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  چكيده
انـداز   مندي انكارناپذير اسـت. از چشـم   مندي شعر گذشته و معاصر فارسي از روايت بهره

هـاي آن و سـرانجام    توان ميان سه دورة شعر كهـن، شـعر نـو و شـعبه     پذيري، مي روايت
هاي تازة شعري كه در دهة هفتاد خورشيدي رايج شدند، تفكيك قايل شد. شـتاب   جريان

مدرن دردهة يادشده و آشنايي شاعران با  و تأليف آثار مربوط به فلسفة پستدر برگرداندن 
هاي  شناسي سرايندگان و خوانندگان دگرگوني هاي نظري آن، در دستگاه زيبايي چهارچوب

هايي در شعر فارسي انجاميد كـه نـزد گروهـي از     آشكاري پديد آورد و به برآمدن جريان
ها، نوع پـرداختن ايـن    ف شد. از جملة اين دگرگونيشاعران و منتقدان به پسامدرن معرو

پريشي،  چون مرگ مؤلف، زمان شاعران به عنصر روايت در شعر بود؛ توجه به مباحثي هم
چنين اعتنا به امكانات  گسيختگي و...، هم گرايي، عدم قطعيت معنا، چندصدايي، روان نسبي

هاي بسيار درآميخت. شاعران  سستمندي شعر را با گ هنري رمان نو و تئاتر پيشتاز، روايت
گريزي و سلب اقتـدار مؤلـف و چنـدكانوني     پسامدرن براي تعويق و تعليق معنا، مركزيت

كردن شعر و مشاركت خواننده در تكميل معنا، تمهيداتي را به كار بسـتند كـه مـا در ايـن     
هاي آن را بـا   هترين گون ايم و مهم را براي اين ترفندها برگزيده» شكني روايت«مقاله عنوان 

، »هــاي چندگانــه روايــت«شــعر شــاعران پســامدرن در پــنج دســته: هــايي از  نمونــهذكــر 
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ــله« ــذاري فاص ــي«، »گ ــكني رواي ــعر«، »مرزش ــت«و » فراش ــام  رواي ــه» ناتم ــدي و  طبق بن
  ايم.  كرده  تحليل
  شكني، روايت ناتمام، فراشعر، مرزشكني. شعر پسامدرن، روايت :ها هواژكليد

  
  . درآمد1

هـاي   هاي گذشته يا حاصل نبوغ و خالقيـت  هاي مداوم شعر فارسي در طول سده دگرگوني
آگاهي  فردي بوده است يا در بستر تحوالت اجتماعي روي داده است. در سدة حاضر، زمان

هاي اين پيكرة كهنسال  نيما يوشيج و تعمق او در ساخت شعر فرنگي، خوني تازه در شريان
ي كرد و در ادامة راه، خود نيز پذيراي دگرگوني شد؛ شعر سپيد، موج نو، و شكوهمند جار

هاي سي تا پنجاه خورشيدي در شعر فارسي پديد آمد،  شعر حجم، موج ناب و... كه در دهه
خواهي و نوگرايي شعر نيمايي بود. يكي  برآيند حركت جمعي شاعران ايراني بر بستر تحول

توان براي جريان شعر نو نيمايي برشـمرد، انسـجام سـاختار    هايي كه مي ترين ويژگي از مهم
تنيدگي توأمان محورهاي افقي و عمودي شـعر اسـت.    محتوايي است كه خود برآيند درهم

نيما و پيروان او در جريان شعر نيمايي براي انسجام ساختاري، ديگر آن مايه اعتنا و اتكـاي  
روضـي نداشـتند و در غيـاب ايـن     چـون رديـف و قافيـه و وزن ع    صرف را به عواملي هم

ها، براي در امان ماندن شعر از تشتّت و پراكندگي بيشتر به پيوستار عمودي شـعر   مايه دست
اند محـور عمـودي چونـان نخـي نـامرئي اسـت كـه امكـان          انديشيدند. به درستي گفته مي
بخـش ايـن    ترين عوامل انسجام برد و يكي از مهم جايي سطرهاي شعر نو را از ميان مي جابه

  ). 106: 1392ساخت عمودي، روايت بوده است (كريمي، 
اي در جهان و ايران در حال تكوين بـود و   در آغازِ دهة هفتاد كه تحوالت فرهنگي تازه

هاي نظري  و فلسفي غرب و انتشـار نقـدها و نظرهـاي     ها و نوشتهزمان با برگردان متن هم
آمـد. مبـاحثي    فضاي ادبي ايران به چشم مـي  اي در بسيار، شرايط اجتماعي  و فرهنگي تازه

گسيختگي، غياب و مرگ مؤلف، بينامتنيت،  شكني، چندصدايي شدنِ متن، روان چون شالوده
عدم حتميت، ضد روايت و...كه از موضوعات مطرح در حـوزة فلسـفة پسـامدرن هسـتند     

هـاي   جريـان هاي نوشتاري زيادي را فـراهم آورد و بـر    )، زمينة مجادله106: 1394(حسن، 
هـاي   شعري نوگرا نيز كه در اين دهه سر برآوردند، تأثيري انكارناپذير گذاشت. در سـروده 
اند، اين  شمار زيادي از سرايندگاني كه در دو دهة گذشته به شاعران پسامدرن معروف شده

اي چشمگير نمود داشته است: نزديكي هرچه بيشتر زبان شعر به طبيعـت   ها به گونه ويژگي
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نو، تئـاتر،   در ساختمان شعر، استفاده از امكانات هنر معاصر (داستانِ» روايت«كاربست نثر؛ 
پريشي و عـدم تفكيـك گذشـته،     سينما و...)، معناناپذيري و ايجاد امكان تأويـل متـن، زمان

منـدي در شـعر    انـدازي ديگرگونـه بـه روايـت     حال و آينده. اين گروه از شاعران، از چشم
هاي شعر نو و  مندي شعر اين گروه با ديگر شعبه ، تا آنجا كه بين روايتاند خويش نگريسته

توان ديد. نگارندگان در مقالة پيش  نيز با روايتگري شاعران شعركالسيك تمايزي آشكار مي
گـري در شـعر پسـامدرن     اند رويكرد و نگاه ديگرگون اين شاعران را به روايت رو، كوشيده

  فارسي بررسي و ارزيابي كنند.
  

  . پيشينة پژوهش2
اي طوالني ندارد. آشنايي منتقـدان   شناسي، دانشي نوظهور است و در غرب نيز سابقه روايت

ويژه در چند دهة گذشـته شـتاب    هايي است كه به و پژوهشگران ما با آن نيز حاصل ترجمه
سـنگ ادب پارسـي را از منظـر     گرفته است؛ بنابراين هنوز آثاري كه ميراث گسترده و گران

ها و مقاالتي چنـد كـه در    گير نيست. با اين همه، كتاب شناسي پژوهيده باشند، چشم وايتر
بـا رويكـرد    - ويـژه ادب سـنّتي   بـه - هـايي از ادب فارسـي    زمينة تحليل و نقد عملي گوشه

و نقـد    اي بكـر بـراي پـژوهش    شناسيِ روايت به سامان رسيده است، گوياي زمينـه  گفتمان
  بان و ادبيات فارسي است.شناسانه در حوزة ز روايت

هاي شعري نوگرا به طور مستقل، آثار چنـداني تـأليف نشـده     در جريان» روايت«دربارة 
روايتي تازه بـر لـوح كهـن: تحليـل     توان بدان اشاره كرد، كتاب  است. يكي از آثاري كه مي

) است. كريمـي در ايـن كتـاب، ضـمن     1392نوشتة فرزاد كريمي ( روايت در شعر نو ايران
هـايي از شـعر    هايي نظري دربارة روايت و رويكردهاي نظري گوناگون به آن، نمونـه  حثب

مندي جريان شـعر نـو نيمـايي و جريـان حجـم (بـا        معاصر را تحليل روايي كرده و روايت
رويكرد به شعر يداهللا رويايي) را بـر رسـيده اسـت؛ امـا دربـارة سـاختار روايـت در شـعر         

  . پسامدرن فارسي سخني نگفته است
دربارة پسامدرنيسم در شعر معاصر ايران، برخي پژوهشگران شعر معاصر، در آثار تأليفي 

شناسـي   جريـان وند در كتـاب   اند. سعيد زهره هاي شعر پسامدرن سخن گفته خود، از مؤلفه
هاي نو را در شعر اين دهـه كاويـده اسـت.     )؛ به طور مفصل جريان1395( شعر دهة هفتاد

تـر   برجسته«مدرن با يادآوري  ب دربارة ساختار روايي در شعر پستمؤلف در بخشي از كتا
هـاي سـاختار روايـي در شـعر مـدرن و       به تفاوت» مدرن شدن عنصر روايت در شعر پست
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ه آغـاز و   «پسامدرن اشاره كرده و افزوده است:  بر عكس ساختار روايي شعر مدرن كه قصـ
تان در ان بـا نهايـت دقـت مراعـات     هاي علّي و معلولي داسـ  انجام مشخصي دارد و پيرنگ

گردنـد؛ بـه    ها دچار گسستگي، ناتمامي و آشفتگي مـي  مدرن، روايت شود، در شعر پست مي
هـاي چنـدوجهي و    مـدرن روايـت   هاي خطي مدرن، در شـعر پسـت   عبارت ديگر، روايت

چندمركزي هستند. به همين مناسبت خوانندة ناآشنا با اين فضا، ممكن است در اين شـبكة  
). اين پژوهشگر، 281: 1395وند،  (زهره» يع، پيچيده و البته نامتيقّن دچار سردرگمي شودوس

. راوي واحد و روايت واحـد،  1هاي شعر پسامدرن فارسي را در چهار گروه:  سپس روايت
. روايـان متعـدد و   4. راويان متعـدد و روايـت واحـد،    3. راوي واحد و روايت چندگانه، 2

هايي كه  ). مؤلف، در ميان گونه286- 281بندي كرده است (همان:  تههاي چندگانه دس روايت
گـذاري از طريـق    ايم، تنها به شيوة فاصـله  شكني در شعر پسامدرن برشمرده ما براي روايت

هاي معترضة بسيار براي ايجاد گسست و تعليق در رونـد روايـت اشـاره كـرده      ايراد جمله
  ).285است (همان: 

) كـه بـه   1391لـي:   (حسـن  هاي نوآوري در شعر معاصر ايران گونهدر فصل دومِ كتاب 
بيـان روايـي و   «اختصـاص دارد، نويسـنده زيـر عنـوان     » نوآوري در شكل، فرم و ساختار«

هاي بيان روايي براي انسجام بخشي به ساختمان شعر اشـاره كـرده    به مزيت» اي نامه نمايش
اتيـك در شـعر معاصـر و پيـروي     است و ضمن يادكرد پيشگامي نيمـا در زمينـة بيـان درام   

شاعراني مانند اخوان ثالث، سپهري سـپانلو و... از او، بـا نقـل شـعري از يكـي از شـاعران       
» هاي شعر پيشرو ايران، برجستگي عنصر روايت اسـت  يكي از ويژگي«گويد:  پسامدرن، مي

نهـا بـه   پردازي در شعر پسامدرن فارسي، ت هاي روايت لي از ميان شيوه ). حسن217(همان: 
هايي از شعر شاعران منتسب به اين جريـان را   كند و نمونه اشاره مي» گذاري فاصله«تكنيك 

  دهد. به دست مي
منـدي شـعر    بهزاد خواجات، يكي از شاعران جريان پسامدرن هم ضمن اشاره بـه بهـره  

  نويسد:  شاعران پيشرو در دهة هفتاد از عنصر روايت، مي
ماند، قصه يا حكايتي نيست كه به سـرانجام   داستان مي اين بيان روايي كه به شروع يك

برسد و به اصطالح بافت دراماتيك پيدا كند. در حقيقت بيان روايي محملي است براي 
(خواجـات،   .دهـد  ايجاد فضايي شاعرانه كه البته به خـط روايـي و داسـتاني تـن نمـي     

1381:  30.(  
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ررسي گرفته شده اسـت. از جملـه   چنين در مقاالتي چند، شعر پسامدرن فارسي به ب هم
) ياد كرد. نويسنده در 1384(طاهري: » مدرنيسم در شعر معاصر ايران پست«توان از مقالة  مي

هاي كلي جريان شعري پسامدرن در دهة هفتاد، با نگاهي  اين مقاله، ضمن برشمردن ويژگي
شاعران منتسب به  هاي انتقادي به بررسي محتوا، تخيل، ساختمان، موسيقي و زبان در سروده

اين جريان پرداخته است. در بحث از زبان و اشـاره بـه عنصـر روايـت در شـعر شـاعران       
هـاي شـعر دوران معاصـر     عنصر روايت كه در اغلب گرايش«پسامدرن فارسي گفته است: 

كه شكل دروني اشعار را  شود، از شعر اين شاعران حذف شده است و عالوه بر اين ديده مي
). بـه نظـر مـا، شـاعران     46(همـان:  » ابهام فضاي شعرها نيز افـزوده اسـت   سست كرده، بر

انـد، بلكـه از آن جهـت كـه در      پسامدرن، نه تنها روايت را از شعر خـويش حـذف نكـرده   
روندهاي اجرايي شعر همواره گوشة چشمي به ژانرهايي مانند سـينما، تئـاتر نـو و داسـتان     

اند؛ اما به دليل تأكيد سبكي آنان بر  ندي شعر داشتهم جانبه به روايت كوتاه دارند، توجهي همه
هاي سرراست و خطـي،   هاي ناساز و گريز از روايت روايت آميزي پاره نويسي، درهم تكه تكه

هاي پـيش تفـاوت    گري شاعران نوگراي دهه هايشان با روايت پردازي در سروده نوع روايت
مدرن، سـخني بجاسـت؛ امـا علـت آن     پسا» ابهام فضاي شعر«دارد. سخن اين منتقد دربارة 

گـري شـاعران پسـامدرن بـر      هاي روايت حذف روايت از ساختمان شعر نيست، بلكه شيوه
  افزايد. هاي معنامندي شعر مي رنگ شدن اليه ابهام و كم

» هاي شعر دهة هفتاد در تاريخ ادبيات معاصـر  نگاهي انتقادي به مؤلفه«نويسندگان مقالة 
)، در بررسـي ايـن جريـان پسـامدرن شـعري، كمـابيش هـيچ        1389ناو:  (شفيقي و ظهيري

  اند:  انداز روشني براي آن متصور نيستند و دربارة ظهور آن نوشته دستاورد مثبت و چشم
شعر دهة هفتاد يك پديدة زودرس ادبي بود... خيل عظيمي از شاعران جوان با داس و 

لند انساني يورش آوردند و بـراي  هاي ب تبر معناستيزي بر بيشة معاني و مفاهيم و آرمان
مـدرنيزم، خـود را در صـف مقـدم      كه از كارواني كه بـا تـوهم مدرنيتـه يـا پسـت      اين

كردند، عقب نمانند، حضور هر گونه معنـا را و آرمـان و    آوانگارديسم هنري تصور مي
  ).119گرايي اعالم نمودند (همان:  هدف را نشانة سنت

بر جريان شعري دهة هفتـاد كـه بـه شـعر پسـامدرن      نويسندگان در ادامه، ضمن تاختن 
را از سوي شاعران اين جريان به بـاد انتقـاد   » وا نهادن زبان فخيم ادبي«معروف شده است، 

هـاي طـوالني و    گرفتار شدن در روايـت «گيرند و از سرايندگان شعر دهة هفتاد به علت  مي
م شاعران پسامدرن به روايت اعتنا كه گفتي ). چنان كنند (همان شكوه مي» نامنسجم و نامرتبط
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تعبيـر  » شـكني  روايـت «كـه مـا از آن بـه    - دارند؛ اما اختالل عامدانة آنان در رونـد روايـت   
پردازي آنان  هاي روايت زده، شيوه هاي شتاب موجب شده است كه گاه در ارزيابي - ايم كرده

  مورد انتقاد قرار گيرد.
) در بررسي اين جريـان  1393(خليلي: » مدرن فارسي بررسي شعر پست«نويسندة مقالة 

عـدم اسـتفاده از   «و » توجه افراطي به زبان و اختالالت زباني«، »عدم توجه به معنا«شعري، 
هايي چون  بروز آرايه«) و 1هاي شعر پسامدرن دانسته (همان:  ترين كاستي را از مهم» تصوير

به شمار آورده اسـت. ايـن   » هسبب زيبايي نسبي برخي از اشعار اين دور«را » طنز و تناقض
  گيري در شعر پسامدرن فارسي سخني نگفته است. نويسنده، دربارة روايت و روايت
هاي اندك و نابسنده، دربارة رويكردهاي شاعران پسـامدرن   از آنجا كه جز اين يادآوري

ايران به روايت تا كنون پژوهشي مستقل منتشر نشده است، نگارندگان با پيش چشم داشتن 
پـردازي در شـعر پسـامدرن فارسـي، مقالـه حاضـر را        هـاي روايـت   رورت بررسي گونهض

شكني، كه مبتني بر آراي ژرار ژنت است و در  اي روايت اند. گفتني است دربارة گونه نگاشته
تبيـين مرزشـكني در   «چـون   برگردانده شده است، مقاالتي هم» مرزشكني روايي«فارسي به 

) و 1393(بامشـكي:  » تـداخل سـطوح روايـي   «)، 1392في: (صـا » هاي نوين فارسي داستان
) منتشر شده است. نويسـندگان  1395پور:  (قاسمي» هاي ايراني مرزشكني روايي در داستان«

هـاي   هاي آن را در داستان مقاالت اول و سوم، ضمن تبيين مرزشكني از ديدگاه ژنت، گونه
، موضوع مرزشكني را »سطوح روايي تداخل«اند و نويسندة مقالة  نوين فارسي به دست داده

  ايم. ها چشم داشته از منظر نظري كاويده است كه و ما در نگارش اين مقاله بدان
  

  . راه و رسم روايت3
هاي گوناگون ادبي بـه شـمار آورد. اهميـت پـيشِ      قرن بيستم را بايد عرصة منازعات نظريه
هاي انتقادي و تحليلي، تا بدان حد است كه از نظـر   چشم داشتن يك نظرية ادبي در بررسي

توانند تصور كنند كه بدون يك نظرية  پردازان مانند ژرار ژنت حتي نمي اسكولز، برخي نظريه
تن منفردي را بررسي كرد، درست به همان شكل كه داشتن نظرية ادبـي بـدون   ادبي بتوان م

شناسي را  ). نظرية روايت228: 1379ابتناي آن بر متون مشخص، غير ممكن است (اسكولز، 
هاي روس دانست كه به دست ساختارگرايان اروپايي به تكامل رسيد.  بايد ميراث فرماليست

سازند و فرآيند  دادهايي بودند كه آثار ادبي را ممكن مياين ساختارگرايان در پي كشف قرار
گرايان معطوف به  افكنند. هرمن گفته است تالش ساخت ها را بر آفتاب مي توليد و تفسير آن
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هاي گوناگون بررسي كننـد، خـواه ايـن مـتن از جـنس       آن بود كه بتوانند روايت را در متن
هـاي ادبـي و    ديداري و كالمي و سنّت وگوهاي روزمره باشد، خواه از جنس هنرهاي گفت

  ). 53: 1393اساطيري (هرمن، 
در دسـتگاه نظـري متفكـران، نويسـندگان و     » روايـت «هاي پاياني سدة گذشته،  در دهه

گيـري دانـش    هـايي از سـر گذرانـد. اگـر در آغـاز شـكل       شاعران پساساختارگرا دگرگوني
هـايي روايـي    ختلف راوي و تكنيكشناسي، بوطيقاي روايت بر مفاهيم طرح، انواع م روايت
)، در ادامه و بـه دسـت كسـاني كـه عمومـا      111- 12: 1393ريزي شده بود (هرمن،  و... پي

مندي اثر ادبي پديـد آمـد.    اي در روايت شكنانه هاي شالوده شوند، تكانه پسامدرن خوانده مي
گفته شده اسـت، در   كه مدار پسامدرن نيز از اين تغييرات بركنار نبود؛ زيرا چنان شعر روايت

هاي شعر و داسـتان، عـوالم شـعر و داسـتان پسـامدرن، از نظـر        عين تمايزات آشكار گونه
هـاي همسـانِ    نگـري  مضموني، شكلي و سبكي همگرايي تام و تمام دارند و بازتابندة جهان

)؛ از اين رو، روايـت  47- 8: 1394روند (موراماكور،  پديدآورندگان هر دو گونه به شمار مي
اي  مكاشـفه «شعر مدرن از شكلي غالبا بسته و خودمحور كه حـول تصـاويري محـدود،     در

تر گرايش پيدا  چرخيد، در شعر پسامدرن به روايتي زميني مي» الگوهايي جاوداني«و » مطلق
نايافته و ناكامل در قالب زبان و تجربه و اشكال غير رسمي  امور باز اتفاقي، شكل«كرد و به 

  ). 209- 10: 1394(كانور، » وگو روي آورد ان مانند نامه، حكايت و گفتو غير شاعرانة زب
  

  . دهة هفتاد خورشيدي؛ شعر ايران در وضعيت ديگر4
هــاي پسامدرنيســم را در شــعر ايــران، در  هــاي خــود، ريشــه برخــي منتقــدان، در بررســي

يـن  انـد و ادامـة ا   چون محمد مقدم و هوشنگ ايراني جسته هاي شعري شاعراني هم حركت
ويـژه در   هاي شعري موج نـو و حجـم، بـه    شعر نو فارسي در جريان  اندازي مسير را پوست

هاي شعري  اند و از كوشش چون احمدرضا احمدي و يداهللا رؤيايي دانسته شعر شاعراني هم
ياد » هاي نخست تجربة شعري تندرو گام«چنين شاعراني با عنوان » هاي افراطي نوجويي«و 

اي شعري شاعران نوگرا در دهة هفتاد خورشيدي را به عنوان گـام دوم  ه اند و حركت كرده
). منتقدان ديگـري، بـر ايـن    29: 1384اند  (طاهري،  تجربة شعري پسامدرن به شمار آورده

در آثـار صـادق   «مدرنيسم را در ادبيات ايران،  هاي پست باورند كه شايد بتوان نخستين رگه
 - كنـد  رو مي كه هويت انسان را با چالش روبه–ديد هدايت و نحوة برخورد او با زندگي ج

و ادامة اين روند را جدال سياست و ايـدئولوژي و مخالفـت روشـنفكران چـپ و     » دانست
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). احمد اخوت، 91: 1395وند،  اند (زهره مدرنيزاسيون دورة پهلوي دوم جسته مذهبي با شبه
 مكتـب زبـان  «ن باور است كه گانة شعر پسامدرن آمريكايي، بر اي هاي پنج در بررسي مكتب

ترين تأثير را بر شاعران پسامدرن فارسي گداشته است. از نظر پيروان اين مكتب،  بيش» شعر 
شود  شعر از هر گونه ارجاع بيروني به دور است و زبان شعر در يك بازي زباني خالصه مي

جاللي و در مدرن را در شعرهاي بيژن  هاي شعر پست ). پژوهشگر ديگري ريشه92(همان: 
). روشـن اسـت بـا نگـاهي بـه      167: 1381دهة چهل خورشيدي دانسته است (بازرگـاني،  

هـا اشـاره شـد، شـعر شـاعراني ماننـد        هاي شعر پسامدرن فارسي كه به برخي از آن ويژگي
هـاي شـاعران    هايي مانند تشبيه و استعاره بـا سـروده   جاللي تنها در پرهيز از استخدام آرايه

  دارد. پسامدرن قرابت 
گيري پر سر و صداي جريان شـعر   دهة هفتاد خورشيدي و شكل–در دورة مورد بحث 

چون پايان جنگ تحميلي و آغاز برنامة سازندگي، فروپاشـي   برخي رويدادها هم - پسامدرن
، نظم نوين جهاني، گسترش ارتباطات بينافرهنگي و... 1كمونيسم و برچيده شدن ديوار برلين

مدرن انجاميد.  ي بسيار از روشنفكران ايراني و تمايل به تفكر پستبه دگرگوني موضع فكر
هاي  اي شاعران ايراني در دهه هاي نوجويانه ها و كوشش مسائلي از اين دست در كنار تجربه

ادبي و طرح نظريات فلسفي و هنري گونـاگوني در مجـامع   - پيش، گشايش فضايِ فرهنگي
و برگـردان آثـار نظـري متفكـران جهـان و       فكري در دهة هفتاد خورشيديهنري و روشن

هاي تـازة انتقـادي و ادبـي شـد و      مدرن، موجب در گرفتن بحث پردازان فلسفة پست نظريه
شناسي شـعر   آمد آن طرح صداها و خلق شعرهايي متفاوت در شعر بود و دستگاه زيبايي پي

اي از سـرايش را   ونـه برافكن روبرو كرد و شاعران پسـانوگرا گ  هايي بنيان فارسي را با تكانه
معنايي بود. آنان در اين راه، بسياري از امكانات هنرهاي  آزمودند كه در گريز از ساحت تك

معاصر از جمله، سينما، تئاتر پيشتاز و رمان نو را به خدمت گرفتند. در اين دهه از دل شـعر  
شـعر دهـة   «، »3شـعر پسـانيمايي  «، »2شعر زبـان «نوگراي فارسي، چند جريان سر برآوردند: 

ها را بايد در سـاحت پسامدرنيسـم ادبـي     شاعران وابسته به اين جريانهاي  سروده». 4هفتاد
  بندي كرد.   دسته

هايي مانند گريز از  اند، در كنار ويژگي منتقداني كه به چند و چون شعر اين دهه پرداخته
تن به جزييـات  زبان فاخر و ادبي و گرايش به زباني زنده و برگزيدن لحن گفتاري و پرداخ

گيري اين شاعران از عنصر روايت به مثابه ترفندي مهـم اشـاره    نگري، به بهره به جاي كالن
اند. از جمله براهني دربارة شعر زبان كه خود مروج آن بود، در پي فرآينـدي بـود كـه     كرده
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) و بـا  176: 1374صـدايي) شـعر از بـين ببـرد (براهنـي،       خاصيت دياكرونيك روايي (تـك 
ارزدايي و چندشاعره كردن و چندروايه كردن بيان و ايجـاد تقـدم و تـأخّر در زمـان     ساخت«

: 1374(براهنـي،  » دست يابـد » شعر ناب روايي«به » زدايي از شعر روايت شاعرانه و روايت
گيري از طرح و توطئة رمان در  توان در شعر زبان با بهره چنين معتقد بود كه مي ). او هم195

رسـيد  » شـعر روايـي نـاب   «ن اين طرح و توطئه به سود اثر شعري به شعر و دگرگون كرد
  ).195: 1374(براهني، 

گرايـي،  شكني، مرگ مؤلّف، تأويـلِ مـتن، نسـبي   علي باباچاهي نيز مباحثي مانند شالوده
هـاي زبـاني،   پارگي، تأويلِ پارانويايي، عدمِ قطعيت معنا، بـازي  چندصدايي شدنِ شعر، روان

- اند، سويهمدرناشكال ديگر معرفت(سخنِ جنون) و... را كه برآمده از فلسفة پستتوجه به 

اي براي شعر امـروز ايـران بـه ارمغـان آورد     هاي بياني تازه داند كه توانمندي هاي مثبتي مي
هـاي   هاي جديد براي نگريستن و روايت برگزيدن زاويهچنين  او هم). 45: 1381(باباچاهي، 

هاي متمايز كنندة شعر پسانوگراي ايران  تصويري را از ويژگي - عاطفيهاي عيني و گزارش
: 1389(باباچـاهي،  داند  ميهاي گذشته  هاي شعري نوگرا در دهه در اين دهه با ديگر جريان

هاي روايـي هنرهـايي    مندي از توانمندياند: بهره منتقدان ديگري نيز گفته. )157- 2/168ج
هـاي تـازة روايـت     آزمـودنِ شـيوه  )، 39: 1379ا (فـالح،  مانند داستان، رمان مدرن و سينم

- اجراي شـعر بـا بهـره   )، چندصدايي شدن و تكثرگرايي در شعر، 32- 3: 1377(احمدي، 

)، 37- 8: 1379گيري از امكانات هنر معاصر مانند داستان نو و تئاتر پيشـتاز (امينـي،   
  .خواه ايران در دهة هفتاد است هاي شعر و شاعران تحول از ويژگي

  
  ها و كاركردهاي آن در شعر پسامدرن فارسي شكني؛ گونه . روايت5

هاي بوطيقاي داسـتان بـا    مند دانستن شعر نو فارسي به اين معنا نيست كه تمام سازه روايت
بخـش   مندي چونان عاملي وحدت كه گفته شد، اين روايت پوشاني دارد و چنان اين شعر هم

ركرد يافته است؛ امـا اغـراق نيسـت اگـر بگـوييم      در خدمت انسجام ساختمان ذهني اثر كا
هاي شـاعران پسـانوگراي فارسـي از دهـة هفتـاد       ترين مؤلفة عيني در ساختمان سروده مهم

گيـري از روايـت در    مندي آثار آنان است. اين شاعران در بهره خورشيدي به اين سو روايت
ي روايـت  انـد كـه بـه گسسـت خـط منطقـ      ساختمان شـعر خـويش تمهيـداتي انديشـيده    

  است.   انجاميده
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مندي شعر خويش به كار بستند،  شاعران پسامدرن در مجموعة تمهيداتي كه براي روايت
و تـك   ييتـك صـدا   ،كـانون واحـد معنـايي    ،يخط تيروا ،يزمان خطاعتناي چنداني به 

هـاي   ترجمـة كتـاب  «انـد در نتيجـة    كـه خـود گفتـه    ي نداشتند. ايـن تمهيـد چنـان   ساختار
شد » هاي شعر مدرن گرايي ها و نخبه جزميت«بود و موجب كم رنگ شدن  »مدرنيستي پست

نمايي  هاي غير تداومي، گسسته روايت«و شاعران پسامدرن شعرهايي نوشتند كه شالودة آنها 
) 3/394: ج1389(باباچـاهي،  » شناختي در برابر زمان خطي در نوشتار و توجه به زمان روان
هاي خود سـر بـاز زدنـد و     مند روايت در سروده تبيين زمان بود. اين شاعران تا توانستند از

هاي روايي شعرشان به  (شكست خط زماني) را به مثابة صناعتي ويژه در بافت» پريشي زمان«
در پي فرآينـدي بودنـد كـه خاصـيت      كه يكي از اين شاعران گفته است، كار بستند و چنان

  ).  176: 1374دياكرونيك روايي شعر از بين ببرند (براهني، 
كه نويسندگان پسامدرن با جايگزين كردن ايماژ گسيخته به جـاي   آنان در اين كار، چنان

شكنند (پاينـده،   وارگي متن را درهم مي نويسي، اندام تكه روايت، نگارش بازيگوشانه و چهل
اند با دست يازيدن به ترفندهايي چند از اقتـدار روايـي شـعر بكاهنـد.      )، كوشيده36: 1393
شكني روايي، روايت روند آفرينش شعر (فراشعر)، ضد روايت، تدوين موازي، تـداخل  مرز

گذاري و... از جملة اين ترفندها و تمهيـدات اسـت.    ها، تعدد زاوية ديد، فاصله روايت خرده
مجموعة اين تمهيدات عامدانه و ترفندهاي بازيگوشانه را كـه ايـن شـاعران آگاهانـه و بـه      

انـد، زيـر عنـوان     پـذيري شـعر بـه كـار بسـته      روايت و امكان تأويـل منظور اقتدارزدايي از 
گـذاري،   . فاصله2هاي چندگانه،  . روايت1هاي:  ايم و زيرِ عنوان تعريف كرده» شكني روايت«
هاي آن را  ترين گونه ناتمام، وجوه و بازتاب مهم  . روايت5. فراشعر و 4. مرزشكني روايي، 3

  ايم.  در شعر شاعران پسامدرن بررسيده
شـكني را بـا تمهيـداتي بـه      سرايندگان مورد نظر، در اغلب موارد، بعد ديـداري روايـت  

هاي چندگانه را با تغييـر   شكني از گونة روايت كه روايت اند. از جمله اين خواننده نشان داده
اندازة قلم، استفاده از دو نوع قلم يا قلم نازك و سياه يا با ايرانيـك(كج) كـردن خـط نشـان     

ها هـم بـه كـار گرفتـه شـده اسـت. در        روايت اند. اين تمهيد گاه در گونة تداخل خرده دهدا
هـاي   كه در داسـتان  اند. گاه نيز چنان گذاري و فراشعر بيشتر از نشانة كمانك بهره برده فاصله

كـه بسـته شـود (يعقـوبي      شـود، بـي آن   اند، نشانة كمانك بارها باز مـي  پسامدرن نشان داده
گـذاري بـه كـار رفتـه      ). نشانة قالب نيز گاه براي فاصـله 166: 1391منتشلو،  سرايي و جنبه

كه از اين نشانه براي نشان دادن صداهاي مستقل از راوي يا توضـيحاتي كـه    چنان است؛ هم
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اند، از همين نشانه بهره گرفته شده است تا فهم اختالالت  گذاري انجاميده سرانجام به فاصله
شكني مانند مرزشكني روايي،  هاي روايت ميسر كنند. در پاري گونه روايت را براي خواننده

  روند روايت راهمناي خواننده است و كمتر ترفندهاي ياد شده به كار رفته است.
  
  هاي چندگانه روايت 1.5

زدايـي   سازي و آشنايي رويكرد شاعران پسامدرن فارسي در دهة هفتاد خورشيدي به غريب
گـري در   تي آگاهانه و عامدانه بود. وجه غالب ايـن روايـت  از ساخت و صورت شعر، حرك
گويي است و روايت چونان ابزاري اسـت كـه شـاعر از آن     شعر نوگراي ايران مبتني بر تك

كـه شـاعران پسـامدرن در     گيـرد. حـال آن   هاي شعر خويش بهره مي مايه براي ايضاح درون
زدايـي از   آفريني و عـادت  ابهام مند كردن شعر خويش، نه در پي ايضاح، بلكه در پي روايت

را بـر  » فرم روايـي «چون ليوتار كه  ذهنيت مخاطب بودند. آنان با اتكا به نظريات كساني هم
هـاي   گـوني از بـازي   يافتة گفتمان دانش، مستعد انواع بسياري گونـه  هاي توسعه خالف فرم
هـاي خـويش پـي     ه)، روندي را در سـرود 246: 1388داند (بنگريد به: مكوئيالن،  زباني مي

انداخت و گاه مـتن را از معنامنـدي يـا دسـت كـم       گرفتند كه خوانايي متن را به تأخير مي
  كرد.  معناهاي مستقيم و در دسترس دور مي

هاي چندگانه، شاعر روايـت را دسـت كـم بـا دو راوي (در مـواردي       در تمهيد روايت
ي شعر را از مركزيت روايي تهي برد و با چنين تمهيد دهد و به پيش مي چندگانه) سامان مي

دهد (پاينـده،   هاي پسامدرن را از هم گسيختگي تشكيل مي كه شالودة داستان ن كند و چنا مي
)، شاعر پسامدرن هم با نوشتن متني چندساحتي، ساختاري گسـيخته بـه شـعر    427: 1393

ات هـم  ها چندگانـه بـه مـواز    ها صدا و لحني مستقل دارند؛ روايت بخشد. راوي خويش مي
روايت نيز با تمهيـدي بصـري    شود؛ بعد ديداري هر پاره روند؛ شعر چندكانوني مي پيش مي

دار تـدوين مـوازي در    ها وام روايت شود؛ و قطع و وصل مداوم پاره براي خواننده آشكار مي
  صنعت سينماست.  

ا با ترفند ر» قتل نفس«)، شعر 1377( نگه دار بايد پياده شويمعليرضا آبيز، در دفتر شعر 
روايت) سامان داده است و جز ترتيب كتابت، تـرجيح و   روايت دوگانه (هر كدام هفت پاره

ها  برند، به دست داد. يكي از روايت ها را پيش مي توان بين صداهايي كه روايت تمايزي نمي
مند است؛ اما روايت دوم كه با قلمـي متفـاوت بـه شـكل      از تقطيع عمودي شعر نوگرا بهره
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خط) و بين نشانة دو خط فاصـله كتابـت شـده اسـت، از منطـق نوشـتار نثـر         نيك (كجايرا
  برخوردار است:  

اي  غرابـت جزيـره  - جز خار خشكي نمانده بود/ در ساعتي كـه بـه بـاغ آمـدم تشـنه/      
گونـه   فرجـام، از آن  اي بي نامسكون در بكارت وحشي چشمانش داشت و غوغاي پويه

هاشان  / جماعتي گاوان ديدم/ نشخوار معده- خارا كه نورسته آويشني در شكاف سنگي
هاي سبز تخيـل، رقـص    بر دشت- را/ سرگشتة رهايي بودم/ نايافته شاهزادة رويايم را/ 

دوشيزگان تمنّا، افسون جاودانة خواهش از مغز استخوان و آتش بر اندام مردي كـه در  
ـ   / و گاه/ كـه مـي  - اقيانوس ناشناختة دوري شناور است - ر شـاخة شـعر/   ايسـتادي زي

اورفئوس! سلطان ارواح آزرده! مگر تو در چشم آن ديريافتـة رودآشـناي مـن مسـكن     
ام و گاهي در خلسة خوابي هزارساله تا  داري كه گاهي چون زورق مستي سرشار ترانه

رفتم/ سپيده سـرخ،   / دلم تالطم سرخي داشت/ تمام شب به پنجره مي- نگرد در من مي
دانم، روزني در سياهي تا خـدا در تـو بنشـيند و مسـيح از      دانم، مي  مي- چشمم سرخ/ 

اي از مه، صـبح يـك    خيابان در هاله- هاي پياپي!/  / چه كوچه- هاي تو طلوع كند دست
شود. خواستن، سيلي در  ها از قامتم باالتر. گلولة فسفريني كه نيست مي روز عشق. شعله

عشـق كـه خـواهر مـرگ      و«جنون هميشه مرا بوده، هست، خواهد بـود/   /- من جاري
هـاي طوفـاني/ از آتـش نهفتـه در اعمـاق چشـم        چرا بترسي از تپش دسـت - »/ است

دري كه بـه سـياهي محـض گشـوده     - كشتي/  كشتم، اگر/ مرا نمي / تو را نمي- باراني؟
  )24: 1377(آبيز،  - شود. مردي بر آستانة دوزخ ايستاده است مي

است. جنـبش رمـان   » رمان نو«دار  وام هاي شاعران پسامدرن، از سروده ساختار بسياري
يـه در   ها و مقاالت آلن روب گري هاي پنجاه و شصت قرن بيستم با انتشار رمان نو، در دهه

يه و رمان نو نويسان، ديگر از قصه در تصور و معنـاي   هاي گري فرانسه پديد آمد. در نوشته
اين «گويد:  مي» ند مفهوم منسوخدربارة چ«اي با عنوان  يه در مقاله سنّتي آن خبري نبود. گري

اي در ميان نباشـد، بلكـه ديگـر از آن قطعيـت و همـواري و       طور نيست كه در كار ما قصه
). او در نوشتار ديگري با عنوان 44: 1392يه،  (گري» اي نيست سرراست بودن روايت نشانه

موقتي، متناقض و معاني عالم دور و بر ما فقط نسبي، «، گفته است چون »رمان نو، انسان نو«
بنابراين نبايد انتظار داشت اثر هنري معنايي از پيش شناخته شـده را  » النزاع هستند حتّي مابه

، »آيا واقعيـت معنـايي دارد؟  «يه هنرمند معاصر در پاسخ به پرسش  پيش بكشد. از نظر گري
يعنـي هنگـامي   تواند بگويد كه اين واقعيت پس از پروراندن شايد معنايي پيدا كند،  مي«تنها 

كنان نيز گفته است، - كه ريمون ). چنان150- 55(همان: » رسد كه اثر هنري به پايان خود مي
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گيرند تا مرز ميان واقعيت و خيال را  متون خودآگاه مدرن اغلب سطوح روايي را به بازي مي
 گري آن واقعيت معنا [مورد] پرسش قرار دهند و تصريح كنند كه هيچ واقعيتي سواي روايت

)، 11- 9: 1380تـوان گفـت شـاعران پسـامدرن از جملـه: (فـالح،        ). مي129: 1387ندارد (
هاي چندگانه (كه  ) و... با در كاربست راوي42- 3: 1376)، (پاشا، 19- 15: 1380(موسوي، 

انجامد) و در پيش گرفتن روايت چند داستان كه به موازات هـم   به چندصدايي در شعر مي
گمـان بـه چنـين نظريـاتي چشـم       اند، بي تدوين موازي نوشته شده روند و با ترفند پيش مي

اند و هدف آنان از اين كار، نفـي اقتـدار مؤلـف، بيـان تكثّـر واقعيـت و اقتـدارزدايي         داشته
  زدايي از روايت بود.  مركزيت

  
  گذاري فاصله 2.5

ر م.) در هنـر تئـاتر بـه كـا    1956- 1898اصطالحي است كه برتولد برشت (» گذاري فاصله«
بست و مراد از آن اعمال تمهيداتي است كه با ايجاد فاصله بين خيال و واقعيت، مانع انفعال 

هاي نقد ماركسيستي و مبتنـي بـر نـوعي     شود. تمهيد برشت كه برآمده از نظريه مخاطب مي
پنداري بازيگر و جلب  ضرورت اجتماعي بود، رفندي براي دگرساني متن، پرهيز از همذات

زودي در ژانرهـاي ديگـر هنـري بـا      رفت. اين تمهيد به نمايش به شمار مي مشاركت بينندة
آغوش باز پذيرفته شد و از جمله نويسـندگان پسـامدرن نيـز بـدان اعتنـايي تمـام كردنـد.        

انـد و آن را   ترين تمهيد تئاتري برشت نام بـرده  شده گذاري كه از آن به عنوان شناخته فاصله
اند، به منظور اجتناب  هاي روسي دانسته فرماليست» زدايي آشنايي«سرچشمه گرفته از مفهوم 

از فرو رفتن مخاطب در حالتي از پذيرش منفعالنه و توهم واقعيت، با ايجاد فاصـله اعمـال   
نام گرفته اسـت (سـلدن و   » افشا كردن تمهيد«ها  شود. هدفي كه در اصطالح فرماليست مي

ــه  گــذاري كــه از ). در فاصــله105- 6: 1378ويدوســون،  هــاي  آفــرينش شخصــيت«آن ب
هايي ناگهان از جانب تماشاگران به سوي صـحنه   اند، شخصيت نيز تعبير كرده» انگيز شگفت

كننـد و ماننـد آن، نظـر     آيند، زناني به جاي مردان بازي و مرداني به جاي زنان بازي مـي  مي
اه نيـز  )، گـ 44: 1390شود (تسـليمي و كشـوري،    اي غير منتظره جلب مي مخاطب به گونه

گيـرد كـه هـم     بازيگر با قطع جريان بازي با بيننده گفت و گويي بيگانه با متن در پيش مـي 
  كند. بازيگر، هم مخاطب، هر دو را از افسون نمايش دور مي

گـذاري در فرآينـد شـعر     شاعران پسامدرن دهة هفتاد با اشتياق بسيار از تمهيـد فاصـله  
و شكست روند روايـت بهـره گرفتنـد. از      سستويژه به منظور ايجاد تعليق و گ خويش، به
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بگـذار آفتـاب از   در دفتـر  » خـوردگي  بدون خط«پور در شعري با عنوان  جمله، بهزاد زرين
هايي كه جوانبي هشدارآميز و رنگي از فضا  )، با در كار آوردن عبارت1375( چهار سو بتابد

كنـد تـا در    ي را احضار ميكند، صداي و زمانة سرايش شعر دارند، جريان روايت را قطع مي
شكند؛ و پـس از   آفريني كند، درنتيجه، روند روايت مي اي واقعي نقش فرايند داستان به گونه

  گيرد: اي كوتاه ادامة روايت را پي مي وقفه
افتاديم/  هاي عيد/ از يك به راه مي هاي اسب و مشق بچه كه بوديم/ براي شمردن دندانه

داشتيم/ و خسـته كـه    آبي بر مي - شايد–هاي  پر از گل رسيديم/ دستمالي به صد كه مي
وقـت تـرس    ايـم/ آن  كنديم/ انگـار دنيـا را از پـا درآورده    هايمان را مي شديم/ كفش مي
نقطه، - گذاشت كه نشكند.../ ( داشت/ و آهسته در انتظار مي هايمان را بر مي آمد/ قلم مي

شد/  بود/ كه يك بار بيشتر تكرار نمياي  سر سطر!/ با احتياط قدم برداريد!) هر گام كلمه
 ها زير باشيد و گنجشك رفتيم/ (سؤال نباشد!/ سربه راه مي - بايد–خوردگي  ما بدون خط

هايي كـه بيـرون از مدرسـه عشـق      كرديم/ به فكر آن را نشنيده بگيريد!)/ و ما سعي مي
دانسـتيم/ بـا    لرزيديم/ و هنـوز نمـي   كردند، نيفتيم/ وقتي از ترس به صفر رسيدن مي مي

شود اجازه گرفت و حرف نزد./ چشم نداشتند ببينند/ پرستوها بي  ها مي يكي از انگشت
شوند/ تا پروازشان را دوباره از  كه ترسي براي سفر بردارند/ از بي راهه داخل بهار مي آن

گـذارم   كنند/ اين بازي تمامي ندارد/ و من پايـان هـيچ فصـلي نقطـه نمـي     » برپا«صفر 
)1375 :53(  

گذاري در شعر پسامدرن فارسي گاه افزون بر كنار زدن اقتدار و صراحت واقعيت  فاصله
هايي از طنز و تهكّم نيز آميخته است. بهـزاد خواجـات، در شـعري بـا      روايت، آن را به اليه

)، از 1380( جمهــوردر دفتــر شــعر » الملــك ســه ســؤال غيــر تصــويري از كمــال«عنــوان 
پنداري بهره برده و سخن را رنگـي از   ايت و زدودن واقعيتگذاري براي شكست رو فاصله

  طنز بخشيده است:
الملك/ آيا سبيل شما ضرورت داشت؟/ و انگوري كه تعارفتان شد/ در آن  جناب كمال

صبح دوشنبه، آيا/ شكل آن را نوش جان كرديد/ يا خودش را، جناب اسـتاد؟!/ (دنبالـة   
بز/ تعارفتان كنم، بفرماييد!) و مسـئلة ديگـر   شعر حاال بماند/ تا من يك استكان رنگ س

ها شما بيرون مانده است/ راسـتي چـه    ام/ كه از نقاشي كه/ من هميشه چشمي داشته اين
  )76: 1380الملك؟ (خواجات،  داريد/ جناب كمال جوابي
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) كه براي 1376( پاريس در رنودر دفتر » امالء«علي عبدالرضايي نيز در شعري با عنوان 
  گذاري بهره برده است: آوريم، از تمهيد فاصله هايي از آن را مي جاز، پارهرعايت اي

اي كه درهايش غـروب داشـت/    برادر تمام ديوارهاي جهان بودم/ و همسرم      پنجره
ها بيست را بـه امـالي    گريست/ ايست!/ (بچه كرد/ و روي گريه مي داشت پياز پاره مي

  )32: 1376بنويسد) (عبدالرضايي، دهم/ كه زندگي را درست و دروغ  كسي مي

سپس در ادامة شعر، دوباره با ايجاد انفصال در روند روايت و لحني كـه طنزآميـز شـده    
  گويد:  است، مي

(پسرم تو سعي كن بي دروغ بنويسي/ تو اصال سفيد را بپا كه خط خطي نكني/ هميشه 
نويسـد/   ري مـي كه شـع  شود)/ هميشه آن كن پارك نمي در همه جايي كه بخواهي/ پاك

هـا بـاال!    كنـد/ شـاعران       هـيچ چيـز ننويسـند/ دسـت       را پاك مي شعرهاي ديگري
  )33: 1376(عبدالرضايي، 

هاي  گيري اي كه از راز و رمزها و غافل اليه ساز متن ادبيِ تك بديهي است عناصر زيبايي
هـاي   به خوانش تواند شوند. چنين متني نمي كمتري برخوردار است، با اندك تأملي افشا مي
دهـد؛ زيـرا    اش را دست مـي  بودن» خواندني«متعدد تن بدهد و به تعبيري از فرط خوانايي، 

بخشـي آن   اند متني كه بيش از اندازه همگن است و صـراحت دارد، جـذابيت و لـذت    گفته
هاي متن بيشتر باشد يا گسست زماني را به خدمت گرفتـه   شود و شايد هرچه ابهام زايل مي
). از 147: 1391آور و خواندني از كار درآيد (پرينس،  نباشد، شوق» خوانا«در نتيجه، باشد و 

هاي مختلف جريان پسامدرن فارسي، در رونـد شـعر بـا جمالتـي      همين رو، شاعران طيف
هاي نامتعارف و كمتر  هاي روايي و كشاندن روايت شعر به ساحت معترضه، اعمال گسست

مخدوش كردن مقوالت مختلف زمان كه از خصوصيات «ز آزموده شده در روند سرايش، ني
و   )، معنا را به تعويـق انداختنـد و ابهـام   80: 1387كنان، - (ريمون» هاي جديد است روايت

زدايي  ساخت شعر خويش به كار بستند تا با آشنايي گريز از قطعيت معناي نهايي را در ژرف
  ماية شعر دست بيابند. درون از معيارهاي مألوف، به شگرف شدن هرچه بيشتر فرم و

  
  مرزشكني روايي 3.5

مرزشكني روايي از اصطالحاتي است كه ژرار ژنت ابداع كرده است. بنا به تعريـف ژنـت،   
كننـده و جهـان    نمـاي جهـان روايـت    آميختگـيِ ناسـازه  «مرزشكني روايي عبارت اسـت از 
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گير به درون جهان داسـتاني، يـا    داستاني يا روايت شونده: هر نوع تداخل روايِ برون روايت
 1980: 234(» هاي سـطح داسـتاني بـه جهـان فراداسـتاني يـا بـرعكس        تجاوز از شخصيت

,Genetteآميزي سطوح روايي و توقف جريان پيشرفت داستان  ها كه به درهم ). اين مداخله
پنـداري   بـوم  زدايي از روند طبيعي روايـت، مـانع از هـم    كه با آشنايي آنبيش از «انجامد،  مي

افزايد و خواننـده را ز روي   مخاطب با جهان داستان شود، معموال بر باورپذيري روايت مي
  ).61: 1392(صافي، » كند نمايي مجذوب داستان مي واقع

ويسـندگان بـا   گري آن اسـت كـه ن   هاي كاربست اين شيوه در روايت ترين علت از مهم
واره  زدايي از ماهيت داستان آشنايي«و » پردازي سازي نقش راوي در صنعت داستان برجسته«

عامدانه مرز ميان واقعيت و خيـال داسـتاني   «كوشند تا  )، مي64(همان: » وافعي داستان يا شبه
  ). 6: 1393(به نقل از بامشكي، » جايي يا توهم ايجاد گردد محو شود و در نتيجه تأثير جابه

هـاي سـنتّي نيـز رواج داشـته اسـت؛ امـا در ايـن         گفته شده است مرزشكني در داستان
تـر و   پردازي، انگيختـه  هاي نوين داستان ها بيشتر شكلي قالبي داشته است و در گونه داستان

ــافي،    ــت (ص ــته اس ــود داش ــامدتر نم ــرايش  77: 1392پربس ــي گ ــن رو، در چراي )؛ از اي
  اند:  مدرن به تداخل سطوح روايي و مرزشكني گفته پديدآورندگان متون پست

مدرن دارد؛ انساني كه نه تنها  چنين گرايشي ريشه در تفسير در نحوة انديشة انسان پست
هاي قراردادي و از پيش تعيين شده دارد؛ بلكه اصال سـاخت   تمايل به شكستن ساخت

ل را به دليل از بين رفـتن  پذيرد، چرا كه رابطة ميان دال و مدلو اي را نمي واحد و قطعي
  ). 7بيند (همان:  پايان و نامتعين مي مدلول استعاليي، يك رابطة بي

مرزشـكني نويسـنده/ راوي (آشكارسـازي نقـش     «چـون   هاي هـم  براي مرزشكني گونه
پنداري عوامل فوق داستاني با جهان داستان)،  بوم نويسنده در آفرينش داستان)، تجسيمي (هم

هاي داستان)، مرزشكني  وگوي خيالي اشخاص حقيقي با شخصيت فتمرزشكني خطابي (گ
مسـتند   مكانيِ گفتمان روايي و رويدادهاي داستان و مرزشكني شـبه  پوشاني زمان بالغي (هم

شكني  اند. در آن دسته از شعرها كه روايت برشمرده» (سندسازي يا جعل سند براي داستان)
-Jeanاسـت ( » تعليـق آگاهانـة نابـاوري   «جام آن ها مبتني بر مرزشكني روايي و سران در آن

Mark Limon, 2011: 203زداي مرزشـكني،   تـأثير نيرومنـد خيـال   «گيري از  )، شاعر با بهره
دارد  هاي ممكن بـاز مـي   وري در جهان كنندگان و خوانندگان را از استغراق و غوطه دريافت
دن مـرز آواي راوي و  ). از ديگـر تـأثيرات و نتـايج شكسـته شـ     142: 1395پـور،   (قاسمي

هـاي طنـز و كمـدي متـون      ها و گذار از يك سطح به سطح ديگر، افزايش جنبـه  شخصيت
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). شاعران پسامدرن در دورة مورد نظر از اين ترفند بـه  11: 1393پسامدرن است (بامشكي، 
اند تا او را در خلق  منزلة تذكاري براي فراخوان هوشياري و خودآگاهي خواننده بهره گرفته

  ناهاي ممكن و مشاركت در سفيدخواني متن سهيم كنند.مع
هـاي   هاي شـاعران پسـامدرن در سـروده    شكني در سروده هاي مختلف مرز بسامد گونه

اي  آيد. نمونـه  شاعراني مانند قدرخواه، خواجات، فالح، عبدالرضايي و... بيشتر به چشم مي
ر كيوان قدرخواه بـا عنـوان   توان در مجموعة شع شناسانه را مي مرزشكني تجسيمي يا هستي

آميـز و فراواقعـي    ) به دست داد. اين دفتـر، سرشـار از فضـاهاي تـوهم    1373( ها پريخواني
خـواني و جـادوزدگي در تـار و پـود      گري، عزايم (سوررئاليستي) است و طلسمات، افسون

آصـف بـن   «هـايي از قـول    شعرها تنيده است. در سرتاسر مجموعه، راوي (شاعر) روايـت 
، محور روايت، شرح مفصل خواب آصف اسـت  »23پريخواني «كند؛ اما در  نقل مي» برخيا

  آورد: را به ياد مي» ها پريخواني«كه شعري در مجموعة 
بنـدان فـرود آمـد/ و در     آخرين روز از پايان آخرين دور جهان/ آصف در كوچة پـري 

را بـه خـاطر   ديد/ كه بنـدي از آن  » ها پريخواني«خواب و بيداري/ شعري در مجموعة 
هاي سبز زحل/ هنگامي كه ماه گرفته است/ و ابر و باد از كـار   سوگند به افق«...سپرد:/ 
اي به خانـة ديگـر    / آصف سراسيمه از خانه»شود... اند/ يورش اسبان كور آغاز مي مانده
  )98: 1373رود... (قدرخواه،  مي

آورد كـه بـه نـوعي     گويد كه آصف، سطرهايي ديگـر را بـه يـاد مـي     راوي در ادامه مي
  كند: آميز است؛ و روايت مي گيري فاجعه در فضايي وهم شكل

زنـد/ و آصـف در    خود ديده است/ كه فاجعه در هوا موج مي ديشب به چشم» آصفه«
شود/ و رنگ و صدا  بندان فرود آمده است/ ديده است كه امواج هوا كدر مي كوچة پري

» هـا  پريخواني«كه نام خود را در مجموعة آورد/  شود/ آصف به ياد مي در خأل محو مي
  )99: 1373ديده است... (قدرخواه، 

  
  فراشعر 4.5
هايي از روايت بر رمزگان روايت متمركز و موضوع گفتمان، خود روايت  اند اگر بخش گفته

ها  هايي از اين دست كه روايت توانيم بگوييم كاركرد فراروايتي دارند و در ساخت باشد، مي
هـاي خودارجـاعي روايـت تجلـي بيشـتري دارد و       گويند، جنبـه  دشان سخن ميدربارة خو
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گويند و در واقع فراروايت را شكل  ها باالخره دربارة خودشان سخن مي بسياري از روايت«
هـاي   سـاماني  ها و نابه چنين دربارة گسست ). پرينس، هم122- 24: 1391(پرينس، » دهند مي

هـايي هسـتند     ها احتماال آن ساماني آشكارترين نابه«است:  فرايند روايت در متون نوين افزوده
  ) 143(همان: » دهند كه در به اصطالح نظام خودارجاعي و مصداقي متن رخ مي

در آثار شاعران و نويسندگان پسامدرن نظم سنتي و ساخت قالبي روايت كمتر به چشم 
چرا كه تمركز آن بـر دنيـاي   نمود،  نظم و تصادفي مي شعر و داستان جديد اغلببي«آيد و  مي

هـا هرچـه    هاي دمادم ذهني كنجكاو بود. به اين ترتيب اشعار و رمان بيروني، بلكه بر دغدغه
بيشتر معطوف به ارائة تفسيري دربارة خود و دربارة فرايند به وجود آمـدن خـويش شـدند    

افشاسـازي   منـد از  هـايي را كـه بهـره    ). برخي منتقدان، چنين سروده54: 1394(موراماكور، 
گيـري و   شگردهاي تشكّلِ شعر هستند و در واقع، شـعر، خـود زمينـه و چگـونگي شـكل     

. در )68: 1393انـد (لـوطيج،    ناميـده » فراشـعر «گذارد،  ترفندهايش را با خواننده در ميان مي
پذيرد، در  اي كه براي آشفتن عادات ذهني مخاطب صورت مي فراشعر، ضمن تالش آگاهانه

هـاي مـتن،    شود تا خواننـده بـا اشـراف بـر رمزپـردازي      هايي در كار مي زگانعين حال، رم
هاي رمزگشايي آن را نيز در اختيار داشته باشد. شـاعران دورة موردبحـث ، در مـوارد     نشانه

اي كه به تداخل سطوح روايـي انجاميـده اسـت، موضـوع      بسياري با ترفندهاي بازيگوشانه
گيـري شـعر متمركـز كردنـد و آن را در چنـين       لروايت را بر خودافشايي شگردهاي شـك 

كـه  » دايره«هايي از ارجاع بيروني تهي كردند. از جمله، عبدالرضايي در شعري با نام  سروده
موضوع آن روايـت خـوانش شـعري بـا همـين عنـوان اسـت، بـه آشكارسـازي صـناعت           

اصال دست خوانيد/ دست نگه داريد/  شما داريد شعري به نام دايره مي« است:  زده دست
 »هـا را آغـوش/ و روي كاناپـه بسـتر كنيـد...      خانه برداريد/ درهـا و پنجـره   از سر كتاب

  )34: 1376(عبدالرضايي، 
لطفا كتاب را باز كنيـد/ ببينيـد/ شـما    « رود: ادامة شعر با تداخل سطوح روايي پيش مي

  )34: 1376(عبدالرضايي،  »خوانيد... داريد شعري به نام دايره مي
ادامه، ضمن بهره بردن از شكل هندسي دايره (سه دايرة عمود بر هم)، روايـت  شاعر در 

توانيـد/   حاال شما مـي « زند: گيرد و در پايان نيز دست به آشكارسازي صناعت مي را پي مي
شعري از علي عبدالرضـايي بخوانيـد/ لطفـا ايـن دروازه را از آن طـرف ورق برداريـد/       

  )35: 1376(عبدالرضايي،  »ايد. دايره ايستاده افسوس/ شما در انتهاي شعري به نام
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اند،  كه گفتيم شاعران پسامدرن از اين ترفند بازيگوشانه در موارد بسياري بهره برده چنان
) و بهزاد خواجات در 9- 12: 1382( سطرهاي پنهانياز جمله: حافظ موسوي در دفتر شعر 

) از همين تمهيد بهره 1380( ورجمه) و 1382( مثل اروند از در مخفيچندين شعر از دفتر 
هاي آغازين و پاياني يكي  توان فراروايت به شمار آورد. پاره اند و موضوع شعرها را مي برده

  آرويم: مي» اول ندارد اين شعر«از شعرهاي خواجات را به نام 
اي در چشم ديگران/ اين جـا   اين شعر خط اول ندارد/ بي خود چيزهايي را جا گذاشته

 اي!/ وگرنــه خــط اول را كــن./ مكــن و نگــو كــه كــي كــردم، كــرده وجــو م جســت
فهمـي/ وگرنـه بـا نخوانـدن ايـن شـعر/ ثابـت         خواندي.../ ...اما تو مناسبت را نمي نمي
  )36: 1380كردي كه خط اول ندارد/ اول ندارد اين شعر. (خواجات،  مي

انداز كه هر  چشمگذاري و فراشعر، از اين  هاي فاصله شكني در گونه گفتني است روايت
گذاري عمومـا   اند؛ با اين تفاوت كه فاصله زدايي استوارند، به هم نزديك دو بر نوعي آشنايي

ها كوتاه است با اين نيـت كـه خواننـده/ بيينـده را از تـوهم       مبتني بر اشارات گذراو اتصال
از آغـاز تـا    پنداري خيال هنري برحذر بدارد؛ اما فراروايت يا فراشعر، كل فراينـد مـتن   واقع

پايان مبتني آشكارسازي صناعت به قصد بازيگوشي و آفرينش متني خودارجاع و آميخته به 
  طنز است.

  
  ناتمام  روايت 5.5

گريزنـد،   مـي » پايان بسته«متن هستند و از » تماميت«هايي كه مبتني بر گريز از  شكني روايت
كه گفته شده است پسامدرنيسم بـه   كنند. چنان راه را براي مشاركت فعال خواننده هموار مي

سوي اَشكال باز (گشوده در زمان و نيز در ساختار يـا مكـان)، بازيگوشـانه، غيـر حتمـي و      
هاسـت)   ها و پراكنش ها و شكاف (كه مبتني بر غياب» ايدئولوژي سفيد«، طنز و گريز قطعيت

). از اين رو، شاعران پسامدرن فارسـي  110: 1394كند (حسن،  گيري مي در آثار ادبي جهت
هـاي   پردازان پساساختارگرايي و نويسندگان داسـتان  دار نظريه در كاربست اين تمهيد نيز وام

كننـد و   پرهيز مي» ساختار بسته«و » تماميت«كه اين نويسندگان از  چنان پسامدرن هستند. هم
: 1393گشودگي است (پاينـده،   همين پايان» امر زيبا«هاي تلقي متفاوتشان از  يكي از ويژگي

شناسـي شـعر    )، شاعران مورد بحث نيز با تجديد نظري اساسي در دسـتگاه زيبـايي  274- 5
دار خويش، با رها كـردن روايـت و ايجـاد تعليـق و     م هاي روايت نوگرا، در پاري از سروده
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اند. در شـعرهايي   نشان داده» مرگ مؤلف«بندي شعر، گوشة چشمي به نظرية  تنش در پايان
گشودگي شعر زمينة الزم را براي تـن دادن آن بـه    ها يا پايان روايت از اين دست، تعليق پاره

هـاي   در ذهـن » سـفيدخواني «هـاي و   كند و امكان تأويـل  زماني فراهم مي هايي همه خوانش
شود و قطعيت معنا كه متن  گيرد؛ اقتدار مؤلف به بازي گرفته مي مخاطبان بسياري شكل مي
  بازد.  كند، در چنين شعرهايي رنگ مي پسامدرن از آن پرهيز مي

معنايي يا گاه به منظور معناگريزي، تعليق و ناتمـامي   شاعران پسامدرن براي گريز از تك
روايتـي   اند. گاه در روند شعر، پاره هاي متفاوتي در شعر خويش نشان داده ا به گونهروايت ر

بندي شعر با  اند و گاه تعليق را در پايان هايي را حذف كرده اند، گاه عبارت را معلّق رها كرده
هاي پسامدرن  كه در داستان اند. چنان ها ناتمام و... نشان داده پرسش، تشكيك و ترديد، جمله

گراي روزگار ما براي ايجاد تعليق و گسسـت در   اند، نويسندگان تجربه رسي نيز نشان دادهفا
انـد   هاي نگارشي از جمله دو نقطه، سه نقطه و... بسيار بهره بـرده  زنجيرة روايي اثر از نشانه

). شاعران پسامدرن نيز، افزون بر شكسـت  159- 167: 1391سرايي و منتشلو،  (يعقوبي جنبه
هاي پرسش، سه نقطه و دو نقطه  ايت، در بعد ديداري، تعليق را بيشتر با نشانهو گسست رو
ناتمـامي روايـت در شـعر او بسـيار     اند. نمونه را، باباچاهي كه بسامد تعليق و  برجسته كرده

، شعر را با نشانة دو نقطه تمام كرده است »حتما؟!«چشمگير است، در سرودة كوتاهي با نام 
  گشودگي متن به دست دهد: قطعيت و پايان تا نموداري از عدم

ام/ خورشيد اگر طلوع نكـرد/   متعجبم كه در هواي تو بمب منوري نه ساخته نه پرداخته
سازد/ تضمين  االضالعي مي هاي مختلف پره هم/ شيطان اگر نكند؟/ تاريكي از شين شب

كنـد   ا جذب ميمغناطيسي ام كنم كه زمين بعد از اين دورِ من براي تو بچرخد/ آدم نمي
اي سـاخته هسـت:    كلمات ريز و درشـت را/ از كلمـات منفجـر نشـده حتمـاً معجـزه      

  )113: 1388(باباچاهي، 

روشن است كه ترديدآميز شدن روايت در اين شـعر از همـان عنـوان (حتمـا؟!) آغـاز      
شود و در سطرهاي آغازين نيز سطرهاي (خورشيد اگر طلوع نكرد/ اگر نكند؟) به تعليق  مي
رسـد كـه گـواهي اسـت بـر       زنند و سرانجام شعر با نشانه دو نقطه بـه پايـان مـي    ن ميدام

  ناپذيري و رها شدن شعر در تعليق.  قطعيت
گونه در پرسش و ابهام رها كرده است.  در بند پاياني شعري ديگر، باباچاهي شعر را اين

ركت خواننـده را در  تقريبا تمام سطرهاي اين بند معناي كاملي ندارند و ناگزير، مجال مشـا 
  خوانش و تكميل آن فراهم آورده است: 
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در سراسر اين ماجرا ولي تكليف دو چيـز هنـوز/ و معلـوم نيسـت در پـاييز امسـال/       «
تكليف چيزهاي ديگر:/ اول كسي كه در قالب كبوتري/ و بعد دسته گل كـوچكي كـه   

  )15  :1388(باباچاهي،  »دانم/ آن وقت شب چرا؟ نمي

و واگذاري آن به تعليق و حدس، گمان يـا مشـاركت خواننـده در آثـار      ناتمامي روايت
هـا و نظريـات او    آيد. از جمله، براهني نيز كه آموزه زيادي از شاعران پسامدرن به چشم مي

گرايي در ساحت پسامدرنيسم كشـانده اسـت،    بسياري از شاعران نوگراي جوان را به تجربه
) را اين گونه به پايان بـرده و از گذاشـتن نقطـة    9ة (، شعر شمارها خطاب به پروانهدر دفتر 

   پايان نيز پرهيز كرده است تا تداوم سير شعر را از نظر بصري نيز نشان دهد:
  )94: 1374جز طبل سينه كه چيزي برايم نمانده/ حاال كه حاال حاال حاال كه (براهني، 

ايـاني، شـعر را بـا عـدم     همو در شعري كوتاه و با اعمال نشانة دو نقطه به جاي نقطـة پ 
   گشودگي به تعليق آميخته است: قطعيت و پايان

گوينـد/ مـن    گويند/ يك عده آن حقيقت ناگفته را مي يك عده آن حقيقت روشن را مي
  )95: 1374گويم/ اين را: (براهني،  آن حقيقت ناگفتني را مي

ه اسـت و بـا   نوا شد آشكارا با مخاطب هم» احضار«حافظ موسوي نيز در بندي از شعر 
  تمهيد بينامتنيت، سطرها را با نشانة سه نقطه ناتمام رها كرده است:

خواهم دوباره  اما چه خوب شد كه حافظ.../ چون اين يكي ظاهراً هنوز كهنه نشده/ مي
از دهان شما بشنوم/ اال يا اي.../ دلم جز مهـ.../ سمن بويا.../ بيا تا گل.../ فلك را سقـ... 

  )38: 1380(موسوي، 

برد. براي رعايت  كند و در تعليق به پايان مي را با تعليق آغاز مي» كمي زودتر«همو شعر 
ايجاز تنها به ذكر بندهاي نخست (كه دو سطر دارد)، بند دوم و بند پاياني (كه هر كدام يك 

كنيم؛ با اين توضيح كه بند دوم با نشانة كمانـك و سـه نقطـه     سطر بيشتر ندارند)، بسنده مي
  سته شده و بند پاياني با نشانة سه نقطه در تعليق رها شده است:برج

آويزم/ (فقط سه چار شاخة گيالس...)/ هرچند آن  بهار را كمي زودتر/ پشت پنجره مي
  )64- 5: 1380سه چار شاخة گيالس... (موسوي، 
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شعرها را در تعليق  به دفتر شطرنجي 54هاي مجموعة  پور هم در پاري سروده هرمز علي
ناتمامي به پايان برده است. براي نمونه بند پاياني يكي از شعرهاي او كه يـك سـطر هـم     و

پور،  (علي» كند و ما هم كه. همه چيز خودش را به ما تحميل مي«بيشتر نيست، چنين است: 
  اي ديگر از او، بند پاياني شعر چنين است: ) و در سروده49: 1380

پـور،   بگيرد/ و گريه را سر دهد تـا. (علـي  و هميشه كسي هست كه قلبش را در دست 
1380 :109(  

  
  گيري . نتيجه6

تـوان سـه دوره    مندي برخوردار بوده است. از اين منظـر مـي   شعر فارسي همواره از روايت
ها و گـاه   براي تاريخ شعر فارسي در نظر گرفت: شعر كالسيك كه روايت بيشتر در منظومه

هاي آن كه روايت چونان عنصري حيـاتي،   ها تجلي يافته است؛ شعر نو و شعبه حسب حال
معنـا دارد؛ و شـعر    اليـه و تـك   نجامد؛ اما اغلـب سـاختاري تـك   ا بخشي شعر مي به انسجام

پسامدرن كه در دهة هفتاد خورشيدي در ايران و در گير و دار مباحث و تأمالت فكـري و  
هـايي چشـمگير    ها و تنش مندي شعر با تكانه يابد، روايت فرهنگي تازه، رواج تام و تمام مي

دهـة  «و » شعر پسانيمايي«، »شعر زباني«چون  اي هم هاي تازه شود. شاعران جريان روبرو مي
كه در زمانة مورد بحث از دل شعر نـو سـر برآوردنـد، بـا اتكـا بـه مفـاهيمي ماننـد         » هفتاد

شكني، چندصدايي و چندلحني شدن متن، مرگ مؤلـف، تأويـل مـتن، خردگريـزي      ساخت
را براي مشاركت  هايي را در شعر به نمايش گذاشتند كه با نفي اقتدار مؤلف، راه و...ساحت

خواننده در تكميل و تأويل متن و پردازش معناهاي متفـاوت همـوار كردنـد. در پـي ايـن      
چون رضا براهني، علي باباچـاهي، مهـرداد فـالح، بهـزاد خواجـات،       رخدادها، شاعراني هم

هـاي   پـور و... كـه بـه ديـدگاه     حافظ موسوي، عليرضا آبيز، علي عبدالرضايي، بهـزاد زريـن  
مند شدن شعر، كوشيدند با پـيش چشـم    تي توجه داشتند، در عين اعتنا به روايتپسامدرنيس

مدرن كـه تلقـي ديگـري از امـر زيبـا دارد، تمـايزي        هاي دستگاه فلسفي پست داشتن آموزه
هـاي قبـل در پـيش     هايي روايي شدن شعر خويش بـا نسـل   گيري از شيوه معنادار ميان بهره

و برجسته كردن فاصلة بين سطوح روايي، نمودي عيني گرفتند و با كاربست تمهيداتي چند 
منـدي   به اختالل در روندهاي روايي شعر خويش ببخشند و با فـراهم كـردن زمينـة كـنش    

پذيري رها كننـد. گفتـه شـد كـه شـاعران       خواننده، به ساختار شعر از فروبستگي و تماميت
سـازي وجـوه    ور شـگرف پسامدرن فارسي تمهيداتي گوناگوني را به كار بستند تـا بـه منظـ   
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منـدي شـعر پديـد     هايي در روند روايت هايي عامدانه و گسست شناسي شعر، اختالل زيبايي
تعريـف كردنـد و   » شكني روايت«آورند كه نگارندگان مجموعة اين تمهيدات را زير عنوان 

، »مرزشـكني روايـي  «، »گـذاري  فاصـله «، »هـاي چندگانـه   روايت«هاي آن را  ترين گونه مهم
برشمردند و نشان دادند كه ترفندهاي ياد شـده توانسـته اسـت    » ناتمام  روايت«و » عرفراش«

هاي آگاهانة شاعران در سـاختار   نظم و ساختار فروبسته شعر را در هم بشكند و بازيگوشي
هـاي   روايي شعر، به سلب اقتدار از مركزيت معنـايي روايـت انجاميـده اسـت. در روايـت     

گون به اقتدارزدايي از مؤلف انجاميده است و اتكا به آمـوزة  چندگانه حضور صداهايي گونا
هاي طنـز و   شناسي در روند روايت، گاه جنبه گذاري برشتي، ضمن ايجاد وقفة زيبايي فاصله

هاي ناتمام كـه شـاعران پسـامدرن بـدان      آيروني شعر به برجسته كرده است. تمهيد روايت
پـذيري، بـا    يق در روايت و رهايي شعر از تماميتاند، به منظور ايجاد تعل اعتنايي تمام داشته

هاي نگارشي و... زمينـة   آفرين نشانه گيري از كاركرد ابهام حذف، پرسش، ترديدآفريني، بهره
  گشودگي و تداوم روايت را فراهم آوردند. پايان

  
  ها نوشت پي

 

بـاره چنـين   در ايـن » 1357وضعيت شعر در ايران بعد از انقالب سال «. شمس لنگرودي در مقالة 1
اي در برابـر چنـدين نسـل بـود.     پاشي شوروي، سوال بزرگ و غيـر منتظـره  از هم«ت: نوشته اس

هاي بزرگ، ها كه زمينة ترديد به آرمانها و ناتوانيها و شكستپرسشي كه در كنار ديگر پرسش
؛ ارديبهشت 10نامة كارنامه به شمارة بنگريد به: ماه» گريزي را پيش آورد.و بعد، در بخشي، آرمان

 .24ص  ؛1379
به بازنگري در ذهن  نويس، مترجم و استاد دانشگاه در دهة هفتادرضا براهني، شاعر، منتقد، رمان .2

هاي بنيادين زبان و زبان شعرش دست يازيد و به شعري روي آورد كه محورِ آن، توجه به ارزش
چرا من ديگر «رحجمِ اش زبان بود، در مقالة پبود. وي نظرياتش را دربارة شعري كه كانون توجه

 منتشر كرد. 1374در سال  هاخطاب به پروانه، در پايانِ دفترِ شعرِ »شاعر نيمايي نيستم

هاي شعري، به تبيين نوعي شـعر پرداخـت كـه    . علي باباچاهي در دهة هفتاد و در كوران مجادله3
- به صورت مقالههاي اين شعر را  ها و ويژگي خود آن را شعر پسانيمايي ناميده بود. وي شاخص

) برشـمرد. از نظـر   1379(دهدعقل عذابم مي) و 1375(نم نم بارانمهايي در پايان دو دفتر شعر: 
 - 2نيمـايي   قرائـت پـيش   - 1وي، تاريخ شعر فارسي را بايد به چهار دوره يا قرائت تقسيم كـرد:  

. منظـور  )123: 1375قرائـت پسـانيمايي(باباچاهي،    - 4قرائـت غيـر نيمـايي     - 3قرائت نيمـايي  
  اين است:  قرائتباباچاهي از 
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اي بـر فرآينـدهاي ذهنـي و زبـاني شـعر امـروز،       كه خواننده در حين خواندن، اشـراف هوشـمندانه  
هـاي  هـاي نـاگزير و سـادگي   تمهيدات و ضد تمهيدات رايج كالمي، اشكال و ساختارها، پيچيدگي

هـاي   هـا، تصـويرها، معناهـا، جملـه    عيغيرمنتظرة يك اثر داشته باشد تا جايي كه خواننده خود، تدا
(باباچـاهي،   هاي شعر را در حين مطالعه تصحيح يا تكميل كنـد تعليقي و باالخره سطرها، و عبارت

1375 :123.( 

شعر زبانيِ رضا براهني و جريان شعر انقالب، ، هاي شعر پسانيماييِ علي باباچاهي. در كنار جريان4
سر برآوردند كه بيشتر كارشان را از دهة شصت آغاز كـرده  گروهي از شاعران جوان در اين دهه 

موسوم شدند. شـعر اينـان نـه بـه     » جريان دهة هفتاد«بودند و بعدها در كوران مجادالت ادبي به 
گرفـت و نـه   تمامي در حوزة معيارهايي كه باباچاهي براي شعر پسانيمايي برشمرده بود، قرار مي

هاي زبـاني كـاهش   ، كارشان را به سطح بازيبراهنياه شعر هاي كارگدوري معنادارشان از آموزه
پور، مهرداد فالح، حـافظ موسـوي، ابوالفضـل پاشـا، بهـزاد خواجـات، علـي         داد. بهزاد زرينمي

عبدالرضايي، كسري عنقايي، عليرضا آبيز، گراناز موسوي، پگاه احمدي، يـزدان سلحشـور و... از   
  جملة اين شاعران بودند.
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. ترجمـة فرزانـه طـاهري. چ نخسـت.     درآمدي بر سـاختارگرايي در ادبيـات  ). 1379اسكولز، رابرت، (

  آگه.  تهران:
. چ نخسـت.  گـو بـا شـاعران نسـل نـو)     وبا شاعران امروز(گفـت ). 1379اميني، مسعود (م. روانشيد)، (

  آرويج.  تهران:
  . چ نخست. تهران: دارينوش.نم نم بارانم). 1375باباچاهي، علي، (
  . چ نخست. تهران: ويستار.اي سه دهه شاعران حرفه). 1381باباچاهي، علي، (
  . چ نخست. تهران: ثالث.هاي خليج فارس يكاسو در آبپ). 1388باباچاهي، علي، (
. چ هاي منفرد (مسائل شعر و بررسي انتقادي شعر جديد و جوان امروز)گزاره). 1389باباچاهي، علي، (

  دوم، تهران: ديبايه.
  . چ نخست. تهران: اختران.مدرنيسم و زيبايي ماتريس زيبايي؛ پست). 1381بازرگاني، بهمن، (

. ترجمة محمد راغب. چ نخست. تهـران:  ها درآمدي بر تحليل ساختاري روايت). 1387( بارت، روالن،
  فرهنگ صبا. 
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مجلة علمي، پژوهشي جستارهاي ادبي (دانشگاه ، »تداخل سطوح روايي). «1393بامشكي، سميرا، ( 
  .  27-1: 184شمارة  فردوسي مشهد).

. چ نخسـت.  بـا شـبكاله شـكالتي    حاال مثـل خـودم هسـتم؛ دلقـك    ). 1380اصل، رضا، ( بختياري
  الجورد. اهواز:

. چ نخسـت.  هـا و چـرا مـن ديگـر شـاعر نيمـايي نيسـتم       خطاب به پروانه). 1374براهني، رضا، (
  مركز. تهران:

  . چ نخست. تهران: نارنج.هاي در راه راه). 1376پاشا، ابوالفضل، (
  . چ نخست. تهران: نيلوفر.)هاي پسامدرن داستان كوتاه در ايران (داستان). 1390پاينده، ح. 

. ترجمة محمد شهبا. چ نخسـت. مينـوي   شناسي؛ شكل و كاركرد روايت روايت. 1391پرينس، جرالد، (
  خرد: تهران.

نامة علمي، پژوهشي زبان و  فصل، »گذاري در بوف كور فاصله). «1390تسليمي، علي و كشوري، سارا، (
  .61- 43: 224. شمارة ه تبريز)ادب فارسي (نشرية سابق دانشكدة ادبيات دانشگا

. تدوين و ترجمة پيام يزدانجـو.  ادبيات پسامدرن، »به سوي مفهوم پسامدرنيسم). «1394حسن، ايهاب، (
  . 115- 93چ پنجم. تهران. مركز: 

. نامـة علمـي، پژوهشـي بهـار ادب     فصل، »مدرن فارسي بررسي شعر پست). «1393خليلي، احمد، (
  .  16-1سال هفتم، شمارة دوم، شمارة پياپي: 

  . چ نخست. شيراز: نيم نگاه.جمهور). 1380خواجات، بهزاد، (
  . چ نخست. اهواز: رسش.منازعه در پيرهن). 1381خواجات، بهزاد، (

. ترجمة منوچهر بديعي، آري و نه به رمان نو». دربارة چند مفهوم منسوخ). «1392يه، آلن، ( گري- روب
  ت. تهران: نيلوفر.چ نخس

. ترجمة ابوالفضل حرّي. چ نخسـت.  روايت داستاني: بوطيقاي معاصر). 1387كنان، شلوميت، (- ريمون
  تهران: نيلوفر.

. چ نخسـت. تهـران: شـركت خـدمات     اي كـاش آفتـاب از چهارسـور بتابـد    ). 1375پور، بهزاد، ( زرين
  هالي.   فرهنگي

  . چ نخست. تهران: روزگار. دهة هفتادشناسي شعر  جريان). 1395وند، سعيد، ( زهره
. ترجمة عباس مخبـر، چ چهـارم.   راهنماي نظرية ادبي معاصر). 1378سلدن، رامان و ويدوسون، پيتر، (

  طرح نو: تهران. 
هـاي شـعر دهـة هفتـاد در تـاريخ       نگاهي انتقادب به مؤلفه). «1389ناو، بيژن ( شفيقي، احسان و ظهيري

  .122- 99: 3/62شمارة  .مجلة تاريخ ادبيات، »معاصر
شـناخت   مجلـة زبـان  ، »هاي نوين فارسـي  تبيين انواع مرزشكني در داستان). «1392صافي، حسين، (

  .83- 59شمارة اول:  (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي).
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  . چ نخست. تهران: نارنج.پاريس در رنو). 1376عبدالرضايي، علي، (
  نگاه.  . چ نخست. تهران: نيمدفتر شطرنجيبه  54). 1380پور، هرمز ( علي

: 8. شمارة هاي ادبي نامة پژوهش فصل، »مدرنيسم و شعر معاصر ايران پست). «1384طاهري، قدرت اله، (
29 -50.  

ها عوض شده است (بررسي تحوالت شـعر فارسـي در دو دهـة    جاي دوربين«. )1379فالح، مهرداد، (
  .39- 34: 2. شمارة كارنامه». اخير)

  نگاه. . چ نخست. تهران: نيماز خودم). 1380الح، مهرداد، (ف
نامـة علمـي، پژوهشـي     فصـل ، »هـاي ايرانـي   مرزشكني روايي در داسـتان ). «1395پور، قدرت، ( قاسمي
  .145- 127: 67. شمارة پژوهي ادبي متن

  رود. . چ نخست. اصفهان: زندهها پريخواني). 1373قدرخواه، كيوان، (
  . ترجمة فرزانه طاهري. چ نخست. تهران: مركز.نظرية ادبي: يك معرفي مختصر). 1382كالر، جاناتان، (

. تدوين و ترجمة پيام يزدانجـو. چ  ادبيات پسامدرن، »هاي ادبي پسامدرن نظريه). «1394كانور، استيون، (
  .230- 183پنجم. تهران. مركز: 

. چ نخسـت.  كهـن: تحليـل روايـت در شـعر نـو ايـران      روايتي تـازه بـر لـوح    ). 1392كريمي، فرزاد، (
  قطره.  تهران:

هـا، نقـد و    هفتاد گل زرد (علي باباچاهي در وضعيت ديگـر؛ منتخـب سـروده   ). 1393لوطيج، محمد، (
  . چ نخست. تهران: سرزمين اهورايي. بررسي)

  . ترجمة محمد شهبا. چ دوم. تهران: هرمس.هاي روايت نظريه). 1386مارتين، واالس، (
  . ترجمة فتاح محمدي. چ نخست. تهران: مينوي خرد.گزيدة مقاالت روايت). 1388مكوئيالن، مارتين، (

. تدوين و ادبيات پسامدرن، »هاي به هم پيوسته شعر و داستان پسامدرن؛ حلقه). «1394موراماكور، فرد، (
  .65- 45ترجمة پيام يزدانجو. چ پنجم. تهران. مركز: 

  . چ نخست. تهران: ثالث.عرهاي جمهوريش). 1380موسوي، حافظ، (
  . چ دوم. تهران: آهنگ ديگر.سطرهاي پنهاني). 1382موسوي، حافظ، (

  . ترجمة حسين صافي. چ نخست. تهران: ني.هاي روايت عناصر بنيادين در نظريه). 1393هرمن، ديويد، (
پـردازي   در داسـتان  سـهم عاليـم ويرايشـي   ). «1391سرايي، پارسا و منتشـلو، معصـومه، (   يعقوبي جنبه

  .171- 155، شمارة بيست و دوم: پژوهي ادبپژوهشي نامة علمي  فصل». پسامدرن فارسي
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