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 دهیچک
آخرین تحول سبکی است که در ادبیات امروز  ینوعبهادبی متأخر و  هایمدرنیسم یکی از مکتباپس

هفتاد خورشیدی و  ۀ. این مکتب مقارن برخی تحوالت سیاسی و اجتماعی در دهافتاده استاتفاق 

از شاعران و  ایمتون نظری به فضای ادبی ایران راه جست و مورد توجه عده ۀبیشتر از طریق ترجم

ی خود در میان برخی منتقدان و مخاطبان غریب و تازگ قدربه، اما این جریان قرار گرفتاهل نظر 

راه  دستینازاتوان با معیارهای معهود ادبی به آثاری نمی کهاینخصوص هدهد بمینامأنوس نشان 

که دری برای ورود به این بحث گشوده شود و برای درک  شده است. در این مقاله تالش یافت

در چهار  نماییو غریب هاق افتاده، به دالیل این پیچیدگیمدرنیسم اتفااآنچه در شعر امروز به نام پس

تر شدن بحث و تفهیم و سپس برای روشنشاخص زبانی، معنایی، زیباشناختی و فرم پرداخته شود 

( شناسی آمدههای تبارهایی از شاعران وابسته به این جریان )بنابرآنچه در مجالت و کتاببیشتر نمونه

نیاز به  بعضاًاصیل جریان پسامدرن  هایکه برای فهم نمونه داده استین پژوهش نشان . اشود درج

در  ایسابقه شدهمطرحبرخی از عناوین  چراکهعناصر شعری خواهد بود  ۀتعریف جدیدی در حیط

 شعر فارسی ندارند.
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 مقدمه

 هایهنری ما حضور دارد و موجد آثار و چالش ۀمدرنیسم در حیات فکری و جامعانزدیک به سه دهه است که پس

هزاد . باندبه حمایت از ضرورت این نگرش برآمده ای. بالطبع در این میان عدهشده استنظری  ۀجدی در حیط

هفتاد به آن نزدیک  ۀکه شعر ده مدرنپستاصلی هنر  ۀمشخص» :گویدیمپور از سردمداران این جریان زرین

 ایعده (57-58: 1379م روانشید،)«مدرن است یعنی نگرش دوآلیستی. ۀاست رفع یکی از نقایص بزرگ هنر دور

های ای که هنوز بخشی از آن ایلی است و بر بخشدر جامعه»که ند اآن کنند و برمیآن را منظری نابگاه تلقی 

حاصلی خواهد  چه آن ازمدرنیسم و پیروی فتن از پستگ سخن ای حاکم است،دیگر آن طرز تفکر عشیره

محمود  .اندو تعدادی هم به شرط تلفیق با وضعیت ایرانی، بدان اعتنا نشان داده (193: 1386 )دستغیب، «داشت؟

های فرهنگی شاعران باید به پشتوانه کهاینضمن  مدرنیسم[در خصوص پستمن ]به نظر » معتقدی عقیده دارد:

منتها  (199: 1383قربانعلی،)«نگری و میل به نوآوری جزو ذات ادبیات و هنر است.التفات داشته باشند، میل به آینده

 دستینازا هاییدر تمام عناصر شعر نماییو آن غریبگی و غریباند معترف بوده اینکتهاین رویکردها به  ۀهم

 شود.میبا اثر  –ایحرفهیمهنحتی گاه  –است که موجب پیچیدگی و عدم سهولت ارتباط مخاطب 

. معنی قرار گرفتسی قرن بیستم در ادبیات اسپانیا مورد استفاده  هایبرای نخستین بار در سال مدرنیسماپس ۀواژ»

و  کندنمیزمانی داللت  ۀبه دور صرفاً «پست»اما  «پس از مدرنیسم»یعنی  مدرنیسمتباشد و پسمی «پس از»پست 

و از وجود یک بحران حکایت  باشد داشته( در خود نهفته Epistemologic) شناسانهتواند مفهومی شناختمی

مدرنیسم چیزی نبود که در پی مدرنیسم آمده باشد اکه پس توان گفتمیحتی ( 261-2: 1374)احمدی، «کند.

مدرنیسم را سودای جهانی اشاید بتوان پس حالباایناین نهضت بود،  هایانتقاد از مدرنیسم و تندروی نوعیبهبلکه 

مدرنیسم را پی بگیرد، مدرنیسمی که پس از عصر روشنگری در یک ضرورت تاریخی  ۀدانست که نتوانست پروژ

 سازیهمتاسازی سترگ و با شبیهبا ابزار تکنولوژیک و قوانین کالن مریی و نامریی در پی آن بود که در یک 

نگران سنت  کهآنخود راه ببرد و در این راه بیش از  شهرآرمانسالیق، بر جهانی یکپارچه فرمان براند و بشر را به 

و عناصر هنوز ارزشمند آن باشد به گریز از آن توجه نشان بدهد. در چنین وضعیتی صدای کالن، صدای نهادهای 

مدرنیسم ارا کند خواهد کرد. پس «حرکت پروژه»اهد بود و هر صدای خرد و ناموازی فکری و اقتصادی کالن خو

 تکه( و تکهPluralismمدرنیسم در تکثر )ابنابراین قلب پس ؛این پروژه ۀتقابل با این پروژه بود و شاید نتیج نوعیبه

، اندآدمی مقدم بر اصول شدهافراد » منظراز این  چراکه تپدمی( Master narration) کالن هایکردن روایت

 هانیازمند آدم مدرنپستو اصول پیشین برای بقای خود در فضای اند در واقع افراد آدمی خود اصول شده

 (.15: 1381بازرگانی،)«هستند.
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(، Michel Foko) فوکواز متفکران غربی نظیر میشل  هاییهفتاد شمسی و متعاقب ورود ترجمه ۀاز اوایل ده

 هایدگر(، مارتین Jean Lyotard) لیوتار(، ژان Jacques Derridaژاک دریدا )

(MartinHeidegger و ژان )بودریار (Jean Baudrillard و نیز )با تحوالت سیاسی و اجتماعی  زمانهم

مدرنیستی به مجامع ادبی کشیده شد و بحث بر سر این اصطالح و ضرورت آن در جامعه ادر ایران، عنوان شعر پس

مدرن در ( فکر پست1یافت:  ایمالحظهقابلجوان ایران رواج  ۀیسم در جامعمدرنپستبه دو دلیل »گرفت.باال 

که  هایی( به سبب آسیب2 کرد.میپیدا  هاییمشابهت( عرفانی هایمانند آموزه) مافرهنگی  ۀبا پیشین هابرخی زمینه

-84: 1382 )جهانبگلو، «نقد مدرنیسم داشت آمادگی بیشتری برای بود ناقص دریافت کرده ۀایرانی از مدرنیت ۀجامع

( در اندپذیرفتههفتاد ایران مستقیم یا غیرمستقیم از آن تأثیر  ۀمدرنیسم را )که قسم اعظمی از شاعران دهاپس .(83

 حالدرعین، است داشتهبر شعر امروز ایران سیطره  هاغایت خود باید پشت کردن به میراثی ادبی دانست که سال

؛ بوده استفرهنگی هر شاعر در برخورد با این مفهوم فرد تا فرد متغیر  ۀباید متذکر شد که منش فردی و پشتوان

درآویختند، برخی آن را چون  اشبه دامان نوع غربی بارهیکشدند و  زدهذوقدر مقابل این اصطالح  ایعده

کشیدند و با فرهنگ بومی و ایرانی خود در هم تنیدند و گروهی هم بالکل منکر بشری به درون  هایدیگر معرفت

هویت و خودباخته خواندند و اعتقاد داشتند در بیرا  دستازاینی نآمدند و شاعرابرآن شدند و با آن از درِ نزاع 

باید اذعان  کهدرصورتیندارد مدرنیسم محلی از اعراب اکامل تجربه نکرده، پس طوربهکه هنوز مدرنیته را  ایجامعه

هم سینما و هم نقاشی کامل، هم شعر مدرن دارد و هم تئاتر و  صورتبهمدرنیته  ۀایرانی با عدم تجرب ۀکرد که جامع

خود دانسته  ۀتجرب قدرهمانمدرنیسم را ااز خود، پس هاییو طیف هاایرانی در بخش ۀآوانگارد و از این سر، جامع

 معه، مدرنیته و سنت را.دیگر جا هایکه بخش

مدرنیستی در ایران هم جای تأمل دارد و باید این جریان را در چنین بستری ااجتماعی ظهور شعر پس هایزمینه

که انقالب و جنگی سترگ را پشت سر گذاشته و در پیوند با اتفاقات کالن  ایبررسی و کنکاش کرد؛ جامعه

است. سودای این جامعه که در شاخص سیاسی به  ایو سلیقهاندازی و نوزایی فکری پوستدر حال  جهانی

جز تکثرگرایی و رواداری صداهای متعارض نخواهد بود، منتها این  کرده استجمهوری و دموکراسی اعتماد 

مدرنیستی در اختیار دارد و هم امناسب برای رویش و بالش رویکردهای پس ایسودا در مواجهه با سنت، هم زمینه

 .رسدمیبه نظر  و مغشوش و نامأنوس نامفهومو نوجو خود،  گرش به دلیل ذات تجربهدر این چال

 تحقیق ۀپیشین
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 هایاصول و مبادی و مؤلفه ۀجای درباربهو جای شده پسامدرنیسم نوشته ۀزیادی دربار هایمقاالت و کتاب تاکنون

این جریان از غرب به فضای ادبی ایران راه یافته، تطبیق و تصحیح جایگاه  اساساً ازآنجاکهاما  است آن سخن رفته

در  هاعینی این تجربه هایخصوص ذکر نمونههمورد عنایت بوده، ب ترشعری فارسی کم هایو موازین آن با تجربه

 .هاتبیین و تنویر این موازین و ویژگی

 شود:میو مقاالت بسیار است تنها به ذکر تعدادی بسنده  هاچون تعداد این کتاب

پیام یزدانجو در کتاب ادبیات پسامدرن به ذکر آرای اندیشمندان این جریان پرداخته و به تبیین این نظریات 

پردازد. مادان ساراپ میو زوایای این جریان ادبی  گیرییسم به شکلمدرنپستجنسن در کتاب  . و.ه.کوشدمی

پسامدرنیسم را از منظری  گیریشکل ۀب راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسم تاریخچدر کتا

یسم را در توضیح روند مدرنپستکتاب تبارشناسی  باغیقره اصغرعلیاست و  انتقادی مورد توجه قرار داده

نجومیان  امیرعلی. عبدالعلی دستغیب در کتاب مدرن و پسامدرن و است به نگارش درآوردهاین جریان  گیریشکل

اصول و  ۀیسم دربارمدرنپستیته و مدرنپستیسم و حسینعلی نوذری در کتاب مدرنپستدر کتاب درآمدی بر 

 .اندمدرنیسم به بحث پرداختهاموجود در پس هایچالش

یسم و شعر معاصر مدرنپست» ازجمله است شدهمقاالت فراوانی نیز در این موضوع نوشته  تاکنونجز این، 

. قدسیه است داشتهطاهری که با وجود ذکر خصایص این جریان تنها به موارد محدودی اشاره  اهللاز قدرت «ایران

فکری پیدایش این جریان را در  هایزمینه «مدرن ایرانشعر پست شناسیگفتمان» ۀرضوان و احمد خلیلی در مقال

با  ای. احسان شفیقی و بیژن ظهیری ناو نیز در مقالهاندنداشته ایموجود اشاره هایاما به نمونه اندایران بررسی کرده

 هایهفتاد ایران را در سویه ۀشعر ده «هفتاد در تاریخ ادبیات معاصر ۀشعر ده هاینگاهی انتقادی به مؤلفه»عنوان 

 .اندمنفی مورد ارزیابی قرار داده غالباً ستی خود از دید انتقادی و پسامدرنی

 بحث

بسیار گسترده و انبوه است و این نوع شعر را  -جدا از اصالت یا عدم اصالت آن -مدرنیستی ایرانامسائل شعر پس

اغلب  ازآنجاکهآن پرداخت، منتها  هایشعر امروز ایران شناسایی کرده و به شاخص ۀباید جریانی زنده در تن

 یابیراهمخاطبان در مواجهه با این شعر، در بادی امر، آن را پریشان، غریبه و نامأنوس دیده و ابزاری مشخص برای 

بندد میدر خوانش منابعی انبوه و پراکنده صورت  لزوماًبدان در اختیار ندارند و از طرف دیگر اشراف به این جریان 

شعر  نماییدالیل غریبه بندی، این مقاله بر آن است که با طبقهاندرای ارزیابیشعری ب هایکه اغلب فاقد نمونه

 توانمیاین دالیل کمک کند. بر این اساس  سازیدر این خصوص، به روشن هاییمدرنیستی ایران و ذکر نمونهاپس

با درج این نکته که هر مدرنیستی ایران قلمداد کرد اپس در شعر نماییغریبه هایشاخص ترینعناوین زیر را مهم
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است که برخی از این عناوین  ذکرقابل. بگیرندقرار توانند موضوع پژوهشی مجزا مییک از این عناوین خود 

 :در نظر گرفته شد هانامی اجمالی برای پیشبرد بحث برای آن ناچاربهدر شعر فارسی ندارند و  ایسابقه

 زداییو آشنایی گریزیهنجار( 4 گریزیروایت( 3 چندصدایی( 2و رخداد زبانی  بازی( 1زبانی:  ۀ( در حیط1

 .پردازی( لحن6 ستیزی( ادبیت5زبانی 

 استحاله( 5 وارگیجنون( 4مهجور و ابهام  زمینۀ( 3 بینامتنیت( 2و تکثرگرایی  تصادف( 1معنایی:  ۀ( در حیط2

 .معناییبیو  پرمعنایی( 6و گروتسک 

( 3و سوررئالیسم  اکسپرسیونیسم( 2صی و یا نامتعارف خش هایو نشانه ایما( 1زیباشناختی:  ۀ( در حیط3

 .محلبی تعلیل( 6نامتعارف  هاینو و تمثیل زیباشناسی( 5بالغی  پرسش( 4 زداییآشنایی

و  آغاز( 4نگاری و وقوعگذاری فاصله( 3( غیبت معنا 2( شکل نامتعارف و ژانرگریزی 1فرم:  ۀ( در حیط4

 .کاذب ساخت( 5پایان نامعمول 

 بازی و رخداد زبانی -1-1

شعر را در  گراییآفرینش شعر قرار بگیرد هیچ شکی نیست؛ ما چه مفهوم ۀتواند هستمیبازی زبانی  کهایندر 

مدرن، بازی اپس شود، اما در شعرمیلویت بدانیم و چه زبان شعر را، تمام سازکار آفرینش ادبی در زبان متجلی وا

برای یک  چیزهیچ» چراکهاجتماعی و سیاسی است  «گریزیموضع»که برآیند یک  یک شگرد ادبی فقطنهزبانی 

و تغییر جایگاه گفتار همانا  بندیآن نیست.دگرگون کردن این طبقه هایزبانبندی از طبقه ترجامعه اساسی

 هاییروایتاست که بر کالن نبازی زبانی بر آ ،ین منظر(. از ا55: 1377 )بارت، «یک انقالب است برپاساختن

 را مسجل کند: هابشورد و فردیت «زبانِ مستقر»چون 

 /کهدرصورتیشد/می هاصورت به صورت/عاشق صورت _

 (13: 1391 بود ... )باباچاهی، هاصورتی که عاشق صورت او بود/صورت صورت

 دهد.صورت عنصر اصلی شعر را تشکیل می ۀمشهود است بازی با کلم کهچنان

 دیگر امرا کامل کن / دیگر نیاوران / خوابیده امو حاال / بی بازگشتگی _

 (30: 1374 ای آوراننده / ای آورانندگی ... )براهنی،

های نامعمول بازی زبانی تصریف فعل آوردن در گونه شعر دومدر و  «صورت» ۀدر شعر نخست بازی با کلم

 .سازدمی
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 چندصدایی: -1-2

تکثرگرایی است و یکی از وجوه این رویکرد حضور و وجود صداهایی چندگانه در شعر  ۀمدرنیسم عرصاپس

چندجهانی بودن  درنهایتتناقض در گفتار، تناقض در اندیشه و احساس و » هامدرنیستاپس ازنظر چراکهاست 

چندصدایی یک متن  دیگربیانبه (.324: 1385 )باباچاهی، «باشداند مولد چندآوایی بودن شعر تومیانسان در متن 

آن  قصدو مدرنیستی در قبال جامعه است اانجامد که تضمین جایگاهی پسمیمتعارض  هایبه رواداری نگرش

 صداهاست: ۀمؤلف، صدایی را حذف و نابود کند و در پی توزیع عادالن هایندارد که با اتکا بر ارزیابی

 اراجیف را / ۀگذاشتی که کلم نقطهسه... / ) همهاینخب معلوم است / زبانم نچرخد به  _

 .(36: 1380 )آرمات، (محترمانه سانسور کنی؟

 اندبرویم از این والیتِ تا آن سرِ اینجا / شاعران مرده ولی شرط را برده _

 (61: 1383ی،ما برو![ )باباچاه ۀ]شاعرِ تکرو تو از اینجا برو! / از وسط دایر

به چندصدایی  صداییتکمتکلمِ شعر وجود دارد که متن را از  ۀباال صداها و روایاتی جز گویند یهانمونهدر 

ه عبارتی صدای شاعر تنها صدای غالب متن نیست . ب)در شعر اول در پرانتز و در شعر دوم در قالب(دهد.سوق می

و تک محوریت شعر بکاهد.در این  صداییتکو صدایی دیگر در این صدای غالب تداخل دارد تا از تسلط 

 دهد.بروز و ظهور می ۀاند و به صداهای پس رانده اجازدحالت دیگر شاعر صدای خود را صدای برتر نمی

 گریزیروایت -1-3

به دلیل بافت متکثر متن از حیث زبانی و بیانی پربسامد بوده و شاید بتوان آن را  گریزیمدرن روایتادر شعر پس

قلمداد کرد. در این شعر، زبان روایی و معنای روایی جای خود را به مکث، سکته، تعلیق و  ناپذیرشگردی اجتناب

شود تا زبانِ رسمیِ میسینما و تئاتر استفاده دهد و گاه از عناصر هنرهای دیگر نظیر میتشکیک و شوخی با روایت 

کنند که این گریز از روایت مرسوم، میؤاخذه قرار بگیرد، از این است که بعضی منتقدان اذعان متعارف، مورد م

 (129: 1395مدرن به خلق روایتی دیگرسان انجامیده است.)ر.ک امامی و دیگران،ادر شعر شاعران پس

 / )این دو سطر را جاستهمانخانی / و میدان ونک چرمیساعت را در دست  _

 (94: 1380با خودکار سبز نوشتم / بین خودمان باشد( ... )خواجات، 

 (20: 1383گردم سرِ سطر / نقطه! )قربانعلی،برنمی _

 شود /می/ اول کمی شب  نویسمیمدر انتهای شعری که دارم  امشنیده_

 (25: 1376)عبدالرضایی،آید ... میبعد باران 



10

3 
دی بر غریب نمایی در شعر پسا مدرنیستی ایران/ خواجاتپژوهشی: درآم-مقاله علمی  

 

 

هایی از روایت ها شاعر با شگردتا پیش از این شعر امروز اغلب بر عنصر روایت متکی بوده اما در این نمونه

که شعر به یک روایت خطی  دهدینمکند، یعنی اجازه و در آن گسست ایجاد می شودیماصلی شعر خارج 

مل باشد و برای درنگ تا مخاطب از جریان برای تأ بساچهین مکث . اکندرا جایگزین آن میبپردازد و مکث 

شاعر  دیگربیانبه. تدبر بر ماهیت معنایی شعر قرار بگیرد کنندۀینتضمتواند عر فاصله بگیرد و این فاصله میروایی ش

گو ودهد و با او گفتخود با مخاطب و گسست روایت او را در وضعیتی خارج از شعر قرار می ۀبا محو فاصل

گوید که این دو سطر را با خودکار قرمز نوشته ...( شاعر میچرخانییماول )ساعت را در دست  ۀدر نمون .کندیم

و خود شعر ادامه  زندیمگوید حرف شعری که می «درباره»روایت شعر،  ۀادام یجابههای دوم و سوم در نمونه و

 کند.پیدا نمی

 زبانی زداییهنجارگریزی و آشنایی -1-4

گیرد، این میمتن مورد تخطی و تعدی قرار  مدارِعنصر استقرار تریناصلی عنوانبهمدرن ازبان در شعر پس

 ۀعناصر زبان به شیو یریکارگبه سازیبرجسته» شود.میبه برجستگی زبانی شعر منجر  ینوعبههنجارگریزی 

و افزایی با دو ویژگی قاعده سازیکه نظر مخاطبان را جلب کند. این برجسته یاگونهبهغیرمتعارف است 

نامتعارف بر زبان معیار است و  هایتحمیل برخی قواعد و روش افزایی...[ قاعدهافتد ]میهنجارگریزی اتفاق 

زیبایی در اثر ادبی مل تولید شود که عامیهنجارگریزی به ایجاد و تغییر و انحراف از قوانین معمول زبان اطالق 

غنی و اصالت موضع  ایبدیهی است که این هنجارگریزی باید از پشتوانه .(40و  35-36: 1373 )صفوی، «است

 تنها به انفجاری زبانی و بیانی خواهد انجامید و نه چیزی فراتر. وگرنهبرخوردار باشد 

 بِدَفشب را بِدَف! دفیدن صدها هزار دف! / مهتاب را / با روح من  _

 .(9: 1374 ... )براهنی،دفِ خود را رها مکن

 به خانه برگردیم / وقتیچهکه آن بیطور به خانه برگردیم / چه کهاین _

 تازه برای تا به کجاها / هایوقت نمردیم باز / تعریفهیچ کهاینو بعد از 

 .(14: 1392 ... )باباچاهی، ازاینیشپو کجاهای 

 .(38:  1380 شود! )فالح،نمیچه قدر این اتفاق اهلی  _

در شعر  مثالً های مکرر تبدیل شده است، زداییییبه آشناهای باال زبانی و مفهومی در نمونه هایگریزیهنجار

دوم بازگشت به خانه، بدون بازگشت بدان و در شعر سوم آوردن فعل  ۀاول ساخت فعل از اسمِ دف و در نمون



 104 120-97 ص، 99، بهار و تابستان 241، شماره 73، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 

در شعر پسامدرن  هازداییییآشنابسامد این  مکرر منجر شده است. هایزداییییآشنابه « چه قدر» ۀمنفی برای کلم

 زبانی بیانی است. ۀهای نو به نو و تازاین شعر در پی تجربه چراکهاست  توجهقابل

 :ستیزیادبیت -1-5

و  هاآیند و زبان شعر به مناسبتمیاگر در شعر پیشامدرن و حتی مدرن، کلمات بر اساس بارِ ادبی خود به سنجه در

زداییِ یختار ینوعبهمدرن این ادبیتِ تناور جای خود را افرهنگ ادبی پیش از خود سرسپرده است، در شعر پس

ساخت بیانی »به چالش برآید و معتقد است که  هاروایتبا کالنخواهد میمدرن اشاعر پس چراکهدهد میآگاهانه 

و درشت و غالظ و شداد  پرکندهانزند، بسیار پرطنطنه و میمستبد یعنی ساختی که با دیگران فقط از باال حرف 

 یست:به دنبال تعابیر استعالیی و بیانی بشکوه نمدرن اشعر پس کهدرحالی .(136: 1378 )مختاری، «گویدمیسخن 

 بیرون زد شودینمبرای رفتن به سمت ابدیت / با این شلوار پاره که  _

 .(62: 1380 ... )خواجات،کیمی بیابم / که شلوارم را بدوزدمن باید اول ح

 .(191: الف1391 پیاز ناز ندارد / ولی اسرارآمیز است... )باباچاهی، _

 .(25: 1379 ماااااا! )عبدالرضایی، /کشید میدرونم ماغ  هایعشق تو گاوی بود / که در دره _

طنز، تجاربی در این خصوص صورت گرفته اما با ارجاع به  ۀدر ادبیات سنتی و در حیط کهاینتوضیح 

نخست و در  ۀدر نمونطنز نیست. ۀدر حیط لزوماً ستیزی چندان و محرز است که این ادبیت کامالً های فوق، نمونه

 گیردیمکه بافت ادبی متن را به چالش  شودیمآورده  «شلوار پاره»، «ابدیت برای رفتن به سمت»پاسخ به عبارت 

 .کندیمماغ کشیدن( همین کارکرد را افاده ) «ماااا» آوایِ سوم نام ۀبرای پیاز و نیز در نمون «ناز»دوم تعبیر  ۀو یا در نمون

دیدگاه سنتی و نو در یک موقعیت تلفیقی  ستیزی سودای پسامدرنیسم است البته این جریان بیشتر با تلفیقاین ادبیت

یافتن حکیمی که شلوارم را »یک مفهوم سنتی است اما  «رفتن به سمت ابدیت» مثالًزند، دست به این کار می

یا  کند.نقض می ینوعبهاول را  ۀن نکته ادبیت گزارآن را در موقعیتی تلفیقی و کوالژوار قرار داده و همی «بدوزد

 «...عشق تو گاوی بود»گوید سوم که می ۀشود و در نمونبه پیاز نسبت داده می «ناز داشتن» دوم که ۀدر نمون

 پردازیلحن -1-6

 ؛ اینکرده استماد تهویت موسیقایی متن اع ۀمثاببهقبل به لحن  هادر فقدان وزن عروضی، شعر سپید از مدت

 (Scholes) اسکولز .درآمده استو مقابله با تسلط زبان ادبی به هنجار  ستیزیادبیت هاییکی از راهپردازی لحن

( از طرفی در شعر 37: 1387 .)اسکولز،است« ناگفته از طریق زبان هایی حرفالقا ۀنحو»معتقد است که لحن 

الوه بر لحن محاوره ع»شود.میفعالیت زبانی متن دانسته  هایمدرن ایران تکیه بر لحن محاوره یکی از هستهاپس
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نهفته و بر زبان ساخت ظاهری متکی بر الگوی زبان، یک ساختار درونی دارد، ساختاری که در بطن آن روایتی 

 .(88: 1378 )آقاجانی، «نیامده جاری است

 ! / با دُمِ شیر در دست و بخاری از نعناعجاینهمکجا بودیم؟ / آها،  _

 .(119: 1394 )خواجات،... رودمیاین سرِ سرخود به هوا  هایکه از حفره

 شده جایی / نردبام رفته بر بام خودت باشی / توی نخ بادبادکی نباشی؟ _

 و بگذاری عشق / خودش را بکند بازی؟ /

 .(21: 1379 نشد! / مردش تو نیستی / پس خفه شو! )عبدالرضایی،

شاعران  تکتکتاریخی و ادبی بافت لحنی خودش را دارد و این تشخص لحن در  ۀبدیهی است که هر دور

دوران استفاده  ۀو زند آزادانه از لحن محاوره ذکرشدههای است، بنابراین طبیعی است که در نمونه مشاهدهقابلهم 

پردازی این لحن اند.عوامل تلحین متن «شده ... نشد!»و در شعر دوم  «جاینهمآها! »در شعر نخست تعبیر  شود.

 آید که با عناصر موسیقایی در پی ارتباط حسی با خواننده است.میبه حساب  پاگرد عاطفی متن هم ینوعبه

 تصادف و تکثرگرایی: -2-1

یستی تکثرگرایی معنایی و بالطبع زبانی است، این تکثرگرایی و تداعی آزاد با مدرنپسترویکردهای  ۀقلب تپند

عدول از دیدگاه ساختمند و ارگانیک مدرن و این فرض که متن باید به مرکزیت و تمرکزی معنایی ملتزم باشد 

امحای نشانه و تأکید بر » دهد.میرا پریشان و فاقد گرانیگاهی معنامدار نشان  مدرنابندد و شعر پسمیصورت 

نباشد. هیچ معنا و تفسیر  درکقابلپایگاه ثابتی برای معنا در متن شود که هیچ میل موجب وتعویض مداوم مدل

جایش انبوهی از معانی و تفاسیر در متن سیالن دارد و این به خاطر فعلیت  و بهواحدی از متن قابل دریافت نبوده 

 morgan) «است یدهنام( disseminationمعنا )را افشانش  فرایند. دریدا این هاستدال کرانۀیب

wortham,2010:36). 

 هایاز تقابل چراکهکشاند میچندگانه و تفویض معنا به مخاطب  هایاین رویکرد شعر را به وادی تأویل

ند که در اآن دوتایی همواره بر هایین تقابل. اگزیندمیدوتایی معنایی و زیباشناختیِ تا پیش از خود دوری 

. مدرن را چنین قضاوتی در سر نیستاشعر پس کهدرحالیکشاکش دو مفهوم ذهنی، یکی را بر دیگری ارجح بدانند 

قرار بدهد  شناسیرا در تعلیق و استفهامی هستی هابر قواعد مسجّل معنایی متن بشورد و آن خواهدیمین شعر ا

خود را  مندیدر درون برخی حدود، قاعده هرکدامسته گفتاری و ناپیو هایدرست است که این سلسله» چراکه
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آن پیوندها علیت مکانیکی یا ضرورت آرمانی برقرار  ۀتوان مابین عناصر سازندنمیدارند اما شکی نیست که دیگر 

 .(51: 1378 )فوکو، «یک مقوله دخالت دارد عنوانبههم در تولید رویدادها  قاعدگییباید پذیرفت که . بکرد

خندد / و کسی با مسواک میفریزر  هایسرانجام این عروسک زشت / به کیسهو  _

 /اششخصی

 .(99: 1380 ... )خواجات،آیدنمیگیر کرده الی تاریخ و در

 که جفتش را یک بار / ایزاید / و پرندهمیزنگوله پا  ۀ/ بزغال مرغتخم _

 نصف نیمه فروختم /میرد / پس تابوتم را میدر معاشقه قورت داده / از گرسنگی 

 (30: 1388باباچاهی،)دیگر خودم که حال خوشی ندارد ...  ۀبه نیم

 (57: 1392شود ... )سبزی، دماغخونهر کس حق دارد / برای چندمین بار / در زندگی  _

و های مسجل و ارتباطات همبسته، این تأویل استقرار متن و گزاره یجابهکه  رسدیمهای باال به نظر در نمونه

تفاقی نویسی در . ادهدهای متن را اتفاقی جلوه میراند و بالطبع این نکته سازهتکثرگرایی است که حکم می

 معناهای محتمل در متن است. ۀها نه برای اضمحالل معنا که برای تعبیهای پیش رو، طبق نظر پسامدرنیستنمونه

، با هم ارتباط همبسته ندارند و «الی تاریخ یر کردنگ»، «مسواک شخصی»، «های فریزرکیسه»، «عروسک زشت»

آنچه پسامدرن در پی آن است  کهدرحالیدوم و سوم. ۀدر نمون طورینهمرسند؛ تسلسل اتفاقی به نظر می ینوعبه

 هاست.ایجاد تعلیق معناشناختی در این گزاره

 بینامتنیت -2-2

( که او آن را dialogism) «گوییومنطق گفت»تعبیر باختین از  ۀدر ترجم 1960 ۀاولین بار ژولیا کریستوا در ده

 گوییوگفت)بینامتنیت( را به کار برد. این منطق  ”intertextualit“اصطالح  بود ابداع کرده 1930 ۀدر ده

به  توانندمی هایک گفتار با گفتار دیگر برقرار است؛ این بخش هایمیان بخش ناچاربهاست که  ایرابطه ینوعبه

هیچ متنی بدون ارتباط با متون دیگر  دیگربیانبهیک شعر، یک ترانه، نمایش و یا یک فیلم اشاره داشته باشند، 

در دل بایگانی تاریخی مدرن، هنری خودآگاهانه هنر پست» گوید:میموجودیت ندارد، از این است که منتقدی 

 .(277-8: 1381)یزدانجو، «و ادبی است

 / هزار و یک شب و سیصد گل سرخ هم که شده / یکی که من هرکجاو تا  _

 دوروبرتچرخم میسه تای دیگرمان هم / و با یک گل نصرانی دیگر از قلم افتاده /  –دوتا 

 .(46: 1392 )باباچاهی،

 .(66: 1389! )فتحی،انداعضای یکدیگر را خورده آدمبنی _
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و در شعر دوم،  است «سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی...»معروف  ۀچام یادآور ،نخست، شعر ۀدر نمون

 .کندیمایجاد  بینیپیشیرقابلغشعر سعدی در یک تعبیر تازه، مفهومی اعتراضی و 

 مهجور و ابهام ۀزمین-2-3

توان دانست مسئله چیست و تنها با که نمی تودرتوستمعنایی شعر چنان پیچیده و  ۀمدرن، گاه زمینادر شعر پس

مدرن ادیدگاه پس چراکهتوان یا به معنای شعر راه جست و یا معنایی برای آن طراحی کرد میشخصی  هایتأویل

از قرن بیستم معنی زندگی روی در تغییر نهاده و در پی آن »بخشد.میبه سوژه بر اساس نظارت ناظر خود هویت 

شده و از خوانش متون مبهم لذت بیشتری کسب  ترمدرن به کالم چندچهره مشتاق شناسیبشر و ذوق زیبایی ۀذائق

 .(18: 1387 )فتوحی، «کندمی

یک عنصر زیباشناختی و حتی  کهآنمختلف خود را نشان بدهد و بیش از  هایتواند در ساحتمیاین ابهام 

ه از مخاطبان چنین شعرهایی گا کند.صراحت تلقی میبیهستی را مبهم و  هایذات پدیده اساساً معنایی باشد، 

فرضی است که برای شعر شوند و این به خاطر پیششعر پیش رویشان چیست دچار سردرگمی می ۀمسئل کهاین

 مستقر. مرکزی قائل است و یا در پی تبیین و تصریح یک معنای ۀیک هست

 سوسماری برهنه میان مه / تا یک لحظه برای همیشه / _

 .(15: 1379 )هوله، ...بر چگالی یک نقصان بچکد

 رو راه می رود / هر چه قدر هم که بخواهد /این زن که دارد این جا / توی این پیاده _

 .(94: 1378 ... )فالح،ی بپردتواند / از روی این جواز خودش هم بلندتر قدم بردارد / باز نمی

 هنوز آسمان / از کاری که در اول خلقت کرد / و از کاری که نکرد / _

 .(49: 1394 ،خواجات)... آبیِ آبی است

 خود بلندتر قدم برداشتن، از های فوق، عناصر و تعابیر مبهم )سوسمار برهنه میان مه، چگالی نقصان،در نمونه

( شعرها را به فضایی مهجور سوق داده و...که آسمان در اول خلقت کرد  کاری در پریدن از روی جوی، عجز

بر  اساساًاین ابهام  جز این نیست. پسامدرنباید ذهن مخاطب را درگیر خود کند و قصد شاعران  احتماالً است که 

این نظر استوار است که شعر باید آدمی را به فضاهایی ناآشنا و مهجور سوق دهد و این جز گردش در آفرینشِ 

 هزارتو نخواهد بود.

 وارگیجنون -2-4
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مآب آن و این شعر بر آن جو و منطقهای غایتمدرن است و با قضاوتمدرن با عقل اپس دیدگاهچالش اساسی 

به رویکردی  طبعاً و ارکان آن را به مؤاخذه بکشاند و این کار  است که با این ساختار و سامان فکری بستیزد

شناسان نانجامد؛ جز این با تأکید بر قدرت ناخودآگاه در خلق آثار هنری و در آرای رواوار میگونه و جنونشطح

مدرن چندان در پی آن نیست که عدم وضوح تعابیر و تصاویر ناخودآگاه را در خودآگاه خود امعاصر، شاعر پس

 بپاالید و بدان صورتی منطقی ببخشد.

ای اطالعی از فضای فرهنگی جامعهبی منزلۀبهانگاری توجیه بروز گرایش به این نوع جنون»

بلکه وقتی عنصر جنون در شعر شاعران پسامدرن را در نیست که به خردمحوری نیازمند است 

حسابگرانه، سوداندوزی و  دیدوبازدیدهایتز برخوردهای بوروکراتیک، واقع آنتی

چندان موجه نخواهد  مورداشارهو تعدیل مهرورزی بدانیم، انتقاد خردورزان  دادگیعصاقورت

 .(144: 1383 )باباچاهی،« بود

 ای که جفتش را یک بار /زاید / و پرندهزنگوله به پا می ۀ/ بزغال مرغتخم _

 نیمه فروختم /میرد / پس تابوتم را نصفدر معاشقه قورت داده / از گرسنگی نمی

 (30: 1388 ... )باباچاهی،ی نداشتدیگر خودم که حال خوش ۀبه نیم

 ل زیر ماند./ولی جور دیگری خفته / به شک –نه خفته  –تو  ۀنورانی خمید ۀو زیر خیم _

 /گُمَد / به کاردها نِگَرد نگوید/ و خویش زَنَد گُمد به کاردها نِگَرد / نگوید گُمَد / به های های

 /نگوید سال یکهای پرتاب شده زند / که شصت و مضطرب / همان غشی درون دایره با سکه

 .(33: 1377 )براهنی، ...عمرد / همان که ایناندگی شود یکخویش اینَد اینانَ سویبهها تمامی آن

 استمشهود  کامالً های باال عناصر عقالنی برای رسیدن به جنونی که سخنش رفت، در نمونهریختن درهم

، «گُمد»، خفتن در عین نخفتن، ساخت فعل خود دیگر ۀزاید، فروختن تابوت خود به نیمبزغاله می ،مرغتخم)

ها عقل را پسامدرنیست یک تسلسل و سامان معنایی دور کرده است.زدایی هم دارد(، متن را از که آشنایی«)اینانَد»

که به گمان آنان نتوانسته ) موجوداند تا با گذر از عقالنیت آن ها برکنند و مانند سوررئالیستمیراث مدرنیته تلقی می

 وارگی اعتماد کنند.بشر را نجات دهد( به جنون

 استحاله و گروتسک: -2-5

در یک هویت مشخص و مصرّح حضور دارد و بالطبع منظر او نسبت به خود و جهان هم  غالباً در شعر سنتی شاعر 

ها فرد ناچار بود که در جامعه نقش چراکهخورد. در دوران مدرن این هویت دچار بحران شد از این دریچه رقم می

کثرت  چراکهریزند در هم می هامدرن، هویتاهای متعددی را تجربه و ایفا کند، اما در جهان پسهویت طبعاًو 
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کرده کند او را در هویت مستقل و واقعی خود دچار سردرگمی و تردید هایی که انسان در خود حمل میهویت

اش به واقعی «من»روابط اجتماعی، آدمی را در تبیین هویت مستقل و  ۀهای پیچید. در این دوران تسلط شبکهاست

 «گروتسک» نوعیبههای متزلزل و سیال است که گاه جوییاین وضعیت، هویت ۀنماید. نتیجمن راه نمیامنزلی 

کند و به درس نویسی، درست و غلط و راست و دروغ را معین نمیگروتسک برخالف طنز»شود؛ منتهی می

 .(73: 1369 تامپسون،) «ها را ارائه دهدناپذیر از آنای تفکیکپردازد بلکه سعی دارد آمیزهاخالق نمی

 قار قار قار قار! / کسی بیاید و این شعر را از نوکم بگیرد / و بگوید باور کرده کالغ نیستم من _

 .(21: 1380 ... )خواجات،هایم در النه منتظرندبیاید دیگر / جوجه

 )باباچاهی، های میدان شوش / پیدا شده...بوقی فرهاد هم / که در یکی از شیرفروشیکاله _

 .(7: ب1391

 دمی برای حفظ تعادل / و گاهی جنباندن داریم / هرکدامشویم / که میپیاده  _

 .(12: 1380 پور،... )حامیایمرا نگرفته هایمانناخنهاست گویی سال

گوید با این ادعا که کالغ نیست! گروتسکی از زبان کالغ سخن می ۀدر یک استحال نخست شاعر ۀدر نمون

از خود سوم شاعر  ۀشود و در نمونمیدان شوش پیدا می هایشیرفروشیو در شعر دوم کاله فرهاد در یکی از 

ین استحاله وضعیت انسان معاصر را از دید . اکه با تعجب از آن یاد کندتصویر یک غول ساخته بی آن

مستقر تهی کرده و شاعر  هایارزشکند، وضعیتی که بحران هویت، آدمی را از خود و ها بیان میپسامدرنیست

 رهنمودی برای این وضعیت، تنها گزارشگر آن است. جایبه

 پرمعنایی: –معنایی بی -2-6

و حتی خلق معنا( در مخاطب است، ) معناپردازی برای رسیدن به تکثیر مدرن مدعی امحای مدلول و دالّاشعر پس

که بتواند  آنجاشعر تا » چراکهوضعیتی که در آن شعر از فرط عدم صراحت معنا، معناهای گسترده در خود بپرورد 

ل را به مرزهای ناممکن ودال و مدل ۀخواهد رابطافزاید و میها میمفاهیم و خودکامگی نشانه ۀبه تجرب

 جایبهمعنایی را نباید معادل لغوگویی پنداشت بلکه مسئله ساختن امکان معانی ( البته بی157: 1386بارت،«)برساند.

الوجود که بعضی آن را ممکن هایمدلولای از شبکه ل مشخص،ومدل یک جایبهمعنایی صریح است یعنی 

راز این مهم در این نکته پنهان و  کندحرکت میمعنای متن همواره فراتر از مؤلف »اند. متن نامیده «سفیدخوانی»

 (Gadamer,1966 :296«)است که فهم، تنها بازتولید نیست بلکه همیشه فعالیتی مولد است.
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 بساچهای هست؛ شود و بین تئوری تا مصادیق همیشه فاصلهرویکرد همیشه به شعری موفق منجر نمیالبته این 

 «هیچ معنایی»معانی متکثر به  جایبهمدرنیسم، خود را از معنایی یگانه تهی کرده و اشعرهایی که با تمسک به پس

 رسیده باشند.

 دیگر ۀقای به حلئم / از حلقهگریزد داحدس و گمان / چیزی که می همهایناما سوای  _

 کم / پشت اناری قرمزها نیز سیگار تا به سیگار / ده بار دستچیزی که پیش از این

 / شکل عجیبی به خود گرفته / از بس که بی تو ناچاربهاتفاق نیفتاده است / تا این دقیقه / 

 .(147: 1381 با تو در کنار تو / زیر درخت سیب و / چه بگویم؟ )باباچاهی،

 هایی / که با ایدز مجازی خورشیدشاتل ۀهای شبانکمی بچرخانم / به سمت کلوپ _

 کندروند / هنوز یک ابله / خواب مضحک تصویری را تعبیر میها میامواج سبز گیرنده سویبه

 .(42: 1382 )جافری، ...یم / کوبیسم تنش مداوا نخواهد شدکه دیگر حتی با خط مالیم یک نس

های خود را تجربه کند و بی شتدهد مخاطب بردااست که اجازه می ایگونهبهها، بافت اشعار در این نمونه

توان فضاهایی خالی در متن یافت که با های موفق، میدفاع کرد، اما در نمونه چنینیاینکه بتوان از تمام اشعار آن

چیست؟ آنچه  «گریزد دائمچیزی که می»نخست  ۀنموندر بندد.رسد و معنا صورت میتالش مخاطب به نتیجه می

چه  «ایدز مجازی خورشید»یا در شعر دوم . «شکلی عجیب به خود گرفته»و  «پشت اناری قرمز اتفاق نیفتاده است»

روابط این اجزا با هم چه معنای صریحی  اساساًچه؟ و  «کوبیسم تن»چیست و  «هاامواج سبز گیرنده» کیفیتی دارد؟

 ها چنین نیست.دانست، از دیدگاه پسامدرنیست معنیبی؟ اگر از منظری بتوان این متن را آشفته و کندیمافاده 

 های شخصی و یا نامتعارفایما و نشانه -3-1

شود سلب مشروعیت که از استعاره و قراردادی که میان مستعار و مستعارمنه برقرار می قدرهمانمدرن اشعر پس

است که دالیّت هر واحد زبانی، کفایت  درود و معتقهای شخصی میمیزان به استقبال ایما و نشانهکند، به همان می

این  کهآن کند و در این راه شاعر هیچ ابایی ندارد که راه به تلمیحات شخصی بگشاید بیمعنایی شعر را تأمین می

 ایماها شمول و وجوه ایضاحیِ عام داشته باشد.

 )پاشا، کند...پریدم / کسی نفهمید اسد چه می «اسد داس دارد»دیروز از  نه، کسی نفهمید / _

1376 :36). 

 .(9: 1381 کنم... )چهارمحالیان،برف فکر می همهآنمن اما به رنگ کاپشن تو / زیر  _

 / ویزویزشان گرفته ماهید ۀو چار مرد یخی / در چار گوش _

 .(64: 1395 ... )خواجات،فاتحانه آب شوند کهآنپیش از 
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هایی ایماها و نشانه «ویزویز گرفتن»و  «چار مرد یخی»و  «رنگ کاپشن تو»و  «اسد داس دارد»های باال در نمونه

چه ممکن ی شخصی گرین ایماها. اها را توضیح دادتوان آنکه با دیدگاه استعاری متعارف نمی شخصی هستند

تواند به ساخت الگویی در چنین شعرها بینجامد که صراحت و عینیت عام است مخاطب را از شعر دور کند اما می

 چندان مورد انتظار نخواهد بود.آن 

 اکسپرسیونیسم و سوررئالیسم-3-2

هر دو یکی از وجوه  شکیبمدرنیستی است و نه سوررئالیسم، اما اپس ۀچه نه اکسپرسیونیسم یک برساختگر

و  یگریزشرحه و منطقهای شرحهتکه شده و هویتروند. احساسات تکهنمایی در این جریان به شمار میغریب

خصوص در هشود بدیده می وفوربههای این دو سبک در ویژگی یتمامبهل، جمعنایی مس ۀیک هست فقدان

ورزانه است تا داللت و جنوناه و بیورزی در عوالم ناخودآگتعابیر عقالیی به دنبال تجربه یجابهسوررئالیسم که 

 حاکمیت عقل را نابسنده تلقی کند.

 روم / کج است خیابان /راست روی خودم راه می کهیوقتحتی  _

 .(18: 1378 ... )احمدی،که دیشب از فاضالب بیرون زد/شودهایی میو کوچه پر از خواب

 کیلومتر مانده تا هرگز نرسیدن/ 10 ۀاین اتوبوس حاال / در جاد_

 .(17: 1380 ... )آرمات،است یامدهنپر از مسافرهای 

 روند /ام باال میها از شانهپیری / کوتوله ۀام / غول قلنبای شدهغول قلنبه _

 .(37: 1380 ... )جوزی،کندو هیچ درختی پنهانم نمی

کیلومتر مانده تا نرسیدن،  10زنند، هایی که از فاضالب بیرون میروی خود راه رفتن، کج بودن خیابان، خواب

ساس این تعابیر بر فرضی . اهمگی تعابیری اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی هستند و...ها از شانه باال رفتن کوتوله

و به مقدار زیادی  شرحه و فاقد پایگاهی منطقی قلمدادرحههایی شیتواقعاستوار است که بافتار جهان را مبتنی بر 

 کند.خودآگاهی به ناخودآگاه اعتماد می یجابه

 زداییآشنایی -3-3

؛ در کرده استیکی از عوامل رستاخیز معنایی و زبانی در زبان روزمره ایفای نقش  ۀزدایی همواره در زمرآشنایی

گیرد تا زبانی و معنایی، عادات هنری مخاطب را به چالش میزدایی با شگردهای حقیقت شاعر با آشنایی

آن به مخاطب با ناآشنا کردن امور  ۀهنر برای بیان حس اشیا و ارائ» دیگربیانبهنو بیافریند.  ۀهای شاعرانوضعیت
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افزاید و الزم برای رسیدن به آن می زمانمدتمعمول و ایجاد ابهام در ساختارهای زندگی بر دشواری ادراک و 

فرزانه  ۀترجم اسکولز،«)شود.ها میهمین امر سبب ارزشمند تلقی شدن هنر و تفاوت آن با دیگر پدیده

 (122-123: 1379طاهری،

 وا /هپاشم به شاد را میحداقل چند رنگ نیمه_

 (19: 1392شوم ... )باباچاهی،به هیچ کجا خیره می قدرآنو 

 (55: 1376روم ... )عبدالرضایی،تنها دو راه در پیش است / من از راه سوم نمی _

های ، فعالیت«وجود دو راه و رفتن از راه سوم»، دومو در شعر  «خیره شدن به هیچ کجا» در شعر اول

های زبانی و بیانی پیشین را به دهد و تلقیای میزدایی به متن ابعاد تازهاین آشنایی زدایی در متن است.آشنایی

 گیرد.چالش می

 پرسش بالغی -3-4

های شاعرانه دارد؛ در شاید بتوان گفت که پرسش بالغی از منظر زیباشناختی بیش از استفهام انکاری ظرفیت

های پیرامون ه بازآزمون سوژهشناختی است که ما را بای فلسفی و هستیحقیقت این پرسش، حکمت و انگاره

مدرنیسم باشد، پیداست که این بازآزمودن هستی چه وزن و اعتباری خواهد امسئله پس کهیوقتدهد و خود انذار می

مدرنیسم، اولین اپس ۀبندد، در حیطداشت. اگر که زبان در دیدگاه سنتی و حتی مدرن ایضاحی و اقناعی صورت می

افتد، هاست و پرسشی که گاه در چنین اشعاری اتفاق میزبان، پرسش از ذات و کفایت خود و ذات پدیده ۀوسیل

 رود.شود و پیش میهای معرفتی مخاطب تکثیر میناظر بر همین وظیفه خواهد بود؛ پرسشی که در شبکه

 .(43: 1391 باباچاهی،کنند؟ )های غیرزمینی / کجای زمین زندگی میزن _

آورم؟ درخشم و تاب میپرسم / آیا هنوز میام میدر راه از کودک دبستانی _

 .(53: 1380پور،)حامی

 .(84: 1380دربست تا ابدیت چند؟ )خواجات،  آقا! _

به  کههای باال پرسش، برای پرسش نیست و داللتی هستی شناختی در خود دارد مشهود است که در نمونه

کجای زمین /یرزمینیغهای زن»نخست پرسش از این است که  ۀدر نمونشود.غریب منجر می ییاندازهاچشمخلق 

آنان  کهاینوجهی اسرارآمیز به متن داده است،  «غیرزمینی یهازن»خود  کهاینگذشته از  «کنند؟زندگی می

طلبد. یا در شعر پاسخ، تفکر و تأویل می یجابهی تفسیری و تأویلی است که کنند، پرسشکجای زمین زندگی می

های معنایی بسیار در خود یک پرسش ساده و متعارف نیست و دریچه «آورم؟درخشم و تاب میآیا هنوز می»دوم 
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حامل معنایی فلسفی و غریب است و تنها ظاهر جمله پرسشی  «دربست تا ابدیت چند؟»سوم  ۀدارد. و یا در نمون

 است.

 های نامتعارفنو و تمثیلزیباشناختی  -3-5

ها چندان وزنی ندارد چون در آرای آنان این زیباشناختی بر مدرنیستازیباشناختی سنتی و مدرن در منظر پس

مدرن اپس کهدرحالیهای متمرکز و مستقر تأویلی استوار است و این تأویل هم دو یا چند سویه بیشتر ندارد کانون

و با فعال کردن آن، فضایی متخیل و متفرد ایجاد کند. بر آن است که افق زیباشناختی خواننده را به چالش گرفته 

در این فضا هر مالکی به فرد حامل آن محدود  های زیباشناختی فرافردی است.مدرن فاقد مالکفضای پست»

های زیباشناختی فرد نیستند اما افرادی که مالک ۀدقادر به فراتر رفتن از محدو خودیخودبهها مالک شود.می

اعضای آن  موردتوافقمشابهی  یشوبکمهای ها مالکدهند که در آنمحافلی را تشکیل می عمالً مشابهی دارند 

 .(163: 1381 )بازرگانی، «گیردمحفل قرار می

 روم / که شناورند بر کف دست توهای مختلفی از تو میبه سمت چهره _

 .(39: 1392 )باباچاهی، و...های مختلفی از تگردم / با چهرهتو جدا به خانه برمی و با

 .(57: 1381 ،دارانگله... )نگاتیو منم / در تاریکی ظاهرم کنمن  _

 1374 )چایچی، است... خیزم / در کنار بسترم / از گریه / مشتی استخوان بر جای ماندهبرمی _

:12). 

مشتی استخوان هایی مختلف از تو، نگاتیوِ خود بودن، باقی ماندن هایی که بر کف دست شناورند، چهرهچهره

به  روینازا. است مشاهدهقابل وفوربهشعری  ۀاز زیباشناختی و تعابیری نو هستند که در این گون ییهاجلوهاز گریه، 

عناصر زیباشناختی  کهاینپسامدرنیستی چنین تعابیری باشد کما  نمایی در شعررسد یکی از دالیل غریبنظر می

و هر شاعر و  شود( در این شعرها کمتر دیده میو...مرسوم، کنایات رایج  یهاتتشب استعارات آشنا، مثالً مشترک )

 زیباشناختی شخصی خود را دارند. ۀیا طیفی از شاعران محدود

 محلتعلیل بی -3-6

مدرن عبارتی است که دلیل یا نتیجه یا گذرگاه عبارت پیش از خود قرار انمایی در شعر پسیکی از دالیل غریب

بگیرد، گویی که هیچ  بر عهدهبتواند کیفیتی اغنایی و ایضاحی  –حتی  –که از حیث منطق شاعرانه آن گیرد بیمی

 فرایندرسد که این ند. به نظر میاارتباطی میان این دو واحد معنایی وجود ندارد، گر چه به یکدیگر مشروط شده
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فرض بر  اساساً مدرن ابیشتر شگردی زبانی باشد برای گذار از یک طیف معنایی به طیفی دیگر و چون در شعر پس

معنایی را باید از این منظر نگریست و نباید به دنبال همپوشانی  –همبستگی اجزای شعر نیست، این کنش زیباشناختی 

کند که برای عبارت پیش از ین وضعیت، عبارتی برای خواننده ایجاد تعلیل میدر ا دیگریانببهاین عبارات بود، 

 خود، محل و موجبیتی ندارد.

 های نفس تودوی / که سطرها با تکهمی قدرآنده  ۀروی خط / تا شمار ماندهیباقو تو /  _

 .(78: 1382 اصل،زنگ خطر را به صدا درآورد... )سرانی

 یک قانون در دو دیوانه چراکهکنند / با کت سیاه عوض می کت قرمز را _

 (117: 1383رود ... )رشیدیان،سازد / یکی از دیوار باال مییکی دیوار می

روی  ماندهیباق و تو،» پاسخی به سطر «های نفس توسطرها با تکه» ۀپیداست که در شعر نخست گزار کامالً

کت قرمز را با » تواند عبارتنمی متعارفاً «یک قانون در دو دیوانه... چراکه» نیست و یا در شعر دوم، عبارت «خط...

 .را کامل کند «کنندکت سیاه عوض می

 شکل نامتعارف و ژانرگریزی-4-1

دهد شکل و ژانر توضیح می ۀها را دربارمدرنیستانظر پس یخوببه «تمرکزگریزی»و  «تصادف»رسد که به نظر می

مدرن اتحول شکل در آثار پس ۀیک ضرورت مدرنیستی(، نقط ۀمثاببهبافت ارگانیک شعر ) زدایی از فرضو علیّت

( binary opposlionsهای دوگانه )کند؛ شکلی که در آرای پساساختارگرایان در برابر تقابلرا تبیین می

( که معنا را وابسته difference) «تفاوت»گیرد و ناظر است بر تئوری مشهور دریدا مبنی بر ساختارگرایان قرار می

هسته و حتی حضور و بروز شعر، که یک  کنندۀینتأمدیگر نه  ،مدرن شکلاداند. در شعر پسهای زبانی نمیبه نشانه

دلوز ی ژیل «ریزوم» ۀغیرشعری است. این عملکرد نظری –و تداخل واحدهای معنایی شعری  احتمال سیال از بافت

( (Gilles Deleuzeآورد که تفکر ریزومی را تفکری سیار می خاطر م( را به1995-1925) فیلسوف فرانسوی

 .(144: 1384،ن)ر.ک شایگامرکزی نیست ای و تکوار، شجرهتفکر درخت برخالفکه  نامدیمو چندمرکزی 

 فروشی آرمانام / مثل نئون در کتابهای تو از دست دادهمن تو را در چشم _

 (64: 1376، بفروش / روش / پت، پت، پت! )عبدالرضاییتابفروشی رمان / ابفروشان / 

 کردهر روز مثل یک کپسول / سر ساعت / و آب رویش / کسی فکر می _

 1377)تفتی، 0/  00کند عبور )قُلُپ( / از من می جورییناام چسبنده / و زمان پایی شدههشت

:43) 



11

5 
دی بر غریب نمایی در شعر پسا مدرنیستی ایران/ خواجاتپژوهشی: درآم-مقاله علمی  

 

 

خاموشی های فوق شکل شعر با تمهیدات شاعر نامتعارف شده است.) در شعر اول با به تصویر کشیدن در نمونه

فسخ  ینوعبهین ژانرگریزی . ا(/0/00 «قُلُپ» ۀفروشی و در شعر دوم با بصری کردن کلمچراغ یک کتاب

 امکانات تصویری و عینی. ساختار منسجم متن است و باز کرد درِ شعر به روی در خصوصدیدگاه مدرنیته 

 بت معناغی -4-2

های متعدد و متسلسل، انگار که سوژه غایب است و شاعر از چیزی سخن مدرن با وجود گزارهاگاه در اشعار پس

گوید، گویی شاعر بر آن است تا به عبث بودن معنا و یا نایافتگی آن گواهی اش چیزی نمیگوید که دربارهمی

سوژه یک کلیت مجزا نیست که حق داشته یا نداشته باشیم آن را از درون زبان بیرون بکشیم، » دیگربیانبهدهد، 

 .(79-80: 1377 )بارت، «بافدمی شدهدگرگوناندازه برعکس یک خأل است که نویسنده پیرامون آن سخنی بی

شگرد، نه در پی سردرگم مدرن این اگیرد اما در شعر پسموضوع شکل می ۀدر شعر سنتی و مدرن شعر در محدود

 کشد.شناختی را به میان میسوژه است که پای شکی هستی بودونبودتشکیک در  اساساً که کردن مخاطب،

دست از سر کتابخانه  اصالً خوانید / دست نگه دارید! / شما دارید شعری به نام دایره می _

 بردارید ...

 کتاب را باز کنید / لطفاً  توانید شعری از علی عبدالرضایی بخوانید /حاال می

 خوانید / پس دست نگه دارید /دیدید؟/ شما دارید شعری به نام دایره می

 خواهید ورق بزنید / افسوس! /این در را از هر طرف که می لطفاً

 (12: 1376اید... )عبدالرضایی،شما در انتهای شعری به نام دایره ایستاده

 یک کشتی دارد دریا به این بزرگی دریا به این بزرگی یک کشتی دارد / _

 یک دریا دارد کشتی به این بزرگی / کشتی به این بزرگی یک دریا دارد /

 ( 155: 1391کشتی بزرگی دارد دریا / دریای بزرگی دارد کشتی ... )باباچاهی،

خوانید شما دارید شعری به نام دایره می کندیماعالم  کهاینو شاعر با وجود  رودینمدر شعر نخست متن پیش 

کند. در شعر دوم هم تکرار و اشاره می تریقعمو انگار این غیبت معنا به غیبت معنایی  گویدشعری نمی عمالً 

 ینوعبهاین غیبت، کند. از همین سیاق تبعیت می «دریا به این بزرگی یک کشتی دارد»عبارت گردانیِ عکس

 شناسی است.هستی-ر یک بازی معناییامکان حضور خواننده د

 نگاریگذاری و وقوعفاصله-4-3
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شود و تالشی است برای توقف عامدانه در گذاری برای اولین بار با برتولت برشت در تئاتر تجربه میشگرد فاصله

افتد و شاعر مدرن هم کمابیش چنین اتفاقی میاجریان روایت و سهیم کردن بیننده در روند آن. در شعر پس

دهد و با مخاطب عمل نگارش خود توضیح می ۀکند و یا درباریا در جریان شعر توقف ایجاد می انحاءمختلفبه

در  تلقی کند. اعتباریبسنتی و مدرن فاصله بگیرد و مرز بین شعر و غیر شعر را  گوید تا از ساختار شعرسخن می

 گیرد.یک نظام ادبی متعارف به چالش می عنوانبهحقیقت شاعر با این کار شعر خود را 

 تواند برای صرف قهوه / چند دقیقه کتاب را ببندددر این لحظه خواننده می _

 .(21: 1380 )جمالی، جهت استراحت ذهن خواننده نوشته شده است... صرفاً /  پردهیانماین 

 اید!که بخواهم کسی بترسد / آقا یا خانمی که کتابم را خریدهآن اما بی _

 1380آید بایستد... )خواجات،جایی هستید که او امروز می یقهدقجا شوید / آخر بهکمی جا لطفاً

:59) 

شود تا با مخاطب، بیرون از بافت شعر سخن بگوید و شاعر از کسوت خود خارج می ذکرشدههای در نمونه

در شعر اول شاعر مخاطب خود گذاری، جایگاه خود را عامدانه به نفع ارتباط با مخاطب ترک کند. با این فاصله

! این تمهید در شود جاجابهخواهد که کمی کند و در شعر دوم شاعر از خواننده میرا به صرف قهوه دعوت می

کند که در حال یک بازی است که گیرد و انگار شاعر گوشزد میحقیقت دیدگاه استعالیی متن را به چالش می

 مخاطب هم در آن شریک است.

 آغاز و پایان نامتعارف -4-4

 مندی ساختاریگیرد و فرض غایتمخاطب را به چالش می عادات مدرن شروع و پایان نامتعارف،ادر شعر پس

شود و به همین ترتیب گویی که در نیمه رها گاه گویی که شعر از نیمه آغاز می دهد.شعر را مورد تردید قرار می

 ، چیزی که مرکز ندارد،دیگربیانبه. شود و در این میان ذهن مخاطب باید سطرهای نانوشته را کامل کندمی

 یابد.گیری از فرم انداموار بدین وضعیت دست میمدرن با فاصلهاو شعر پس موجبیت ابتدا و انتها هم ندارد

 آغاز شعر:

 حتی امید داشته که تلفن زنگ نزند / که پستچی بر در نکوبد / _

 (11: 1392که کبوتر بازنگردد...)سلحشور،

 منم فرضاًبدون قید و شرط / با خودت کنار بیایی / از ترس عنکبوتی که  کهاینمشروط به  _

 [...گذرد ]کنی برای تو از کوچه میکه فکر می /نیفتی در تهِ تابوتی 

 توانی / حتا چند قدم از خودت جلو بزنیاگر بخواهی اما می
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 پایان شعر:

 (16-17: 1388کنی اول به من / و بعد ... )باباچاهی،در لیوان آب سردی که تعارف می

 گویندگویند / یک عده آن حقیقت ناگفته را مییک عده آن حقیقت روشن را می _

 (95: 1374)براهنی، گویم / این را :من آن حقیقت ناگفتنی را می

 اشیینابجاعارف و نابگاه در پی به تصویر کشیدن نابگاهیِ جهان در آغاز است و این آغاز و پایان نامتانگار که 

 در پایان و ساخت شعر با این شگرد در تالش برای به تصویر کشیدن این موقعیت.

 ساخت کاذب -4-5

بندد که هر بخش آن ما را به فرم یک اثر زمانی شکل می فرم مواجهیم. ۀمدرن ما با شائبادر برخی از شعرهای پس

ها و اجزای اجرای فرم ممکن است مدرن نشانهااما در شعر پس؛ اتفاق بیفتد یتوالبهبخش بعدی داللت کند و این 

یکدیگر را کامل یا همپوشانی کنند. در ادبیات سنتی،  واقعبهکه اجزا اهری توهم فرم ایجاد کند بی آنظ ازنظرفقط 

سازی ارگانیک جای خود مدرن، فرمامسئله است، به عبارتی در شعر پسخوبی برای درک این  ۀایهام تناسب نمون

 دهد.را به بازی بصری فرمیک می

 قبل فکر کنم ]...[ ۀپنج دقیقوام / که به چهلهزار سال دیر به فکر افتاده _

 آوریم / و کج راه رفتن کودکدیگر هزار سال کم می ۀپنج دقیقوچهل

 .(44-45: 1380 ... )خواجات،چیزی را به یاد ما خواهد آورد

 رودآهن هم / که حاال به جایی نمییکی بود و یکی نبود / زیر گنبدی که / توی ایستگاه راه_

 / افتادیم توی حرف هم / و حرف بود که نیامده قرار است یک اتفاقی بیفتد؟ / ]...[

 سقوط کرده بودیم / و آهن بود / که از راه جدا شدیم / ما که دیگر قرار نیست

 .(44-45: 1380 همدیگر را ببینیم زیر گنبد کبود... )آرمات،

انتهای شعر و تکرار آن در  ...(ماهزار سال دیر به فکر افتادهنخست )واضح است که سطرهای آغازین شعر 

آهن و آهن و راه کنند. در شعر دوم نیز انتخاب ایستگاه راهساختی کاذب است چون یکدیگر را تکمیل نمی ۀنتیج

برای ساخت بافتی ارگانیک )همبسته( نیست چون تکرار این عناصر به همسویی با یکدیگر درنیامده و  و...و گنبد 

 .ندکنیمفقط به پیشبرد سخن شاعر و روند شعر کمک 

 گیرینتیجه
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مل مختلف است. این تحوالت که ریشه در عوا اخیر با تحوالت بسیاری مواجه بوده ۀشعر امروز ایران در دو سه ده

های پردامنه، به خلق شعرهایی متفاوت با آثار پیش از ورزیتجربه با جوان داشته،در درون و بیرون شاعران، اغلب 

 زمانی، در فضای شعری ایران رواج یافته و به ۀمهمی که در این بره هایخود منتهی شده است. یکی از جریان

هفتاد و هشتاد و حتی نود، در کانون توجه مخاطبان شعر  ۀها در دو دهشناسیگواهی نشریات و کتب شعر و جریان

 ۀدر جامع نوعی از شعروت باشد اما بهاش متفاچه ممکن است با نوع غربیمدرن است که گراگیرد شعر پسقرار می

 پذیرد.شود که با وجود همگرایی با مبدأ این جریان، از عناصر بومی و ایرانی هم چاشنی میادبی ایران اطالق می

نمایی بوده است که دالیل متعدد دارد و در این مدرن در ایران همیشه متهم به پیچیدگی و غریباحال شعر پساینبا

یک از عناوین بندی این مشکالت دست یافت و بدیهی است که هرقهمقاله تالش بر این بود که بتوان به طب

زبانی، معنایی،  ۀنمایی الاقل در چهار حیطین غریب. اهای دیگر خواهد بودبسط در پژوهشذکرشده قابل

هایی معطوف زبانی، شگرد ۀهایی در شعر امروز منجر شده است. در حیطزیباشناختی و فرم اتفاق افتاده و به نوآوری

دهد. از ( زبان آثار پسامدرنیستی را غیرمتعارف نشان میو...پردازی نظیر بازی زبانی، چندصدایی، لحنزبان )به 

های معنایی رایج دور کرده است. شعری را از سامانه ۀاین گون و...وارگی منظر معنایی، تکثرگرایی، بینامتنیت، جنون

 و...زدایی، زیباشناختی نو های شخصی و نامتعارف، آشنایییدگاه پسامدرنیستی به نشانهاز حیث زیباشناختی، د

دهد تا برای درک این آثار به تفسیر و تأویل نیاز افتد و سرانجام از نظر فرم، شکل نامتعارف، غیبت توجه نشان می

در شعر امروز را به چالش کشیده های متعارف در شعر پسامدرنیستی، فرم و...گذاری، ساخت کاذب معنا، فاصله

های ادبی رطب و مدرن هم مانند دیگر جریاناشعر پس بالطبع ای در فرم ایجاد کند.و بر آن است که تلقی تازه

شده از میان انبوهی از موارد های ذکرها و نامدفاع نیست و از این بابت نمونهو هر شعری ذیل این نام قابل یابسی دارد

شده است تا نشان بدهد که اهل ادب باید بکوشند تا به شکل آکادمیک به بررسی این جریان پرداخته مشابه انتخاب 

 های موجود برآیند.بندی بوطیقای آن در نمونهو به طبقه
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