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 چکيده 
 شاعران   از  دانشگاه  استاد  و  مترجم  پرداز،نظریه  (، شاعر،1۳۸۷-1۳15)  صفارزادهطاهره  

به  پنجاه  و  چهل   هايدهه   در  فارسی  مدرن   شعر   پیشرو   و  برجسته    شمار   خورشیدي 

  شیراز و دانشگاه  از  ادبی  زبان و ادبیات انگلیسی و نقد  يآموخته دانش   که  او.  رودمی

  شعري   به  معتقد  و  داشت  ادبیات  يمسئله  و  شعر  به  علمی  رویکردي  ي امریکا بود،آیووا

  اساس   همین  بر  بگذارد.  تريعمیق   تأثیر  مخاطب  بر  که  بود  روشنگرانه   و  متعهدانه

  کرد و   پیشنهاد  فارسی  معاصر  شعر  را در  «طنین  شعرِ»  باعنوان  ادبی   ايصفارزاده نظریه 

  عبارتِ   در  را  ي خودنظریه  کلیت  اواستوار کند.    آن  بر  را  خود  شعر  کوشید بوطیقاي

با گذشت    .است  گنجانیده  ،«آغازدمی   خواننده  ذهن  در  من  حرف  که  است  حرکتی  طنین»

 آثار   مختلف  ي وجوه ي طنین و نگارش مقاالتی دربارهحدود پنج دهه از طرح نظریه

و میزان توفیق و کاربست آن    طنین  شعرِ  چگونگی  و  چیستی  يمسئله   به  صفارزاده،   ادبی
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  واژگان اساسی و   تعیین و تبیین  ضمن  مقاله  این  در .  است   نشده   که باید، پرداخته چنان

طنین،نظریه   کلیدي  خاستگاه،   مفهوم،  به   مختلف  هايرهیافت  ازمنظر  ایمکوشیده   ي 

ي هابرابر یافته.  یابیمدست    صفارزاده  ياندیشه  و  چگونگی کاربرد آن در شعر  و  چیستی

مهم  پژوهش،  و   ذهن  در  طنین  ایجاد  براي  صفارزاده  شگردهاي  تریناین    مخاطب 

  هم   او   است.  ادبی  گوناگون  هايشیوه   به  تکرار  و  تداعی  شگردهاي  او،  بر  تأثیرگذاري 

  متأثر   یکدیگر  از  متقابالً  را  دو  هر  و  کندمی  شعر  در طنین  ایجاد  بستر  را  محتوا  هم  و  فرم

همه   .سازدمی کوشش با  این  ازطرف  ي  نظریه ها،  ي  چندانی  استقبال  با  طنین  شعري 

 رو نشده است. شاعران روبه 

  .ناقوس تکرار، تداعی، طنین، شعر صفارزاده، شعر فارسی،: کليدی هایواژه 

 

 و طرح موضوع  . مقدمه1

شاعران پیشرو پرداز و از  استاد دانشگاه، مترجم، نظریه ،(1۳۸۷  -1۳15)صفارزاده   طاهره

گرچه او از  ي زبان وادبیات انگلیسی و نقد ادبی بود. اآموختهشعر مدرن فارسی، دانش

دانشگاهی در  آغاز دهه تحصیالت  تکمیل  از  اما پس  انتشار شعر پرداخت؛  به  ي چهل 

تجربه و  ایران  از  خارج  و  کارگاهاندوزيداخل  در  بسیار  در  هاي  شرکت  و  شعر  هاي 

.م( و آشنایی با شاعران بزرگ جهان، با نگاه و نگرشی تازه  196۷ن ) ي شعر لندجشنواره

نمودهاي  با آنکه    نامید.اي در شعر رسید که اشعار برآمده از آن را شعرِ طنین  به نظریه

(  1۳49)دفتر دوم  آغازین این رویکرد در شعر صفارزاده، در برخی از شعرهاي کتاب  

طنین در دلتا  شود؛ اما عمالً شعر طنین در کتاب  ویژه شعرِ »فتح کامل نیست«، دیده میبه

توان این کتاب را مانیفست ادبی صفارزاده در فُرم خاصِ خود قوام یافت و می  (1۳49)

اي چشمگیر در این مجموعه به  گونهطنین بهي  ي شعر طنین دانست. نظریهبراي نظریه

 ار گردید.کار بسته شد و پس از آن بوطیقاي شعر او بر این نظریه استو 

ي تعریف و تلقی ادبی از مفهوم طنین و مشخصات چنین شعري مطالب چندان درباره

روشنی در دست نیست و خودِ صفارزاده نیز اظهارنظرهاي کلی کرده است. او ازجمله  

جاي مانیفست و بیانیه، نظریاتش را در شعرش  پردازي است که سعی دارد بهشاعران نظریه
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ي نظریات شعري خود گفته است: »شعر  وگویی درباره در گفت  نشان دهد؛ براي نمونه

من برخوردار از اندیشه است و نظریاتم در شعرم منعکس است. یک خط شعر گاهی 

تواند محتواي چند سخنرانی و مصاحبه باشد... تعریف من از شعر همان است که در  می

دلتا در  خوگفته  طنین  ذهن  در  من  حرف  که  است  حرکتی  طنین  میام؛  آغازد«  اننده 

ي عملکرد و  ي شیوه( و در جاي دیگر درباره5۷:  1۳۸6)صفارزاده، به نقل از رفیعی،  

  اي مرحله از  هادریافت  دقیق  حرکت   و  تداوم اثر  در  گوید: »طنینکاربرد طنین در شعر می

. روشن است که این  (1۳2:  الف1۳65  ،صفارزاده)شود«  می  پیدا   شعر   در   دیگر  ي مرحله  به

دهد و  ي کاربرد این نظریه را در شعر نشان نمیها و شیوهها چندان که باید مشخصهگفته

هاي شعر طنین را  ها و شیوهاین کار منتقدان و خوانندگان جدي شعر اوست که ویژگی

 و   شدهچاپ  وگوهايگفت  از  استفاده  با  ایمکوشیده  مقاله  این  استخراج و بیان کنند. در

آن   صفارزاده  شمارِکم درخالل  مسئلهکه  به  اشارهها  طنین  شعر  و ي  است  شده   هایی 

ازمنظر    طنین  ي شعرنظریه  تبیین  به چیستی و  او،  شعر  از  هاییبخشی  بررسی  با  همچنین

 چگونگی کاربست این شعر را نیز نشان دهیم. هاي متفاوت بپردازیم و در ادامهرهیافت

 

 موضوع  ی . پيشينه1.1

ها را در  توان آنتوجهی انجام شده است که میهاي قابلصفارزاده پژوهشي آثار  درباره

میان تعداد  بندي کرد. درایننگر تقسیمهاي تطبیقی، محتوانگر و فرمي پژوهشسه دسته

پژوهشپژوهش به  نسبت  تطبیقی  و  محتوانگر  فرمهاي  افزونهاي  در  نگر  و  است  تر 

فرمپژوهش نمودهاي هاي  به  اغلب  نیز  اما    نگر  شده؛  توجه  صفارزاده  شعر  فرمالیستی 

ي چیستی و چگونگی کاربستِ شعر طنین که تلفیقی از مسایل تطبیقی،  همه دربارهبااین

از مهم برخی  نشده است.  انجام  پژوهشی  است،  و ساختاري  کتابمحتوایی  و ترین  ها 

ر معرفی  شده که نزدیکی بیشتري با موضوع شعر طنین دارند، در زیهاي انجامپژوهش

 شوند: می



 ( 50 پياپی)  1400 زمستان ،4ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــ ــــ  102

 

  نامه   شناخت :  هنر  و  علم  در   بیدارگري(.   1۳۸5»سوفیاي شیعی«: میراحمد میراحسان )
زندگیصفارزاده  طاهره مجموعه؛  و    محمد علی:  صفارزاده  طاهره  يدرباره  مقاالت  نامه 

  پیروز :  صفارزاده  طاهره   شعر  موسیقی  پیرامون  پژوهشی :  هاواژه  طنین  و  (1۳۸6)رفیعی  

، با عبور  هایی در ادبیات معاصر ایرانگزارهعلی تسلیمی نیز در کتاب    (.1۳96)  فر براتی

نظریهسهل از  ویژگیانگارانه  که صفارزاده خود  طنین  برشمرده ي  آن  براي  مهمی  هاي 

به »صفارزاده  است:  کرده  اکتفا  این جمله  به  تنها  از است،  آهنگین  وزن  و  آهنگ  جاي 

میواژه استفاده  طنین  )تسلیمی،  ي  را صرفاً 91:  1۳۸۷کند«  طنین  موضوعِ  گفته  این   .)  

اي دیگر کرده و ابعاد دیگري براي آن قائل نبوده  جاي کلمهمحدود به کاربرد یک کلمه به

 است. 

تري به طنین در شعر صفارزاده هاي دقیقطورضمنی، اشارهاي که در آن بهتنها مقاله

خلیلی و رضا    از احمد  صفارزاده«  طاهره  شعر  »نقد  يمقالهي ادبی شده،  ازمنظر نظریه

ي طنین، بر هاي صفارزاده دربارهکه نویسندگان ضمن تشریح گفته  است  (1۳92)  ستاري

هاي  را او به کنارگذاشتن وزن و روي آوردن  به شعر منثور و استفاده از ویژگی  گرایش

هاي اجرا و  ه خاستگاه، مفهوم نظري، شیوهاند؛ اما در این مقاله بآوایی کالم تأکید داشته

 اي نشده است.شگردهاي صفارزاده اشاره

دیده میهمان که  دربارهگونه  آن  چگونگی   و  طنین  شعر   يشود،  پژوهش    کاربست 

نیز عالوه   خودِ صفارزاده  از   نیست.  دست  چندانی در  تحلیلی  مستقلی انجام نشده و منابع

هاي اصلی شعر طنین اشاره کرده است، تنها سه  کلیدواژهها به  بر شعرهایش که در آن

) گفت حقوقی  محمد  با  اول،  است:  دست  در  فردوسیمجلهوگو  با  1۳50،ي  دوم   ،)

( اصفهانی  کیهاننامهویژهمحمدعلی  )1۳56  ،ي  قاسمی  بهرام  با  سرانجام  و  روزنامه  ( 
طنین اشاره کرده    ي شعر ها بسیار مختصر و گذرا به مسئله( که در آن1۳59  ،اطالعات

پرداخته شده باشد، موجود   این نوع  چگونگی  و  به چیستی  آن  در  که  است و عمالً متنی

 نیست.
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گفته قاطعیت  با  صفارزاده    طنین   شعر   تاثیرگذاري   يآینده  به   »من  :است  هرچند 

پنج دهه    بینیم که با گذشت؛ اما می(1۷6:  الف1۳65  صفارزاده،)امیدوارم«    خیلی  امیدوارم.

اند،  طرح این نظریه و با وجود نقد و نظرهاي بسیاري که منقدان بر آثار صفارزاده داشتهاز  

ي پیروي از این شیوه را نداشته است.  طورجدي داعیهشاعر دیگري به  جز خود او هیچ

ماندن این نظریه ازسوي شاعران، توجه صرف منتقدان  هاي مغفول به گمان ما یکی از علت

و توجه اندک    او  شعر   روساختی  مسائلِ   به  هاي دانشگاهی نامهو پایانویژه در مقاالت  به

ایم ي طنین در شعر وي بوده است. ما در این مقاله کوشیدهبه بوطیقاي برآمده از نظریه

 به این عناصر شعري او نیز بپردازیم.

 

 شناسی مقاله . روش۲

 ( بِرِک  معاصر،    م.(199۳-1۸9۷کنت  ادبی  منتقدان    هاي رهیافت  انواع  کاربستنبهاز 

ي انواع رهیافت براي  شمرد. به نظر او همهضروري می  ادبی  هايبررسی  را در  گوناگون

  نیز   را  دیگر  يمالحظه  دو  نقد  موضوع  بازنمایاندن زوایاي یک اثر مورد نیازند. بِرِک براي

  یاد  شعر  ايفراینده   به   آن  از   که  داده  روي  شاعر  ذهن  در  که   آنچه  داشت: نخست  نظر  در

است    خواننده  ذهن  در  شعر  ریتأث  دیگري  و  داندمی  ترجالب  خودِ شعر  از  را  آن  و  کندمی

شعر طنین به فرایند  ي نظریه(. ازآنجاکه صفارزاده در ۳۷0- ۳5۳: 6ج، 1۳۸5)رک. ولک، 

بِرِک،  ي پیشنهادي  رسد شیوهاز کالمِ شاعر تا ذهن خواننده باور دارد، به نظر می  شعر  تأثیر

  ابتدا   حاضر يمقاله ي طنین در شعر اوست. دریافتن به مسئلهترین روش براي رهمناسب

ي اصلی شعر طنین را ازنظر  ناقوس که هسته  و  یعنی طنین  طنین،  شعر   کلیدي   کلمات 

سپس با نگاهی تلفیقی و با تأکید و تکیه    و  اندتوصیف شده  دهند،صفارزاده تشکیل می

 حتوایی و ساختاري شعر او به موضوع شعر طنین پرداخته شده است. مسایل تطبیقی، مبر  
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 . معنای واژگانی و اصطالحی طنين ۳

آهنگی، حالتی  ( آمده است: »انعکاس صوت، پژواک، خوشtaninي طنین )در معنی واژه

،  1۳۸6پیچد )انوري،  از صدا که داراي تأثیر و نفوذ باشد، زنگ و مانند آن که در گوش می

 (. ذیل طنین

ویژگی از  یکی  طنین  موسیقی،  دانش  اصطالح  »تمییزدادن  در  که  است  هاي صوت 

ي طنینِ  وسیلهسازد. بهقدور میاصواتِ داراي یک شدت و یک ارتفاع را از یکدیگر م

صوت است که ما اشخاص را از صدایشان و اصوات صادر از سازهاي مختلف را از  

شناسیم. هر صوتِ موسیقی از ترکیب چند صوتِ بسیط یا خالص پدید  یکدیگر باز می

ها را صوت اصلی نامند و ارتفاع آن همان ارتفاع صوت موسیقی  ترین آنآید که بَممی

عبارتی طنینِ یک صوت ناشی  باشند. بههاي آن میاست و سایر صداها آرمونیکاصلی  

(. در 16۳1:  2، ج1۳۸1هایی است که همراه صوت اصلی هستند« )مصاحب،  از آرمونیک

  دهد می امکان ما به »که دانسته شده است ذهنی خاصیتی  طنیننیز   مبانی اکوستیککتاب  

  ها آن  موج  شکل  ولی  باشند؛  مساوي  ها آن  اصلی  فرکانس  و  شدت  تراز  که  را  صوتی   دو

 (.440:  1۳51دهیم« )کینزلر و فراي،  تشخیص  یکدیگر از  باشد، متفاوت

»طنین حرکتی است که حرف من در ذهن  گوید:  رسد صفارزاده وقتی میبه نظر می 

ی آن که  معناي موسیقایه(، ب5۷:  1۳۸6آغازد« )صفارزاده، به نقل از رفیعی،  خواننده می

 کند نیز نظر داشته است. نوعی تداوم و تکرار را القا می

 

 ن يشعر طن  کاربستِ . عناصر کليدی ۴

 . مفهوم کارکردی طنين ناقوس در شعر 1.۴ 

رسد  هاي کلیدي در توصیف طنین است. به نظر میي صفارزاده از واژهناقوس در نظریه

بوطیقاي ادبی خود، عالوه بر آراي منتقدان غربی،  وار در صفارزاده در طرحِ طنینِ ناقوس

نمونه در  را  نیمایوشیج  ناقوس  شعرِ  جامعی چون  فارسیالگوي  داشته  ي  رو  پیشِ  اش 

است. گویی براي او این شعر در حکم مانیفستی ادبی و عملی بوده است. شاملو نیز به  
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مادِ ناقوس در شعر  (. ن95:  1۳9۷تأثیرپذیري از ناقوس نیما معترف است )رک. شاملو،  

بخشی و هایی چون خاصیت بیدارکنندگی، آگاهینیما و صفارزاده ضمن داشتن مشابهت

حرکت و دریافت پیام، دو کارکرد کامالً متفاوت معنایی دارد. ناقوس )زنگ کلیسا(    تداوم

ي مجاورت دو فرهنگ است که  دهندهکه نمادي مسیحی است، در شعرِ نیما صرفاً نشان

معنا که  ید بیدار شوند؛ اما در شعر صفارزاده بیانگر وضعیتی تعاملی است، بدینهر دو با

طبق روایات شیعی، اسالم و مسیحیت در رویدادهاي آخرالزمانی نقش تعاملی دارند و 

 صفارزاده به این روایت اشاره کرده است: 

بود/ در بازگشت/ از یاوران دولت حجت خواهد   )ص(خبرگزار دولت احمد  /)ع(مسیح

 . (1۳4: ج1۳۸6 صفارزاده،)ي دیدار/ طنین بیشتري دارند ها به انتظار وعدهشد/ ناقوس

  امید  را  آن  عاطفی  يزمینه  که  است  نیما  اجتماعی  بلند  شعرهاي  ازجمله  ناقوس  شعرِ

  بانگ   آن  در  که   است   ايمقدمه  داراي  شعر  است.  زده  رقم  اجتماعی  و  سیاسی  بهبود  به

  بعد از این   شود.می  است، توصیف  شده  اندازطنین  سحر  خلوت  در  که  ناقوس  دلکش  بلند

 دانگ...«  »دینگ  ناقوس  آواي  طنینِ  با  بند  هر  که  یابدمی  ادامه   بند  دوازده  در  شعر  مقدمه،

 (.100 :1۳۷۷ شود )رک. پورنامداریان،می آغاز

  که   نیمایی  نمادهاي  تمامی  میان  نویسد: »دري طنین در شعر نیما میحمیدیان درباره   

 آن  که وقتی.  هاستآن  بنیروترین  و  بلندترین   ناقوس   ند، نیرومند  طنین  و  بلند  صوت  داراي 

 یکی، این    در   که  بینیممی  بسنجیم،  خواند«می  »خروس  در  خروس   صداي   با  مثالً   را

  که   دِه  از  آن  در   که  نیست  هم   تصادفی  است.  محدودتر   دارد  خروس   صداي   که  ايگستره

  سخن   است،  شاعر  خاص  يجامعه  و  محیط  مثل  چیزي  بیان  براي  نیمایی  پُرکاربرد  نماد

 شود: می گفته

 دِه...  خلوتِ  نهفتِ  درون از خواند/ می خروس قو!   قوقوقولی

  مثالً   اگر  آیا  بینیم.می  را  شاعر  يجامعه  يمحدوده  از  تربس وسیع  ايگستره  ناقوس  در  اما 

ناقوسی پُرطنین    ياندازهبه  بُرد،می  کار  به  وسیع  ابعاد  این  درمورد  را  صدایش  و  خروس
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بهتناسب می نماد  اختیار  که  پیداست  با  داشت؟  باید  تا چه حد  عنوان عنصري شکلی، 

 (. 22۳-222  :1۳۸1  باشد« )حمیدیان،محتواي شعر از جمله همین گستره همخوانی داشته  

خاکستر هوا / .../ او   خرمن  ست   سحر/ بشکافته   ناقوس/ درخلوت  دلکشِ  بلندِ  بانگ   

دگر / کز    يدر نکته  طنینش  با   بجاست / پیچیده  او  در/ طنین  که   اي نکته  با   هردم  به  پَردمی

ناقوس  چه...  دانگ  دینگ  /.بپاست  طنین  آن بجاست؟...    کی  مرده؟  کی  /!صداست/ 

 (.10- 9: 1۳46)یوشیج، 

 

 . تکرار و تداعیِ توأمان ۲ .۴

ي مفهومی و  مایهاند که بُنتکرار و تداعی دو عنصر اصلی ایجاد طنین در شعر صفارزاده

ي طنینِ  ها در شعر طنین از طنینِ ناقوس اخذ شده است. پورنامداریان دربارهکارکردي آن

  سکوت   صداي   و  بانگ  نَفْسِ  دارد،  جاي   ناقوس  نینِط  در  که   اي نویسد: »نکتهناقوس می

  خبري   و  پیام  است،  آمیخته  او  بانگ  و  طنین  با   که  دیگر  اي نکته  و  اوست   ستیز سکون  و

  همین   هوشیار، به  هم  و  کندمی  بیدار  هم  ناقوس  طنینِ  است.  همراه  بانگ  این  با   که  است

 صداست/   چه  دانگ...  »دینگ:  شودمی  آغاز  مصرع  این  با   اول   بند  مقدمه،  از  بعد  سبب

 (. 101 :1۳۷۷خبر؟« )پورنامداریان،  چه دانگ... دینگ مصراع: این  با دوم بند و ناقوس!«

  فضاي   در  کهن  کلیسایی  ناقوس  غریب  طنینِ  همچون  ناقوس  حمیدیان صداي  يعقیدهبه

  یعنی   تفسیرگر،  زمانهم   و  است  برانگیزپرسش  طوفان،  از  قبل  آرامش  و  پُرابهام  سکوت

  کلی  محتواي.  است  شاعر  موردنظر  جایک   آن  طرف  دو  هر   که(  پارادوکسی)  ايشطحیه

  همچون   درست  سازد؛می  اکنون  و  گذشته  میان  درنگ  را،  نیما   نمادگراي  شعرِ   این

  پدید   قبلی  يضربه  از  ماندهباقی  امواجِ  درون  از  اشضربه  هر  که  ناقوسی  هاينواخت

  ي نکته  طنین   به  که   بردارد  در  اي نکته  آن  طنینِ  هر  که  گویدمی  خود   نیز  شاعر.  آیدمی

صفارزاده نیز با اعتقاد به حرکت و انرژي در  .  (226:  1۳۸1  رک. حمیدیان،)  پیونددمی

گوید: »وقتی کلیت در یک شعر مطرح باشد، هرکدام از اجزاي آن بُعد معناییِ با  شعر می
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پیوستگی آن ایجاد میها حرطنینی خواهند شد که  کند و درنتیجه الالیی  کت و انرژي 

 .   (12۳: الف 1۳۸6 صفارزاده،)دهد« هاي بیداري میآورِ آهنگ، جایش را به ضربهخواب

 درک است: روشنی قابلاین نکته در شعر ناقوس به

  ي نکته   در  اش طنین  با   جاست/ پیچیدهبه    او   که در/ طنین   اي نکته  با   دم  هر  به  پرد می  او

به    کی  مرده؟    / کی  !صداست/ ناقوس  چه...    دانگ  دینگ  پاست/    به   طنین  آن  دگر/ کز

 (.10: 1۳46)یوشیج،  .جاست

وار  الي اشعارش به دفعات به طنینِ ناقوسوگوها و حتی در البهصفارزاده در گفت

 شعر خود اشاره کرده است و اذعان دارد که طنین را از صداي ناقوس دریافته است:  

بلکه معنی لغوي آن است و خاصیت    ؛تعریف اصطالحی طنین نیستمن    فتعری»

  ام، گرفته  من  که  استعاري  معنی  و  اش صداي ناقوس است. طنین اولین معنیانعکاسی آن

 ضربه  شود،می  پخش  زنگ  صداي  همچون  که  معناست  ابعاد  یا  و  معنا  يگسترده  بازتاب

  هادریافت  دقیق  حرکت  و  تداوم  اثر  در  طنین.  کشدمی  بیداري  و  حرکت  به  را  ذهن  و  زندمی

 .(1۳2:  الف1۳65 صفارزاده،)شود« می  پیدا شعر در دیگر يمرحله به ايمرحله از

خوانند/ به حکم  خوانند/ فصیح میها/ طنین پر تپشی دارند/ بلند میاین روزها/ ناقوس

 صفارزاده،)  ناممکنی/ که ممکن شد قاطع تقدیر هم از صداي اذان سرشارند/ هم از تجلی  

 .(121: ج 1۳۸6

ي مسجد در طنینِ ناقوس کلیسا در این شعر اشاره به انعکاس صداي اذان از مأذنه

 داند. نقش تعاملی اسالم و مسیحیت دارد که شاعر آن را حکمی حتمی و قاطع می

اندیشه درگیرکردن  براي  شعر  در  طنین  ایجاد  صفارزاده  با  هدف  مخاطب  پیامِ  ي 

هاي  وار شعر است؛ زیرا در اندیشه و شعرِ او، ناقوس داراي ویژگیزننده و ناقوسضربه

 زیر است:

رفیعی،    از  نقل  به  آغازد« )صفارزاده. طنین دارد؛ متداوم است و »حرکتی در ذهن می1

 (؛ 5۷:  1۳۸6
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دارد؛  2 تپش  و  انعکاس.  »  صدا  دارد:  کشاند«  می  بیداري  و  حرکت  به  را  ذهنپژواک 

 ؛ (1۳2: الف1۳65 ،صفارزاده)

  پخش   زنگ  صداي  . صدایی بلند دارد؛ صدایش رسا، مشخص و فراگیر است و »همچون۳

 ؛ (همان)شود« می

 ذهن  و  زندمی  است و صداي قاطع و روشنی دارد: »ضربه. فصیح است؛ هشداردهنده  4

 ؛(همان)کشد« می بیداري  و حرکت  به را

 (. همان) بخش است بیداريآور و . از صداي اذان سرشار است؛ پیام5 

ي  اند در دو مسئلهها و شعرهاي صفارزادهبرگرفته از گفته  تمام این عناصر پنجگانه

 تکرار و تداعی که عناصر اصلی ایجاد طنین در شعر او هستند، اشتراک دارند. 

سازي معنا ازطریق  آن در برجستهمنتقدان بسیاري به موضوع تکرار در شعر و ارزش 

 اند. ادراک، نظرهاي متعددي ارائه کرده

  این .  کنیممی  زندگی  گوش  با   سروصدا، جهانِ  در  پل والري بر این عقیده است که »ما

  حوادث   ازطریق  طورنامنظمبه  آن  محتواي   و  مواد  و   است  نامنسجم  عموماً   درکل   جهان

  گوش   همین  ولی  کند؛می  تفسیر  توانش  حد  تا  را  هاآن  گوش  که  شودمی  ایجاد  ايمکانیکی

  جدا   هستند  ساده  و  شاخص  طورخاصبه  که  را  اصوات  از   ايدسته  همهمه،  این  میان  از

  ها آن  مرجع  هايجهت  یافتن  و  شنوایی  حس  ازطریق  سادگیبه  که  اصواتی  یعنی  کند؛می

  عناصر   خودِ  که  گونههمان  ما  که  دارند  یکدیگر  با  هایینسبت  عناصر  این  اند.تشخیصقابل

 ممتاز،  اصوات  این   از   نمونه  دو  میان  يوقفه.  کنیممی  حس  نیز   را   هاآن  کنیم،می  حس   را

 این   و  هستند  صداها  هااین.  است  روشن  و  واضح  هاآن  از  یک  هر  ياندازهبه  ما  براي

  زمان هم  هايداللت  و  واضح  و  روشن  ترکیبات  که  روندمی  سوآن  به  دارطنین  واحدهاي

  بودن«»فهمیدنی اصطالح توان می که  دهند می  تشکیل متقاطعی  نقاط مجموعه  و متوالی یا

 (. 14- 1۳  :1۳94کار برد« )والري، به هاآن براي را
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 هایی به شعر طنين . رهيافت۵

 انتقادی  -نظری  . رهيافت1.۵ 

هاي ادبی  پردازيو لفظ هاي کالمی، اصطالحی  ي شعر طنین بیش از آنکه بر جنبهنظریه

سویه به  باشد،  برخالف  متکی  صفارزاده  دارد.  تکیه  معنوي  و  معنایی  هایی 

دربارهپردازينظریه عبارت  چند  به  معمول،  و  رایج  و هاي  کرده  بسنده  طنین  شعرِ  ي 

کتاب   در  او  است.  داده  نشان  خود  شعر  در  را  طنین  شعر  دلتانمودهاي  در  ، طنین 

آیند  ابتدا در شعر او می  کند. این چهار ویژگیبراي شعر خود طرح میچهارویژگی کلی  

 یابند:شده با او نیز راه میوگوهاي انجامو سپس به گفت

استعاره/   روشنی با شعري  /  وزن تشویشبی شعري / بخوا  شعري شارات/  بخوان شعري

  ذهن   در   من  ف حر  که   ستحرکتی  آهنگند/ طنین   راهیان  هاروشنفکرانه/ گوش  اي زمزمه

 . (1۸: ج1۳65 صفارزاده،)آغازد می  خواننده

ي عملی آن را با هم جمع  ي طنین( و نمونهي ادبی )نظریهبه گمان ما این شعر بیانیه

 اند از:هاي شعر طنین عبارتکرده است. با توجه به این شعر، ویژگی

. حرکتی در  4فکرانه؛  روشن  اي. زمزمه۳استعاره؛    روشنی  . با 2وزن؛    تشویشبی  . شعري1

 . ذهن خواننده

ي نیما، شاعرانی را که به نیما اقتدا کردند، هاي نوآورانهها و تالشاو با تکیه بر آموزه

کسانی و  نیما  مقلدان  گروه  دو  جستبه  درصدد  خویش  که  براي  شعري  زبان  وجوي 

 شمارد:کند و خود را از گروه دوم میبرآمدند، تقسیم می

هاي پراکنده، براساس شناخت این واقعیِت علمی  ها مطالعه و کوششمن هم پس از سال

ي شعرِ طنین را پرداختم. طورمطلق متوجه یک موضوع خاص نیست، نظریهکه کار ذهن به

کند، موضوعاتِ عموماً مربوط و غیرمربوطِ دیگر  انسان وقتی به مضمون مشخصی فکر می

دارند.   آمدورفت  در ذهنش  تمهید  هم  به کمک  را  پروازهاي ذهنی  آن  بتواند  اگر شاعر 

ها را به یکدیگر نزدیک سازد، مخاطب از  اندیشه درارتباط با یکدگر قرار دهد و تداعی 

دریافت  با  این کوشش،  برقرار میمسیر  رابطه  زنده  اندیشههاي واقعی و  طنین  ي  کند و 
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: 1۳۸4گیز پدید آورد )صفارزاده، انتواند حرکتی سالم و رغبت گوینده در ذهن شنونده می

 مقدمه(. 

هایی که صفارزاده براي شعر خود و طنین در شعرش بیان با تلفیق نظریات و ویژگی

رسیم.  شده در شعرش میي ارائهیک میان نظریات او و نسخهبهکند، به تناظري یکمی

رِ اندیشمند تا ذهنِ  وار از ذهن و زبان شاعفرایندي که سرانجام قصد دارد به طنینِ ناقوس

داده براساس  بینجامد.  یکمخاطب  روابط  و  تناظر  این  صفارزاده  نظري  را بههاي  یک 

 گونه برقرار کنیم:توانیم اینمی

 تشویش وزن؛. ارتباطِ پروازهاي ذهنی با شعري بی1

 هاي واقعی با شعري با روشنی استعاره؛. ارتباطِ دریافت2

 فکرانه؛ روشن اي نده با زمزمهي گوی. ارتباطِ طنین اندیشه۳

 آهنگند.  راهیان ها. ارتباطِ حرکتی در ذهن خواننده با گوش4

گوید:  ي فروید میصفارزاده با اشاره به سازوکار ناخودآگاه ذهن و برگرفته از نظریه

به مضمون مشخصی فکر می کند، موضوعاتِ عموماً مربوط و غیرمربوطِ »انسان وقتی 

ي تداعی را فراهم  دورفت دارند و همین موضوع است که زمینهدیگر هم در ذهنش آم

شناختی  هاي زیستآهنگند«، به جنبه  راهیان  ها(. او با بیان عبارتِ »گوشکند« )همانمی

ي دارد.  ترین اعضاي حسی اشارهعنوان یکی از حیاتیفرایند فهم و درک ازطریق گوش به

جهت است که در  اعضاي حسی ازاین  ي گوش نسبت به سایرویژگی ممتاز و برجسته

ي  ترین کارکرد را دارد. رابطهانتقال عواطف و سرانجام برقراري ارتباط، بهترین و سریع

اندیشه نیست و طنین  کارکردهاي دستورزبانی  به  ي گوینده در  زبان و گوش، منحصر 

شعارش  شود. صفارزاده در جاي دیگري از ا ذهن شنونده از این کانال دوطرفه حاصل می

 به این کارکرد عاطفی و متقابل گوش و زبان اشاره کرده است: 

  محبت/ کلید   و  مهر  خشونت/ زبان  و  قهر  ایما/ زبان  و  مشورت  نجوا/ زبان  و  زمزمه  زبان

  چه   زنده  زبان  این  ساختار  هستید/ از  زبان   علم  اهل  که  کیست/ شما  دست   در   ترجمه

 .(156: 1۳66 صفارزاده،) دانید؟می
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توان دریافت که محور اصلی بحث صفارزاده براي رسیدن  ها میمجموع این گفتهاز  

با شبکه تأثیر بر ذهن مخاطب، ازطریق پروازهاي ذهنی  تداعیبه انسجام و  براي  ي  ها 

ي گوینده در ذهن شنونده است.  هاي واقعی تا رساندن پیام و تثیبت طنین اندیشهدریافت

ا عاملی براي رهاشدگی و رسیدن به پروازهاي ذهنی  ر وزن  تشویشبی  صفارزاده شعري

به جنبهمی میان  این  در  و  بازدارندهداند  به هاي  پرداختن  در  گرفتاري شاعر  و  وزن  ي 

هاي واقعی ازطریق  کند. ازنظر صفارزاده ماحصل دریافتموضوعی غیر از شعر اشاره می

 استعاره است. روشنی با  تداعی معانی شعري

  استاد   ي نقد ادبی وآموختهارزاده باید در نظر داشت که او دانشدر مرور آراي صف

دانش الزم و اشراف و آگاهی کامل بر مسائل قدیم و جدید نقد  و با    بودهزیبا    هنرهاي

با بررسی دقیقادبی جهان، نظریه بنابراین  ادبی خود را طرح کرده است؛  توان  میتر  ي 

ه بر شعر و نظریات نیما یوشیج، متکی به  گفت که تعریف و کاربست او از طنین، عالو

ها به  پردازان غربی داشته است که به برخی از آنهایی است که از آراي نظریهبرداشت

 شود. اي اشاره میصورت مقایسه

بریتانیاییاس.تی. آمریکایی،  منتقد  و  شاعر  ریبو،  تحت  الیوت،  تئودول  تأثیر 

  ي خیال شنیداري به یک معنی به هاي موسیقایی را با قوهشناس فرانسوي، کیفیتروان

تر از آن است.  برد. تعبیري که منحصر به وزن و آوا نیست؛ بلکه بسیار گستردهکار می

تر از سطوح خودآگاه احساسی است نسبت به هجا و ضرباهنگ که به اعماق بسیار ژرف

ي موسیقایی  »موسیقی در شعر، انگارهباور داشت:  وتیالکند. دیشه و احساس نفوذ میان

ي شعرند و این دو  دهندههایی است که ساماني موسیقی معانی ثانويِ واژهآواها و انگاره

 . (۳20: 5، ج 1۳۸۳ناپذیر و در حکم واحدند« )الیوت، نقل از ولِک، انگاره تجزیه

  تحلیل  منظر   دو  باید   شعر،  شناختی روان  کنش  به  بردنپی  اي»بر  است:  معتقد  باشالر

  ازآنجاکه   و  کنیم  دنبال   روح  هايژرفکاوي  و  ذهن  هايفوران  دوسویه  در  را  پدیدارشناسانه

  نفوذ   هاژرفا  به   و  درنوردد  را  مرزها  خواهدمی  شعر  يدرباره  پدیدارشناسانه  هايپژوهش

  ها آن  يواسطهبه  که  احساسات  هايطنین  مرز  از  باید  شناختی،روش  الزامات لحاظبه  کند،
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  باید   بازتاب  و  طنین  زوج  که  اینجاست.  رود  فراتر  کنیم،می  درک  و  فهم  را  هنري  اثر

حال    شوند،می  پراکنده  جهان  در  ما  زندگی  گوناگون  سطوح  در  هاطنین.  شوند  حساس

  :1۳94)باشالر،    خوانند«فرامی  وجودمان  به  بیشتر  ژرفابخشیدن  به  را  ما  هابازتاب  آنکه

1۳4-1۳6.) 

داند و بازتاب یا به تعبیر او پژواک  ي آن میباشالر طنین را محرک اعماق و متأثرکننده

روان میپاسخی  او  است.  شعر  درک  از  »در شناسیک    را   شعر  طنین،  ي عرصه  گوید: 

دارد. شور و ژرفاي شعر   علقت   ما  به  چراکه  آوریم؛می  زبان  به  را  آن  پژواک  در  و  شنویممی

ها احساسی  ها و بازتابآید. با طنینپژواک به دست می  -همواره از همراهی توأمان طنین 

 (. 1۳6کنیم« )همان: ي ما است، حس میرا که یادآور گذشته

به موسیقیِ  ي آوایی شعر از روندِ رواني اهمیت جنبههزلت درباره پُلی  شناختی، 

ي  آید و به واسطهي خیال در ذهن به حرکت در میزند. او بر آن است که: »قوهشعر می

بیان به هماهنگی صدا و نظم بخشیدن به شعر می انجامد؛  همدلی یا تداعی طبیعی در 

  شِ ی افزا  نیا  اوکند.  دهد و آن را بیان مییقی ذهن، تطبیق میموسیقیِ زبان، خود را با موس

  که   احساس،  جریان  با  نظم  جریانِ  شدنِ  ممزوج  براي  نظم،  تبیین  براي  را  طنین  بینادِجانیه

 (. 240 :1۳۷9)هزلت نقل از ولک،   «داندمی کافی  است  جاري کنانزمزمه

شود  ظریات صفارزاده دیده میها در ني آني هزلت که نشانهنکات کلیدي در این گفته

از: روندِ روانعبارت افزایشِ هیجان و درنهایت  شناختی، قوهاند  تطبیقِ ذهن،  ي خیال، 

 بنیادِ طنین.

داند. او معتقد است  ها میي طنینپیر لورو شعر را زبان نمادها، نظام تطابقات و شبکه

آیند.  اند و بنابر قوانینی مشخص در ذهن به طنین در میکه این عناصر با هم هماهنگ

آید  نواییِ چندگانه حاصل میشود و نوعی همکه طنینِ یکی به دیگري منتقل مینحويبه

 (. 5۷ :1۳۷9 )لورو نقل از ولک،

لورو شبکه پیر  از هماهنگی و همي طنیندر کالم  نواییِ عناصر شعر  ها که حاصل 

دهند. در نظر نووالیس، واژه نشانه  است، ابعاد دیگري از مفهوم طنین در شعر را نشان می
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(. طنین،  106ي سحرانگیز است )همان: معناي عام آن نیست؛ بلکه طنین و وِرد و کلمهبه

ي سحرانگیز، در گفتار نووالیس عناصري هستند که در آراي صفارزاده نیز  لمهوِرد و ک

کارگیري عباراتی وِردگونه و سحرانگیز، به  جاي بهشوند، با این تفاوت که او بهدیده می

 آورد.ها روي میو محتواي متفاوت آن قرآنآیات 

گفتههمان تطبیق  از  که  نظریهگونه  با  صفارزاده  منتقدهاي  برمیهاي  غربی  آید،  ان 

جنبه از  دقیقی  علمی  آگاهیِ  بهرهصفارزاده  و  داشته  زبان  آوایی  از  هاي  کاملی  گیري 

معنی  ي هندي آچا بهکاربردن کلمههاي غربی کرده است. او در شعر سفرِ اول با بهنظریه

 گوید:  چشم، بله و القاي نوعی اطاعت شرقی می

 گویی تو آچا را چقدر قشنگ می

 آچا 

 آچا          

 آچا         

 ست  ي عجیبیکلمه

 آهنگی منبسط دارد با طنینی گرفته  

 . (29: ج1۳65 صفارزاده،) حرف را از آهنگ جدا ببینم 

از آهنگ اشاره می تنها طنین و  صفارزاده در این شعر، به جدایی حرف  کند؛ یعنی 

سمت  ها بهي آنواسطههایی را که شعر بهداند و جنبهکیفیت درونی را براي شعر کافی می

خواهد افسون آهنگ مانع رسیدن حرف او به  زند. او میکند، پس میموسیقی میل می

 مخاطب نگردد.

گفت در  عناصر  صفارزاده  عینیِ  و  ذهنی  ارتباطات  بر حفظ  محمد حقوقی،  با  وگو 

توالی آنبخش و سازندهکلیت نیز  و  استعاره  تشبیه،  تصویر،  ها  ي شعر، همچون کلمه، 

اي دارد  پیوستههمکند و معتقد است این فرایند انرژيِ بهراي القاي انرژي شعر تأکید میب

دارد و طنین،  برد و براي دنبال کردن شعر، بیدار نگه میي آگاه را به جلو میکه خواننده
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او   .(1۳0:  الف1۳65  صفارزاده،)بُعد معنایی یک خط، یک کلمه و یا یک تصویر است  

 کند: عر خود را که مبتنی بر تداعی معانی است، شعر طنین معرفی میاین نمونه از ش

 . (10: همان)انسان را/ نه   اسکلت و هیزم بودم/ سوختن دیده را هیزم سوختن

گوید چیز مهمی نیست،  گوید: »اگر خواننده دقت نکند، میصفارزاده در شرح این شعر می

ي اسکلت  فهمد کلمهاگر دقت کند، میاي که ندیده باشی؛ ولی  سوختن مرده را ندیده

میرد، درست مثل یک اسکلت است. گوشت  شاخص یک هندي فقرزده است که وقتی می

او در   .(1۳1:  همان)  سوزد«بین اسکلت و آتش حایل نیست، آن اسکلت است که می

 ادامه چنین سروده است: 

  پیردختر   بودند/ سه  هایستاد هم  کنار  دیدیم که  پارک  در  را   بیکار  سه  دوشنبه  روز  یک   

  گفت   لیندولف  /خواهرند  گفت   ادي  /امتداد  یک  در  بزرگ  بینی  سه  با گلدار   پیراهن  سه  در

  که  شناسممی  را یهودي یک من /بودند برگشته چپشان هايشانه  روي سه هر  /اندیهودي

  .(29: ج1۳65 صفارزاده،)است  بوده اس اس اشقبلی زندگی در

گوید: »در این تصویر،  ي شعر طنین میصفارزاده با اشاره به این شعر و در تبیین نظریه

سوزان است و حرف مرگ،  هاي مختلف وجود دارد، با توجه به اینکه محل، مردهطنین

می را  یهودي  یک  من  قبلیسطرِ  زندگی  در  که  اسشناسم  یک  است،  اش  بوده  اس 

ضرتصادف مفهومی  را  تناسخ  عالم  میبههاي  وقتی وار  تصویر  همین  در  یا  و  دهد 

پیردختر مطرح می معمولی است مشخصات شباهت سه  آدم  ادي که سمبل یک  شود، 

میبه اینطورطبیعی  اسمش  از  که  است  آلمانی  یک  که  لیندوف  خواهرند.  طور  گوید 

  : الف1۳65  صفارزاده،)کند«  ها فکر میبودن آنفهمیم، قبل از خواهر بودن به یهوديمی

1۳1).  

رفیعی معتقد است »صفارزاده براي رسیدن از کلیت به انسجام در شعر طنین معتقد  

است که در شعرِ طنین طرح یک موضوع و نقاطِ رجوعِ شاعر از موضع مکانی و موضع  

آورد و این کلیت اگر به انسجام الزم برسد؛ حتی  اندیشگی، مجموعاً کلیت را به وجود می
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هم از بُعد معنایی و بازتاب اندیشه و مقصود شاعر برخوردار    اي سادهجمالت مُحاوره

 (.22۸:  1۳۸6شوند« )رفیعی، می

 

 رهيافت تأویلی . ۲.۵

بخشی  انتخاب رویکرد تأویلی در این بحث به این سبب است که عنصر بیداري و آگاهی

داست،  ي صفارزاده پی نامهگونه که از آثار و زندگیازمنظر فرهنگ اسالمی و شیعی، همان

هاي دستگاه فکري اوست. طاهره صفارزاده در اغلب شعرهاي خود  ترین مسئلهاساسی

هاي  هاي مذهب شیعه و متن قرآن، به روشاش، از آموزهبنا به پایگاه اندیشگانی مذهبی

طورگسترده در شعر خود بهره برده است، به  مستقیم، استعاري، تفسیري، توصیفی و... به

هاي این  ها، ساختار شکلی و محتوایی برخی گزارهگر اسباب و زمینهگمان ما در کنار دی

ي کاربست  توانسته حتی بر نحوهها میي تفسیر و تأویل آنمتون دینی و مذهبی و نیز شیوه

مذهبی، اشارات و   -طنین در شعر صفارزاده مؤثر افتاده باشد. در آثار او نمادهاي دینی

 د: تلمیحات قرآنی بسامد باالیی دارن

  هاي جلوه  از   ،بار(  ۸)صلح    پیشواز  در  ،بار(  2)صبح    دیداربار؛    11  عمران  آل ي  سوره
 بار ( 1) جهانی 

 بیداري  با  بیعت   ،بار(  ۳)جهانی    هايجلوه  از  ،بار(  4)صلح    پیشوازبار؛     ۸  بقرهي  سوره

 بار( 1)

(  1)  جهانی  هايجلوه   از   ،بار(  2)صبح    دیدار   ،بار(  ۳)صلح    پیشوازبار؛    6  یسي  سوره

 بار

 بار ( 2)  راه روشنگران بار،( 1)صبح  دیدار  بار،( 1)صلح   پیشوازبار؛  4  رومي سوره

 بار  (2)صبح  دیدار  بار،( 2)صلح   پیشوازبار؛  4  واقعهي سوره

 (  1) راه روشنگران بار،( 1)صلح  پیشواز در بار،( 2)صبح  دیدار بار؛  4  ابراهیمي سوره

،  شوري،  توبه،  زلزال ،  نبأ،  حجرات،  بروج،  انبیاهاي  همچین او از تلمیحات قرآنیِ سوره

،  مدثر، مائده، کهف، یونس، هود، والعصر، نور، نمل، نساء، نحل ،فاطر، اعراف، اسرا، ص
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نیز در شعر خود بهره برده    حمدو    حجر ،  انعام،  انشقاق،  صف،  قارعه،  علق،  طه،  ملک

هاي قرآن را  درصد از سوره۳0بار و قریب به  ۸6دیگر صفارزاده تقریباً  عبارتیاست. به

 داده   قرار  صورت غیرمستقیم، در آثار خود موردتوجه مستقیماً و با بسامدي بسیار باالتر به

 . است

  دفتر دومکتابِ  آید« سطرِ آغازین شعرِ »فتح کامل نیست«، از  »صداي ناب اذان می

او 1۳49) است.  سروده  اسراییل  و  اعراب  جنگ  زمان  در  را  آن  صفارزاده  که  است   )

پخش  می اذان  صداي  عربی  رادیوهاي  تمام  روز،  آن شش  »در  من    کردندیمگوید:  و 

طور که در مقدمه  همان(.  64:  1۳۸6)رفیعی،  منقلب شده بودم که آن شعر را گفتم«    قدر نیا

بوده و در کتابِ    دفتر دوم ي شعر طنین از کتابِ  نظریههاي آغازینِ  نیز اشاره شد، جرقه

هایی همچون: صداي ناب  توان از نشانهفرم نهایی خود را یافته است و می  طنین در دلتا

دست صفیرِ  قبلهاذان،  وضو،  عظیم،  نمازي  مؤمن،  گفتن  هاي  استجابت،  حوادث،  هاي 

قلعه و  معجزه  دعاي  او  تکبیر،  که  دریافت  دین،  اسالم  ي مسئلهي  پیامبر  و    )ص(بعث 

این برانگیختی را با تغییرات عظیم   نکهیاتر  یی عظیم را در نظر دارد و مهمبرانگیختگی

 نهد. روحی خود برابر می

ست/ که حس  هاي مؤمن مرديید/ صداي ناب اذان/ صفیر دستآصداي ناب اذان می

ریشه  ز  را/  به سوي  برمیهاي سالم من  دور شدن گم شدن جزیره شدن  و من  چیند/ 

 (.۸الف:  1۳۸6 صفارزاده،)آیم نمازي عظیم می

صفارزاده در مقام شاعري آگاه به مسایل زیباشناسی هنر، براي رسالت شاعري خود 

که آن را با شعر »فتح کامل نیست« آشکار کرده است، تمامی امکانات ممکن در وجوهِ  

گیرد. او چنان از بافت تاریخی،  به کار میایهامی، کنایی تشبیهی و استعاريِ کلمات را  

به تمامی  ي فرهنگی واژه بهره میهاي قصوي و پشتوانهظرفیت گیرد که گاه یک واژه 

می منتقل  متن  به  را  خود  یک حوزهانرژي  ایجاد  موجب  و  از  کند  گسترده  مفهومی  ي 

 شود. هاي تاریخی میها و فراخوانتداعی



 117 ــــــــــــــ هایی به مفهوم و خاستگاه »طنين« در شعر و اندیشه.../منوچهر جوکاررهيافت

 

ارزِ درونی و بیرونی  اي بیانی براي دو وضعیت همهتوان نشانصداي ناب اذان را می

دیگر به تحوالت درونی  سو شاعر به رُخدادهاي پیرامونی و ازسويشاعر دانست، از یک

 خود اشاره کرده است.

خوانم/ ... الکِ ناخن من/ براي گفتن تکبیر/ قشرِ فاصله نیست/ و من دعاي معجزه می

هاي مشکل  اش/ به اصلي دین/ فصول رابطهثل قلعهدعاي تغییر براي خاک اسیري که م

 ست )همان(. پیوسته

( و در 1۳56)  سفر پنجمآید، پس از چند سال در کتاب  عبارت صداي ناب اذان می

اي که در پیش  شود و اصرارِ شاعر را بر استمرار شیوهشعر سفر سلمان دوباره دیده می

 دهد.گرفته است، نشان می

ناب   میصداي  قبلهاذان  و  بالل/  به آید/ صداي خوب  زمان/  امتداد  در  حوادث/  هاي 

بودند او  به جرگه  استجابت  او  وارد میو  او/  ورود جملهي حق  بود  شد/ ورود  ما  ي 

 (.24: د1۳65 ،صفارزاده)

دانیم  جوید تا به حرکت درآید و به حرکت درآورد، ازطرفی میاین طنین سرزمینی می

اي دلتاشکل است.  جزیرهه محل نزول وحی و آغاز رسالت بوده، شبهسرزمین عربستان ک

ي شعري خود را شکل دهد و تدریج نظریهها براي شاعر کافی است تا بههمین نشانه

  ي جزیرهرا انتخاب کند. او دلتاي شبه  ترین نقطهجاي هر مکان ذهنی دیگري، نمایانبه

عالوه بر نمایاندن خاستگاهِ معنوي طنین، ابعادي  گزیند تا  عربستان و مشخصاً کعبه را برمی

تنهایی ایده و اهداف فکري صفارزاده را تأمین  جهانی به آن بدهد. عنوان طنین در دلتا به

از نظریهکرده است و درحقیقت عصاره اي عربی  ي طنین اوست. طنین کلمهاي جامع 

دیگر دلتا  کند. ازسويگی میاست و نمادي براي خاستگاه خود که پیامی جهانی را نمایند

اي جهانی است و خاستگاهی مسیحی دارد. طنین  ي گسترهکنندهاي یونانی و تداعیکلمه

دهنده است و هم کلیتی فراگیر  گیرنده و پیامدر دلتا هم داراي جامعیتی مفهومی براي پیام

 شیعی.    ي جهان، مطابق اعتقادات و بدون مرز میان اسالم و مسیحیت است در آینده
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ي عربی و یونانی را از دو فرهنگ اسالمی  این بند از شعر صفارزاده همنشینی دو کلمه

می نشان  خوبی  به  مسیحی  ناقوسدهد:  و  روزها/  بلند  این  دارند/  تپشی  پر  طنین  ها/ 

خوانند/ به حکم قاطع تقدیر/ هم از صداي اذان سرشارند/ هم از  خوانند/ فصیح میمی

 .(121: ج1۳۸6 ،صفارزاده) ممکن شد تجلی ناممکنی/ که 

 

 

 

 بالغی و دستوری . رهيافت۳.۵

با استفاده از روش او  اما  با وزن ندارد و کامالً منثور است؛  هاي  شعر صفارزاده نسبتی 

ترین تأکید  کند. مهمبالغی و دستوري، نوعی وزنِ غیر عروضی را در شعر خود ایجاد می

اي تکرارشونده را  ي گسترده از عناصري است که ضربهاستفادهصفارزاده در شعر طنین  

  و  آواهم ي واژه در ذهن مخاطب ایجاد کند؛ براي مثال شاعر با استفاده از جناس تام، دو

  دیگري   و  است  خرداد  پانزده  قیام  خاستگاه  که  قم  شهر  معنی به  یکی  »قم«،  ينویسههم

  خداوند   (. خطاب2ِده )مدثر/  بیم  برخیز و  «فاندز  قم »  اي بهاشاره  که  برخاستن است  معنیبه

ي  ي قم و تکرار بالغی آن از پیشینه است. شاعر با استفاده از کلمه  )ص(اسالم   پیامبر  به

ي دریافت آن ي قرآنی آن نیز بهره برده است تا طنین الزم و زمینهایدئولوژیک و اشاره

 کند. ازطریق تداعی معانی را در ذهن مخاطب فراهم 

  را  قم   /...شکافت    قبرگونه  هايخانه  آمد/ و  قم   سروش  از   رهایی/ بیداري  نبرد   رهبر   اي

 .  (24: ب1۳56  صفارزاده،)شدند  پا بر همه و  گفتی قم شدي/  پا بر و شنیدي

صفارزاده در شعر دیگري نیز از وقایع بسیار مشهور تاریخ اسالم که بستري متناسب  

ي تداعی و درنهایت رسانیدن پیامی  زمان حال براي ایجاد زمینهبراي پیونددادن گذشته به  

 مسئوالنه و بیدارگرانه است، بهره گرفته است. 

 (. 46شدند )همان:  زیادعجیب  /زیادخاندان    
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در این بُرش از شعر، »زیاد« اسم است و به خاندان ستمگر آل زیاد اشاره دارد؛ اما  

نیز اشاره شده است:  بینیم در زیرساخت شعر به مفهومی ق می   قَدِ   الْجِنِ   مَعْشَرَ  یا»رآنی 

( اي جماعتِ جنیان )= شیاطین( چه بسیار زیاد شُدید. شاعر از  12۸)انعام/    «اسْتَکْثَرُْتمْ

اي تاریخی کثرت آل زیاد  ي قرآنی مفهوم کثرت و تکثیر را گرفته و آن را با واقعه این آیه

خوبی ي شریفه را نیز در شعر خود به ارز دانسته است و  لحن پرسشی و تعجبی آیههم

این حرکت   تاریخ اسالم، موجب  منعکس کرده است.  و  بینامتنی در متن مقدس قرآن 

تداعی معانی و پیوندي استعاري شده است که درنهایت به ایجاد طنین در ذهن خواننده  

 شود.منجر می

زیاد در سطر »عجب زیاد شدند«، در نقش قید مقدار نامشخص واقع شده است که  

 ي خوبی از همگونی کامل است.  نمونه

کن    دیگران/ تعارف  را/ به  زیاد  قدرت  آن  /زیاد  يسکه  آن  /زیاد  يلقمه  آني دیگر:  نمونه

 . (12: ج1۳۸6 صفارزاده،)

سازي و ابالغ ي زیاد، با تکرار در وجوه مختلف، محور مضموندر این شعر نیز کلمه

اي نیز  هاي ایهامی قويپیامی ایدئولوژیک قرار گرفته است، درواقع زیاد در هر سطر جنبه

 دارد.

ارز، که شکل نوشتاري کامالً متفاوتی نسبت  صفارزاده با استفاده از تکرار کلمات هم

آورد ي مفهومی واحد هستند، نوعی برجستگی در متن پدید میکنندههم دارند؛ اما تداعی

شود. در شعر زیر کلمات دوباره، باز و موجب ایجاد تمرکز در ذهن مخاطب بر پیام می

 ه هم دارند.و هماره معنایی قریب ب

خواند    خواهد  /هماره  /باز  /دوبارهرا/    بودن  باید   بودن/ چگونه  بودن/ چگونه  شعرِ   

 .  (2۸: د1۳65 صفارزاده،)

دیگر:  نمونه باز/آنان/    هستیِ   مسیر  اماي   شدن/   طعمه  گاهفتنه  از دوباره/    هماره/ 

 . (90: 1۳66 صفارزاده،)دارد   گذر شدن پرپر و شکفتن
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اي  همچنین در شعري براي ایجاد طنینی ذهنی که محصوِل وضعیت لحظهصفارزاده  

و آنی عواطف انسانی است، با استفاده از تکرار تکواژي مستقل، ضمن استفاده از زبان  

شده داده است و از محاوره و ارزش عاطفی آن، ابعادي متنوع به تکواژ مستقل استفاده

 در شعر خود استفاده برده است. هاي بالغی و دستوري براي ایجاد طنین روش

 مادرم فریاد زد:   لجباز!   دیوانه!

 در تاریکی  

 به مادرم خندیدم  

 ها ها ها ها ها ها ها ها ها   

 ها ها ها ها ها  

 ها ها ها ها  

 ها ها ها  

 ها ها  

 .(1۸: ج1۳65 صفارزاده،)            ها

ها  ي این صوتمجموعهجمله دانست.  توان آن را شبه، صداي خنده است و میهاها

دهنده و تشکیل  انسانی  کنش  این  احساس  و  خندیدن  وضعیت  خلقِ  براي  کلیتی  ي 

همچنین انتقال و القاي این حس به مخاطب با ایجاد طنینی در ذهن او است که با تلفیق  

وضعیت و  بالغی  شعر  عناصر  در  شیوه  این  است.  گرفته  انسانی صورت  عاطفی  هاي 

هاي مکررسازي عناصر آوایی را براي  ت و او ابعاد متنوعی از شیوهصفارزاده پُربسامد اس

است. کاربرد فراوان جناس اشتقاق و  کار گرفته    سازي معنا در ذهن خواننده، بهبرجسته

 توجه است..  منظر قابلاشتقاق در شعر او ازاینشبه

م هجري  نفرین پروانه است به شمع در قرن چهار  /عدوما به    عداوتجناس اشتقاق:  

 (.۳1: همان)

   «مکار و  مکر»، «دودکش دوده، دود،»، «بالندگی،  بال،»هاي دیگر: نمونه
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 ( ۳45:  1۳۸۷ صفارزاده،) کنند.می تجویز  را تجاوز  مسیر  هاآناشتقاق: شبه  جناس

  صفارزاده، ) مهجوري از شوممی خالص /اخالص  از و /شوم می بیدار فاتحه طلوع با من

1۳66  :۸2)  . 

 

 (Skazطنین=  ). رهيافت تطبيقی ۴.۵

هایی است که به  اصطالحی است که تباري روسی دارد و یکی از شیوه  یا طنین،  اسکاز

  نوع   آن  گرایان روسی در ادبیات داستانی و نقدِ آن رواج یافته است. »اسکاز دست صورت

.  دهدمی  قرار  مخاطب  را  شنونده   -  خواننده  آشکارا  و  ماندمی  گفتار  به  که  است  ادبی  اثر

 دیده   مثالً  را،  رویدادي  شخصی.  مکتوب  اينوشته  به  تا  است  ترنزدیک  وگوگفت  به  اسکاز

  را   حسب تعریف »اسکاز(. به۷۷:  1۳9۳است« )مقدادي،    دیگران   براي  آن  روایتگر  حال   و

  داستانی   چون  است؛  شفاهی  روایت   چونان  که  دانست  گوییداستان  روش   یا  شیوه  توانمی

 اطالق  روشی  به  داستان  بیان  طنین در  .شودمی  سینه نقلبهسینه  و  دهانبهدهان  که  عامیانه

  روایت   شکل  اولین  بنفلید، طنین  آن  اعتقادِ  به.  کندمی  منعکس  را  شفاهی  روایتی  که  شودمی

شود« )همان: می  احساس   آن  در  وضوحبه  شخص  دوم  حضور  که  است  شخصاول   زبان  از

یا »طنین«  روسی  هاينمونه  از(.  ۷6   گوگول  نیکالي  اثر   شِنِل  داستان   به  توانمی  اسکاز 

  قهرمان   نام  شامل   و  ورزدتأکید می  «آوایی  »اشارت  بر  آن  در  باوم   ایخن   که  کرد   اشاره

  ي نمونه  ترین برجسته  شِنِل.  است  خیاط   با   او  رفتار   و  گفتار  نوع   و(  باشماخکین  آکاکی)

  از   مملو   که  دهدمی  شرح  را  پوچی  ظاهر به  جزئیات  راوي،  صداي  آن  در  که  است  طنین

 (.   ۷۷:  1۳9۳است )رک. مقدادي،  تأثیر حُسن و مزاح

 کشد:گزارِ خود پیش میصفارزاده نیز نوعی طنز و مزاح را در میان شعر متعهدانه و پیام

 ( ۷1: د1۳65 صفارزاده،)سپور را گفتم/ خبر چه داري/ گفت زباله 

 (۷۸ي دستِ ناظر/ این بوده است/ که خمیازه را بپوشاند؟ )همان: میشه هودهآیا ه

 (104انگیزي )همان: ي هنر/ در دیگدان زر/ پخته نپخته/ عجب بساط مالل بزغاله
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با   توأم  اما جزیی و ظاهراً غیر ضروري و  واقعی  صداي راوي که روایتگر مسایلی 

شود؛ اما درحقیقت این گفتارِ بریده یده میمالحتی در کالم است، در شعر صفارزاده شن

 بریده اشاره به واقعیتی بیرون از روایت دارد.

تکرارشونده پوچی  از  )راوي(  میشاعر  کارمندانی  گفتار  و  رفتار  در  ي  که  گوید 

چشم چرخه هیچ  بدون  روزانه،  تکرارِ  از  متعالیاي  میانداز  روزگار  دراي  و   گذارنند 

ي پُر تکرار بیرون جهیده است، اظهار تأسف و نگرانی  این حلقهحال براي کسی که از  عین

هاي بسته  ها پنجرهرسند/ با آندر کریدورهاي دراز همکارانم درجازنان به هم میکنند:  می

رسند و داوري  ام/ همکارانم درجازنان به هم میدرجه را شریک بوده  25تا    20و هواي  

ي  اهد کرد/ بدون مرخصی ساالنه/ بدون قهوهکنند/ »او از این پس چطور زندگی خومی

به فصل دارم  بدون رییس«/  برمیساعت ده صبح/  هنوز همان چهارتا هستند  ها  گردم/ 

      (۳0:  هـ1۳65 صفارزاده،)

 یا: 

ي نفتی خواندم/ آهوها را نکشید/ جزیره هرگز خواب هیچ گیاهی  بر دیوار یک جزیره

زدند/ کسی به زیبایی آن رحمت آورده له میندیده بود/ و آهوان در حمایتی ظالمانه له

اش و گوسفندش/ در باتالق بندري  بود یا به زیبایی جزیره؟/ از مردي که با زنش و بچه

 .    (۳9: ج1۳65 صفارزاده،)کنید/ گفت: زندگی ینجا چه مینشسته بود/ پرسیدم ا

نظراتش   میخائیل  که    منطق   او  محوري  ياندیشه  يسایه  در  اسکاز   يدرباره  باختین 

 را  معنا.  دارد  بینامتنی  ساحتی  و  اجتماعی  ماهیتی  اساساً  »زبان،  است؛ معتقد است  مکالمه

به می  ایجاد  مکالمه  در  معنا  ساخت،  توانمی  افراد  میان  مناسبت  در  فقط ي  عقیدهشود... 

  نیست؛   روایت   شفاهی  شکل  سمتبه  آن  گرایش  طنین،  درمورد   مسئله  ترینمهم  باختین

 (.۷۷: 1۳9۳است« )مقدادي،   دیگر شخص سخن  درجهت  آن گرایش مهم بلکه

اش به هارلم حرف زد/ کلود گفت محض خدا تلویزیون را  جرج واالس از عشق حقیقی

گذاشتیم/  خواندیم/ کنار میي صبح و عصرمان بود/ میانفجار/ روزنامه  / ش کنیدخامو 

آلبا میخواندیم/ شانکا میدوباره می نیامده بودم/  اینجا  دنیا  گفت کاش  به  گفت کاش 
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لیندوف مینیامده بودي/ بوخ می نویسندگان.../  آلفردو گفت ما  کرد/  باید کاري  گفت 

ي  ر را سیاحت کردیم/ و جرج ما را به تماشاي امکنهگفت در یک سال فقط سه شه می

 .           (2۷-26: ج1۳65 صفارزاده،) ترین مهمان جهان بود ادببرد/ دوگل بیتاریخ میبی

هاي مختلف شنیده  ها و ملیتدر این شعر صداهاي متنوعی از گویندگانی با فرهنگ

لیندوف آلمانی. آلفردو ایتالیایی یا برزیلی و  شود؛ شانکا احتمااًل هندي است. بوخ و  می

 (. ۳6۳یا مکزیکی )حقوقی، نقل از رفیعی، 

،  (121:  الف1۳65  صفارزاده،)نثر دارد    روال  عالوهبه  شعر  صفارزاده که اعتقاد به جوهر

نثر را براي شعرهاي داستان کند. او در شعرهاي فتح کامل  گونه خود انتخاب میبستر 

سفر اول و سفر زمزم، جشن تولد والدیمیر، مه در لندن، از  ر دوم،  دفتنیست، از کتاب  

ها و بازوانم بوي سد شکسته را  ، دلتنگی، استغفا، یادآور دیگر، کوتولهطنین در دلتاکتاب  

  سفر پنجم ، سفر سلمان، سفر هزاره و سفر عاشقانه در کتاب  سد و بازواندارند، در کتاب  

 کند.کت میو... در مرز میان قصه و روایت حر

کامالً   سد و بازوانها و بازوانم بوي سد شکسته را دارند، در کتاب  شعرهاي کوتوله

اند. صفارزاده فرمِ قصوي  به نثر داستانی، هم ازنظر شکل نگارش و هم محتوا نوشته شده

سازد، هایی از روزگار خود میهایی از تاریخ و روایتشعرش را با متداخل کردن روایت

دکردن منطق اسکاز یا طنین از رمان به شعرِ منثور خود، لحنی تخاطبی را براي  او با وار

کند و گویی شنونده اکنون برابر او نشسته است و او را  پیشبرد روایت شعرش استفاده می

 مخاطب قرار داده است.

 دارند را شکسته سد بوی  بازوانم 

  قبرستان   وارد  و  گویممی  را  این  من  نیست   قادر  غایبشان  هايبرگ  پراکندن  به  توفانی  هیچ

  هاي درگاه  و  ايقهوه  هاي ستون  البالي  از(  آیوا   شهر  از  دقیقه  وپنجبیست   ايجاذبه)  شوممی

دارم ...    کار  کسانی  چه  با  و  کیستم  بپرسد  که  گیردنمی   مرا   جلو   کسهیچ  گذرممی  تودرتو 

 .  (5۷-56: هـ  1۳65 صفارزاده،)
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 گيری . نتيجه۶

ي مشهور صفارزاده: »طنین حرکتی است که حرف من  مقاله براساس این جملهدر این   

آغازد«، به توصیف و تبیین برخی مفاهیم کلیدي در شعر او ازمنظر  در ذهن خواننده می

هاي مختلف ادبی پرداخته شد تا زوایایی از چیستی و چگونگی شعرِ طنین روشن  رهیافت

ر او نشان داده شود. هدف صفارزاده از طرح ي کاربست این نظریه در شعشده و نحوه

ي گوینده در  وار پیامی متعهدانه از طنین اندیشهاین نظریه ایجاد حرکت و طنینِ ناقوس

هاي  رو داشتن آموزهذهن شنونده است. صفارزاده براي رسیدن به این مهم ضمن پیشِ

نظریه آراي  از  یوشیج  بهرهنیما  نیز  غربی  بردهپردازان  فراوان  مشابهت  ي  و  هاي  است 

دیده می منتقدان غربی  و  او  نظریات  میان  به مسئلهبسیاري  رویکرد صفارزاده  ي  شود. 

هاي ادبیِ ایجاد طنین در شعر و  طنین، رویکردي کامالً علمی و براساس شناخت شیوه

نیز آشنایی با مسائل فیزیولوژیک مرتبط با آن در اثرگذاري بر ذهن مخاطب بوده است و 

گف سال تهطبق  از  پس  خودش،  کوششي  و  مطالعه  شناخت  ها  براساس  پراکنده،  هاي 

هاي انجام  ي شعرِ طنین را پرداخته است. در بررسیواقعیتِ علمی عملکرد ذهن، نظریه

انتقادي، تأویلی، تطبیقی، بالغی و دستوري در شعر صفارزاده،   -هاي نظريشده و رهیافت

براي ایجاد طنین در ذهن شنونده و تأثیرگذاري   ترین عناصر این نکته روشن شد که مهم

گونه که او هم  صورت توأمان است؛ بدینبر او، استفاده از شگردهاي تکرار و تداعی به

  یکدیگر   فرم و هم محتوا را بستر ایجاد طنین در شعر خود کرده و هر دو را متقابالً از

  خاصیت   و  ناقوس  طنین  زا  برگرفته   را  خود   يشیوه  این  صفارزاده.  است  ساخته  متأثر

  کننده خواب  و  تخدیري  عنصري   را   وزن  او.  داندمی  آن  بخشیآگاهی  و  بیدارگنندگی

  در   را  سازوزن  هاییداللت  بلکه  وزن  نه  که  است  کرده  تالش  دلیل  همین  به  و  دانستمی

 . کند ایجاد خود شعر

 آوایی   سازيبرجسته  با  همراه  قصوي  -روایی  هايروش  بر  مبتنی  صفارزاده  شعر  فرم

  محتواي   است، تا  کرده  استفاده  مخاطب  ذهن  در  تمرکز   ایجاد  براي  ظرفیت   این   از   و  است 

روشنگرانه است، در ذهن مخاطب متداعی کند. فرایند ایجاد    پیامی  که  را  خود  موردنظر
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ي گسترده از مفاهیم، روایات  تداعی معانی در ذهن خواننده در شعر صفارزاده، با استفاده

اجتماعی معاصر    -ها با مسائل و موضوعات سیاسیقصص قرآنی و اسالمی و تلفیق آن و  

 ها صورت گرفته است. بخشی به آنو اکنونیت

 

 منابع 

 اي، تهران: گلی.مهدي الهی قمشه ي (. ترجمه1۳۷9. )قرآن کریم

 . تهران: سخن.فرهنگ بزرگ سخن(. 1۳۸6انوري، حسن. )

( گاستون.  »پدیدار1۳94باشالر،  شعر(.  مرتضوي،  ترجمه  «.شناسی  علی  . ارغنوني 

 . 146- 129صص   ،14 يشماره

 .(صفارزاده  طاهره  شعر  موسیقی  پیرامون  پژوهشی)  هاواژه  طنین(.  1۳96فر، پیروز. )براتی

 مانا.  تهران: فرهنگ

 . تهران: سروش. ام ابري استخانه(. 1۳۷۷پورنامداریان، تقی، )

 . تهران: اختران.هایی در ادبیات معاصر ایرانگزاره(. 1۳۸۷تسلیمی، علی، )

. به ي طاهره صفارزاده(نامهبیدارگري در علم و هنر )شناخت(.  1۳۸6حقوقی. محمد. )

 تهران: هنر بیداري.  ،کوشش سیدعلی محمد رفیعی

 . تهران: نیلوفر.داستان دگردیسی(. 1۳۸1حمیدیان، سعید. )

ي دوره  ادبیات،  تاریخ  .(. »نقد شعر طاهره صفارزاده«1۳92و همکاران. )خلیلی، احمد  

 .1۳0- 109، صص۷2  يشمارهاول، 

. ي طاهره صفارزاده(نامهبیدارگري در علم و هنر )شناخت(.  1۳۸6محمد. )رفیعی. علی

 تهران: هنر بیداري. 

 . تهران: نگاه.   هواي تازه(. 1۳۸۳شاملو، احمد. )

)حرف  شعر  ينظریه  (.1۳9۷)  .__________ دربارهسپید  شاملو  احمد  و  هاي  شعر  ي 
 مسیح، تهران: سرزمین اهورایی.  گردآوري و تدوین هیوا .شاعري(

 . نوید: شیراز .دیروز و حرکت .(الف1۳65)صفارزاده. طاهره. 
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 . نوید: شیراز  .بیداري با بیعت .(ب1۳65) ._____________

 . نوید: شیراز .دلتا در طنین .(ج1۳65) ._____________

 . نوید: شیراز ،پنجم سفر .(د1۳65) ._____________

 . نوید: شیراز ،بازوان و سد .(هـ1۳65) ._____________

 . نوید: شیراز ،صبح دیدار .(1۳66) ._____________

 . زیتون برگ تهران: .سفر هفت ( 1۳۸4) ._____________

 . بیداري هنر: تهران .دوم دفتر .(الف1۳۸6) ._____________

 .بیداري هنر : تهران .صلح  پیشواز در .(ج1۳۸6) ._____________

_____________( صفارزاده((.  د1۳۸6.  طاهره  )شناختنامه  هنر  و  علم  در  .  بیدارگري 

 کوشش سیدعلی محمد رفیعی، تهران: هنر بیداري. به

 .(ایران  کتاب  يتوسعه)تکا: تهران .بیداري طنین .(1۳۸۷) ._____________

( آر.  آستین  فراي.  و  اي  الرنس  اکوستیک(.  1۳51کینزلر.  ترجمهمبانی  ضیاءالدین    ي. 

 تهران: امیرکبیر. ،اسماعیل بیگی و مهدي برکشلی

   امیرکبیر. . تهران:فارسی المعارفدایره (. 1۳۸1مصاحب، غالمحسین. )

 . تهران: چشمه.نامه نقد ادبی از افالتون تا به امروزدانش(. 1۳9۳مقدادي. بهرام. )

 ،(صفارزاده  طاهره  شناخت  -شعر)شعر  .«شیعی  سوفیاي»  .(1۳۸5)  احمد.میر   میراحسان،

 .۳۳-25  صص ،4۷ يشماره

  ي شماره  ،ارغنوني هاله الجوردي،  . ترجمهشعر و تفکر انتزاعی«(.  »1۳94والري، پل. )

 . 25- 1صص   ،14

 ، تهران: نیلوفر.2ج  ،ي سعید ارباب شیرانی. ترجمهتاریخ نقد جدید(. 1۳۷9ولِک. رنه. )

 ، تهران: نیلوفر.۳ج  ،ي سعید ارباب شیرانی. ترجمهتاریخ نقد جدید(. 1۳۷9) .ـــــــــ

 ، تهران: نیلوفر.5ج  ،ي سعید ارباب شیرانی. ترجمهنقد جدید(. تاریخ 1۳۸۳) .ـــــــــ

 ، تهران: نیلوفر.6ج  ،ي سعید ارباب شیرانی. ترجمهتاریخ نقد جدید(. 1۳۸5) .ـــــــــ

 (. ناقوس. تهران: مروارید. 1۳46یوشیج، نیما. )


