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  چکیده

شعر فارسی در دوران معاصر، جریانهاي متفاوت و متنوعی را پشت سر گذاشته است. یکی از این     
مدرن فارسـی است که بویژه از آغاز دهۀ هفتاد مطرح شده است. این  جریانهاي نوآیین، شـعر پسـت  

ــع  ــده، اگرچه در ادامۀ نوآوریهاي شـ ــعر که با نگاهی به تحوالت غربی در ایران پدیدار شـ ر نوع شـ
هاي پیش متمایز و مشخّص میکند. در هاي قبل میباشـد، ویژگیهایی دارد که آنرا از شـعر دوره  دهه

مدرن هم از نظر فرم و زبان، هم از نظر محتوا و هم از نظر تصویر و سبک ادبی در واقع شـعر پسـت  
ن واقع اتقابل کامل با سـنّت کالسـیک شـعر فارسی است. بهمین دلیل مورد انتقاد بسیاري از محقق   

  شده است.
در این جسـتار سـعی شـده است با بررسی سبکی در سه سطح زبانی، محتوایی و ادبی، ضعفها و        

قوتهاي این نوع شعر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه بیانگر این است که عدم توجه به معنا و 
تالالت زبانی در حوزة زبان و معنـاگریزي در حوزة محتوا، توجـه افراطی بـه زبـان و ناهنجاریها و اخ    

عدم استفاده از تصویر در حوزة ادبی از ویژگیهاي این اشعار است. بهمین دلیل این جریان، با ذوق و 
  سلیقۀ ایرانیانی که به بروز عناصر فوق در شعر اعتقادي راسخ دارند، تناسب و همخوانی ندارد.

  ن.مدرن، سبک، تصویر، معنا، زبا: شعر پستهاکلید واژه
   

                                                 
 ahmad_khalili64@yahoo.com دانشگاه مازندراندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی  ١ 
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  مقدمه

گیري تا به امروز، حوادث و پیشـامدهاي فراوانی را پشت سر گذاشته  شـعر فارسـی از آغاز شـکل       
اسـت؛ از شـعرهاي عروضـی تا شـعرهاي غیرعروضـی، سپس جریانهاي محتوایی و پس از آن، باال و      

 در همۀ اینپایین گرفتنهاي دیگري که پیش آمد و در نهایت، جریانهاي دورة مدرنیســم و شــعر نو. 
ها و در همۀ دگرگونیهاي محتوایی و ساختاري، شعر توانسته است استقاللش را در مسیر اصلی دوره

اي هخود حفظ کند. اما در تاریخ شـعر معاصر، نفی قواعد و سنّتهاي شعري گذشته و پذیرش مولفه 
رصۀ شعر فارسی را نوآیین، چندان رواج پیدا کرده اسـت که بیم آن میرود، تندبادهاي مخرّب آن، ع 

  آشفته سازد.
ــرو، که تا حدود زیادي تحت تأثیر تحوالت مغرب زمین در       یکی از این جریـانهاي نوآیین و پیشـ

هاي آن در بیشتر موارد در تضاد و مدرن فارسی است که اصول و مولفهایران پدید آمده، شـعر پست 
ا به ویژگیهاي این نوع شــعر میتوان به تناقض کامل با ســنّت شــعر فارســی قرار دارد. با نگاهی گذر

ــکنی، معنـاگریزي، نگاه متفاوت،       ــاختـارشـ ــتی چنین ادعـایی پی برد. ویژگیهـایی چون: سـ درسـ
چندصـدایی، تکثرگرایی، تصاویر اسکیزوفرنیایی، کالژ، بیقاعدگی، رشد غیرخطی، ساختار نامتمرکز،  

هایی میباشــد که در . از جمله مولفهعدم توازن، عدم قطعیت، دو پهلویی، جریانهاي ســیال ذهن و ..
  مدرن رایج است.شعر پست

در یک نگاه کلّی به جریان شـعر فارسی در دو دهۀ اخیر مشخص میشود که بین این نوع شعر و      
شـعري که پیش از آن در ایران سروده میشد، تفاوتهاي چشمگیري وجود دارد. اینجا و آنجا، به این  

اي نیز گویاي تحولی مثبت در شــعر ما ا آنرا نشــانۀ نوعی بحران و عدهتفاوتها اشـاره شــده و بعضــیه 
اند. جداي از داوریهاي جانبدارانه، ضــرورت بررســی دقیق ســبکی این نوع شــعر، میتواند تلقّی کرده

ضـعفها و قوتهاي این نوع شـعر را آشـکار سـازد. به همین منظور، در این مقاله ســعی شده است با     
مدرن در سه سطح زبانی، محتوایی و ادبی، تفاوتها و ضعفها و قوتهاي این بررسـی سبکی شعر پست 

نوع شـــعر جدید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. پیش از پرداختن به بحث اصـــلی الزم اســـت که 
  اي به تاریخچۀ پیدایش و شاعران این نوع شعر در ایران شود که در ادامه به آن میپردازیم. اشاره
  شعر فارسی مدرنیسم درپست

هاي گوناگون سـیاسی، فرهنگی، اجتماعی و فکري ایران  آشـنایی ایرانیان با مدرنیته، تمام جنبه      
ــه ــمندان را دچار تغییرات عمده کرد. اندیش هاي جدید غربی که به ایران راه یافته بود نه تنها اندیش

نجا که ادبیات کانون بازتاب ســیاســی و اجتماعی، بلکه شــاعران و نویســندگان را متأثر میکند و از آ
اي جدیدي تغییر و تحوالت فکري، سـیاسـی و اجتماعی بوده اسـت؛ از مشروطه به بعد پا در عرصه   



  
  
  
  
  
  

  ٣/شعر پست مدرن فارسیبررسی 

اي دســـت یافت. این تجربیات تازه، ابتدا در حوزة مضـــامین تازه چون: گذاشـــت و به تجربیات تازه
میرزا و ... وارد شد. بعدها با ایرج آزادي، قانون، دموکراسـی و ... در شـعر شاعرانی چون بهار، عشقی،  

. این نوع شعر مدرن که هنوز در شدتغییرات در فرم و ساختار شعر دامنۀ این تجربیات تازه وسیعتر 
هاي شاعرانی چون: شاملو، اخوان، فروغ قید و بند بعضی التزامات شعر کالسیک فارسی بود با سروده

اند، ادامه یافت تا اینکه در اوایل دهۀ چهل شناخته شدهو سـپهري که بعنوان مدرنیسـتهاي معروف   
ــاعرانی چون: احمـدي، نوري  ــیک،  شـ ــعر کالسـ عال، رویـایی و... با رهایی از تمام قید و بندهاي شـ

ــتهاي افراطی معروف  جریـانهـاي موج   ــوم را مطرح کردنـد و به عنوان مدرنیسـ نو، حجم و موج سـ
  )83تسلیمی: هایی در ادبیات معاصر ایران،شدند.(گزاره

هاي سـیاســی، اجتماعی، مذهبی و  پس از انقالب اسـالمی، بدلیل اینکه دگرگونیهایی در عرصــه      
هاي گذشته، جستجو و فرهنگی ایجاد شـده بود، ضـمن ایجاد تشکیک در الگوهاي زیباشناسی دهه  

قبل از هاي شــعري هاي تازه شــتاب بیشــتري گرفت و شــاعران با روگردانی از شــیوهآزمودن شــیوه
مدرنیسم، در کنار سایر جریانهاي نوظهور اي ابراز داشـتند. جریان شعري پست انقالب، تجربیات تازه

ــاعرانی مانند  ــت. اگر نوجوییهاي افراطی شـ از اوایل دهۀ هفتاد تکوین و تاکنون نیز ادامه یافته اسـ
ي تندرو در شعر هوشـنگ ایرانی، یداهللا رویایی و احمدرضـا احمدي را گامهاي نخسـت تجربۀ شـعر    

ــت     ــاعران پسـ ــر ایران بـدانیم، تجربـه شـ مـدرن دهـه هفتاد را باید گام دوم همان جنبش   معـاصـ
) از این گروه میتوان رضا براهنی را نام برد. 29مدرنیسـم و شـعر معاصر ایران، طاهري:  نامید.(پسـت 

ن و و مشخصتریمدرنیسم در ایران است و کارهاي ابراهنی افراطیترین و پیشـروترین نمایندة پسـت  
چرا «مدرنیسم در ایران است. افراطیترین نظر براهنی در اینباره در مقالۀ ها براي پستبهترین نمونه

نیما وزن هجایی و اندازة مصراع را «دیده میشود، جاییکه مینویسد:» من یک شـاعر نیمایی نیسـتم؟  
خطاب به »(ی رها سازم.شـکسـت، شـاملو شـعر را از وزن رها کرد و من میکوشـم تا شـعر را از معن      

معنایی است. در جهانی تهی از خرد و مدرنیسـم استوار بر بی پسـت «) چرا که 165ها، براهنی:پروانه
معتبر نیســت و واقعیتی وجود ندارد و زبان تنها پیوند باریک و  یحقیقت، جاییکه هیچ علم و دانشــ

(تبار »م معنایی نداشـته باشد. لطیف با زندگی و هسـتی اسـت، بسـیار طبیعی خواهد بود که معنا ه   
میتوان » شرّا«) این پاشیدگی معنا را در سه خطّ پایانی شعر 23باغی: مدرنیسم، قرهشـناسـی پست  

  مشاهده کرد:
  تر از همی...عاشق -

  مثل همین تو که در هما...
  ).51ها، براهنی:شرّا...(خطاب به پروانه
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  ود سلب معنا و عدم قطعیت میکند:یا در جایی دیگر با نوعی گسیختگی از شعر خ      

ــید  « ــبیه پنجره با رگهاي توري آوازي از تو را که در پرنده / کش ــتی ش بر پرده     ةدس
ــبکالهش نیز / یک روز هم پدرم اینجا از روي برگها و برهنه چهره ــمهاي شـ اي که یشـ
ــت / و میو  بی محبوب دندانهایم      ماه      با گازها که من از رویش / و  ةآنکـه بـا بهشـ

  )87همان:»(فوجهاي بوسه که بیگانه / و انسانی با چشمهاي گالینگور...
 هایی دریکی دیگر از مشــهورترین شــاعران این جریان، علی باباچاهی اســت. او با چنان پشــتوانه    

ق است. کار و بارها به  عرصـۀ شعر نیمایی و شعر مدرن بفضایی وارد میشود  که همه چیز در آن معلّ
ــه را بر یقین تنــگ     ــک عرصـ ــینــد و شـ ــونــد، هزل بجــاي جــد مینشـ ــتهزاء گرفتــه میشـ اسـ

) اوج افراط ادبی باباچاهی در این جمله پدید آمده است 38مدرنیسـم در ...، دستغیب: میکند.(پسـت 
است و علومی که ما تا به امروز در  مدرن آفریدهبیداري خداوند متعال، جهان را پسـت «که میگوید: 

جهان نیز »(مدرن هســتند.همین فرآیندهاي پســت ةمواجهه با این نظام هســتی میشــناســیم زائید
  )2مدرن آفریده شده است، باباچاهی:پست

ــمهاي تیره و بعدًا که رد پاي تو / با دهن پیش از این و از   این عکس پـاره پاره / با چشـ
م تو را / نه اصًال / تو حق این که کارد بر گلوي کسی / یا مثل این پس / که هر دقیقه اس

ــت / به دریا / در خواب هم اجازه نداري که  رودخانه ــدهاي کاغذي از دوردس اي که جس
ــت و / از این جور کــارهــا...(نم   ــیرت را / گیم اداي زنــدگی هسـ ــمشـ ــایــه شـ نم سـ

  )55بارانم،باباچاهی:
کلی مطلق جستجو میکنند و بر این باورند که پس از درهم شـاعران این جریان، شکل را در بیش     

ــکلی جدید به وجود میآید که  ــتی و در کنار یکدیگر قرار گرفتن آنها، شـ ریختن اجزا و مظاهر هسـ
  شباهتی به اشکال گذشته ندارد:

ســبیل من میزان نیســت / و همین تعادل دنیا را به هم خواهد زد / حاال تو چه میگویی 
صر / خورشید کج را نشان بدهم / و یخهاي پرونده را / که قطره قطره آب اگر از همین ع

/ مگر نه اینکه یک در  -اي که این قدر تعریفش کرده -میشـــوند؟ آســـمان پاریس را / 
چوبی نجات داد / که هیچ متعلّقاتی نداشـت؟ / من سـوررئالیسـم یک موش هستم / که    

ــنـاختـه      ــتی –خیـال میکنـد دمش را شـ ــیل مرتبی  اما... / راسـ این آژانها / عجب سـ
  )  82دارند(جمهور،خواجات:

 هاي ارتباطیاین درهم ریختن اجزا و پراکندگی بیش از اندازة آنها بر ابهام شــعر میافزاید و حلقه    
  خواننده را با متن قطع میکند:



  
  
  
  
  
  

  ٥/شعر پست مدرن فارسیبررسی 

/ جا  دمام / او را / وقتیکه دیبر سـردر نیما / در پوستري رنگی / از فیلمی / که آنرا ندیده 
چالوس / تا  –خورد / از پوسـت خود آمد بیرون / سوار ماشین شد / و در بین راه تهران  

آمدم پشت سر خود را ترك کنم / رودخانه مکث کرد / ایستاد / و چادر از سر شب افتاد 
ــد / پنجره ــود از زمین دل کند / بعد هم / غروب شـ اي ته دریا آتش / با بیل هم نمیشـ

  )64، عبدالرضایی:البداههگرفت(فی
از شــاعران دیگر معروف این جریان میتوان به رزا جمالی، علی عبدالرضــایی، محمد آزرم، مهدي     

موســوي، مهرداد فالح، بهزاد خواجات و ... اشــاره کرد. شــاعران این جریان با اتکّا به نظریات مغرب  
  اي غریب و تازه هستند.زمین و گسست کامل از فرهنگ سنّتی شعر فارسی در حال آزمودن شیوه

  بحث و بررسی
از نظر سبک محتوایی  -1مدرن ایران از چند منظر بررسی و تحلیل میشود: در ادامه، شعر پست    

  از نظر سبک ادبی -3از نظر سبک زبانی  -2و فکري 
  سبک محتوایی و فکري -1

مدرن، معناباختگی یا معناگریزي و یکی از مهمترین ویژگیهاي محتوایی شـــعر شـــاعران پســـت    
ــت.   ــنتر عـدم قطعیت معناسـ ــل یکی از L.M.Cafferyکافري(بعقیدة مکبتعبیر روشـ ) این اصـ

) 16کافري:مدرن محسـوب میشـود.(ادبیات داسـتانی پسامدرن، مک   هاي عمیق انقالب پسـت ریشـه 
ست، در هنر نیز این چنانکه در دنیاي معاصـر در حوزة علم سخن از عدم قطعیت یا یقین در میان ا 

عدم قطعیت بصــورت ســیر در خیاالت عالم ســافل و اســفل ملکی و گریز انســان از واقعیت معقول  
مدرنیســتها، جهان حاضر ) از دیدگاه پســت361جدید به پیدایی میآید.(سـیر تفکر معاصـر، مددپور:  

و  و در آن شــناختدنیایی نامتجانس و ناســازگار اســت که قابلیت تفســیر و تأویلهاي گوناگون دارد 
 ناپذیري در ادبیات بصــورتناپذیرند. این قطعیتمعنا امري ثابت نیســت از این رو، ســرانجام قطعیت

یعنی وجود معناهاي بسیار در متن. میتوان «سیالیت معنا یا چند معنایی مطرح میشود. چندمعنایی 
مدرن یک اصل ۀ پســتگفت همۀ متنها تا حدي چند معنایی هسـتند. چند معنایی در عمل و نظری 

مهم است. منتقد ادبی که چند معنایی را تأیید میکند دیگر نمیتواند ادعا کند که برداشت او از متن 
مدرن نیز در شعر خود ) شاعران شعر پست280مدرنیسم، وارد: پست»(تنها برداشـت صـحیح است.  

  عر خود حذف کنند:سعی میکنند با درهم ریختن قواعد معنایی، معناي ثابت و قطعی را از ش
ها ها را بهم کوبید: / روزنامهداشــتیم صــفحۀ اول را میبســتیم / قیچی بلند شــد / آرواره

ــفحات باد    دیوارنـد / یـک پنجره هواي پاك ندارند / فردا که روزنامه درآمد / از تمام صـ



 
 
 
 
 
 
  93 تابستان-24شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/6

 
 میوزید / و سـردبیر از سـوراخ صفحه دو / به نظارة جهان ایستاده بود(بفرمایید بنشینید  

  )53صندلی عزیز، اکسیر:
مدرن با بیمعنایی تفاوت زیادي دارد و شاعران البته این چند معنایی مطرح شده در جنبش پست    

ن اند و در نوشـــتمدرن ایرانی این ســـیالیت معنا را با معناگریزي و بیمعنایی اشـــتباه گرفتهپســـت
ــان عامدانه مطالبی بی ــند در آثارش ــروته و بیمعنا مینویس ــور رواج یافته در «حالیکه س برخالف تص

نویسی یا گیج کردن تعمدي خواننده نیست، بلکه از اوضاع کشور ما، این جنبش ادبی مترادف گنگ
نقد ادبی و دموکراسی، »(اجتماعی و فرهنگی خاصـی برآمده و کامًال معطوف به معنا و معناسازیست. 

مالحظه میشود که شاعران به این نکته توجه  مدرن،) با نگاهی گذرا به این شعرهاي پست59پاینده:
اند. شــعر زیر یک نمونه از اند و شــعر خود را معناگریز و یا حتّی معناســتیز بیان داشــته  نداشــته

  معناستیزي شاعر این جریان است:
ــد؟ / روي دیوارهایش کوه را برده ام به غاري اینجوري بگو بیاید بیارش! / کو کوچک شـ

وانا نیست / گفتم که شنیدي / آه کري مگه / این خط و بگیر و بیا... نوشته بودند / ها! خ
رسیدي؟ / همینجا بشین / این هم این صندلی / ها! چی شد؟ / گیجی؟ اینجوري / حاال 
سرت را از زیر موهات بردار / بالهایت را بگیر و برو گم شو! / باال؟ نه / چند تا بیا پایین / 

  )12همینجا بود گم و گور شد(جامعه، عبدالرضایی:بگو ببینم / حالت چطور شد / 
مالحظه میشـود که فقدان معنا وجه مشـترك این نوع شـعر اسـت. اما طبعا چنین شعري با ذوق و     

اي فراگیر و روشن میدانند، سـلیقۀ ایرانیان ادب دوسـتی که شعر را چیزي مطنطن و حاوي اندیشه  
  معنایی است:جور درنیاید. شعر زیر نمونۀ دیگري از همین بی

سـگجان منم انسان تویی / یوسف تویی، بوي پیراهنت منم، گرگت منم/ نه! من یوسفم،  
ــرده  ــدیم افسـ اي   آنهم چنین؟ / پیراهنم تویی، کنعـان منم؟ کنعان تویی / مخفی شـ

ام تمام والیات اي؟ / از زوزهوقتیکه مثل رود گذر کردیم از هم / دیگر چه ماند؟ / افسرده
  )118ها، براهنی:یدار شد بیدار ماند/ سگجان منم(خطاب به پروانهشرق و غرب ب

ــعرهایی عقیده دارد:       ــمس آقاجانی در توجیه بیمعنایی چنین ش یک جملۀ بیمعنا در شــعر «ش
هاي حسـی شعر باشد و حتّی در زندگی روزمره بسیار اتفاق افتاده که  ممکن اسـت عمیقترین لحظه 

آگاهی کامل، مواردي پیش میآید که زبان به لکنت افتاده و صرف ترین لحظات و در ناخوددر حسـی 
و نحو و مفهوم کامال مخدوش شــود و حتّی مجبور به ســکوت و قطع میگردد. در هر صــورت جنبۀ  
داللی آن تشـدید شـده، نشـانه موقعیتهاي خاص لحظه میشود. لحظاتی چون خشم، مرگ و ... فکر    

  ) 1124: 2هاي منفرد، باباچاهی،جگزاره»(قرار گرفته است. میکنیم این جنبه کمتر مورد توجه شاعر



  
  
  
  
  
  

  ٧/شعر پست مدرن فارسیبررسی 

 هاي حســی شعر را بازتابجملۀ بیمعنایی که بنظر شـاعر و منتقد فوق میتواند عمیقترین لحظه     
دهد، آیا قادر خواهد بود در خوانندة خود نیز همان احساس را بوجود آورد؟ سهیم شدن در تجربه و 

بخشی از معناي متن که در کسوت زبان جلوه مییابد، میسر نخواهد احساس ناب شاعر، بدون درك 
بود. این زبان، در مجازیترین صورت خویش، باید پیوند خود را با صورتها و معانی تثبیت شده که در 
ــد؛ وگرنه امکان هر نوع ارتباطی    ــت، حفظ کرده باش ــوران یک جامعۀ زبانی قابل فهم اس بین گویش

به خود گسـسـته میشود. بهمین دلیل، شاید بتوان گفت نه آن شعر، شعر    میان متن و خواننده خود
ر مدرنیسم و شعاي قابل دفاع.(پستاي که در پی توجیه آن مطرح شده است، نظریهاست و نه نظریه

  )8معاصر ایران، طاهري:
ان رشاعگویی است. مدرن، عدم انسـجام و پراکنده یکی دیگر از ویژگیهاي محتوایی اشـعار پسـت      

مدرن عقیده دارند، جهان کنونی داراي انسـجام و ثبات نیست. بهمین دلیل در اشعار خود به  پسـت 
  گویی میپردازند. براي مثال در شعر زیر باباچاهی:پراکنده

اي از آینۀ متلون که در تو تکثیر میشود / در هندوستان گاهی سوار فیل / ترجیح کالفه
هم بشـوي / یکی پادرمیانی میکند این وسـط/    میدهی اینجا گاهی سـوار شـتر شـطرنج   

ــو در ...،  ــط میز / تا در میزنند/ برمیچینند ترا همه را یکجا...(پیکاسـ میگذارد تو را وسـ
  )132باباچاهی:

یی وجود دارند و دیگر از آن انسـجام و توازن شـعر گذشته خبري نیست. خود شاعر   عناصـر پراکنده 
چیزي که نصـــیب شـــعر امروز میشـــود نوعی شـــک «رد: گویی عقیده دادر توضـــیح این پراکنده

شناختی) اگر سبب خیر شود شاعر مدرن شـناختی بامور هسـتی است. این عدو(شک معرفت  معرفت
ما اندکی طور دیگر فکر میکند. پس طور دیگر خواهد نوشت. بدین معنا که صورت و شکل هنري او 

اي(مرکز) بودن شــعرش تن به نوعی هســتهنیز دچار تغییر خواهد شــد. مثال وحدت ارگانیک یا تک
گویی و مرکز گریزي در شعر ) این پراکنده8تردیدها و تأییدهاي ...، باباچاهی:»(جابجایی خواهد داد.

  زیر از رزا جمالی مشهودتر است:
ــه ــید دوغ را در هر دروغ/ گریه را پهن کنید  از این به بعد/ س ــربکش چاهار بار در روز س

هاي نیامده/ چرا فکر میکنم این خودکارهاي آبی بزنید به سرفهوسـط سرتان سرریز/ سر 
ها که سـرازیر میشـوم/ دسـتهایم را لنگه به لنگه/ میپوشــم/ و دسته کلید    آبزیند/ از پله

  )29-28آبزي میشود(این مرده سیب...، جمالی:
یزي که ت. چانگاري اسمدرن، اعتقاد به نیستیکی دیگر از ویژگیهاي سبک محتوایی اشعار پست    

ــازگاري ندارد. بطور کلّی، ی ــب و سـ  کی از بحثهايبهیچ وجه با فرهنگ ادبی و عقیدتی ایران تناسـ
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ــاســی که بین پســت  ــت، بحث پیرامون اس ــتها رایج اس واقعیت خارجی » نبود«یا » وجود«مدرنیس

رجی خا مدرنیستها هیچ هنجار ارزشمند و هیچ واقعیتبمعناي مورد نظر رئالیستهاست. از نظر پست
معتبر و قابل اســتناد وجود ندارد که بتواند به هدایت رفتارها و اعمال ما کمک نماید. به تعبیر دیگر، 

ــت ــت  رویکرد پس ــبت به جهان خارج، رویکرد نیس ــتی نس ــت.(تربیت اخالقی...، مدرنیس انگارانه اس
ــجادي: ــوع درواقع در پی نفی عقل و) پســت54س ــتها با تأکید بر روي این موض تعقل عالم  مدرنیس

ــناخت و آگاهی را هیچگاه بر جنبه  ــاس، ش ــتوار مدرن برآمدند. آنها بر همین اس هاي واقعگرایانه اس
  اند و حتی با نفی واقعیات به نفی دانش مبتنی بر واقعیات تأکید دارند.  نساخته

امال ي کاین موضوع یکی دیگر از ویژگیهاي این اشعار است. در این موارد گاهی شعر در یک فضا     
  عاري از هدف و خأل و پوچی سیر میکند. بخصوص در اواخر این دوره نشانۀ آن پر رنگتر است:

ــرت را میبرد / کـه جـان بـدهی مدام/ تا      پرنـده  ــتی / تولـد / سـ ــتی / در نیسـ اي هسـ
  )32هستی(حکمت س، عبدالرضایی:

ثیر کلمۀ هیچ در سراسر شعر تکانگارانه را در شعر زیر میبینیم، هاي نیستیکی دیگر از این اندیشـه 
  اند:میشود. شخص گیج هیچهاي خودش میشود و هیچها دور تا دورش را گرفته

هاي خودش شده بود/ دور تا دورش را گرفته بودند همین هیچها/ هیچهاي »هیچ«گیج 
ها تعطیل نمیشود/ اولین بار که دیدمش اي/ پرسـتویی/ هیچهاي برخی که مدرسه پروانه

ــت/ مرا که دید پا نگذاشــت به فرار/ روي هیچ  هیچِ هیچ بو د/ هیچِ هیچ بهتر از هیچ اس
ــرط بســـت/ آنقدر باخت که هرچه برد فقط هیچ بود/ دور تا دور مرا گرچه گرفته اند شـ

  )22و21همین هیچها/ آنقدر برد که هر چه باخت فقط هیچ بود(پیکاسو در ...، باباچاهی:
تگی گرایی، گسیخاین اشعار مالحظه میشود؛ همچون نسبی البته ویژگیهاي فکري دیگري نیز در   

ــوند تا روند معنادهی   ــم و ... که البته همۀ این موارد بعنوان موانعی بکار گرفته میش فکري، پلورالیس
شـعر را از بین ببرند. و این موضـوع یکی از نقطه ضـعفهاي افراطی این نوع شـعر است؛ چراکه شعر     

حرمت و تقدس خاصــی براي معنا و لزوم بروز اندیشــه در شــعر قائل بود و فارســی از دیرباز همواره 
  اي به پذیرش شعر فاقد اندیشۀ واال را نداشته و ندارند.مخاطبان ادبی در سرزمین ما عالقه

  سبک زبانی -2
ر مدرنیستها تأکید زیادي باي است که پستتوجه به زبان و پرداختن به کارکردهاي زبانی، مسأله    
ــته آن ــتاین میگویند متن پهنۀ بازیهاي زبانی پســت«اند. داش ــمها در واقع به یاري ویتگنش مدرنیس

اي اســت که هر بازي ارائه میکند. یا اي ندارد، قاعدهبیشــمار اســت. معنا در این بازیها نقش ســازنده
اي اســت. یک بازي متن آن اســت که مؤلف خواســته و پیش کشــیده، بازي دیگر آنســت که نتیجه



  
  
  
  
  
  

  ٩/شعر پست مدرن فارسیبررسی 

مخاطبی مطرح میکند، بازي سـوم را مخاطب سـوم پیش میکشد که نیتی فرضی را به مؤلف نسبت   
 ايمیدهد و... نه بازي مؤلف به معنا میرسد و نه بازي مخاطب و نه هیچ بازي دیگري. هر بازي قاعده

ــنده کرد.   ــه مدرنیته و ان»(دارد و معنـایی. امـا نباید آن معنا را جدي گرفت و نباید به آن بسـ دیشـ
مدرن به زبان که ادعا میکند چیزي وراي آن وجود ندارد ) تأکید فالسفۀ پست272انتقادي، احمدي:
فهمهایی بوجود آورده اسـت تا جاییکه بعضی از هنرها، بویژه شعر را نوعی بازي با  در عالم هنر سـوء 

  زبان میدانند:
ساد میکند اوهووووو/ از از    ام کاري که انکار دیگري نکنم میکنم/ فساد من آن او را کداره

ــتیم/ ما همه    ــیاهچالِ   فقط من و مـا مثـل او   اوهـا نیسـ ایم که ول    الابالی ویل    سـ
ــمت زمین/ خورده  ایمخاك خودمـانیم/ گودالیم   که در خودش لیزو این طرف   آن سـ

را در ایم که چی!؟/ گذشـــته دارد تمام و تمامی ندارد این خوردن/ چمباتمه در در مانده
گذشـته باید عق..........اَاااا/ ... دو پاي تندرو در خیابان و مال رو در بیابان داریم/ دریوزه از  

  )19س، عبدالرضایی:دیروز میکنیم تا کی؟...(حکمت
بنظر این شـاعران، در این نوع شـعر چیزي که اهمیت اساسی دارد، خود زبان است. از اینرو، در       

هاي نیمه تمام، ها، جملهر نحو، تصرف در عرف بیان، ایجاد تعلیق در جملهتصـرف د «اینگونه شـعر  
ی از ایجازهاي تعریف شـده و ... در این شـعر، بازي با زبان یا بازي زبانی، جانشین قدرتهاي   رپیچسـ 

ــود و قـدرت زبـانی نیز تعریف جـدید مییابد.     ــت، منزلهاي دریا بی»(بالغی زبـان میشـ ــان اسـ نشـ
ــکل294بـابـاچاهی:   گیري و رواج این ویژگی را باید بویژه در نظریۀ زبانیت براهنی مالحظه کرد. ) شـ

بنظر براهنی؛ شــعري هســت که نه تنها زبان، بلکه زبانیت را به رخ میکشــد. مســألۀ زبانیت نه تنها  
هرمنوتیک مدلولها بلکه هرمنوتیک دالها را هم میشـکند. تفسیرناپذیري را تعطیل میکند، زبان را به  

اي تشکیل و تشکّل زبان برمیگرداند، جملۀ خالی از معنا و بیمعنا را هم بخشی از وجود زبان هریشه
آنکه معنی یا ساختار نحوي داشته باشد، حضور مییابد.(نظریۀ میشـناسـد و در بسـیاري از موارد، بی   

گرفتن ) از همین روي، غرق شدن تعمدي در بازیهاي زبانی و نادیده 16-13زبانیت در شعر، براهنی:
مدرن میشـود که فهم آثار ادبی را براي مخاطب، مشکل و درجۀ  ابژه، یکی از ویژگیهاي شـعر پسـت  

  التذاذ آن را به صفر میرساند:
هاي عاشق و شیدا را / پوشانده است/ دورت دف مثل مخملیسـت که با سحرش / سیاره 

دورت بگردم، اي دف ي... / ييبگردم، اي دف دیوانـه، اي دف دیوانه، دفدف دیوانه، اي 
... / دورت بگردم، اي دف دیوانــه، اي دف دیوانــه، دفــدف دیوانــه، يييدیوانــه، اي



 
 
 
 
 
 

  93 تابستان-24شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/10
 

ــه، اي ييي... / ايييي... / اييياي ... / يييي.../ دورت بـگردم، اي دف دیوان
  )15ها، براهنی:ي...(خطاب به پروانهيياي

مدرن، هنجارگریزیهاي نحوي و از ویژگیهاي زبانی شــعر پســتعالوه بر بازیهاي زبانی، یکی دیگر     
روي در تصرفات نحوي و دستوري در زبان شعر است. بنظر این شاعران، زبان باید از قید و بند زیاده

عادت به ساختارهاي قراردادي و محکمی که در گذشته وجود داشته، آزاد شود. از همین رو، آنها در 
جمله و ســاخت شــعر بر اســاس قواعد دســتوري و نحوي جدید روي   شــعر خود به برهم زدن نحو

  میآورند:
ها و کجاها/ مسافت راه چه یک شب کیلومتر/ چه هزار و یکشب کیلومتر/ در او و کجایی

ــت/ وقتی هیچ هیچ را ترجیح اي/ مواد منفجرهتـاریکی البتـه براي دیدن جرقه   اي هسـ
چراغ بامعناییســت/ و پنجرة رو به ماه/  میدهی به همه چیز/ چاه براي بعدها پیداشــدنت

  )27به تأخیر نمیاندازد/ مرگ فجیع رویاهاي تو را(پیکاسو در...، باباچاهی:
ــتن نحو    ــکس ــطرها جمالت بدون هیچ ترتیبی یکدیگر را قطع میکنند و این کار باعث ش در این س

روساخت جمله  زبان، پیش از منطقی شـدن آن میشـود. قطع نحو زبان، مخاطب را سـرگردان و در   
  نگه میدارد و از توجه به معنا بازمیدارد. نمونۀ زیر از براهنی شاید این موضوع را گویاتر نشان دهد:

ــانه بزن  اگر تو مرا نخوابانی من هم نمیخوابانمم نمیبیننم    اگر تو مرا    حاال بیا تو شـ
هم از هوش میروم/ زانو! / من هیچگـاه نمیخوابم از هوش میروم/ دیروز رفته بودم امروز  

ــتۀ منی، منی،   ــوِق جان به بهار آغش افتادنی که مرا میافتد هنگامۀ منی که میافتد معش
ــانه بزن زانو!    منی    منی که/ مرا میافتد/ و میروم از هوش می   منی   اگر تو مرا   تو ش

  )85ها، براهنی:از هوش می   و.(خطاب به پروانه
ــاعران، بـه بهانۀ   ــمی را درهم میریزند و در واقع این شـ هنجارگریزي زبان، قواعد زبان معیار و رسـ

  شعري عرضه میکنند که هیچگاه مورد پذیرش حتّی خواص ادب نیز قرار نمیگیرد.
 مدرن ایرانی، حذفهاي پیاپی عناصر زبانییکی دیگر از ویژگیهاي زبانی بسـیار رایج در شعر پست     

ۀ لفظی و معنی اســت که بیشــتر ســبب پدید آمدن ایجاز و اغلب حذفهاي غیر متعارف و بدون قرین
  مخل در این شعرها شده است و هم هنجار زبان عادي را شکسته است:

ــکرم که هوا/ و هر چه آدم و ابلیس ابري و بارانی را/ و بعد با احتیاط کامل/ از ترس  متش
 ره تنظیماي روي میز را/ گوشــی تلفن را/ و با هفت نیم دایاینکه مبادا ســکوت شــیشــه

با سرعت سیلی/  –که او/ مسـیر صـدا را گرفته و   -نفسـهایم را/ بیخبر از همه جا -میکنم
  )87نم بارانم،باباچاهی:که به راه نیفتاده است(نم



  
  
  
  
  
  

  ١١/شعر پست مدرن فارسیبررسی 

  در شعر زیر از مهرداد فالح نیز این ویژگی سبکی مشهود است:
ــتر / نمیتوانم فتیله را پایین / و این یکی نبود   ــت بیشـ را همین جا و من کـه هزار دسـ

  )29پیاده.(از خودم، فالح:
در این شــعرها دیگر زبان روال عادي و منطقی خود را طی نمیکند؛ بلکه حرکتی در ســطح براي     

شـکسـتن سـاختارها را نتیجه گرفته است، در حالیکه این موضوع چیزي است که نتیجۀ بازآفرینی    
  واقعیتهاي زبانی موجود و ملموس نیست.

و مصـادر جعلی یکی دیگر از ویژگیهاي سبکی این نوع اشعار است. اصوال گسترة   سـاختن افعال     
مدرن از اهمیت باالیی برخوردار است. بهمین دلیل در شعرهاي آنها با تعبیرات زبان براي شاعر پست

و ساختهاي تازة بسیاري روبرو میشویم که یکی دیگر از هنجارگریزیهاي آنها در ستیز با دستور زبان 
  شمار میروند:به 

و ناگهان صـــداي گفتن او میآید   و مرا میگویاند/ این چیزها را که حاال گفتم میگویاند/ 
آنرا کـه آورانده میگویاند/.../ اي آوراننده! آي آورانندگی   من را دیگر نیاوران.(خطاب به  

  )103ها، براهنی:پروانه
خت و نحو زبان باشد، میتواند باعث وسعت البته اگر این ساختن تعبیرات و افعال جدید مطابق با سا

 هاي جدید، چیزهاي نازیبا وبخشـیدن به قلمرو زبان و قابلیتهاي زبانی شوند. اما غالب این برساخته 
  غیر دستورمند است. مثال زیر شاهدي بر این ادعاست:

ــنویم/ و ما     ــنویم/ و ما نمیش ــت یک پیانو/ و ما نمیش ــوپن به پش ــُپند یک ش پیانو میش
ــ ــنویم    نمیشـ ــنویم   و ما نمی/ شـ ــنویم و ما    شـ نویم/ و ما و ما    وما   و ما نمی/ شـ

  )111نمیشنویم    و یک شوپن به پشت یک نمیشنویم که میشپند...(همان:
مانند هر موضوع دیگري در  -این شیوة رفتاري با زبان و بهم ریختن پی در پی دستورمندي زبان    

میز، آافراط کشیده شده و باعث شده است بسیاري از هذیانهاي جنون در بسیاري اوقات به -کشور ما
، پریشیزبان» جامعه«برانگیز خوانده شـود، براي نمونه خانم جمالی در معرفی کتاب  شـعر سـتایش  

ــت:   گویی و بیهودههذیان ــتوده اس ــرایی را اینگونه س ــحه «س کتاب جامعه به ادبیاتی بیمارگونه، ص
ــت و میگذارد، حتی نوع قرارد ادها و داللتها از ذهن نامتعارفی خبر میدهد که داللتها را گم کرده اس

گویی بهمان مفهومی که در فرهنگ گویی، مزخرفگویی، بیهودهدچار لکنت زبان شده است... هذیان
نندة کابزورد تعریف شده است، تمهید این کتاب است؛ متنی ساده، حتی اشتباه و حتی پرت. نمایان

نی وسـیع فرهنگی اسـت. اینجا مرز بین جنون و شعر قابل تمیز نیست. زبانی که گاه   یک اسـکیزوفر 
برخاسـته از حافظۀ دسـتوري پریشان شاعر است، شورشی است بر علیه زبان و البته این زبان طیف   
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وسـیعی از پریشـانیها و سردرگمیهاي واقعی را در برگرفته است، اما نهاد این جنون را لو داده است.   

ه به وار هنر و با این دریافت است کتایش ما را بر میانگیزاند از دیوانگی بیشـکلی دیونیزوسی تنها سـ 
ــعرها دســت مییابیم. ــرایشــها و همینگونه از داوریهاســت که  » زیبایی پنهان این ش همینگونه از س

.(به تبسـیاري از منتقدان و شـاعران معاصـر را ناخشنود کرده است و آنها را به انتقاد برانگیخته اس   
  )190لی:هاي نوآوري...، حسننقل از: گونه

مدرن، آن را از هر عنصر شاعرانۀ دیگر خالی در هر حال، این نوع افراطگرایی زبانی در شعر پست    
هاي هنري و جوشــشی شعر کرده اسـت و برخالف ادعاي شـاعران آن جریان، بیش از آنکه بر جنبه  

  ي زبانی اتکا کرده است. سازتأکید کند بر جنبۀ سازندگی و کوشش
  سبک ادبی -3

مدرن فارسـی بدسـت میآید، این است که بنظر میرسد، شاعران در   آنچه از مطالعۀ اشـعار پسـت      
ساختن و بکارگیري تصویر و صور خیال بعنوان جوهر اساسی سبک ادبی شعر اعتقاد چندانی ندارند. 

محوري تصویر بشکل محسوسی کاسته شده تا اینکه در واقع در  این اشعار، با گذشت زمان، از نقش 
در نهایت زبان کانون اصلی توجه شاعران گردید. بهزاد خواجات، از شاعران این جریان، در این مورد 

هاي قبل(تشبیه، استعاره و ...) را معیوب این شعر در درجۀ اول دستگاه تخیل شعر دوره«مینویسد: 
نها را از شعر حذف کند، تا هر چیز در شعر خودش باشد، نه میسـازد و بطور کلی سـعی میکند که آ  

هاي خود را در برابر خواننده میچیند و کشف »دال«نمایندة چیز دیگري، یعنی بعبارتی شاعر، فقط 
هاي شـعر را به وي وامیگذارد... این شـعر معتقد است که باید ادبیت را از   »مدلول«و حتّی پرداخت 

) بنابراین در این اشــعار ضــمن تشــکیک در الگوهاي  27ن، خواجات:منازعه در پیره»(شــعر گرفت.
  زیباشناسی گذشته، نوعی خأل در تصاویر خیالی دیده میشود:

ام / رییس خوبی داشت/ یکپارچه خانوم/ پشت میزهاي کارش بود من هم آنجا کار کرده
 این که زیر ماشـین رفت/ وقتیکه مرد/ دالر پایین آمد/ مشــتري کم شد/ و هیچکس در 

ــتاد(فی       ــت چراغ قرمز نـه ایسـ البداهه، خیـابـانی کـه روي تو کـار میکننـد برخی/ پشـ
  )32عبدالرضایی:

در این اشـعار نگاه متفاوت شـاعران به صـورخیال نیز در ادامۀ تمهیداتی است که آنها براي روند        
اره و تشبیه استع تأکید بر تصویر محوري در شکل«تعلیق معنا در شعر بهره میگیرند. بنظر باباچاهی 

رویه از صــفتهاي تصــویرســاز، از ویژگی شــعر غیر نیمایی و نیمایی اســت. اما  و نماد و اســتفادة بی
پردازي میانۀ خوبی ندارند و شـاعران پسانیمایی همچون مدرنیستها و فرمالیستهاي روس با استعاره 

مدد کارکردهاي زبان شعر، شـدگی شـعر معاصـر از استعاره و تشبیه، امور ذهنی را به    بدلیل اشـباع 



  
  
  
  
  
  

  ١٣/شعر پست مدرن فارسیبررسی 

ــتند، بی   ــهاي ثابتی هس ــاندهندة ارزش ــري که نش ــازند و به عناص د. انعالقهعینی و قابل رؤیت میس
هاي فرهنگی لغات، بلکه عامل به تأخیر انداختن بازیگوشی زبانی در شعر پسانیمایی، نه قاتل ذخیره

  )4هاي...، باباچاهی:صهمحورها و مشخ»(انگیزتر ساختن آن است.معنا و در نتیجه خیال
یزي و انگدر واقع این شاعران عدم توجه به تصاویر خیالی و تشبیه و استعاره را نشانۀ نوعی خیال    

اعجاب خواننده در شــعر میدانند، اما بنظر نمیرســد در اشــعاري مانند بند زیر چنین نگاهی ســبب  
  لذتبخشی مخاطب شود:

ــت بام / خودش   ها پایین آمد / قدري را / با احتیاط از پله بجـاي آنکـه پرت کند از پشـ
درنگ کرد / بعد / در و دیوار و سقف اتاقش را / بشکل عجیبی رنگ کرد...(پیکاسو در ...، 

  )17باباچاهی:
مالحظه میشود یکی از ضعفهاي اساسی این اشعار نبود تصاویر و ایماژهاي غنی است، چنین شعري 

هنري مصور و خیالی میدانند، سازگار نیاید. بدون تردید یکی  شاید با ذوق و طبع کسانی که شعر را
ــأله برمیگردد. با این همه نمیتوان از کنار آرایه ــعار، بهمین مس  ها واز علل کم مخاطب بودن این اش

هاي آنان دیده میشود، براحتی تصـاویر بالغی دیگري که گاه بصـورت طبیعی و ناخودآگاه در سروده  
طنز و تناقض که در بیشـتر این اشـعار موج میزند و نقطه قوت این اشــعار    هایی چونگذشـت. آرایه 

  محسوب میشود.
ــت. تناقض  یکی از مهمترین ویژگی     ــعار، تناقض اسـ ــلی از مؤلفههـاي ادبی در این اشـ هاي اصـ

مدرنیسم، پردازان پستپسامدرنیسم محسوب میشود. این واژه چنان اهمیت دارد که هاچن، از نظریه
هاي هنري که اي از جنبشمجموعه«کند: خود را از این جریان فرهنگی، بر اساس آن بنا میتعریف 
) این نوع 14پسامدرن، مالپاس:»(شود.وار بازنمایی خودآگاهانه استفاده میي نقیضهها از شیوهدر آن

شود می اي که در آن همه چیز نقضنگاه شاید بیشتر نشأت گرفته از جامعۀ عصر شاعر باشد، جامعه
  و سازگاریی در آو وجود ندارد. بهمین دلیل شاعران همواره با شک و تردید به هر چیز مینگرند:

ــما؟     یادم نیســت!/ آیا تو یک  هاي فاصــلهمجموعه ها یادهاي توســت     با یادهاي ش
ي نفراتی؟..../ من از آسـمان تو      پایین پریدم/ یا آسمان تو پایین  نفري؟    یا مجموعه

  )62ها، براهنی:پرید و من آن باال     تنها ماندم(خطاب به پروانه
گویی، متضـادسازي و آشنازدایی قرار داده  ها، اسـاس کار خود را بر تناقض شـاعر در این سـروده      

  است، تا به مخاطب خود القا کند واقعیت و حقیقت آن چیزي نیست که آنها میپندارند:
ــوفی قطع می  ــت/ در گوید:/ قطعا اینبا عدم قطعیت می کند حرف مرافیلسـ طور نیسـ

ــتان بود که قطعا رقص مار قطعه ــدههندوس ــتم را از/ [حال برد/ در قطعه ش اي کف دس
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ــاره جایش را به کویر/ [لوت     تنـاقض بـا خود آن   ــم کـه دریـا به یک اشـ قـدر متنـاقضـ
  )117دهد(پیکاسو در...، باباچاهی:می

ــت     ــیوة تفکر، ناهمگونی درونی، ابهام و تناقض مدرن بعنوان یکدر واقع، پسـ نمایی را مطرح شـ
اییهاي آن نممدرن کنار بیاییم، باید به نوعی با ابهامات و تناقضمیکند. اگر قرار است با مفهوم پست

  منطبق شویم.
ــت. این رویکرد یکی از       ــتفاده از طنز اسـ ــعار اسـ یکی دیگر از مهمترین ویژگیهاي ادبی این اشـ

ــتهکلیدواژ ــن، از معروفترین نظریه هاي جنبش پس ــت. چنانکه ایهاب حس پردازان ادبیات مدرن اس
ــت ــتی، طنز را بعنوان یکی از مهمترین مولفـه  پسـ ــت مـدرنیسـ ــتی معرفی هـاي آثار پسـ مدرنیسـ

مدرن روي ) یکی از ابزارهاي نویسندة پست277مدرنیته، نوذري:میکند.(صورتبندي مدرنیته و پست
به ســخره گرفتن جهان اســت. آنها در آثارشــان ســاختارها، عادات، رســوم و قواعد  آوردن به طنز و 

  هنري و ادبی را به سخره و هجو میگیرند. این ویژگی در شعر زیر جلوة پررنگی دارد:
ــتی نیمه مذاب بودم/ در عذاب بودم که چرا  ــتی که تکوین یافت/ گل و خشـ نظام هسـ

یر آب را تا ته باز کرد/ ســردم که شــد از جا گري/ شــیطان/ شــام از کارگاه کوزهگریخته
  )25پریدم    دیدم که    بلد نیستم/ از یادم رفته...(پیکاسو...:

شـاعر براي ریشـخند کردن تعصبات جزمی و اعتقادات حتمی، در اینجا به مضمونهایی روي میآورد   
، ول راسخ گذشتهکه در گذشـته بعنوان نوعی تابو محسـوب میشـد. او با نگاه اسـتهزایی به این اصــ    

بازنماییهاي «مدرنیســم اســت؛ قطعیت آن را زیر ســوال میبرد و این یکی از موضــوعات مهم پســت
یهایی که انگارمدرنیستی اغلب شکلی طنزگونه دارد چراکه براي معتبر نمایاندن حقیقتها و حقپست

) بهمین دلیل 33:باغیمدرنیسم، قرهتبارشناسی پست»(بیرون اثر هنري نیسـت، ارزشی قایل نیست. 
مدرن همواره با طنز به چیزهایی که تاکنون بعنوان حقیقت و واقعیت محسوب اسـت که شاعر پست 
  هاي آن دیدگاه را براي مخاطب شعر خویش سست و لرزان سازد:میشدند، مینگرد تا پایه

سـت/ من عاشـق ریش پروفسري خودم هستم/ پدرم   زن هندي براي خودش زن هندي
 »مرغ-سی«ست سـت/ کافی مد    پدرم گفت    هرچه نمیکشـیم/ از تنهایی که از تو درآ

  )15الطیر را هم به رسمیت نشناسیم(هوش و حواس...:منطق
این نوع طنز در چنین اشـعاري بیانگر عدم تعین، چند بنیانی و چند ارزشی است. خواستار رسیدن  

ــ   ــنایی محض غیبت اس ــت، وضــوح رمز و راززدایی، و روش ــورتبندي مدرنیته و به وضــوح اس ت.(ص
ی هاي سنت) شاعر نیز در این گونه اشعار قصد ویرانی و نابودي این اندیشه278مدرنیته، نوذري:پست

  را ندارد بلکه میخواهد با دگرخوانی، آنها را به پرسش بکشد و به وضوح دست یابد.



  
  
  
  
  
  

  ١٥/شعر پست مدرن فارسیبررسی 

  نتیجه
ن بروز یافته است، جریان شعر یکی از جریانهاي شـعري پیشروي که در حدود دهۀ هفتاد در ایرا     
هاي آن بطور غالب در تضاد و تناقض کامل با سنّت مدرن است. این نوع شعر که اصول و مولفهپست

شـعر فارسی قرار دارد، با انتقاد بسیاري از پژوهشگران و ادیبان همراه شد. در این مقاله سعی شد با  
  و قوتهاي این شعر مورد تحلیل قرار گیرد.بررسی سبکی در سه سطح زبانی، فکري و ادبی، ضعفها 

در سـطح زبانی، شاعران این جریان، تأکید زیادي بر روي زبان و بازیهاي زبانی دارند و این توجه      
زیاد آنها را از توجه به محتوا غافل داشـته اسـت. و البته این موضـوعی اســت که هدف شاعران این    

روي در تصــرفات دســتوري از دیگر گریزیهاي نحوي و زیادهجریان نیز میباشــد. عالوه بر این، هنجار
  ویژگیهاي این اشعار است که سبب ایجاز مخل و ابهام غیر هنري این اشعار شده است.

مدرن نهایت تالش خود را براي بیرون راندن تصــویر، در معناي در ســطح ادبی، شــاعران پســت     
انگیزي که در اشــعار گذشــته دیده اویر خیالاند. بهمین دلیل از تصــکالســیک خود، از شــعر کرده

ها چون طنز و تناقض، ســبب زیبایی میشــد، در این نوع شــعر خبري نیســت. البته بروز برخی آرایه
  نسبی برخی از این اشعار شده است.

از نظر محتوا نیز، درونمایۀ محوري این اشـعار بیمعنایی است و شاعران این جریان سعی میکنند      
ــاعران براي چنین  با درهم ر ــتاویز این ش ــعر خود حذف کنند. دس یختن قواعد معنایی، معنا را از ش

ــرف به زبان، پراکنده ــعري با ذوق گویی، چندگانهکاري توجه صـ ــت. طبعا چنین شـ باوري و ... اسـ
ایرانیانی که اندیشـه و فکر را بعنوان عنصر اصلی شعر در سراسر تاریخ ادبیات میدانند، جور در نیاید  

  بهمین دلیل دست رد بر پذیرش این نوع شعر بزنند. و
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