
گذار از تفکّر سنّتی در شعر دهه هشتاد 

)هاي دوگانهباتحلیل تقابل(

ضمن سالم و خوشامدگویی، توضیحاتی در مورد انواع کرسی ها،  بیان کردند در ابتداي جلسهخانم دکترایشانی
برگزاري کرسی هاي نظریه پردازي، نقد و مناظره مستلزم دستیابی صاحبان کرسی ها به استاندارد هاي علمی مصوب 

دستیابی به این استاندارد ها خود نیازمند تمرین و . هیئت حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي، نقد و مناظره است
از این رو برگزاري کرسی هایی تحت . ار کننده استتجربه هم از جانب صاحبان کرسی ها و هم دستگاه هاي برگز

این کرسی ها اگرچه ممکن است از استاندارد هاي الزم براي . عنوان کرسی هاي ترویجی پیش بینی شده است
برگزاري کرسی هاي علمی برخوردار نباشند اما با تبعیت از مقررات تعیین شده توسط کمیته دستگاهی در جهت 

نظریه پردازي، نقد و مناظره علمی و تمرین تجربه صاحبان اندیشه و نظر براي حضور عالمانه و نهادینه سازي فرهنگ 
: کرسی ترویجی به سه صورت قابل برگزاري است. مقتدرانه کرسی هاي علمی

مناظره، به هر گونه مباحثه رو در رو، روشمند و منطقی میان دو صاحب نظر که به گونه اي نقادانه : مناظره.1
هاو نظرات یک دیگر را در باره موضوعی خاص به چالش میکشند تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو دیدگاه

.مسالمت آمیز تفوق یابد
به حداقل پنج مباحثه روشمند و منطقی میان دو یا چند نفر متخصص : کرسی هاي ترویجی مسئله محور.2

و تبعیین ایده و رفع سوء تفاهمات، درباره موضوعی واحد با هدف کسب آگاهی از دیدگاه هاي یکدیگر 
.کرسی هاي گفت و گو اطالق می شود

به هرگونه تالش نوآورانه، روشمند و منطقی ککه : کرسی هاي ترویجی عرضه و نقد ایده هاي علمی .3
جهت ... هدف از آن ارزیابی و سنجش نقات ضعف و قوت یک نظریه، نظر، مکتب، بینش، ایده، جریان و

. هبود آن باشدکمک به اصالح و ب

یک صاحب . ساختار کرسی ترویجی امروز که در واقع عرضه و نقد ایده علمی است به این صورت است
کرسی و دونفر ناقد که صاحب کرسی موظف است افزون برپاسخ گویی به انتقادات ناقدین به پرسش هاي 

. رسی استحاضران نیز پاسخ گوید و مدیر موظف به مدیریت پرسش و پاسخ حاضران از ک

ایده اي است که )هاي دوگانهباتحلیل تقابل(گذار از تفکّر سنّتی در شعر دهه هشتاد کرسی ترویجی امروز با عنوان 
و آقاي دکتر باقري از دانشگاه خوارزمیمطرح شده است؛ ناقدین این جلسه آقاي دکتر حیاتیاز سوي خانم دکتر 

.هستندرهنگیصافی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف



این عنوان در واقع به عنوان کامل یک طرحی که د که نضمن خوشامد به اساتید و حضار بیان کردخانم دکتر حیاتی 
هاي دو گانه انجام شده نیست، یک طرح پژوهشی یکساله و اندي به عنوان نقد شعر فارسی دهه هشتاد براساس تقابل

در شعر فارسی گذر از تفکر سنتی،«امبخشی از آن را عنوانش را گذاشتههاي دو گانه انجام شده بود که من تقابل
.هاي دوگانهبا تحلیل تقابلدهۀ هشتاد

هاي فکري، فرهنگی و هنري جامعه ایران باشد، چه اگر شعر فارسی دهه هشتاد، نماینده جریان: مسئله پژوهش
دهد؟ویژگی بارزي را نشان می

هاي دوگانه و شناسی شعر این دوره از طریقِ بازشناسی تقابلبینی و زیباییه از جهاناي قابل توججنبه: فرض پژوهش
. ، قابل فهم استآفرینانه آننیز بازخوانی رابطه معنایی و نقش زیبایی

هاي هاي دوگانه در شعر دهه هشتاد بر نگاه انتقاديِ شعر این دوره داللت دارد و آن را از دورهرابطه تقابل: فرضیه
. دهدویژه دربرابر نگاه کالسیک قرار میکند؛ و بهشعري دیگر متمایز می

موردهاي مطالعه در پژوهش

:مجموعه شعر20

ساره دستاران؛ مجید رفعتی؛ علی علی آبان افتلتی؛ احمدرضا احمدي؛ علی اسدالهی؛ غالمرضا بروسان؛ رزا جمالی؛
؛ سارا محمدي اردهالی؛ شهاب مقربین؛ حافظ )2(لملکیان ؛ عباس صفاري؛ گروس عبدا)2(سهامی؛ شمس لنگرودي 

. یاريمجید موسوي؛ احسان مهتدي؛ داریوش معمار؛ پونه ندایی؛

: معیار انتخاب

نسبت به گفتمان (بینی متقابل حضور نسل گذشته و نسل جوان؛ حضور دو گروه زنان و مردان؛ حضور دو جهان
ارتباط با ناشر دولتی یا خصوصی؛ و جایزه ادبی یا جدایی از این جریان؛ ها و دریافت  ؛ حضور در جشنواره)رسمی

. مانند آن

:رویکرد پژوهش

گیردشناسی ساختگرا میهاي دوگانه،  مبناي نظري خود را از زبانتحلیل تقابل.



ساختگراییStructuralism شناختی است که اوج شکوفایی آن به زبان-هاي معروف فلسفینظریهاز
ترین از اصلیBinary Oppositionهاي متضاد ها یا جفتگردد و مطالعۀ تقابلباز می1960دهۀ 
.آیدهاي آن به شمار میسازه

نقد ادبی است که شناسی وشناسی، نشانههاي زبانهاي دوگانه یکی از مفاهیم کلیدي در حیطۀ نظریهتقابل
گیري معنا در شود و در معناي خاص، مبناي شکلدر معناي عام به عنوان مبناي تفکر، در نظر گرفته می

.متون کالمی و غیر کالمی است
:ادبیات نظري پژوهش

شناس ساختگرا، فردینان دو سوسور هاي زبانهاي دوگانه به طور رسمی در نظریهاصطالح تقابل
Ferdinan de Saussre)1857-1913شناسی عمومیزبان«طور مشخص در کتاب ظهور کرد و به) م «

هاي مطالعاتی مختلف شناسانه به تدریج نقش میانجی علم را در شاخهاین دریافت زبان. مطرح شد) م1915(
.ایفا کرد؛ از جمله نقد ادبی

 همین جهت براي فهم زبان که و بهخالصۀ بحث سوسور این است که همۀ رفتارهاي انسان نظام یافته است
یکی از این قواعد بنیادي، . برآمده از عملکرد ذهن و تفکر است، باید قواعد حاکم بر آن دست یافت

در تقابل با » خیر«شود؛ چنانکه مفهوم هاست؛ یعنی اوالً هر مفهوم زبانی با مفهوم متقابل آن درك میتقابل
مراتب نسان براي نظم بخشیدن به امور، مفاهیم متضاد را در سلسلهثانیاً ذهن ا. شوددرك می» شر«مفهوم 

در تقابل با » سیاه«شوند؛ چنانکه هاي دوگانه به دو قطب منفی و مثبت تقسیم میکند و تقابلتنظیم می
.ارزش استبی» باال«در مقابل » پایین«منفی است و » سفید«
مند باید توجه کردکه بخش قابل توجهی از معناي متن عدهعنوان یک زبان قابنابراین براي فهم ادبیات به

. شوندهاي دوگانه خلق میادبی برپایۀ تقابل
هاي ازآنجاکه ساختار تفکر انسان یک واحد یکپارچه و جهانشمول است، در هر فرهنگ و زبانی، تقابل

.بخشندنا میکنند به جهان معاي که میان دو قطب منفی و مثبت، ایجاد میدوگانه با رابطه
شود و با تغییر شکل هاي متضاد هرگز رفع نمیگویند کشمکش میان جفتها میمتأخرترین دیدگاه

.شودبازتولید می
:هاي دوگانه متناهداف ساختگرایان در تحلیل تقابل

آنان در هاي دوگانه به خوانش متن بپردازند  و روشبه طور خالصه هدف ساختگرایان این است که براساس تقابل
: ها این است کهاستخراج و تحلیل تقابل



هاي متضاد متن استخراج کنندفهرستی از جفت.
هاي بندي کنند؛ مانند تقابلتري دستههاي مبتنی بر قطب مثبت و منفی را ذیل تقابل عامتقابل

؛ )و باسوادسواد بی(هاي فرهنگی ؛ تقابل)تاریک و روشن-آسمان و زمین-روز و شب(شناختی زیست
-اهورا و اهریمن(هاي فلسفی ؛ تقابل)ایمان و کفر-ثواب و عذاب-نیک و بد(هاي ایدئولوژیک تقابل

.؛ و مانند آن)وحدت و کثرت-معنا و صورت-روح و ماده
ها به بنیاد ایدئولوژیک متن دست با تحلیل تضاد ارزشی دو قطب و دستیابی به برتري یک طرف از تقابل

.یابند
شود، نشان دهندهاي متن به مخاطب منتقل میعمومی و ثابتی را که از طریق تقابلاورهاي ب .

:هاي دوگانه متنقلمرو مطالعه در تحلیل تقابل

در هاي دوگانه هم تواند همۀ سطوح خرد و کالن اثر باشد؛ زیرا تقابلها درمتن،  میقلمرو مطالعه و تحلیل تقابل
ها، تصویرها، جمالت، پیرنگ روایت، ها، واژه؛ مانند عناوین، سرفصلندمتن حضور دارسطح روساخت

ساخت اثر وجود دارند؛ مانند مفاهیم و ها؛ هم در ژرفها و موقعیتها، زمانها، گفتگوها، مکانها، کنششخصیت
اصال ً تشخیص البته همۀ این سطوح باهم رابطه دارند و). راست و دروغ-جبر و اختیار-پیري و جوانی(مضامین 

. انجامدروابط بین عناصر، هدف اصلی روش ساختگرایان است که به کشف معنا و تحلیل درونمایه می

باشند؛ که در این یا جانشینهاي متضاد آیی واژهنشین باشند؛ مانند کنارهمهمتوانند در متن هاي میهمچنین تقابل
. کنده بر سویه غایب داللت میصورت سویه حاضر در متن با قرائن به دست داده شد

:تمایز پژوهش نسبت به پیشینه آن

ها ها، انواع ادبی، یا دورهها، مکتبها به تحلیل یک متن، منحصر نیست و گاه سبکدر مجموع رویکرد تحلیل تقابل
عقل و احساس یا هايسیسم بر تقابلشوند؛ براي مثال بنیاد ایدئولوژیک مکتب رمانتیها تحلیل میهم براساس تقابل

هاست؛ زیرا بر این فلسفی سوررئالیسم، تالش براي آشتی دادن تقابل-استدالل و شهوداستوار است و بنیاد فکري
.ها ماهیتی صوري دارند و باید وحدت پنهانیِ آن را به ظهور برسانیمباور تکیه دارد که همۀ تقابل

: بیشتر مطالعاتی که در زبان و ادبیات فارسی انجام شده بر متن متمرکز است؛ مانند

؛ »هاي دوگانه در ساختار حدیقۀ سناییبررسی تقابل«؛ »هاي دوگانهخوانش گلستان سعدي براساس نظریۀ تقابل«
دوگانه در رمان روي ماه هايبررسی تقابل(بوسه بر روي خداوند »؛»هاي دوگانه در شعر احمدرضا احمديتقابل«



عرصۀ تقابل دو : غزل حافظ«؛ »هاشناسی حکایت شیخ صنعان از دیدگاه تقابل نشانهسبک«؛ »خداوند را ببوس
.» شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازي اشعار موالنابررسی نشانه«؛ »گفتمان

ها در شعر کالسیکنمونه تحلیل تقابل
1اشعار مولوي

بدانشاهی که حوري زاد باشدکز خود تراشی   چه ماند صورتی 

صید این معانی بازگشتبهر گشتزین جا برفت و بازبلبلی

وارهی پا درنهی در گوهريتو ز سنگیتا خورشید گوید سنگ را زان تافتم بر سنگ تو

درحین مگس عنقاستیکاسه نگزیدي مگسگر بنشسته حس نفس خس نزدیک کاسه چون مگس

: نشین بازخوانی شودم بعد این است که رابطه میان مفاهیم متقابل و همگا

عناصر تصویري متقابل 

مزرعه شوره 

بلبلجغد

شاه حوري زادبت دست ساز 

معناي عام تقابل ها

حقیقت مجاز 

حقباطل 

دو سویه مثبت و منفی : نتیجه

عناصر تصویري متقابل 

بازبلبل



شیرخون

گوهرسنگ

عنقامگس

عناي عام تقابل ها

نهایتبدایت

)رفع تقابل(تواند به سویه مثبت تبدیل شود سویه منفی می: نتیجه

:ها در شعر فارسی دهه هشتادتحلیل تقابل

: نشین یادداشت شد و نتیجه اینکههاي همفیش با موضوع تقابل320مجموعه شعر 20از بازخوانی 

گانه زیر خالصه کرد، بندي ششنشین در شعر دهه هشتاد در دستههاي همهاي تقابلی را میان دوگانهتوان رابطهمی
:  آفرینی عبارتند ازکه به ترتیب نقش

) بیشتر با تأکید بر سویه منفی پنهان در آن(رفع تقابل .1
)با تأکید بر سویه منفی(حفظ تقابل .2
) زبانگرایی-تصویر پردازي(ا هزیبایی آفرینی با تقابل.3
) هابیشتر در قلمرو عاشقانه(هاي کالسیک همسویی با تقابل.4
هاي رایج هاي جدید یا ارائه تفسیري متفاوت از تقابلخلق تقابل.5
ها ابراز تردید و بالتکلیفی نسبت به ماهیت تقابل.6

*************************
:)  سویه منفی پنهان در آنبیشتر با تأکید بر (رفع تقابل . 1

/  دوبلکس آبی-ویالي ساحلی-کلبه جنگلیساره. دستاران
آپارتمان چندمتري

/ اي جنگلیکلبه
/ویالیی ساحلی
/ دوبلکسی آبی

/یا آپارتمانی چهل و چندمتري
/کندچه فرق می



ات را کجا بگذرانی؟ تنهایی
/ هر روزهاپلهپایین آمدن از / هاباالرفتن از پله

/ رویمهایی را باال میهمان پله
ها پایین آمده بودیم که از آن

/  نه خیلی خوب وجود داردبد / خوبمجید. رفعتی
/و نه خیلی بد

/چیز عادي استهمه
مثل کثافت 

عروسی/ عزا
گوسفند/ گل

/کندفرق نمی
/ ها هم مثل گوسفندانگل

اندقربانی عزا و عروسی
/ دوست داشتنبهشت/ جهنم

/ فرو افتادن در جهنمی است
هاي بهشتیبا گل

دامن گلدار / ابري بیمارستانبالشت/ سنگتختهعباس. صفاري
همسر

/ روزها در پیش پایت
/ باد هوا بودند

/ که به هرچه باداباد
/ کرديشوتشان می

/ دانستی اجل در راهمی
/ و سر را هرچه پر باد

/باید فروگذاشتهیچ سماجتیبی
/سنگحاال بر تخته

/ بالشت ابري بیمارستان
/ کردیا دامن گلدار همسرت فرقی نمی

/ از آن روزهاي باداباد[...] 
/به آدرس سابقت تک و توك

رسدهنوز نامه می



زن، موبایل / در باجه تلفندستبهزن، گوشی
پشت فرمان اتومبیل دستبه

/ به خانه بازگردم
/ قراربراي این زن بیباید

/ کنددست در باجه تلفن گریه میکه گوشی به
/ شعري بنویسم

/ توانم از فالش بک استفاده کنممی
/ زن را و باجه را یکراست

/ دل آفرینشهاي نازكبرگردانم کنار آب
/ و بیاشوبم با این زجه آشنا

/ از فالش فوروارد هم[...] 
/ توانم استفاده کنممی
/ بایل کوچکی به دستش بدهممو

پشت فرمان ماشینی پارك شده در / و بنشانمش
/ باران

تاهرچه دلش خواست زار بزند 
/ شدپدرم بدخلق که می[...] ماندن / رفتن

/ صاف و پوست کنده
/ العمارهرفت شمسمی

/خریدو یک بلیط رفسنجان می
/ من اما

/ رومراه دوري نمی
/ این زمستانهايخیابان

/ همه سر و ته یک کرباسند
/امها را هم خواندهدست جاده

/ بازگشتند وهمه بی
/ شوندبه غبار ختم می
/ هاي افتخارمثل تمام مدال

[...] ها که به ویترین سمساري



عبدالملکیان 
گروس 

/ هاي مختلفی دارددود، فقط نام...]هاي خرمشهردود خانه/ دود سیگار
/ هاي خرمشهروگرنه سیگار من و خانه

)47-45(هر دو به آسمان رفتند 
عبدالملکیان 

گروس
/ هرکجاي روز که بنشینم[...] شب / روز

شب است
/ این خط زردکفن / قنداق

/ رسددیگر به خورشید نمی
:/ توانی سفید شويمی

/ هاالي خندهقنداق کودکی در البه
/ ایمدر آن پیچیدهاي که مرگ رایا پارچه

/ چند ایستگاه فاصله چیزي نیست
[...] روندجایی نمیها بهجاده

محمدي 
سارا. اردهالی

/ هاي پرورشیماهیماهی آزاد/ ماهی پرورشی
/ با تکثیري مصنوعی

/ هادر حوضچه
/ آیندبه دنیا می

/ شانها به استخرهاي کوچکدستگاه
/ کننداکسیژن تزریق می

/ شوندفربه می
/ هایی با تاریخ مصرفدر بسته

/ برندشان بازارمی/ به هنگام
/ هاي آزادماهی

/ هادر وحشت کوسه
/ خالف جریان آب

/ کنندشنا می
/ شوندعاشق می

/ کنندگیري میجفت



/ شانو بسیاري
/ هیچ گاه

) 539-52(رسند هاي آزاد نمیبه آب
/بیا از این جهنم فرار کنیمبهشت / جهنمحافظ. موسوي

/ اندازه همین یکی دوسطر فرصت داریم
/ ها که دور شویماز تیررس نگاه این فرشته

/ بهشت که نه
/ نیمکتی را به تو نشان خواهم داد

/ که مثل یک گناه تازه
انگیز است وسوسه

و پژوهشگاه براي پرداختن به چنین موضوعاتی عنوان کردند تبریک  به خانم دکتر حیاتیضمني دکترباقرآقاي
خوانم به نوعی چون با شعر امروز آشنا هستم و با بسیاري از این دوستان ارتباط دارم و اثارشان را مین هممخودکه

یکی اینکه آیا و به آنها اشاره می کنماما نکاتی هست که براي من مبهم باقی ماندهموضوع مندم به این بسیار عالقهو
ایداید یا نه؟ دلیل اینکه این دهه را انتخاب کردهشما اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دهه هشتاد را بررسی کرده

ها و معیارهاي اي با دهه هفتاد داشته؟ آن چه دهۀ هشتاد را برجسته کرده چیست و مالكچه بود؟ چه تفاوت عمده
توانند نماینده دهۀ شعر معاصر خاب این شاعران چیست و آیا این تعداد شاعر میشما چه بوده است؟ثانیاً مالك انت

اي مطرح ادبیات داستان را کند که جایزه جالل آل احمد گرفته یا جایزهگاهی دانشجو داستانهایی انتخاب می. باشند
به هر حال ایدشتند انتخاب کردهها جایزه دافجر سایر جشنوارهشما احتماالً شاعرانی را که در جشنواره . اندگرفته

اید در یک بسته بندي قرارداد درست است که شود این شاعرانی که انتخاب کردهنمی. مالك شما مشخص نیست
خود من . اي ندارنداي دارند ولی برخی هویت شکل گرفتهها هویت و جایگاه ویژهاند ولی بعضیهر دو از یک نسل

.شناختمیستم برخی از این اسامی را نمیاین دوره آشنا نکه با شاعران 
بدهم و ی اگر من بخواهم یک چهره از کارشماثالثاً در کار شما جریان شناسی هم صورت گرفته یا خیر؟ یعن

مذهبی، ،دولتی(هاي پراکنده از کار شما را کنار هم بگذارم باید جریان شناسی صورت گرفته باشد بخواهم پازل
هاي دو گانه را بررسی ها عنصر تقابلتوانم درون جریاندر این صورت می... )گرایانه و سیاسی، دگر اندیش، پوچ

.کنم



اید و آن را مثل یک زیست شناس زیر ایجاد کرده) مقطعی(رسد شما در کارتان برش عرضی از طرفی به نظر می
آیا ممکن است دهه . ایداید؛ یعنی شما دهه هشتاد را به صورت مستقل کار کردهمیکروسکوپ برده و بررسی کرده

اي زده شده است؟با توجه به اینکه آیا حرف تازهها چیست؟باشد؟ ارتباط این دهه70و 60هشتاد ادامه منطقی دهۀ 
دهد، آیا چون فرصت کم بوده به محور بسیاري از سطرهاي نانوشته شاعران در محور جانشینی خودش را نشان می

شود فقدان اندیشه است، فقدان فلسفه آنچه در شعر جوان ما دیده میاید؟اید؟ یا دلیل دیگري داشتهجانشینی نپرداخته
به اینکه شالوده اصلی ما در هر اید که با توجه آیا شما اشاره کرده. فقدان تفکر سیستماتیک و روشن استاست،

شعري، تفکر است؛ در این دوره این تفکر سطحی است یا عمیق است؟ آیا شعري این دوره فلسفه مدار هستند؟ 
گرا هستند؟ آیا شعرایی هستند؟ درونشک گرا هستند؟ عرفان گرا هستند؟ اصل خلوتند؟ اصل جلوتند؟ اجتماعی 

دانم و اگر این کار منتشر شود کنم و ارزشمند میاید؟در کل کار شما را ستایش میپور را هم آوردهمثل قیصر امین
.تواند از این پژوهش بهره ببردجامعه ادبی ما می
را باید 80فرهنگی دهه سیاسی ـ وره اینکه اوضاعمسپاس از شما در بیان کردندضمنپاسخدر خانم دکتر حیاتی

با رویکرد تحلیل (توانیم استفاده کنیم یل میلتوانیم از نتایج این کار براي تحکردیم باید بگویم ما میبررسی می
کردم تنها توصیف ساخت گرایانه ارائه دهم و ورودي به من تالش می...) گفتمان انتقادي؛ یا رویکردهاي دیگري 

.امتحلیل نداشته
ام نه بر اساس ادبیات محض بیشتر شاعران کمتر مطرح اما در مالك انتخاب شاعران باید بگویم معنا محور کار کرده

اند و هایی داشتهچرخش80و 70و 60هاي پور در دههچون شاعرانی مثل قیصر امین. در این طرح آورده شده است
دانم در نتایج کارم مجدداً به آنها خواهم پرداخت ولی مین تفاوت دارد البته م80با دهۀ 60شان در دهه شعرهاي

هنوز کالسه نشده 80اما اینکه فرمودید تفکر منسجمی وجود دارد یا خیر باید بگویم شعر دهه .تأثیري نخواهد داشت
)18/ 11. (ها هست ها و وبالگخیلی از کارها در سایت. است و کارهایی منسجم انجام نشده است

کنم دهند به بدبینی ولی من اینطور فکر نمیمن در اینجا این است که برخی این تقابل را برخی نسبت میاما نظر 
که قطعاً یک کمی تلخ به نظر 18/ 44. آرمان گرایی را گرفته است گرایی است که جايبرعکس یک واقع

پختگی اندیشه است به نظر من خرد جمعی کنم این یک نوع البته این خوانش من است و من تصور می. آیدمی
دهد محور جانشینی بیشتر جواب میبیشتر متون،در در مورد محور جانشینی باید بگویم که . تر شده استکمی بالغ

اما در این شعر، تقریباً بسنده است و به نظر من محور همنشینی اشتباه است اگر گفته شود؛ در این دهه که من تورق 
.نشینند در متنبینیم شاید چون خیلی نو است دو عنصر متقابل کنار هم میها را میتر حضور تقابلکرد که کممی



هاي قبل هاي قبل باید بگویم که در خبش اول تحقیق، نقدهایی که در مورد شعرهاي دههدر مورد ارتباط با دهه
هاي ستندات را باید بیاورم از شعرهاي دهههاي بعدي خیر ؛ بعد مولی در تحلیلآمده در آنجا خودش را نشان داده

0/21. و فرصت آن نبوده است70و 60
اگر . تان استبخشی از مسئله من با پژوهش شما در مورد چارچوب نظريچنین بیان کردند که دکترصافیآقاي 

بسیار جامع بود و براي پیشینۀ نظري، که شود بهبتوانیم مقاله را به دو بخش تقسیم کنیم، بیش از نصف آن مربوط می
هدف ساختار : نوشته شده5مرور پیشینه، صفحه در بخش .ها شود به تحلیلبعد مربوط میآموزنده بود؛ بخشنم

ها این تخراج و تحلیلی تقابلهاي دوگانه به تحلیل متن بپردازند و روش آنها در اسگرایان این است که براساس تقابل
:است

هافهرست کردن تقابل)1
بندي کردن آنهادسته) 2
ارزش گذاري آنها) 3
شاننشان دادن) 4

دو گانه هاساختارگرا باشد، باید تحلیل تقابلخواستید اگر شما میقسمت هدف تحقیق منعکس شده، یعنی در همین
اشباشد به منظور خوانش متن و پیدا کردن جهان بینی

:ایداز طرفی در دستاوردهایتان گفته
سؤال این است اگر »دوره را با دوره کالسیک پیدا کردمام تفاوت جهان بینی این ردهدوره را که من مطالعه کاین«

ماند یعنی آن اید؛ قسمتی از کارتان از ساختارگرایی بیرون میمرحله حرکت کرده4این روش شماست و در این 
پیدا کردن یکی از طرفین تقابل باشد در حالی که تواند به سودگذاري ایدئولوژیک متن میدوتاي دوم یعنی ارزش

شناسی شما در نظر بگیرید، براي روشمرحله را اگر 4این .نیستساختار گرایی اصالً به دنبال یک چنین چیزي 
به نظر من چارچوب نظري ساختارگرایئ، تعاریفی دارد .دجگنیک مقاله بلند پروازانه است و در حد یک مقاله نمی

بینی و اینکه یک ساختارگرا هرگز به دنبال جهان. شناسی فقط بخشی از آن با آن هماهنگ استکه این روش
ها در اندیشه انسان و هاي پنهان در تقابل نیست؛ ساختارگرا تنها بر روي حضور تقابلایدئولوژي و پیدا کردن سویه

. کندها تأکید میادین این تقابلبنینقش 
گوید در واقع می) مثبت و منفی(اند و متضاد؛هاي دوسویهها فقط تقابلگوید که تقابلنمی) پدر ساختارگرایی(

. اندساختارهایی که سلبی. ساختارگرا بر ساختار تأکید دارد. هاي هم زمان استاندیشه سازان در نظامی از تقابل
.اندهایی که دوگانه نیستند بلکه بسیار وسیعبتاین.هاستاینتبیک نظامی از . اندیشه انسان استنظامی که حاکم بر 



و روش . به این ترتیب توجه کنید به جز هدف، من معترض به توصیفی هستم که از ساختارگرایی ارائه شده است
فاق افتاده باید بگویم شما در عمل کار ها اتاما آنچه در عمل در مورد تحلیل.خوردشناسی که به ساختارگرایی نمی

هاي صریح و آنچه در متن دیده اید به مرحلۀ اول این روش یعنی پیدا کردن و فهرست کردن تقابلکردهرا محدود 
شما مواردي را به عنوان تقابل دوگانه مطرح . تر از این انجام شود توانست خیلی کاملشود که به نظر من میمی

هایی بودند که اصالً در مواردي در متن تقابل) نه در داخل متن و نه در خارج متن(الً تقابل نداشتند اید که اصکرده
که جمع آنها به هم هایی داشتیم آنها که فهرست نشدند جمع اضداد بودند مثالً ما ترکیب. اندفهرست نشده

یخ زدهجهنمخورند مثل نمی
خورد یعنی تقابل اگر گرسنه بود لیلی را هم میجود دارد مثل مجنون همچنین ساختار شرطی خالف واقع در متن و

ها فی نفسه چنین تقابل را این جور ساخت) امکان یک واقعیت را(توانست باشد بین آنچه واقعیت دارد و آنچه می
را هم مجنون اگر گرسنه  بود یعنی مجنون گرسنه نیست؛ لیلی ) هاي خالف واقعساخت(در ذات خودشان دارند 

.این تقابل هم نشین است. خورد یعنی لیلی را نخوردهمی
.اگر تاج و تخت رنگی داشت پیشم یعنی تاج و تخت رنگی پیشم ندارد؛ وجه تمنایی است

هاي دوتایی در حالی و تقابلاید به واژگان هاي صریح بوده است و محدود شدهاینهایی که شما به کار بردید تقابل
.توان پیدا کرداز دوتا میهاي بیشکه تقابل

هاي دانستم که تقابلام ولی این را نمیهاي غیر تضاد را آوردهمن تقابلدر پاسخ اشاره کردند که خانم دکتر حیاتی
.هاي متضاد و باید عناوین را تصحیح کنمآوردم در کنار تقابلهمزمان را هم می

باید از چه رویکردي استفاده ) مچون روي آن مصرّ(کنم حلیل را حفظ باید بگویم اگر بخواهم تشدر مورد رو
کنم؟
اید نوعی مطالعه در زمانی است که سیر تطورشان از آنچه که شما انجام دادهکهاشاره کردنددکتر صافی آقاي 

این روش صحیح است و بهتر است سر جایش. بتوانید با مقایسه این دو مقطع نشان دهید80ابدیات کالسیک تا دهۀ 
اید شما فرض گرفته.استفاده از روش تحلیلی انتقادي گفتمان هستیدها اشاره کنید ناگزیر بینیاگر شما به جهان.بماند

..80که باید یک تفاوتی اتفاق افتاده باشد از شعر کالسیک تا شعر دهۀ 


