناسب شرکت کنندگان ییف کتابی أمندی مؤیف درخصوص ای  اثر، تبررسی و داوری شود؟ درواقع، مسئله

که از ،کشور را  دبیاتامسابقات ایمپیاد ادبی دانش آموزی باشد، نه اینکه نیاز علمی و پژوهشی دانشجویان رشتۀ زبان و 

 جمله اهداف ارزیابی آثار توسط شورای بررسی متون است، برآورده سازد. 

ست که تاب اکفتگوست، مسئلۀ روش و شیوۀ ارائه و افادۀ مطایب نکتۀ دیگری که درخصوص مثتوای ای  اثر، قابل گ

 می  مسئلۀآن ه مبتنی بر انسجام درستی نیست. در واقع یکی از مباحث مربوط به ای  کتاب در خصوص ایراد و اشکال

ی که ارساصر فانسجام و عدم انسجام آن است. مؤیف در مقدمۀ اثر نوشته است که متوجه شده کتابی دربارۀ شعر مع

ای   ی  است کهاباشد، موجود نیست. فهم و درک نخستی  خواننده از ای  ادعای مؤیف « بی طرف»و « جامع»، «منسجم»

گونه که به هیچ وجه ای توانید بیابید، در حایییابید وییک  در اثرم میخصوصیات را در آثار تأییف شدۀ دیگران نمی

 نیست. 

داند که مطلب را چگونه و از ای مباحث کتاب، مؤیف نمیاب آن است که در پارهیکی دیگر از ایرادات اساسی ای  کت

هایی از کتاب بدون تمهید مقدمه و فاقد طرح مباحث اوییه به کجا آغاز کند و به همی  سبب، آغاز مباحثی از بخش

ک بازگشت، که در آن، ( و بعد آن، مربوط به سب41عنوان زمینه چینی مطایب اصلی است، مثل مطایب آغازی  )صفثۀ 

شود که معلوم نیست ای  مطایبی دربارۀ اروپای قرون وسطی با مردم آمیخته با اقوام وحشی و... مطایبی دیگر ذکر می
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مطایب چه ربطی با بثث مورد نظر دربارۀ سبک بازگشت و ادبی دارد و طرح همی  مطایب زائد نیز سبب شده است که 

خود  اصل بثث مربوط به سبک بازگشت نیز مثل  41ردد. ایبته در همی  صفثۀ انسجام مطایب کتاب دچار خدشه گ

اند، سواد بودهبثث و مناقشه است و مطایبی که مؤیف دربارۀ آن بیان کرده، قابل پذیرش نیست. اینکه شاعران همه بی

ادبی و پشتوانۀ فکری مصداق دقیق درخصوص شاعران بازگشت ندارد، بلکه برعکس، اکثر شاعران ای  دوره از فرهنگ 

اند. با ای  حال، درخصوص احیای سبک بازگشت باید گفت که یک عامل مهم احیای ای برخوردار بودهو فرهنگی قوی

آن، احیای شکل سیاسی همانند و مشابۀ حکومت دوران غزنوی و سلجوقی در ای  دوره توسط شاهان قاجار بود و 

با ای  نوع شیوۀ سیاسی نیز احیا گردد. به هر روی،  مطایب نادرست و زائد  همی  امر نیز سبب شد که نوع ادبی متناسب

 که به طور کلی زائد است.  283تا  252درای  کتاب کم نیست؛ مثل مطایب صفثات 

ر ر بیشتر دی  امیکی دیگر از علل عدم انسجام مطایب در ای  اثر مسئلۀ تبویب و تنظیم نادرست مطایب کتاب است. ا

ه، دهد که ای  موضوع با ادعای مؤیف که در )صفثات  نه و ده( مقدمۀ کتاب ذکر شدد را نشان میبخش سوم خو

-1ت دارد: شود که کتابش با آثار تأییفی مشابۀ دیگران در ای  حوزه تفاومنطبق نیست؛ مؤیف درای  صفثات مدعی می

ه جای بتمرکز کتاب  -2قضاوت نکرده است؛رویکرد اثر مانند آثار دیگران ارزشی نیست و مؤیف نسبت به هیچ شاعری 

« در زمانی»های شعری براساس ترتیب تاریخی یا ها سبب شده که به جریانر ایدهبهمی  تمرکز  -3هاست؛ شاعر بر ایده

 اصر فارسی به دست دهد.های تاریخی شعر معبندی مفهومی از جریانخواهد صورتنپردازد، بلکه می

ثر ت و در اکعنوان تفاوت اثرش با آثار دیگران برشمرده، وفادار نمانده اسعاملی که به مؤیف، متأسفانه به ای  سه

پردازد و باید گفت که ربط میطور مفصل و گاه بیو... به مسائل تاریخی به114، 113، 112صفثات کتاب، خصوصاً 

گر هم د و ار کتاب الزم نباشطرح مباحث تاریخی مبتنی بر مسائل سیاسی و اجتماعی بدی  شکل و میزان، شاید د

 واقع، از و در بناست که ذکرگردد باید مختصر و مفید آورده شود و به صورت مرتبط با مباحث ادبی باید طرح گردد

گونه ی عنوان یک مرجع استنادی برای مباحث ادبی استفاده شود. وییک  امباحث سیاسی و تاریخی الزم است که به

ث برد و به مباحیۀ مسائل سیاسی و تاریخی، هدف و ایدۀ خود را از تأییف کتاب از یاد منیست و مؤیف با طرح گسترد

تر های دیگر برجستهپردازد و ای  امر در بخش سوم کتاب که کالً تاریخی است، نسبت به بخشکنندۀ تاریخی می خسته

فثات ب )درصخود مؤیف درآغاز کتااست. به هرروی، ابهام در روش و نیز نداشت  ساختار منسجم سبب شده است که 

بتدا اوانندگان خکند که پانزده وشانزده( توضیح دهد که خواننده چگونه ای  کتاب را بخواند و بفهمد. مؤیف پیشنهاد می

یبته ؤیف نیز اهای دیگر بروند و ای  پیشنهاد مفصل آخر را یعنی بخش سوم کتاب را بخوانند و بعد از آن به سراغ بخش

 کند.هم ریختگی و عدم انسجام مطایب کتاب را تأیید میعجیبی است و همان بهپیشنهاد 

ای مباحث کتاب خوب است؛ مثل مطایبی که از صفثۀ نکتۀ پایانی دربارۀ ای  کتاب که گفتنی است، ای  است که پاره

ر رادیکال مطرح شده بندی شعر و شاعران مثافظه کار، شعر نیمایی و شعبندی و طبقهبه  بعد در خصوص تقسیم 24

بندی، به خیلی است و در ای  خصوص ایبته الزم به یادآوری است که سابقۀ طرح مباحثی ای  گونه و مبتنی بر طبقه

گردد که در آن نشریه، طی سلسله برمی« ایران فردا»تر از اینها، در مجالت و نشریات دهۀ شصت و هفتاد مثل مجلۀ پیش
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 نقد نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 4-8: 1398بهار و تابستان  ،3،شماره2دوره

نیز « بیان»بندی را یوسفی اشکوری چاپ و منتشر کرد و بعدها در نشریۀ با ای  شیوۀ تقسیم مقاالتی از ای  نوع مطایب و

 همی  مطایب در دو یا سه شماره به صورت تکراری انتشار یافت. 

 

 


