

پست مدرنيسم و شعر معاصرايران

قدرت اله طاهري
عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور
چكيده
اگر آغاز شعر معاصر ايران را از انقالب مشروطه و به ويژه از ارائه تجربه نوآورانه نيما يوشيج
بدانيم ،شعر معاصر تا دهة هفتاد تحوالت متعددي را از سرگذرانده است؛ به طوري كه در اين
مدت نسبتاً طوالني ،شيوههاي گوناگون از روشهاي اعتدالي تا تندرو آزموده شده است .پس از
انقالب اسالمي ،به دليل اينكه دگرگونيهايي در عرصههاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ايجاد
شيوه هاي تازه شتاب بيشتري گرفت و شاعران جوان و حتي بعضي از سالخوردگان با
روگرداني از شيوههاي شعري شاعران شاخص قبل از انقالب ،تجربيات تازهاي ابراز داشتند.
جريان شعري پست مدرن ،در كنار ساير جريانهاي نوظهور از اوايل دهه هفتاد تكوين و تاكنون
نيز ادامه يافته است .اگر نوجوييهاي افراطي شاعراني مانند محمد مقدم ،هوشنگ ايراني ،يداله
رؤيايي و احمد رضا احمدي را گامهاي نخست تجربه شعري تندرو در شعر معاصر ايران
بدانيم ،تجربه شاعران پست مدرن دهه هفتاد را بايد گام دوم همان جنبش ناميد .شاعران اين
جريان با اتكا به نظريات ادبي غربي و گسست كامل از فرهنگ بومي و تجربيات ادبي دوران
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شده بود ،ضمن ايجاد تشكيك در الگوهاي زيبا شناختي دهههاي گذشته ،جستجو و آزمون

13

كالسيك و معاصر ،در حال آزمودن شيوهاي غريب و تازه هستند .از آنجا كه تغييرات بنيادين
در اشكال و روشهاي ادبي و هنري در نتيجه دگرگونيهاي بنيادين اجتماعي و فرهنگي است،
شكل گيري ،تداوم و بيش از همه توفيق جريان شعري مذكور در پرده ابهام است .در اين مقاله
سعي شده است ضمن تحليل علل جامعه شناختي به وجود آمدن اين جريان ،ويژگيهاي كلي
اشعار اين شاعران با نگاهي انتقادي تبيين شود.
کليد واژه :نقد ادبي ،شعر معاصر ،شعر پست مدرن.

مقدمه
جريان شعري "پست مدرن" كه از دهه هفتاد در ايران مطرح شده است ،بيش از آنكه در طول
و ادامه تحوالت ادبي داخلي باشد ،از طريق الگوبرداري از اشعار و نظريههاي ادبي غربي به
وجود آمده است .اصطالح پست مدرن در غرب با تمام ابهامات مفهومي و مصداقي خود ،ابتدا
در رشتههايي مانند معماري ،فلسفه ،جامعهشناسي و علوم سياسي مطرح شد و پس از آن در
13


ادبيات جهاني به معاني و مفاهيمي كامالً متفاوت و گاه حتي بسيار دور از هم به كار رفته
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عالم هنر ،به ويژه ادبيات داستاني و شعر نيز مورد توجه قرار گرفت .اين اصطالح اخيراً در
است .به طور مثال ،آن را به عنوان" اسطوره ،تناوب زماني ـ زمانمندي ،وضعيت ،تجربه،
آگاهي و شعر يا وجدان تاريخي ،قريحه ،فضا و حال و هواي فكري ،بحران ،گفتمان ،نظريه
شاعرانه ،عقبنشيني و رسالت يا برنامه و  ...دانستهاند( ".نوذري :1811،ص  )144-144اما
آنچه در بادي امر از اين اصطالح ميتوان فهميد ،اين است كه به مرحلهاي «فراتر» از
"مدرنيته" اشاره مي كند .هر چند تا كنون تعريف دقيق و قابل تعميمي ازخود مدرنيته نيز
عرضه نشده است،براي درک بهتر مدرنيته مي توان ابتدا خاستگاه اجتماعي آن را مورد توجه و
بررسي قرار داد .مشهور است كه دوران مدرنيته را عصر استيالي "خرد" دانسته اند؛ عصري
كه پس از دوران نوزايي (رنسانس) بر جهان غرب حاكم شد و ميخواست با تأكيد بر "عقل
بشري" به جهان نظم و نظام بخشد .البته در طول قرون نوزدهم و بيستم كه اوج استيالي عصر
مدرنيته بود ،آرمان هاي آن تحقق نيافت و عالوه بر دو جنگ ويرانگر جهاني ،فقر و بي عدالتي
نيز گسترش يافت .انتقاداتي كه متفكراني مانند ژان فرانسوا ليوتار ،ژاک دريدا و ميشل فوكو به
دوران مدرنيته داشته اند،فلسفه پست مدرنيستي( )Postmodern Philosophyتلقي گرديد.

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

البته بايد گفت ريشه اين تفكر را قبل از آراي ليوتار ،دريدا و فوكو ،بايد در نظريه نسبيت
( )Relativityانيشتين،عدم قطعيت()Indeterminacyهايزنبرگ و

شيء شدگي

( )Reificationهايدگر و به ويژه آراي نيچه جستجو كرد .نيچه احتماالً نخستين متفكري بود
كه بر اصول مدرنيسم و به خصوص خرد نوين( )Modern Reasonحمله كرد .به نظر او
" بشر با تكيه بر عقل كانتي ساير احساسات و غرايز خود را ناديده گرفته و محصول اين خرد
جز جنگ و ويراني نبوده است( ".احمدي :1811،ص  )212اين تفكر در واقع ،محصول فريب
بزرگي بود كه بلوک شرق توتاليتار و غرب بورژوازي تحت عنوان جهان مدرن به خورد ملتها
ميداد .بلوک شرق خود را وارث حقيقت مطلق ،عدالت و رهايي ميدانست و انسان و اراده
فردي او را در پاي ايدئولوژي قرباني ميكرد .از طرف ديگر ،غرب سرمايهداري نيز با اتكا به
خرد ابزاري( ،)Instrumental Reasonانسان را به بردگي مدرن كشانده بود؛ بنابراين ،در
هر دو نظام ،انسان از ماهيت خود تهي و به موجودي بياراده بدل شده بود .در نتيجه ،شكل-
گيري و گسترش تفكر پست مدرنيستي به منزله طغيان انسان غربي براي پاره كردن قيد و
بندهايي است كه بر پاي او بسته شده بود .بيجهت نيست كه انگارههاي اصلي اين تفكر را
عقل ستيزي ،عدم باور به امور يقيني و نفي قطعيت تشكيل مي دهد .دومينيك استريناتي اين
پديده را محصول وضع خاص جوامع سرمايهداري و صنعتي غرب ميداند كه به دليل رواج
هويتهاي شخصي و جمعي به وجود آمده است( .نوذري :1811 ،ص)442-441
در هنرهايي كه از تفكر پست مدرنيستي مايه ميگيرند ،شكل و زبان اهميت بيشتري
مييابد و در نتيجه كيفياتي مانند استعدادهاي هنري ،صميميت هنري ،همبستگي و انسجام،
ارزش واقعگرايي ،عمق و ژرفاي فكري و روايتهاي كالن( )High Narrationدر معرض
تضعيف يا فروپاشي قرار ميگيرد .به همين علت ،در غرب نيز هنر پست مدرنيستي ،منتقدان
جدي دارد .به طور مثال ،تري ايگلتون درباره نتايج و دستاوردهاي آن ميگويد" :فرهنگ
پسامدرن پيكرهاي غني ،با تهور و نشاط انگيز در تمام گستره هنر آفريده است و بيش از
سهمش آثار مبتذل توليد كرده است .زيرپاي تعدادي از مسلمات خودپسندانه را خالي كرده،
برخي از تماميتهاي پارا نويايي را شكسته ،برخي از پاكدامنيهاي سخت محافظت شده را
آلوده كرده ،برخي از هنجارهاي سركوبگر را به هم ريخته ،برخي بنيادهاي به ظاهر مستحكم
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مصرفگرايي و اشباع رسانهاي ،ظهور مشاغل طبقه متوسط و ايجاد بازارهاي مصرف و زوال
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را به لرزه افكنده است( ".پارسا:1811،ص)12
تأكيد فالسفه پست مدرن به زبان  -كه ادعا ميكنند چيزي وراي آن وجود ندارد-
(همان،ص )11در عالم هنر سوء برداشتهايي به وجود آورده است؛ تا جايي كه شعر را نوعي
"بازي با زبان"(براهني :1811 ،ص )114ميدانند .حال اگر زبان به جز ابزار تفنن نباشد و
شاعر اين رهنمود ميشل فوكو را نيز بپذيرد كه شاعر در جهان معاصر نبايد به دفاع از
آرمانهاي توده بپردازد و با قدرتهاي حاكم نيز نبايد كاري داشته باشد (،سعيد :1811،ص-18
 )11هنر ،ارزش و اعتبار و مسئوليت اجتماعي خود را از دست خواهد داد .به نظر مي رسد
مسئوليت زدايي از شعر و محدود كردن آن به عنوان هنر زباني صرفاً زيبا ،از جمله احكام خود
محورانه اي است كه پست مدرنيستها براي رويگرداني از هنر و تفكر مدرن صادر كرده اند .به
همين دليل ،بعضي از منتقدان غربي نيز به تفكر و هنر پست مدرنيستي به ديده ترديد
مي نگرند؛ چرا كه به نظر آنان ،اين تفكر بيش از آنكه در پي نوجويي و خالقيت فلسفي و
هنري باشد ،به منزله ابزاري بوده است براي در هم شكستن مقاومت تودهها در برابر نظام
11


سرمايه داري( .پارسا :1819،ص )18در واقع ،مي توان گفت تفكر پست مدرنيستي ،با تردستي
تمام" ،راديكاليسم كالمي" را جايگزين "عمل راديكاليستي" ميكند تا بدين وسيله در حفظ

فصلنامه پژوهشهاي ادبي شماره  ، 8تابستان 3181

وضعيت موجود ،بيش از پيش توانايي خود را تداوم بخشد .مي دانيم پست مدرنيسم با
رويكردهاي متفاوت آن ابتدا در جوامع سرمايه داري مطرح شده است .جهان سرمايه داري با
طرح چنين تفكرات و دامن زدن به هنرهاي برآمده از آن ،مي كوشد مبارزات بنياد گرايانه
مخالفان خود را به چالش با متن و زبان سوق دهد.
درباره چگونگي شكل گيري ،رويكرد و كاركردهاي تفكر و هنر پست مدرنيستي  ،بيش
از اين مي توان سخن گفت .پيداست اگرچه بحثهاي فوق در جاي خويش ارزشمند است ،از
حوصله اين مقال بيرون است .شعر پست مدرن غربي ،با توجه به مسائل نوظهور؛ به ويژه بعد
از نمايان شدن اشكاالت و نواقص اساسي دوره مدرنيته ،به وجود آمد .شاعران اين مكتب از
هر آنچه در دوران مدرنيته بر آنها تأكيد مي شد ،آگاهانه دوري كردند .بنابراين ،مي توان گفت
"شعر پست مدرن ،شعري است كه در آن ،شكل و زبان اعتبار ويژه اي مي يابند و انسجام،
معاني و روايتهاي كالن در معرض فروپاشي قرار مي گيرند".

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

نسبت شعر پست مدرنيستي و بافت فرهنگي جامعه ايران
اگر شعر و هنر پست مدرنيستي در غرب به دليل ريشه داشتن در تحوالت فلسفي ،سياسي،
اجتماعي ،اقتصادي و صنعتي آن از اصالتي نسبي برخوردار باشد ،اصل وجود آن در جوامع
شرقي مانند جامعه ايران كه هنوز دوران مدرنيته را -آن چنان كه در غرب تحقق يافته-
تجربه نكرده است ،كمي نا به هنگام به نظر ميرسد .جامعه ما كه تنها عوارض محدودي از
مدرنيته را به خود ديده ،هنوز درگير سنت و مؤلفههاي سخت و انكارناپذير آن است؛ به
طوري كه تالش براي كنار آمدن با عناصر نامتجانس و كاستن از آفتهاي "ناموزوني فرهنگي و
اجتماعي" ،وضعيت فعلي جامعه ما را رقم زده است .بنابراين ،آيا در اين وضعيت از پست
مدرنيسم سخن گفتن و خلق آثاري كه كمترين سنخيتي با جامعه كنوني ندارند ،كمي عجوالنه
و سطحي نگرانه نيست؟ شاعري كه خود به عنوان پاره اي از پيكره عظيم اجتماع در حال
توسعه ،نه تنها در ذهنيت ،بلكه حتي در شيوه هاي معيشت ،هنوز پابست سنتهاي دير پاست،
چگونه مي تواند انگاره هاي در هم پيچيده و پيشرو تفكر پست مدرن را در عالم ذهن خود
هضم نمايد؟ از اين گذشته ،اگر شاعراني از طريق مطالعات عميق و يا زيستن در جوامع غربي،
اين انديشه ها را دروني خويش كرده باشند ،آيا مخاطبان آنها توان جذب و بهره گيري از آثار
شان را دارند؟ اگر اين نظريه عمومي را بپذيريم كه هنرمندان و شاعران به منزله زبان گوياي
نخواهد بود.
در كنار اين اِشكال ذاتي ،تفكر پست مدرن و هنر هاي برآمده از آن بيشتر از طريق
ترجمه در جامعه علمي و ادبي ايران رواج يافته است و شاعران اين جريان به كمك مترجمان
با اين انديشه ها آشنا شده اند .عالوه بر اينكه ممكن است مترجم قدرت فهم متن اصلي را
نداشته باشد ،استفاده كنندگان از آن متن؛ يعني شاعران جوان نيز ممكن است نسبت به نظريات
دركي ناقص داشته باشند .در گفتهها و نوشتههاي اين شاعران ،بارها به مؤلفههايي مانند شعر
چند صدايي ،مرگ مؤلف ،سفيد نويسي و سفيد خواني ،ساخت شكني ،بيمعنايي ،تأويل متن
و هرمنوتيك اشاره ميشود .اما به طور مثال ،آنچه در نظريات غربي از "معناگريزي" مراد
مي شود ،با برداشت اين شاعران كامالً متفاوت است .در شعر پست مدرن غربي ،متن به
گونهاي است كه از برداشت معناي واحد ،خود را گريزان ميسازد تا هالهاي از معاني ممكن و
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مردم زمانه شان هستند ،ناهمزباني شاعران پست مدرن با مخاطبان عصر خود ،توجيه پذير
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احتمالي پديدار گردد .در اين آثار بين عناصر متن ،روابط عميق صوري و زباني وجود دارد كه
باعث ابهام هنري مي شود و هر دالي به مدلولهايي گوناگون داللت ميكند و خواننده با توجه
به تجربه ذهني خود به كشف معاني احتمالي متن مبادرت ميورزد .حال آنكه در بسياري از
اشعار شاعران پست مدرن ايراني ،متن از چند معنايي به مطلق بيمعنايي و مهمل بودن مبدل
ميشود .برخالف متنهاي پست مدرنيستي غربي كه خواننده با آن چالش دارد تا به تأويل و
برداشتي فردي برسد ،در اين شعرها خود شاعر با متن چالش مي كند؛ چالشي كه جز در هم
ريختن نحو ،ساختمان واژگان و طرد معناهاي معهود ،ثمري به همراه ندارد.
همچنين ،به نظر ميرسد نظريههاي ادبي وارداتي هنوز چنانكه بايد در جامعه ما هضم
نشده است و شاعران در برخورد با آنها در مرحله شيفتگي به سر ميبرند و آثاري كه با اتكا به
اين نظريهها توليد ميشود ،سطحي ،خام و زمخت به نظر ميرسند.
جريان شعري پست مدرن
13


رضا براهني مت عاقب ترجمه آثار فلسفي و ادبي غربي در سالهاي نخست دهه هفتاد و داغ شدن
مباحث فلسفي و سياسي جديد ،جريان شعري تازه اي با عنوان "پست مدرن" مطرح كرد و
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با تربيت شاگردان جوان و سرودن يك مجموعه شعري به نام «خطاب به پروانهها» به اين
جريان دامن زد .علي باباچاهي نيز با طرح «شعر پسانيمايي» ،به عنوان روايت چهارم از شعر
معاصر ايران ،مدعي رهبري اين جريان است( .باباچاهي :1814،ص )128و اكبر اكسير نيز در
مؤخّره مجموعه "بفرماييد بنشينيد صندلي عزيز" از شعر "فرانو" سخن گفته
است(.اكسير)104-98 :1832،
بايد ياد آوري كرد مطالبي كه شاعران جريان مذكور درباره اصول ،معيارها و موازين شعر
خود مي گويند ،بي شباهت به مكاتب آوانگارد ادبي غربي به ويژه دادائيسم و سوررئاليسم
نيست؛ مكاتبي كه تأثير خود را بر شاعران ايراني نوجو در دهه هاي گذشته به خوبي نشان داده
بود .تجربياتي كه شاعراني مانند محمد مقدم ،هوشنگ ايراني ،يداله رؤيايي و احمدرضا
احمدي ارائه مي كردند ،الگو برداري مستقيم از همين مكاتب بود .اگرچه تقليد ناشيانه
شاعران مذكور از مكاتب ياد شده جز تمسخر و استهزا مخالفان ،محصول ديگري نداشت،
برخورد تقريباً منطقي شاعراني مانند احمدرضا احمدي و يداله رؤيايي با اين مكتبها  -كه دو

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

شاخه شعر موج نو و حجم را به وجود آورد  -نيز در جامعه ادبي ايران پذيرفته نشد .بسياري
از نظريه هايي كه شاعران پست مدرن امروزي ايران از آنها سخن مي گويند و نيز ويژگيهاي
اساسي شعرشان را ،مي توان در تجربيات جنبش نخست آوانگارد ايران مشاهده كرد.
يداله رؤيايي خود درباره شباهتهاي اساسي شعرجوانان اين دهه با شعرحجم مي گويد":
نسل پس از انقالب وقتي شعر قبل از انقالب را كشف ميكند ،تازه به شعر حجم مي رسد و
شعر حجم كه فارغ از تعهد بود و فارغ از مبارزات سياسي ،بيشتر به جهت آوانگارد بودنش
اسلحه ديگري ميداد تا اين نسل نگاه تازهاي به ايدئولوژيها بكند  ...و اينكه ميبينيد موج
سوم در اشتراكش با شعر حجم ،يكي از مظاهر زاينده شعر معاصر است ،به جهت اين است كه
شاعران از توضيح و تشريح خسته شدهاند ،رسيدهاند به نوعي ايجاز ،و ايجاز يكي از خطوط
اساسي شعر حجم است(".براهني : 1811،ص)129
اغلب شاعران مدعي پست مدرن بر اين باورند كه شعر نيمايي و غيرنيمايي (شاملويي)
به مرحله اشباع رسيده است و جستجوي راه و شيوهاي نوين ،شعر معاصر فارسي را از بحران
و بن بست رها خواهد كرد .هرچند اين نگراني ،ميتواند به حق باشد ،آنچه به عنوان هنر
جديد ارائه ميشود ،بايد از ويژگيهاي ساختاري ،زباني و محتوايي قابل دفاعي نيز برخوردار
باشد.
خود موفق نبوده است .دليل عدم توفيق آنان ،در اين نكته مهم است كه شعرشان محصول
حادثه ذهني و شهود شاعرانه نيست ،بلكه با وقوف ،آگاهي و قصد قبلي و با نظر داشتن
نظريات ادبي جديد ،شعرها را ميسازند .به همين علت ،شعرآنان از هر نوع شور و حال خالي
است ونمي تواند حتي مخاطبان حرفهاي را نيز به سوي خود جذب كند .علي اكبر ترابي درباره
علت عدم توفيق آنان مي گويد" :بيگفتگو ،تا زماني كه شاعر و مردم به دو زبان مختلف
صحبت ميكنند و به ويژه در جايي كه شاعري در بند خويش است و معيارهاي ادبي و زباني
و فكري و فرهنگي پيشرو جامعه را به هيچ ميگيرد و تركيبات و جمالت نامفهومي را به
صرف اينكه براي تنها خود او ،يا براي اطرافيان او كه شمارشان از تعداد انگشتان دست تجاوز
نميكند ،مفهومند ،به جامعه و ادب جامعه تحميل ميكند ،شگفتآور نخواهد بود كه مردم
شعر او را و شاعراني مانند او را  ...جدي نگيرند و سروده شان را «سر و صدايي زياد براي


فصلنامه پژوهشهاي ادبي ،شماره  ، 8تابستان 3181

حداقل در مدت يك دههاي كه از طرح و ارائه اين نوع اشعار گذشته ،در جذب مخاطبان

13

هيچ» يا «صدايي در گورستان» بدانند(".ترابي :1844 ،ص)13
دانستن تئوريهاي ادبي جديد هرچند براي شاعر الزم است ،شرط كافي نيست .تا زماني
كه نظريه ها با اوضاع فرهنگي شاعر تطبيق و به عوالم دروني او راه نيافته باشد ،تالش براي
سرودن شعر با تكيه بر آنها ،به منزله گسستن از اصليترين ركن شاعري؛ يعني «شهود شاعرانه»
خواهد بود .گرايش افراطي اين شاعران به نظريات ادبي جديد انتقادات فراواني به دنبال داشته
است .به گونهاي كه حتي شاعر فرمگرايي مانند منوچهر آتشي را به عكسالعمل انكارآميز
واداشته است(.آتشي :1814،ص)10
شاعران مشهور اين جريان عبارتند از :رضا براهني( خطاب به پروانهها و چرا من ديگر
شاعر نيمايي نيستم ،)1811،علي باباچاهي(نم نم بارانم 1811 ،و عقل عذابم ميدهد ،)1819
نازنين نظام شهيدي(ماه را روشن كن ،1849،بر سهشنبهها برف باريده است 1812،و من معاصر
بادها هستم  ،)1811رزا جمالي(اين مرده سيب نيست،يا خيار است يا گالبي ،1811،دهن كجي
به تو 1811،و براي ادامه اين ماجراي پليسي قهوهاي دم كردم ،)1830،علي عبدالرضايي(پاريس
18


در رنو ،1819،اين گربه عزيز ،1811 ،جامعه ،1830،فيالبداهه ،)1819 ،شمس آقاجاني
(مخاطب اجباري ،)1811 ،رؤيا تفتي (سايههاي الي پوست ،)1811 ،پگاه احمدي (روي سل
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پاياني ،)1813 ،شيوا ارسطويي (گم ،)1811 ،عباس حبيبي بدرآبادي (از كليد تا آخر،)1811 ،
محمد آزرم (عكسهاي منتشرنشده ،)1811 ،روزبه حسيني (يك توي هزار معني گرفته من،
 ،)1811شاهين باوي (آينه جا مانده در صدات ،)1813 ،شهاب مقربين (كلمات چون دقيقهها،
 ،)1812سهيال ميرزايي (يك سين جا ماندهام ،)1811 ،ساعد.ا .احمدي (خواب ابرروي
شانه هاي تو ،)1811 ،آرش جودكي (دريا تعبير خوابهاي ماست ،)1812 ،افشين
بابازاده (صبحانه در موقعيتي بهتر ،)1811 ،فريبا صديقيم (تعويق مياندازيم تا كي،)1811 ،
سعيد آرمات (برخاک مشتي پرنده و صدا )1814 ،و عليرضا حسن آبيز (نگهدار بايد پياده
شويم)1811 ،
ويژگيهاي کلي جريان شعري پست مدرن ايران
محتوا
شاعران پست مدرن با طرح ايده "عدم تفكيك فرم از محتوا" (باباچاهي :1814،ص )80و

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

تأكيد بر زبان شعر كه از طريق شورش و سرپيچي از نظامهاي مألوف آن به آفرينش شعر
مي پردازند ،عمالً «محتوا» ،به ويژه موضوعات كلي و عام را از فضاي شعر خارج ميكنند.
آنان به شدت با ارجاعي شدن زبان شعر مخالفت مي ورزند و بر اين باور هستند كه زبان شعر
نبايد به غير از خود به معنايي بيروني داللت نمايد .بنابراين ،به نظر آنان "شعر امروز را بايد
بيرون از قواعد و اسلوبهاي ادبي و خارج از آنچه موضوع معرفت (محتوا) واقع ميشود،
ارزشگذاري كرد .وظيفه شعر نه بيان مفاخره آميز مفاهيم كلي ،بلكه عمدتاً عرضه ماهرانه حس
و حالتي است كه در وصف نميگنجد و گاه وراي فهم و درک منطقي ماست و اين همه به
كاركرد ويژه زبان برمي گردد ( ".باباچاهي:1811،جلد اول ،ص )814اما به نظر ميرسد هر
درک و استنباطي كه از شعر داشته باشيم ،به هر صورت توجيه كننده «نامفهومي» آن نخواهد
بود؛ زيرا شعر در انتزاعيترين حاالت نميتواند ويژگي «آگاهيبخشي» خود را فراموش كند.
به اين دليل ساده كه اين هنر تالش براي بازشناسي ،تعريف و تبيين جهانهاي ناشناخته
(حوادث ذهني) به كمك زبان است .اگر شعر به جاي روشن نمودن نسبي فضاي تيره و
ناشناخته تجربيات دروني ،آنها را مبهمتر نمايد ،از رسالت اساسي خود فاصله گرفته است.
بنابراين ،باهيچ توجيهي نميتوان حضور «معنا» را درشعر ناديده گرفت.چنانكه بودلر
مي گويد" :بايد شاعر بود ،حتي در نثر و شعر واقعي اگر قالب ظاهري خود را از دست بدهد،
احساسِِِِِ بخشي از زيبايي متن ادبي ،در گرو درک يكي از معاني احتمالي آن است.
در شعرهايي مانند قطعه زير به دليل هنجارشكنيهاي افراطي در نحو زبان ،معنا به قدري
به حاشيه رانده ميشود كه متن به مرز بيمعنايي ميرسد:
پيش از تولد تو بود که من عاشق تو شدم  /گل ميچكيد
 /و از زمين پرتاپ ميروم يا ميپرم  /و عمه من از مفرغ و يا
پاپيروس ميخوابد  /از دوست داشتنيتر از با نيست  /خوردم
مرا به خواب دوش مرا خوردهاي گل ميچكد.
(براهني ،خطاب به پروانهها :3131 ،ص)33
شمس آقاجاني در توجيه بيمعنايي چنين شعرهايي ميگويد" :يك جمله بيمعنا در شعر
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ممكن است عميقترين لحظههاي حسي شعر باشد و حتي در زندگي روزمره بسيار اتفاق افتاده
كه در حسيترين لحظات و در ناخودآگاهي كامل ،مواردي پيش ميآيد كه زبان به لكنت افتاده
و صرف و نحو و مفهوم كامالً مخدوش ميشود و حتي مجبور به سكوت و قطع ميگردد .در
هر صورت جنبه داللي آن تشديد شده ،نشانه موقعيتهاي خاص لحظه ميشود .لحظاتي چون
خشم ،مرگ و  ...فكر ميكنيم اين جنبه كمتر مورد توجه شعر ما قرار گرفته است( ".باباچاهي،
:1830ج ،2ص)2،1121
جمله بي معنايي كه به نظر شاعر و منتقد فوق مي تواند عميقترين لحظه هاي حسي شعر
را بازتاب دهد ،آيا قادر خواهد بود در خواننده خود نيز همان احساس را به وجود آورد؟
سهيم شدن در تجربه و احساس ناب شاعر ،بدون درک بخشي از معناي متن كه در كسوت
زبان جلوه مي يابد ،ميسر نخواهد بود .اين زبان ،در مجازي ترين صورت خويش ،بايد
پيوندخود را با صورتها و معاني تثبيت شده كه در بين گويشوران يك جامعه زباني قابل فهم
است ،حفظ كرده باشد؛ وگرنه امكان هر نوع ارتباطي ميان متن و خواننده خود به خود گسسته
14


مي شود .به همين دليل ،شايد بتوان گفت نه آن شعر ،شعر است و نه نظريه اي كه در پي
توجيه آن مطرح شده است ،نظريه اي قابل دفاع.
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نظير شعر بيمفهومي مانند قطعه زير در آثار اين شاعران كم نيست؛ شعرهايي كه گويي
فقط براي غافلگيري خواننده از طريق پرشهاي ناگهاني ،جمالت ناقص و غايب نمودن بخشي
از عناصر زباني به وجود ميآيند .همه اين شگردها به منظور ايجاد تكثر معنايي و شركت
خواننده در آفرينش معنا صورت ميگيرد؛ فرايندي كه آن را علي باباچاهي "سفيد خواني" متن
ناميده است( .باباچاهي :1814،ص)182
اين عكس پاره پاره  /با چشمهاي تيره و بعداً که رد پاي
تو را  /با دهن پيش از اين و از اين پس  /که هر دقيقه اسم تو
را  /نه اصالً  /تو حق اينكه کارد بر گلوي کسي  /يا مثل
رودخانهاي که جسدهاي کاغذي از دوردست  /به دريا  /در
خواب هم اجازه نداري که سايه شمشيرت را  /گيرم اداي
زندگي هست و  /از اينجورکارها...

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

(بابا چاهي ،نم نم بارانم :3133،ص)33-33
تخيّل
در حوزه صور خيال ،در شعر شاعران اين جريان تغييرات بنياديني صورت گرفته است و گاه
به بهانه دوري از تصوير آفرينيهاي تكراري ،فضاي شعر آنها از هر نوع صورت خيالي تهي
شده است .از آنجا كه اين شاعران همواره بر متمايز بودن هنر خود از تجربيات پيشين اصرار
ميورزند ،از تصويرپردازيهاي معمول فاصله ميگيرند" .تأكيد بر تصوير محوري در شكل
استعاره و تشبيه و نماد و استفاده بيرويه از صفتهاي تصوير ساز ،از ويژگي شعر غيرنيمايي (و
نيمايي) است .اما شاعران پسانيمايي همچون مدرنيستها و فرماليستهاي روس با استعاره پردازي
ميانه خوبي ندارند و به دليل اشباع شدگي شعر معاصر از استعاره و تشبيه ،امور ذهني را به
مدد كاركردهاي زبان شعر ،عيني و قابل رؤيت ميسازند و به عناصري كه نشان دهنده
ارزشهاي ثابتي هستند ،بيعالقهاند .بازيگوشي زباني در شعر پسانيمايي ،نه قاتل ذخيرههاي
فرهنگي لغات ،بلكه عامل به تأخير انداختن معنا و در نتيجه خيالانگيزتر ساختن آن است".
(باباچاهي،كارنامه،ش،13ص)1
بنابراين ،در شعر اين شاعران ،با رفتارهاي ديگرگونه با زبان و هنجارشكني قواعد صرفي
و نحوي كه درنگ همراه با تعجب خواننده را به دنبال دارد ،خأل تصويرهاي خيالي پر ميشود

بر سر در سينما  /در پوستري رنگي  /از فيلمي  /که آن را
نديدهام  /او را  /وقتي که ديدم جا خورد  /از پوست خود آمد
بيرون  /سوار ماشين شد  /و در بين راه تهران ـ چالوس  /تا
آمدم پشت سر خودم را ترك کنم  /رودخانه مكث کرد /
ايستاد  /و چادر از سر شب افتاد  /با بيل هم نميشد از زمين
دل کند  /بعد هم  /غروب شد  /پنجرهاي ته دريا آتش گرفت...
(عبدالرضايي ،فيالبداهه :3133،ص)33-31
در كنار آفرينشهاي نامتعارف صورتهاي بياني ،تصاويري كه خلق ميكنند ،به دليل انتزاعي
بودن و پراكندگي بيش از اندازه آنها بر ابهام مخل اين اشعار مي افزايند و حلقه هاي ارتباطي
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خواننده را با متن قطع ميكنند .ذهن و قوه تخيـّل انسان با تمام بي كرانگي و وسعت ،قانونمند
است و براساس قواعدي مشخص خاصيتي را از يك پديده انتزاع كرده ،در كنار پديدهاي ديگر
قرار ميدهد .در خيال انگيز بودن زبان نامتعارف نيز ميتوان ترديد داشت ،زيرا اعجاب حاصل
از كشف رابطه خيالي دو پديده مجزا از هم كه خصلتي "ادعايي" دارد و نه حقيقي ،با شگفتي
برخورد با زبان نامعهود يكسان نيست .احساس شگفتي بهجت زايي كه از طريق يك صورت
خيالي در خواننده ايجاد ميشود ،محصول تالش ذهني وي براي درک رابطه ادعايي شاعر
است ،ولي شگفتي برخورد با زبان ديگرگون هر چند ممكن است تأمل و درنگ خواننده را در
پي داشته باشد ،انفعالي لذت بخش به او دست نخواهد داد .در قطعه زير پارهاي از عناصر
ضرور جمالت و نيز محور همنشيني و جانشيني زبان در هم ريخته شده است .شگفتي و
اعجابي كه در برخورد با اين متن به خواننده دست ميدهد ،به نظر نميرسد لذت بخش نيز
بوده باشد.
حاال که در سراشيبي افتادهام  /قدمهاي بلندي اگر بردارم،

13

حق دارم  /تو عجله که نداري  /هر طور که ميخواهد دلت را
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 /آن پايين اما انگار چيزي ،يا کسي که مرا  /و خاك تازهاي که
مرا  /و چند شاخه گل که مرا /اما اين طور هم که نميشود،
اصالً نمي شود  /الجرم ابرهاي اين طوري را  /پس ميزنم /
سراشيبيهاي اين طوري را  /خاك تازه اين طوري را  /و چند
شاخه گل اين طوري را  /تو عجله که نداري؟ ..
(بابا چاهي ،نم نم بارانم :3133،ص)334-333
ساختمان
يكي از موازين نقد ادبي كه در دوران معاصر به آن تأكيد فراوان ميشود ،ساختمندي اثر ادبي
است؛ به گونهاي كه اجزا و عناصر حاضر در متن در عين پراكندگي بايد با يكديگر پيوندي
ارگانيك داشته باشند .چنانكه لوسين گلدمن ميگويد" :ساختار؛ يعني نظام ،در هر نظام همه
اجزا به هم ربط دارد  ،به نحوي كه كاركرد هر جزء وابسته به كل نظام است  ...در هر نظام هيچ

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

جزئي نمي تواند بيرون از كار اجزا چنان كه هست باشد .به همين جهت كل نظام بدون درک
كاركرد اجزا قابل درک نيست( ".گلدمن:1849،ص  )9هنرمندان اصيل براي حفظ ساختار
متشكل اثر ادبي از شگردهاي متعددي استفاده ميكنند .پارهاي از اين شگردها وجودشان ذاتاً
تشكّل بخش است و انسجام و يكپارچگي متن را تضمين ميكنند .موسيقي بيروني (وزن ،قافيه
و رديف) ،روايت و مكالمه از اين جملهاند .پارهاي نيز به مدد خالقيت شاعر به انسجام متن
ياري ميرسانند .وقتي شاعر عناصر پراكندهاي مانند آواها ،واژگان ،صورتهاي نحوي و
تصاوير شعري را با مهارت از طريق شگردهايي نظير تكرار ،ايجاد توازن ،تقارن ،تقابل و تضاد،
تجانس و تناسب در بافت شعر وارد ميكند ،ساختار اثر هنري به نحو مطلوبي شكل ميگيرد.
آنچه بيش از فنون مذكور در شكلگيري ساختمان متن ادبي نقش اساسي دارد ،حفظ تأثر
اوليهاي است كه اثر با ضرب آهنگ آن آغاز شده است .اگر هنرمند بتواند حادثه ذهني اوليه را
تا پايان حفظ نمايد ،حتي اگر بر راز و رمزهاي هنري وقوف عميقي نداشته باشد ،خود به
خود تشكّل و ساختمندي اثر حفظ ميشود .به عبارت ديگر ،حفظ و تداوم تأثر اوليه باعث
احضار عناصر زباني همگرا و نزديك به موضوع اصل متن ،از ضمير ناخودآگاه شاعر و هنرمند
ميشود .به اين ترتيب شكل ذهني شعر كه عبارت است از "آن تصوير بزرگ و غيرقابل لمس
ذهني كه چندين تصوير كوچك ديگر در دايره ايهام و ابهام آن جان مييابند"
تغييراتي كه در ساختمان اشعار پست مدرن صورت گرفته است ،بر اساس نوعي آزمايش
و خطا و نيز تبعيت محض و ناشيانه از شعر پست مدرن غربي بوده است .با توجه به اينكه
نوآوري در اشكال هنري ريشه در تحوالت عميق اجتماعي و فرهنگي دارد و با تغيير ذهنيت
هنرمندان شكل آثار هنري نيز دگرگون ميشود ،نميتوان به اصالت تغييرات سطحي و
شتابزده اعتماد داشت.
توجه افراطي به اشكال نامتعارف هنري ،شايد به دليل فقدان انديشه و تفكر عميق در بين
اين شاعران است .در واقع ،ميتوان گفت بحران تفكر ،بحران اشكال هنري را نيز به وجود
آورده است و "گسستگي شكلها و ساختهاي گسسته و غيرمنطقي ،شكستن مباني واقعيت ،بي
معنايي ،استمداد از تأويل براي معنادار كردن اثر هنري و ويژگيهايي از اين دست ،بيگمان
نتيجه بحران دروني و بيايماني انسان جديد به يك اصل و سرگشتگي و فقدان جهان نگري
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(براهني:1830،ج،1ص )33به وجود ميآيد.
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ژرف اوست( ".عباسي:1813،ص )243
شاعران اين جريان ،شكل را در بيشكلي مطلق جستجو ميكنند و بر اين باورند پس از
در هم ريختن اجزا و عناصر هستي و در كنار يكديگر قرار دادن آنها ،شكلي جديد به وجود
ميآيد كه شباهتي به اشكال گذشته ندارد .در شعر زير پرشهاي نامعهود و نا به هنگام شكل
دروني آن را با مشكل مواجه ساخته است.
سبيل من ميزان نيست  /و همين تعادل دنيا را به هم خواهد
زد  /حاال تو چه ميگويي اگر از همين عصر  /خورشيد کج را
نشان بدهم  /و يخهاي پروندهها را  /که قطره قطره آب
مي شوند؟ آسمان پاريس را  /ـ که اين قدر تعريفش کردهاي ـ
 /مگرنه اين که يك در چوبي نجات داد  /که هيچ متعلقاتي
نداشت؟  /من سوررئاليست يك موش هستم  /که خيال ميکند
دمش را شناخته ـ اما  / ...راستي اين آژانها  /عجب سبيل مرتبي
11

دارند.



(خواجات ،جمهور :3184،ص)81-83
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رضا براهني كه رهبري اين جريان را برعهده گرفته است ،ميگويد" :ما ميگوييم زبان،
جهان و طبيعت بايد قطعه قطعه شود تا دوباره ساخته شود .شعر بايد واقعيت را تعطيل كند.
بخشي از واقعيت هم شكل ارگانيك شعر است ،آن نيز بايد به هم بخورد .روند بر هم زدن
همه عادتها در طول تاريخ هنر ،من جمله عادت مدرنيسم بايد دروني روند آفرينش شعر
شود( ".براهني:1811،ص  )114علي باباچاهي نيز كه خود را از جمله شاعران دوران
پسانيمايي ميداند ،در توجيه پراكندگي عناصر شعري اين دهه ميگويد" :در شعر پسانيمايي
ورود اشياء ،عناصر و حوادث غالباً غيرقابل پيشيبيني است .همانطور كه در زندگي عادي نيز
نميدانيم ساعتي بعد چه پيش مي آيد .بنابراين ،شعر ميتواند چند سطحي باشد و به ارگانيك
گرايي و به وحدت بخشي معمولي تن در ندهد( ".باباچاهي ،كارنامه،ش ،1ص)19
در شعر زير عناصر پراكندهاي ظهور كردهاند و چون شعر براساس يك حادثه ذهني
مشخص سروده نشده است ،ساختمان آن نيز يكپارچه و منسجم نيست.

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

از اين به بعد /سه چاهار بار در روز سربكشيد دوغ را در
هر دروغ /گريه را پهن کنيد وسط سرتان سرريز /سر بزنيد به
سرفههاي نيامده /من چرا فكر ميکنم اين خودکارهاي آبي
آبزيند /از پلهها که سرازير ميشوم /دستهايم را لنگه به لنگه/
ميپوشم /و دسته کليد آبزي ميشود.
(جمالي ،اين مرده سيب نيست يا خيار است يا گالبي :3133 ،ص)33-38
شعر اين دسته از شاعران به دليل پراكندگي و عدم انسجام الزم ،به گونهاي است كه به
راحتي ميتوان بخشهايي از آن را برداشت ،بدون اينكه در ساختمان شعر خللي ايجاد شود و
يا ميتوان بندهايي از چند شعر يك شاعر و حتي چند شاعر مختلف را در كنار يكديگر
نوشت ،بدون اينكه كسي متوجه شود متن ،حاصل ادغامي تفنني بوده است.
موسيقي
در اين جريان شعري دو گرايش متفاوت نسبت به وزن وجود دارد كه رضا براهني و علي
باباچاهي از آن دفاع ميكنند .رضا براهني با مجموعه «خطاب به پروانهها» و مقاله پاياني آن ،در
هنجارهاي مألوف زبان را كه ممكن است در كاربرد معمول ،نوعي وزن به خود بگيرد ،در هم
ميشكند .او بر اين باور است "فصل بيگانه نمايي شعر نيمايي نيز مثل بيگانه نمايي شعر
عروضي به پايان آمده است و هر چيزي كه تا اين درجه آشناي ما باشد ،نمي توان آن را غريب
كرده و از پروسه بيگانهگرداني گذراند .وزن نيمايي و وزن عروضي ،ريتمهاي بيوزن و كليه
ظرفيتهاي موسيقيايي زبان فارسي ،پيش وزنهاي شعرهايي هستند كه بايد به وجود بيايند .بايد
به كليشههاي وزني به ديده ترديد نگريست .وزن ،براي آنكه وزن شناخته شود ،بايد ابتدا در
"بيگانه" جلوه كند ،تا اصل بديع بيگانه گرداني و غريب سازي ،بيقاعده سازي و بديع سازي
در آن رعايت شده باشد؛ يعني شعر بايد "نو" باشد و شعر امروز فارسي خود را متعهد دائمي
اين نكته نكرده است كه نو را فقط در نيمايي بودن مطلق ببيند .شعر "نو" از نيما فراتر رفته
است ،حاال نويي نو است كه نوتر باشد( ".براهني:1811،ص )111
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مقام عمل و نظريه هر نوع وزن ،ريتم و آهنگ را در شعر زايد دانسته و براي «بيگانه نمايي»
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در قطعه نمونه زير كه قسمتي از شعر "پاروزني" رضا براهني است ،دستگاه صرفي و
نحوي زبان براي "نوتر" شدن در هم ريخته شده است و از هر نوع موسيقي نيز خالي است.
رقصيدم از تو بيرون پنهان شدم  /و بعد تو پنهان شدي /
گفتيم پيدايمان کنيد حاال /پنها نمينبود نم از پن تنها همين صدا
ميآمد  /پنها نمي نبودنم از پن تنها همين  /رقصيدن از تنم در
پنهان در سايههاي موزون در تبخير  /جستن تو را بهانه من نه /
گفتن تو را بهانه من نه  /پنها نمي نبودنم از پن  /و آرزوي
زيرزمين ثقبه سفالي زيرزمين ...
(براهني ،ماهنامه بيدار ،شماره  ،3ص )348
اما علي باباچاهي ،ناموزوني مطلق را در شعر نميپذيرد و بر اين باور است كه شعر
«پسانيمايي» به سمت تركيب اوزان مختلف و بهرهگيري از زبان ساده امروزي كه پيش از اين
فروغ فرخزاد شروع به تجربه آن كرده بود ،رفته است( .باباچاهي،كارنامه،ش ،12ص )1او معتقد


بن بست شعر امروز فارسي را باز ميكند و راه را براي آفرينش اشعار «چند صدايي» هموارتر
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است با توجه به استبداد تك وزني شعر نيمايي و اشباع شدگي بيوزني ،تركيب اوزان متعدد،
مينمايد .اغلب اشعاري كه در مجموعه «نم نم بارانم» آمدهاند ،چند وزن و حتي عباراتي
ناموزون دارند .قافيه و رديف و نيز تكرار عباراتي همسان در پايان بندها در پارهاي از اشعار به
كار رفتهاند.
وقتي درختهاي کنار خيابان با من حرف ميزنند  /من به
«شما» تبديل ميشوم  /و فكر ميکنم که زبان صرفاً براي بيان
واقعيت نيست  /ارجاع من به آنچه شما فكر ميکنيد نيست  /و
هر کسي ميتواند جاي مرا عوض کند در سراسر اين متن  /حتي
اگر مرا صدا نزني  /و در اواخر يك سطر نيمه تمام با اشارهاي
از دور  /فعالً که اتفاق عجيبي نيافتاده ست  /جز آنكه چشمهاي
تو را  /و پاکتي که هيچ وقت به مقصد نرسيد  /از پستچي که
بپرسي  /از درختهاي کنار خيابان که بپرسي  /از زنگ در ما که

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

بپرسي  /من به «شما» تبديل ميشوم ...
(بابا چاهي ،نم نم بارانم :3133،ص)81-81
زبان
زبان ،شاخصترين عنصر سبكي هر شاعر و يا هر دوره شعري است كه از طريق عناصر صوري
و محتوايي آن قابل مطالعه است .عنصر صوري زبان ،واژگان و تركيباتي است كه شاعر از ميان
امكانات بالفعل و بالقوه زباني خود برميگزيند و خالقيت او را همين "گزينش" آگاهانه رقم
ميزند .به عبارت ديگر " ،زبان يك شاعر آن نظام بياني است كه او از كل زبان ملي خود برمي
گزيند و تمهيدات آوايي ،نحوي و تصويري شعر خود را براساس و به اقتضاي آن نظم
ميبخشد( ".مختاري :1813،ص)32
هر نوع تغيير زبان شعر ،خود معلول دگرگوني ذهنيت ،انديشه و به طور كلي جهانبيني
شاعر است و تا زماني كه شاعر نگرش جديد در قياس با اسالف خويش نسبت به جهان و
انسان نداشته باشد ،نميتوان انتظار داشت ،زباني خاص بيافريند .روالن بارت ميگويد:
نميتوانبه گونهاي ديگر نوشت ،مگر آنكه به گونهاي ديگر فكر كرد .زيرا نوشتن همان
سازماندهي جهان است .همان انديشيدن است  ...بيهوده نيست كه از كسي كه خيال ندارد در
بيمعناست كسي تصور كند بدون تغيير ذهنيت شاعرانه و تنها با دگرگوني سطحي زبان،
مي توان به نوآوري رسيد .هر چند زبان ،تنها مالک ارزيابي نو شدن و درک اختالفات هر شعر
جديد با نمونههاي پيشين است ،اما تا زماني كه شاعر نتواند نگرش تازه نسبت به هستي داشته
باشد ،به زبان جديد نيز دست نخواهد يافت و درهمريختگي آگاهانه زبان براي نو شدن،
چيزي جز آنارشيسم زباني نخواهد بود .چنين تجربه اي را البته در سطحي بسيار محدود ،نيما
در اشعار نيمه سنتي و اشعار نو دوره هاي نخستين حيات ادبي خويش ،آزموده بود و بخشي از
ناهمواري زبان اين اشعار به دليل همين تجربيات تازه اوست .بخشي از دخل و تصرفات
مذكور را تقي پورنامداريان در " خانه ام ابري است" احصا نموده اند(.پورنامداريان:1811 ،ص
 )141-110آزموني كه به نظر مي رسد نيما قبل از آنكه منتقدان بازگو كنند ،به بي حاصلي آن
بايد پيبرده باشد .زيرا در اشعار پايان عمر او ،كمتر نشاني از تصرفات به چشم


فصلنامه پژوهشهاي ادبي ،شماره  ، 8تابستان 3181

انديشيدن خود بازنگري كند ،بخواهيم در نوشتن چنين كند؟" (فوكو :1811،ص )11بنابراين،
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مي خورد.
شاعران پست مدرن رفتار كامالً غيرمتعارفي با زبان دارند .آنها با به كارگيري نامتعارف و
غريب زبان ،نقش ارجاعي آن را كم رنگ و گاه محو مينمايند تا شعريت زبان برمال شود و
راه براي كشف معاني متفاوت و محتمل هموارتر گردد .زبان اين طيف از شاعران در عين
سادگي ،دشوار مينمايد .زيرا بدون واژهسازي و تركيب آفريني ،از طريق كاربرد نامعمول ،زبان
ساده را سخت ميكنند .يكي از ويژگيهاي بارز اين شعرها ،ايجازي است كه گاه به حد
ايجاز مخل مي رسد .حذفهاي عناصر زباني بدون قرينه لفظي و معنوي ،حذف حروف ،ساختن
افعال و مصادر جعلي ،فضاي اشعار را مبهم كرده است.
و ما نمي-

پيانو مي شپند يك شوپن به پشت پيانو

شنويم /و ما نميشنويم /و ما نميشنويم /و ما نميشنويم /و ما و
ما

و ما

ما نمي /شنويم
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و ما /نميشنويم
نميشنويم

نميشنويم /که مي شپند
 /...به پشت يك
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پن

و ما

شنويم

و

و يك شوپن به پشت يك

که مي /و  /و ما نميشنويم م م م م
نو ميشپند شوپن نميشپند

شو و

شوپن /نمي نمي نمي نمي نمي ش ميشپند و که

که ميشنويم

نميشنوي/ي ي ي م م.
(براهني ،خطاب به پروانهها)333 :3131،

عنصر "روايت"كه در اغلب گرايشهاي شعري دوران معاصر ديده ميشود ،از شعر
شاعران اين جريان حذف شده است و عالوه بر اينكه شكل دروني اشعار را سست كرده ،بر
ابهام فضاي شعرها نيز افزوده است .آنها با جديت تمام به نظريههاي زبانشناسي و ادبي غربي
براي توجيه و دفاع از اصالت هنري اشعارشان تكيه مي كنند .اينكه رضا براهني ،استاد و پيشرو
اين شاعران ميگويد":شعر سلطان بالمنازع اجراي زباني در خدمت هيچ چيز جز خودش
نيست"(براهني:1811،ص  ، )114آشكارا از متفكران غربي تأثير پذيرفته است .به طور مثال ،پل
ريكور نيز شعر را زبان در خدمت زبان و نوعي بازي زباني ميداند(.ريكور :1814،ص)12
اين شاعران با نفي زبان ادبي ،به زبان گفتاري نزديك مي شوند؛ ولي در همين زبان گفتار
نيز تصرف و عالوه بر ناديده گرفتن قواعد صرفي و نحوي و بر هم ريختن محورهاي هم-

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

نشيني و جانشيني كلمات ،به بهانه شركت دادن خواننده در توليد و بازآفريني معنا ،پاره اي از
اجزاي ضرور كالم را حذف مي كنند.
کبريت ميکشي  /و خانهاي آتش گرفته را پشت سر خود
 /تمثيلي در کار نيست  /تو عيناً خانهاي آتش گرفته را  /وقتي
که دور ميشوي  /از دور دور ميشوي از دورتر  /از
چشمهاي خودت دور ميشوي  /از دستهاي خودت که قوطي
کبريتي را  /و با نگفتن اينكه چرا ميگويي  /از واقعيت ديگري
حرف مي زني  /از حادثه در حال وقوع  /افقها را درهم
ميآميزي  /و کشف ميکني که تابه کجا  /و با نگفتن اينكه چرا
 /قوطي کبريتي را ...
(بابا چاهي ،نم نم بارانم :3133،ص)343-348
دخل و تصرف افراطي در زبان ،موجب قطع ارتباط مؤثر خوانندگان با متن اشعار آنها
شده است .به نظر مي آيد بحران مخاطب در شعر دهه هفتاد كه به كرات از سوي منتقدان و
حتي پيروان اين جريان ابراز شده است ،ريشه در زبان نامألوف و در هم ريخته شعر آنان دارد.
محمد رضا شفيعي كدكني علل اجتماعي موج بازي و موج سازيهاي بيمنطق و درهم ريختن



نظام طبيعي زبان را در رواج و گسترش روح انحطاط ميداند ..." .يك حقيقت اجتماعي و
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تاريخي را نبايد مورد غفلت قرار داد و آن اينكه تاريخ هزار و دويست ساله ادب فارسي به
صراحت به ما ميگويد كه در هم ريختگي افراطي نظام خانوادگي كلمات ـ از آن گونه كه در
شعرهاي شاعران سبك هندي و يا محصوالت روزنامههاي عصر ما ديده ميشود ـ اگر خوب
و اگر بد ،دليل انحطاط روح جامعه است و نشانه اين است كه جامعه به لحاظ فرهنگي فاقد
روح خالقيت واقعي است  ...وقتي هنرمندي (و در اصل جامعهاي كه هنرمند درآن زندگي
مي كند) حرف براي گفتن ندارد ،با در هم ريختگي نظام خانوادگي كلمات سر خود را گرم
ميكند و خود را گول ميزند كه من :حرف تازهاي دارم و ظاهراً نيز چنان مينمايد كه حق با
اوست و اين خطا را از نزديك كمتر ميتوان مشاهده كرد .تنها با فاصله گرفتن و دور شدن
مي توان به حقيقت اين امر پي برد  ...كساني كه در متن اين بيماري قرار داشته باشند ،غالباً از
اعتراف به اين بيماري سر باز ميزنند"(شفيعي كدكني :1811،ص)41-44

آيا اينكه رضا براهني برخالف نظريههاي ادبي گذشته خويش از "جنون
زباني"(براهني :1811،ص )190سخن ميگويد و آشفتگي زبان را مي ستايد ،نشان دهنده چنين
انحطاطي نيست؟ اگر قرار باشد شاعر تنها ابزار ارتباطي خود با خوانندگان فرضي اش؛ يعني
زبان را در هم بشكند و راه هرگونه تفاهم دوسويه را مسدود نمايد ،شعر از اساسي ترين
رسالت خود باز مي ماند .سارتر گفته است" :عمل نوشتن متضمن عمل خواندن است كه
همبسته ديالكتيكي آن است و اين دو فعل الزم و ملزوم ،مستلزم دو فاعل جداگانه است.
كوشش مزدوج نويسنده و خواننده است كه اين شيء عيني و خيالي؛ يعني اثر ادبي را پديد
ميآورد .هنر وجود ندارد مگر براي ديگري و از طريق ديگري"(سارتر،بي تا :ص )49-43به
همين دليل ،او عمل خواندن را "آفرينش هدايت شده" ميداند .نويسنده و شاعر با كمك
"نشانههاي زباني" خواننده را در مسير كشف معنا قرار ميدهد و خواننده نيز با توجه به
ذهنيت و تجربيات خود به بخشي از معاني نهفته در متن راه مييابد .بنابراين ،همچنانكه
شايسته نيست شاعر تمام خألها را در متن پر كند و چيزي براي كشف خواننده باقي نگذارد،
34


نبايد به گونهاي رفتار كند كه هيچ نشانه هدايت كنندهاي براي ره يافتن به دنياي متن براي
خواننده در نظر نگيرد .تكلفات زباني اين شاعران ،به شدت از ارزش ادبي آثارشان كاسته
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است .معياري كه ادوارد ساپير در باره راز ماندگاري شاعران بيان مي كند،شايد براي اين طيف-
از شاعران نوجو آموزنده باشد .او ميگويد " :با توجه به ذات و ماهيت شيوه بيان آدمي،
بزرگترين هنرمندان ادبي – يا بگذاريد بگويم ارضا كننده ترين آنها -كساني هستند كه
ناخودآگاهانه آموخته اند چگونه يافته هاي شمّي و ژرف خود را طوري پردازش دهند كه در
قالب لهجه هاي محلي و گفتار روزمره جاي گيرند و اينان همان شكسپيرها و هاينه هاي
دوران اند .در اينان هيچ نشاني از تكلف نيست ( " .ساپير:1814،ص )809
نتيجه گيري
در پايان بايد گفت شعر پست مدرن ايران در سالهاي اخير با نگاهي به تحوالت ادبي غرب و
با انگيزه نوجويي و فرا روي از تجربيات شعري سالهاي دور و نزديك ايران آغاز گشته است.
در تعريف و تبيين اين شعر مي توان گفت شعري است معنا گريزي ،ناساختمند و غير روايي
كه زبان را به شيوه اي خاص به كار مي گيرد .جريان شعري پست مدرن با تمام ضعفها و

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

كاستيهايي كه دارد ،همچون ساير جريانهاي ادبي مي تواند به راه خود ادامه دهد و تجربيات
ادبيتازه اي پيشنهاد دهد .مقصود از نگارش اين مقاله رد همه جانبه اين جريان نيست .بلكه
يادآوري اين نكته باريك است كه در شكل گيري و تداوم جريانها و سبكهاي ادبي راز و
رمزهايي نهفته است كه بدون درک و توجه به آنها ،هر نوع كوشش و تالش ادبي بي ثمر
خواهد بود .از جمله ،هنر جديد الزاماً بايد به قانون"ديالكتيك ارتباط خود با تجربيات پيشين"
پايبند باشد و ديگر اينكه متناسب با اقتضائات عصري باشد كه در آن آفريده مي شود.
همچنين ،هنر از آنجا كه توسط "انسان آگاه" و به اضطرار براي كسي ديگر آفريده مي شود،
نمي تواند مهمل و فاقد معنا باشد .به نظر مي رسد بي توجهي به هر يك از اين موازين ،خود
مي تواند سرنوشتي تراژيك براي جنبشهاي ادبي در پي داشته باشد؛ اتفاقي كه براي مكتب
هاي ادبي آوانگارد غرب و نيز جريانهايي مانند موج نو و شعر حجم در ايران افتاده است و
دور از انتظار نيست بار ديگر چنين سرنوشتي هم براي نوجويان سالهاي اخير ايران رقم
بخورد.
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