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1387 تابستان -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد   
 

  )دانشيار گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد( چتروديدكتر مه دخت پورخالقي 
 )دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد( سعيد زهره وند

 
  حول شعر فارسيبررسي مباني ت

   پست مدرنيسم،مدرنيسم، در سه دورة سنّت

  چكيده

هـاي   شعر فارسي در تاريخ دراز مدت حيات خود با تحوالت بسيار گونـاگوني رو بـه رو بـوده و دوره                    
 مدرن و پست مدرن، پشت ،شناختي تحت عنوان شعر كالسيك ي زيبايي هامختلفي را از حيث ويژگي    

و محتوا صورت گرفته و بيشتر ) صورت( فرم  ة  ت به طور عام در دو حوز      اين تحوال . سر گذاشته است  
ي فرمي و محتوايي بر محور بنيادهاي زيبايي        هاويژگي. وار اتّفاق افتاده است   به صورت تحوالتي فواره   

  . اند بوده» شدن«شناختي فطري، پيوسته در حال دگرگوني و 
 مبنايي  ، جغرافيايي ةغير از حوادث تاريخي و گستر     توان  در اين مقاله با طرح اين سؤال كه آيا مي         

-كوشيم تا بنيادهاي كمـابيش ثابـت زيبـايي        جو كرد، مي  وفلسفي را در تحليل تحوالت ادبي جست      
هـاي فـرم و     شناختي شعر فارسي را بررسي كنيم و فراز و فرود اين سير مستمر را با توجه به مقولـه                  

 هـم در بررسـيهاي در       ،شخّص كنيم كه شعر امروز فارسـي      محتوا و سنّت و نوآوري نشان دهيم و م        
هاي فطـري   مايهشناسي از بن  وار و در زيبايي   زماني و هم در مطالعات همزماني داراي تحوالت فواره        

  . كمابيش ثابت برخوردار است
  .شناختي زيبايي، تحول، فرم، محتوا، سنّت، مدرنيسم، پست مدرنيسم: واژه هاكليد

  
 هـا ي فراواني چون تغيير، دگرگوني، گشتن، شدن و مانند اين         هادر زبان فارسي معادل   ) Evolution(تحول  

به بيان ديگر، حركت از جايي به جايي ديگر يا از وضعيتي            . داللت دارند » حركت«دارد كه همه بر معناي      
  . به وضعيت ديگر را تحول و تغيير مي گويند

  Zenonو زنـون Leusippus ، لوسـيپوس parmindesدسپارمين( غير از گروهي از حكيمان يونان 
 بيشتر فيلسوفان حركـت را      ،پرداختندبرانگيز به انكار حركت مي    كه با ادلة بسيار و تأمل     ) 12:تا، بي شسرو(
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 هـاي  به لحاظ يافتـه .)189 :1368كاپلستون، (انددر اثبات چگونگي آن بحث كردهامري محقّق دانسته و 
 چيز تحت شـرايط و همه  وجود ندارد يي ايستاساساً در عالم هيچ چيز    اده است كه     نيز ثابت ش   علميجديد  

 ة بنـابراين دامنـ    .)744: 1373راسـل،  (اسـت » شـدن « در حـال     گوناگون و با درجاتي از سرعت و كندي       
 مختلفي را   لسفي، اجتماعي و مانند آن، اقسام     نهايت ادامه دارد و به لحاظ تقسيم بنديهاي ف        تحوالت تا بي  

ي، دينـان (ضي يا جـوهري، كمـي يـا كيفـي           مانند تقسيم حركت به قسري يا اختياري، عر       . شودامل مي ش
ـ   :  كه اين همه جز به دو طريق واقع نمي شوند          هاو مانند اين   )17: 1373 و  )خطّـي ( مـستقيم  ة يـا بـه گون

حوالت ادبـي نيـز از      ت. پيوندنددهند يا به طريق دوري مستمرّاً به وقوع مي        بدون تداوم و پيوستگي رخ مي     
  .  اين قاعده مستثنا نيستند

  تفاوت تحوالت خطّي و دوري 

هايي چند از تحوالت دوري بـاز شـناخته          مسقيم باشد يا سينوسي، با ويژگي       اعم از آن كه    ،خطّي تحوالت
شود، بيشتر از يك نظـام علّـي و معلـولي مـشخّص              جاري مي    اوالً حركت و تحولي كه بر خط        :شودمي
، تابع قوانين قطعي است و به محض آن كه به غايت و كمال خود برسد،                جهتكند و به همين     بعيت مي ت

هاي تجربي اتّفاق    علمي و قلمرو دانش     اين نوع تحول بيشتر در انديشه      .شودحركت و دگرگوني متوقّف مي    
كنـد و بـه     آن تبعيت مـي   اي جزيي از يك كل است كه از قوانين حاكم بر            زيرا هر شيء يا پديده    . افتدمي

 ثانيـاً در    ؛بينـي اسـت   ها قابل پـيش   يط معمول و مطابق با همان چارچوب      ها تحت شرا  همين علّت رفتار آن   
 ثالثـاً ايـن عوامـل جهـت و          ؛از يك سنخ  واحد هستند     ) هامحرّك(الت عوامل و اسباب تغيير      گونه تحو اين
 ةاين در حالي است كه در نقطـ       .  دهندشان مي بازگشت را ن   مشخّصي دارند و راهي يك طرفه و بي        ةسوي

هاي مختلف باشند و ميان آنها چه در شدت و ضعف و چـه              تغيير از گونه  عوامل و معيارهاي    مقابل، وقتي   
    ت تفاوت باشد، تحول عوامل   از طرفي . وار خواهد بود  ل و حركت دايره   در سنخيجا چنـد   آفرين در اين  تحو

  . ند و قطعيت ندارند قبيل تحوالت معلّقن آن كه اينضم.  هستندسويه
آيد كه تحوالت ادبي نوعاً از كـدام        با توجه به آنچه گفته شد، اين سؤال براي محقّق ادبيات پيش مي            

 - چـه در فـرم و چـه در محتـوا           –پيوندنـد   هايي كه در تاريخ ادبيات به وقـوع مـي         اند؟ آيا دگرگوني  دسته
توان مبناي تحليل خـود قـرار داد؟ اگـر          يا نوع ديگري از دگرگوني را مي      تحوالتي خطّي هستند يا دوري      

هـا   بود و در مقابـل دوري دانـستن آن  چنين تحوالتي را ماهيتاً خطّي بدانيم چه آثاري بر آن مترتّب خواهد      
  چه نتايجي را در بر خواهد داشت؟ 
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از هر چيز بايد بـراي آن قائـل   اگر تحوالت ادبي را تك بعدي و جاري بر خطّي مستقيم بدانيم، پيش          
 صفر تاريخي در حيـات انـسان معلـوم          ةبه مبدأ و مقصدي معين باشيم؛ يعني آغاز سير آن را از يك نقط             

 تاريخ ادبيات و ديگر علـوم        كه اين در حالي است   . م كني اي پاياني را نيز براي آن تصور      كرده، بتوانيم نقطه  
-زيرا اصـوالً پديـده    ،  دهندآغاز ادبيات و تحوالت ادبي نشان نمي       ةمرتبط، اطّالعاتي قطعي و روشن دربار     

گذشـته از ايـن،     . بينـي پذيرنـد   گيري دارند و نه پيش    ل وجداني نه قابليت اندازه    ئهاي انساني به ويژه مسا    
دارد؛ چيـزي كـه   خطّي دانستن تحوالت ادبي ما را به تعيين نظام مشخّصي از علل و اسباب قطعي وا مي         

اي در تاريخ  ادبيات براي يك تحول ادبي خاص به عنوان معادل، از علّت يا سلـسله                . ود عيني ندارد  باز نم 
تواند از علّت پيدايش غـزل و تحـوالتي   توان نام برد؛ مثالً هيچ كس نمي    از علل قطعي و غيرمظنون نمي     

ود و مـثالً پيـدايش   هايي زده شـ  است حدس   ممكن . با قطعيت سخن بگويد    ،ن به وجود آمده است    آكه در   
:  1370شميسا،(دانست  . . . هاي ملحون عاشقانه و     از غزل عربي يا ادامة چند بيتي      اين قالب شعري را متأثّر      

تـوان گفـت    اما قاطعانه نمي  ،  هايي را مطرح كرد   أثيرپذيري و اين استمرار نيز حدس      علّت آن ت   ةو دربار ) 52
  .ست و الغير اين معلول اةندركدام عامل، علّت به وجود آو

هست تكـرار  چه   آن؛ خطّي چنان كه گفته شد، تداوم و استمرار وجود ندارد        عالوه بر اينها، درتحوالت     
 پايـاني   ة هنر و ادبيات را از نوع تحوالت خطّي بدانيم، الجرم بايد نقط            ةهاي حوز اگر دگرگوني . است و بس  

تـوانيم  الي اسـت كـه بـه داليـل مختلـف، مـي      اين در حـ .  ن در نظر بگيريمآرا براي ادبيات و تحوالت    
 فردوسي مبني بـر ايـن كـه         ةرغم گفت از جمله اين كه علي    .  را در تحوالت ادبي نشان بدهيم     » استمرار«
رسـد، زيـرا انـسان و فطـرت         گـاه بـه پايـان نمـي       آفرينش ادبي هـيچ   » اندسخن هر چه بايد همه گفته     «

هـا و درك    ليـل آنكـه كمـال ادبـي بـه نـسبت ذوق            فـي بـه د    از طر .  او به پايان نرسيده است     ةزيباشناسان
لـذا تـا انـسان      . تـوان نـشان داد     افراد متفاوت است، مقصدي نهايي و يگانه نيز براي آن نمي           ةزيباشناسان

  .  جوشان هنر و ادبيات نيز نخواهد خشكيدةهست، چشم
ر تحـول دوري چـون       حـالي كـه د      تحول خطّي همواره متوجه غايتي معلوم است، در        ،از طرف ديگر  

انـد و   هاي مختلفـي متمايـل     مشخّص وجود ندارد، لذا به كانون      ها مطرح هستند، يك غايت    نسبتها و نسبيت  
بنـا بـر    . كنندهايي است كه با اصول بنيادين برقرار مي       به نسبت  بسته   كمال و نقص در اين گونه تحوالت        

در سير مداوم خود همواره بازگشتي بـه مبـدأ و           اين بايد نوع تحوالت ادبي را دوري و مستدير دانست كه            
البتّـه بايـد    . اند بازگشت به اصول كمابيش ثابتي كه به فطرت و طبيعت انسان وابسته            ؛خاستگاه خود دارند  

گفت اگر مدعي دوري بودن تحوالت ادبي هستيم، لزوماً بر تحول سلسله مراتبـي نظـر نداشـته، انتظـار                     
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بـه همـين جهـت بررسـي        .  سياق كه يك بار واقع شده است، تكرار شـود          نداريم تاريخ به همان شكل و     
  . هاي مختلفي كه دربارة تحوالت ادبي وجود دارد، ضروري استنظريه

   انواع نظريه دربارة چگونگي وقوع تحوالت ادبي.1

به برخـي   . ت ارائه شده اس   ها چگونگي وقوع تحوالت ادبي و توجيه آن       ةاز ديرباز نظريه هاي مختلفي دربار     
  :كنيم ها اشاره مي از اين نظريه

  روح زمانه. 1-1

تاريخي، عاملي كلّي و سامان بخش به نام        ة  گاهي با اعتقاد به اين كه در فراسوي وقايع جزيي در هر دور            
ي  را ايجاب مي كند، دربـاره      هاپديده ها را تنظيم و ضرورت تحقّق آن       ) 17: 1373شوكينگ،(» روح زمانه «

  .بي نيز تبعيت از روح زمانه و قواعد خاص و محتوم مطرح گرديده استتحوالت اد

  اي  تحول دوره.1-2

اي و تكرار ادوار تاريخي، مبناي توجيه قرار مـي گيـرد و بـا در نظـر گـرفتن تـشابهات              گاهي تحول دوره  
حـوالت داده   اي ت هاي كثير، مركّب و چندوجهي، حكم به تكـرار دوره          موجود و ساده كردن وقايع و پديده      

  .كه شرايط زماني، فكري و بسياري عوامل و انگيزه ها در نظر گرفته شود  بدون آن،شودمي

   حركت خطّي.1-3

شـوند و بـا       تكاملي خاص خود در نظر گرفته مي       ةهاي ادبي هريك به طور جداگانه در زنجير       گاهي پديده 
شود كه از تولّد تا مـرگ       به انساني مانند مي    ادبي   ة حيات، روند تحول در هر پديد      ةكمك گرفتن از استعار   

آيد، با تكيه بر استقالل پديده       اين نظريه كه حركتي خطّي به شمار مي       . گذاردمراحلي چند را پشت سر مي     
  . جايي ادبي در نظر مي گيردهاي مختلف ادبي تحول ادبي را در معناي جابهها و گونه

   پسند عامه.1-4

دانـسته  » دلزدگـي و عـادي شـدن      «يا  » پسند عامه «ي امري نفساني و مربوط به       گاه مبناي تحوالت ادب   
اي ادبي دچار خستگي و عـادت شـد،         به اين معنا كه وقتي ذوق عمومي نسبت به پذيرش پديده          . شود مي

كند كه شاعر و هنرمند شيوه اي نو و سخني تازه بياورد و منطبق بر               بازار عرضه و تقاضاي هنر ايجاب مي      
  .)96: 1383امين پور،  (يي در آثار خود به وجود آوردهاروز مخاطبان، دگرگونيپسند 
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چون و چراي ايـن قبيـل       ي زيادي بر سر راه پذيرش بي      هابا اندك تأملي معلوم خواهد شد كه دشواري       
و تـوان توجيـه     به درستي نميتحوالت ادبي را با هيچ يك از آنها    شود كه    وجود دارد و ثابت مي     هانظريه

هـاي  ايي مانند ادبيات و هنر اموري ساده نيستند كه بتوان بـراي آنهـا الگـو               ه  تبيين كرد، زيرا اساساً پديده    
  .بيني آينده پرداختمشخّصي را در نظر گرفت و بر مبناي آن به توجيه گذشته و پيش

 امورــ از جملـه      ةمدر اين مقاله به دليل آنكه معتقديم انسان اقتضائات فطري نسبتاً ثابتي دارد و در ه               
است بدون آنكـه مجبـور      هاي فطري خود دارد، كوشش شده     مايه بازگشتي به بن   -در امور ذوقي و هنري    

هـاي پيچيـده بـه چنـد        انگاري از حتميت تاريخ و روح زمانه سخن بگوييم يا با تقليل پديده             باشيم با ساده  
وار و  هاي فطري و مشترك و بازگشت فواره      مايهصورت ساده و تكرارپذير، واقعيات را ناديده بگيريم، از بن         

هـا قلمـداد    هاي انساني، آن را مبناي دگرگوني     ها سخن به ميان آوريم و مانند بسياري از پديده         مستمر به آن  
 تـوجيهي   ،تواند از تحوالت ادبـي    كنيم، زيرا اين بازگشت را هرچه بناميم، واقعيتي انكارناپذير است كه مي           

ـ « بازگشت فطري، مي تـوان مطمـئن بـود كـه             ةبا پذيرفتن نظري  . دهددستتر به واقعي و »  پـسند  ةنظري
»وجهي از رويكرد فطرت نوجـو و        ،شود، زيرا هر يك از اين دو       نيز توجيه مي  » فرسايش و دلزدگي   ةنظري 

 . طبيعت گريزان از تكرار و عادت انسان را نشان مي دهند
سال شعر ما تا روزگار حاضر نزديك به يازده قـرن  هندهند كه درخت ك پژوهشهاي مختلف نشان مي  

ي مختلفـي را تجربـه      ها و مكتب  هااز عمر خود را پشت سر نهاده است و در اين ساليان دراز، دوره ها، سبك               
. انـد    مباني فلسفي گوناگوني در تحول آن مؤثّر بوده        ، و عالوه بر حوادث تاريخي و گسترة جغرافيايي        كرده

 مبنايي فلـسفي را در  ، جغرافياييةتوان غير از حوادث تاريخي و گستر   اين سؤال كه آيا مي    بنابراين با طرح    
شناختي شعر فارسي را    كوشيم تا بنيادهاي كمابيش ثابت زيبايي     جو كرد، مي  وتحليل تحوالت ادبي جست   

ت و نوآوري نـشان     هاي فرم و محتوا و سنّ     بررسي كنيم و فراز و فرود اين سير مستمر را با توجه به مقوله             
 هم در بررسيهاي در زمـاني و هـم در مطالعـات همزمـاني               ،دهيم و مشخّص كنيم كه شعر امروز فارسي       

  . هاي فطري كمابيش ثابت برخوردار استمايهشناسي از بنوار است و در زيباييداراي تحوالت فواره

  هاي قابل بررسي در تحوالت ادبي  جنبه.2

هـاي  موضوع تحول، موضع تحـول و عوامـل يـا انگيـزه           : ي قابل طرح وجود دارد    جنبهدر هر تحولي سه   
ياسي و  موضع تحول، بستر تاريخي، اجتماعي، س     . در هنر و ادبيات موضوع تحول فرم و محتواست        . تحول

مدرنيتـه  ي سـنّت، مدرنيتـه و پـست        آن را در گذار از مراحل سـه گانـه          فكري است كه خالصه و عصارة     
ي تحول نيز اعم از آن چه كه به درون انسان يا محـيط بيرونـي او                 عامل و انگيزه  . مالحظه كرد توان    مي
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در اين ميـان  . تواند به تغيير و تحول ادبي بينجامد بلكه انگيزه هاي مختلفي مي،مرتبط باشد، يگانه نيست  
اي فطـري و زيباشـناختي       نوجويي و عادت شكني به عنوان انگيزه اي دروني و برخاسته از بستره             ة  انگيز

وجود انسان از يك سو و عامل پسند عمومي در جامعه و زمانه به عنوان عامل بيروني بيـشترين تـأثير را                      
  :       ي اساسي سخن بگوييمي اين سه نكتهكوشيم درباره ما مي. دارند

  فرم و محتوا  :  موضوع تحول ادبي.2-1

   فرم.2-1-1

خود، الگوي ظاهري هر چيز و شـكل بيرونـي آن اسـت، امـا در تلقّـي                   در معناي كالسيك     (form) فرم
بنابر آنچه  : وسيعتري يافته و مفهومي به مراتب مهمتر پيدا كرده استةجديدتر با پژوهش فرماليستها داير

از چيزي به نام فرم     ) C.Bell(و كاليو بل  ) S.Coleridge(رمانتيكها در نظر داشتند و كساني چون كالريچ       
 فـرم، ديگـر شـكل    ،)267: 1375احمـدي، (گفتنـد  سخن مي دارفرم معني يا) Organic Form(اراندامو

كند و مفاهيمي بس گسترده و بلكه       بيروني نيست، بلكه چيزي است كه ارتباط مستقيمي با محتوا پيدا مي           
  .يابدمتناقض مي

 صورت به عنوان    .) 248: 1373راسل،(  ارسطو در مبحث صورت و ماده مطرح مي شود         ةفرم در فلسف  
 ،از جمله اين كـه صـورت متعـين اسـت و مـاده             . تعين خارجي هيوال يا ماده داراي لوازم و شرايطي است         

 و ماده منفعل؛ صورت قابل تعريف و تجسم است و حـواس انـسان آن را بـا                   :صورت فعال است   نامتعين؛
 بي شكل   ة   در حالي كه ماد    .)1383،عباديان(...كيفيات قابل درك و كميات اندازه پذير، تشخيص مي دهد         

از اين رو بايد گفت صورت بندي ماده در فرم با استعداد ماده و شرايط بيرونـي تناسـب دارد و                     . تعين ندارد 
بنـابراين بـه جهـات      .  مي كند  پيدااي شكل خاص خود را در شرايط گوناگون به صورتي متفاوت             هر ماده 

را از هم تشخيص داد و آن را به فرم طبيعي، مـصنوعي و اتّفـاقي و  از حيـث      مختلف مي توان انواع فرم      
  .كمال و نقص به كامل و ناقص و از منظري ديگر به فرم ساده و پيچيده تقسيم كرد

اي دارد، محدود است و در دايره اي بـسته          فرم شعري با آنكه قالبها و صورتهاي متنوع و شناخته شده          
تقاد به وجود تحول خطّي در ادبيات و شعر، بايد نشانه هايي بـه دسـت دهـيم كـه     سير مي كند، زيرا با اع  

حـال آنكـه بررسـي تـاريخ     . ي ادبي و شعري به گونه اي برگشت ناپذير تغيير كرده اند   هامعلوم كند صورت  
ي  كلّي نيست و در اين سه نوع نيز تنهـا موسـيق  ة بيرون از سه گون    ،تحوالت ادبي، آشكار مي كند كه فرم      

هـوف،  (عامل تمايز است، زيرا عموماً در تبيين فرم از صفاتي مانند هماهنگي، هـارموني، نظـم، انـسجام                   
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هـا  ريتم و صفات مقابل آنها نظير ناهماهنگي، آشفتگي، عدم انتظام، سستي و امثال ايـن              ) 29-30: 1365
 در  ها داشت كه تمامي فرم    از اين رو بايد اذعان    . استفاده مي شود كه همگي به نوعي با موسيقي مربوطند         

 و هـا كـه تعـداد آن  (شـوند  برخي به داشتن عناصر موسـيقيايي بازشـناخته مـي   : شوند سه گونه خالصه مي 
 حداقلي از عنصر موسيقي تعريف مي شـوند  ة؛ برخي ديگر به استفاد )ها بسيار است   از آن  ةي استفاد هاشگرد

بسياري از قدما مانند شمس قـيس و خواجـه نـصيرالدين    با آنكه .  و نهايتاً برخي نيز حاالت بينابيني دارند    
انـد،  طوسي و ديگران، موسيقي و وزن را در شمار ويژگيهـاي درونـي و محتـوايي شـعر بـه شـمار آورده                      

شـفيعي  (كه موسيقي عاملي صـوري در شـعر اسـت         پژوهش محقّقان ادبي در روزگار ما نشان داده است          
تقـسيم شـعر   . جد موسيقي است يا فاقد آن يا حد وسطي از آن دو     بنابر اين شعر يا وا     .)30: 1373كدكني،  

حتّي در تمـايز    . گيردها بر همين مبنا انجام مي     روضي، نيمايي و سپيد و مانند اين      فارسي به شعر هجايي، ع    
  .ميان قالبهاي شعر سنّتي نيز همين اصل حكمفرماست

  محتوا. 2-1-2

كـه  -معنـايي ي آن گاه از بي    ضامين مندرج است كه دامنه    در محتوا طيف وسيعي از معاني، انديشه ها و م         
  :انسان همواره با دو گونه معنا مواجه بوده است. استتا چند معنايي كشيده شده-آن نيز معنايي است

   محتواي بنيادين. 1 

ها نآن دسته از معاني كه مفاهيم كلّي و بنيادين را در بر مي گيرند و براي هميشه و در همه جا ميان انسا               
  .ها ظلم و امثال اين، شرّ، عدالت، زندگي، خرد، عشق، زيبايي، سعادت، خير،مانند مرگ. مشترك هستند

   محتواي محدود.2

 مانند زمان،   ؛برخي از معاني جزئي و محدودند و مصاديق فردي آن امور كلّي و مشترك به شمار مي آيند                 
  . هركسي وجود داردة وزمكان، اشخاص، اشيا و مفاهيم معيني كه در زندگي هر ر

- مجالي براي بروز يافته    ، شاعران ةدر شعر هر دو گونه معنا حضور دارد و بسته به نوع نگرش و دغدغ              
رسد به نظر مي  . شوندمهم است كه بدانيم اين معاني چگونه متحول و كدام معناها بيشتر دگرگون مي             . اند

تلفي كه در چگونگي زيست و زندگاني اقتـصادي،         معاني جزئي به دليل جزئي بودن همراه با تحوالت مخ         
شوند، در حالي كه معـاني كلّـي بـه سـبب            اجتماعي و فرهنگي حادث مي شود، زودتر دچار دگرگوني مي         

كلّيت و انساني بودن به كندي دگرگون مي شوند، ولي از ژرفاي بيشتري برخوردارنـد و چـون بـه تغييـر                      
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ـ     . روندتحولي بنيادين به شمار مي    شوند، استحاله و      نگرش انسان مربوط مي     زيـر   ةبراي مثال به چند نمون
  : تحول مفهوم عشق توجه كنيدةدربار

  )270 :1337اسعد گرگاني،( اگر با وي نباشد بي وفايي| چه خوش روزي بود روز جدايي )الف
  )866: 1362،سنايي (اندي كه سال عشق هميشه به جا بود |گر سال عمر من به سر آيد روا بود 

-تنگ در آغوش گرفته |  كه عروسك محبوبش را | دمانَ دختركي خردسال را |  و در اين هنگام) ب
 | در بر مـي گيـرد   را  سرا پايش | اندوه | اساس اشتباهي ي است براحادثه | اگر بگويم كه سعادت |باشد 

بـاز   عـشق  جز در قلمـرو  |دت را چرا كه سعا | كه بودا را | نيروانا و | كه سنگي را | ياچنان چون درياچه
   .)18: 1356شاملو، ( استنشناخته
 عاشق  | رود ي م بيار |  شكم دارد  قاف |  دشمن من است   نيش | دي خوان ي شما كه شعر مرا م     نيع )ج

 پا | كنم ي تو من شكر م    قي طر از |  و در بزنم   ستمي كه پشت خودم با    يواري د نه |  عاشق تو اَم   من | ستين
: 1377،علـي عبدالرّضـايي    ( كنـد  ي به تو فكر م    ي كس چه | رمي من بم  اگر ... هتر نكن  خودت كوتا  مياز گل 
41(.  

  :مفهوم اصلي و محوري است، اما با سه گونه نگرش مختلف» عشق«ها، در اين نمونه
  عشق در شعر سنّتي حقيقتي كلّي است كه يا ابداً تعين بيروني ندارد يا در صورت تعين رمز عشق                     .1

 سنّتي با دو مفهوم انحـالل و فنـاي عاشـق در معـشوق و                ةعشق در انديش  . ست نه عين آنها   و معشوق ا  
 . به همين جهت نوعي افسون و جادو در مفهوم آن نهفته است. حيرت و سرگرداني عاشق آميخته است

 مدرن حسابگرانه و زمينـي      ةعشق در انديش  . بينيم دوم، رويكرد مدرنيستي به عشق را مي       ة در نمون  .2
كند و بر مبناي فرديت و  ها را تنظيم و تلطيف مي     شناختي روابط ميان انسان   اي انسان ست و به مثابه پديده    ا

انتخاب فرد شكل مي گيرد و بيش از آنكه يك انديشه و احساس باشد، كنشي است توأم بـا عقالنيـت و                      
  .به همين جهت در آن وصال مفهومي آشنا و ممكن است. حسابگري و داد و ستد

اي بـه    عشق نيز مانند هر مقوله     ،در تفكّرات پست مدرن   . مدرنيستي دارد  سوم تفسيري پست   ة نمون .3
طنز و بازي درآميخته است و سادگي و معصوميت دوران پيشامدرن و عقالنيت و حسابگري مدرن در آن                  

ت، كمـال و امثـال       مفهوم مرگ، زندگي، سعاد    ة   را نيز دربار   هابديهي است كه همين دگرگوني    . راهي ندارد 
  .توان ديد اينها مي

فرضهايي كـه  . نيز چهار فرض كلّي وجود دارد) لفظ و معني( ميان فرم و محتوا      دربارة چگونگي رابطة  
كنند، اما بيانگر آنند كه تحوالت ادبي در هر دوره با گرايش بـه              لزوماً تقدم و تأخّري تاريخي را اثبات نمي       



 83                                                    ... در بررسي مباني و تحول شعر فارسي                              و يكمچهل سال 

- در اين جا به اختـصار ايـن چهـار فـرض را برمـي               ؛ص پيدا مي كنند   يكي از اين چهار فرض شكلي خا      
  : شماريم

  ) 1224: 1369 ابن خلدون،؛375 و 39: 1373شمس قيس رازي،: كر(اصالت معنا . 1
  )53 و 51: 1378 احمدي، ؛236: 1358فيشر،: رك(ميتي معنا  اصالت شكل و بي اه.2
  )30: 1366ر، پالم؛300: 1374ولك،: رك( فرم و محتوا  اصالت.3
  )112: 1374براهني،( بي اعتباري لفظ و معنا .4

   بستر تحول ادبي.2-2

در ادوار گذشته مكان تحوالت ادبي اهميت       . هر گونه تحولي بناچار در ظرف زمان و مكان اتّفاق مي افتد           
 منطقـه يـا   بيشتري داشته و به لحاظ كندي نقل و انتقاالت معموالً تبادالت فرهنگي و ادبي محـدود بـه                

است، اما عنصر زمان همواره عامل انكار ناپذيري در مفهوم تحـول و حركـت بـه                 شدهمناطقي خاص مي  
حـال  . نويسي است لذا تقسيم بندي دوره اي يكي از شيوه هاي متعارف تاريخ ادبيات           . شمار مي رفته است   
ي هاباشد، مي توانـد مرزبنـدي     ي تاريخي با عنصري چون نگرش فلسفي نيز همراه          هاآن كه اگر دوره بندي    

توان به سه دورة سنّت، مدرنيسم و       به همين جهت دورانهاي تحول ادبي را مي       . اساسي تري را نشان دهد    
  : پست مدرنيسم تقسيم كرد

    دوران سنّت .2-2-1

كنـد و دوران    سنّت اصطالحاً به وضعيتي اطالق مي شود كه تمام هويت خود را در گذشـته تعريـف مـي                  
ويژگي بـارز انديـشه هـاي سـنّتي مطلـق           . استاي و آييني  الي آيينها و مناسك و روايتهاي اسطوره      استي

 در معرفـت شناسـي      .)53: 1382سـروش،   (تكليف مي چرخـد   به همين جهت سنّت بر مدار       . باوري است 
اي هگيرند و عقل جزئي و دانش تجربي مرتب        شهود باطني و عقل كلّي در جايگاه نخستين قرار مي          ،سنّتي

 .فروتر دارند
-در نگاه سنّتي فارغ از مالحظات تاريخي، ويژگيهايي وجود دارد كه ميان شعر سنّتي، مدرن و پـست                 

  :اين ويژگيها عبارتند از. كندمدرن تمايز ايجاد مي
هـا دارد، زيـرا      پديـده   سنّتي عموماً نگاهي دروني بـه همـة        گرايي و نگاه سوبژكتيو؛ شاعر     ذهنيت )الف

دريافت (و احساس عاطفي  )الهام قلبي (، شهود باطني  )رسول باطني (ها از طريق عقل كلّي    ا پديده تماس او ب  
ـ مالك كار او قـرار  هاي عيني   و كمتر متّكي بر تجربهـ كه همگي متكّي به درون انسان هستند) ذوقي
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 شـاعر سـنّتي     .)247 : همان ( سنّتي بيشتر ذوقي هستند تا علمي      رو، برداشتها و ارزيابيهاي   از اين . گيرند مي
-هاي ديگر پيونـد مـي  او را به پديده )Egocentrism(مانند دوران طفوليت كه نوعي خودمحوري دروني

 .  افكندبر آن مي) سوژه(» خود«اي از دهد، در نگاه به هرچيز سايه
ر و  رفتادار گذشتگاني است كه     گرايي؛ نگرش سنّتي از يك سو ميراث      گرايي در عين آرمان    گذشته )ب

از طـرف ديگـر آرزومندانـه چـشم بـه           . شود پيروي و گزيرناپذير تلقّي مي     كردارشان چون رسمي شايستة   
الحال اسباب آن فراهم نيست و تنها به صورت آرمـاني دلخواسـته در زنـدگي                اي موعود دارد كه في    آينده

 . كندآفريني ميانسان سنّتي نقش
اهيم كلّي بيشترين بسامد را در برابر معاني جزئـي روزمـرّه            گرايي؛ در انديشه و شعر سنّتي مف       كليت )ج
 . گرددانديشي ديدگاه سنّتي باز ميگرايي و كمالدليل اين برتري نيز آشكارا به آرمان. دارند
پذيري؛ در نگـاه سـنّتي بـه جهـت تـداوم و اسـتمرار گذشـته، كمتـر شـاهد                      هنجارگرايي و قاعده   )د

 شعر پيشروترين شاعران سنّتي نيز هنجـارگريزي بـه معنـاي واقعـي              هنجارشكني هستيم تا جايي كه در     
 . افتد، مگر به كندي و به صورت استثناكلمه اتّفاق نمي

 اصالت معنا و پيام محوري؛ در نگرش سنّتي عموماً شاعران به التزام و تعهد نسبت بـه پيـام مـورد                      )ه
  . گيردبة دوم اهميت قرار مينظر گرايش دارند و فرم و فرم انديشي در نزد آنها در مرت

    دوران مدرنيسم.2-2-2

زدايي از ارزشـهاي    مدرنيسم چارچوبهاي فكري خود را در ضديت با سنّت و نقد گذشته تعريف و با تقدس               
توان چون مثلّثي در نظر گرفـت       هاي مدرن را مي   اصول انديشه . كندسنّتي بنياد تفكرّات خود را استوار مي      

ــك ضــلع آن را  ــه ي ــيك ــا گراي ــاديگري)secularism( دني ــل)materialism(و م -، ضــلع دوم را عق
هـاي  و ضلع سوم آن را انديشه      )experimentalism(، علم باوري و تجربه گرايي     )rationalism(گرايي

دهند؛ مثلّثـي كـه تمـامي آن را اومانيـسم           تشكيل مي  )progressionism(مربوط به نوجويي و پيشرفت    
)humanism(  ايي و فردگر)individualism(  بنـابراين دوران مـدرن بـا حـضور پررنـگ           .  پوشانده است

هاي شدن جهان درون انسان، نقش اتوريته   ترانسان همراه است و با زير سؤال رفتن جهان خارج و پيچيده           
كـه عقـل را      شناسي،گذشـته از آن   شود و انسان در معرفت    جهان سنّتي و مطلق باوريهاي آن كمرنگ مي       

ـ   ،داندروي بسنده در شناخت حقايق مييگانه ني سـروش ـ   (شـود ل نمـي  براي تفكّر نيز حـد و مـرزي قائ
: همـان (دهـد   پـذيرد و نـه بـه تكليفـي تـن مـي            لذا نه محدوديتي را مـي     ) 216ـ  217: 1382شبستري،  

و را و  منافي و مـزاحم ايـن د  ) 81: 1380،  )ب(نوذري  (مدرنيته بر اين جايي و اكنوني بودن تأكيد دارد        )53
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انجامد و اكنوني بـودن، انقطـاع از        جايي بودن به سكوالريسم و نفي متافيزيك مي       اين. داندفاقد اعتبار مي  
 بلكه  مدرنيسم نه تنها شكل زيست و تفكّر انسان مدرن را دگرگون كرد،           .شود گذشته و آينده را موجب مي     

ل اين تغييرات بنيـادين، محـصوالت       هاي هنري و ادبي نيز گرديد و به دنبا        باعث تحول عميق در ديدگاه    
مهمتـرين تحـوالتي كـه در       . هاي كالسيك فرسنگها فاصـله داشـتند       اي را به وجود آورد كه با نمونه       تازه

  :دوران مدرن در هنر و شعر حاصل شد، اجماالً عبارتند از
 . وجه بارز هنر مدرن نگاه ابژكتيو و عينيت گراي آن است.1
-گراست و بـه تقـسيم     نخبه. له مراتب اعتقاد دارد و بر فاصله استوار است         هنر مدرن، به وجود سلس     .2

  و)52: همان(ايماني انكار ناپذير دارد ، »هنر عامه پسند«و » هنر عالي«ة بندي دوگان
شناسي كالسيك كه هـيچ دريـافتي از         در هنر مدرن اصالت با هنرمند است، زيرا به عكس زيبايي           .3

دريافـت و    )365 :1370،كاسـيرر (ا در كلّ نشان دهـد،     گونه حقيقت و زيبايي ر    كوشد هر ندارد و مي  » فرد«
هـاي  رن كه مخاطـب محـور اسـت و بـه تأويل           برعكس هنر پست مد   . تشخيص او اصالت و قطعيت دارد     

  .دهد چندگانه اهميت مي
هـاي پراكنـده، جزئـي،      را به تجربه  جايش)آرمان هنركالسيك (جوي حقيقت و در هنر مدرن، جست    .4

اين آزمون با مدرنيـسم     . برددهد كه ديگر راه به هدفي روشن و يگانه نمي         اي مي كنندهخصي و سرگرم  ش
 . شود و در عصر پست مدرن به اوج اعتبار خود مي رسدآغاز مي

بودن » اكنوني و اين جايي   « در هنر مدرن، تازگي و ابداع اصلي خدشه ناپذير است و هنر مدرن به                .5
يكـي از   ) هنـر كالسـيك    وجه كهنـة  (يعت و واقعيات پيراموني    ضديت با بازنمايي طب    .وابستگي كامل دارد  

هنـر مـدرن از ايـن منظـر،         . شـود مواضعي است كه در آن تفاوت هنر مدرن و سنّتهاي هنري آشكار مي            
تازگي را در دوري از اين فضاي زيباشناختي و ورود به فضايي ديگر، يعني گرايش به فرانمود درون انسان                   

 . داندهاي عيني ميو تعين بخشيدن به تجربه) روان-نيتذه(
  .با اين تفاوت كه قواعد را خودش مي سازد.  هنر مدرن مانند هنر كالسيك قاعده پذير است.6

يي اسـت كـه بـا       هـا شعر مدرن فارسي كه با تالش و پايمردي نيما يوشيج تثبيـت شـد، داراي ويژگي               
مدرن فارسـي نيـز انعكـاس يافتـه         از اصول و مباني آن در شعر        هاي مدرن مطابقت دارد و برخي        انديشه
   .)1383كش، رجو(است
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  سم دوران پست مدرني.2-2-3

يي است كه در سنّت و مدرنيته وجود دارد و هم التقاطي است از              ها ويژگي ةپست مدرنيسم كه هم نفي هم     
كنـد و همـين     متفـاوت مـي    پيـشين    ةخصايصي دارد كه آن را با دو دور       ) 99: 1380 ،نوذري(آن ويژگيها   

 :مدرن عبارتند ازي اساسي در تفكّر پستهااجماالً ويژگي. تفاوت در هنر وادبيات آن نيز انعكاس دارد
هـاي روز افـزون و در شـرايطي كـه فـرا             در پست مدرنيسم به جهت تمركز زدايـي        : انسان زدايي  .1
ان در قالـب كـنش متقابـل        ت و هويت انـس    ي كلّي، حاكميت مطلق خود را از دست داده اند، فردي          هاروايت

تعريف مي شـود،  -كندكه جامعه بر او تحميل مي - وسيعي از روابط پيچيده    و در شبكة  ) 64: همان(جمعي  
و در مقابـل نقـش      ) 163: 1384،  وارد(گـردد   به خودي خود فاقد ماهيت تلقّي مـي       » من«اي كه   به گونه 

آورد، در   ظاهرسـازي و مدپرسـتي را بـه وجـود مـي            گرايي،شرايط اجتماعي خاص كه گرايش به مصرف      
- تصويرها و نـشانه    ةپروردانسان دست . تر و عيانتر مي شود    مدرن برجسته گيري هويت انسان پست   شكل
. اندها را رقم زده   فرهنگي آن -ده از نيروهاي اجتماعي   اي وسيع و پيچي   است كه در چنين فضايي شبكه     هايي

شود، آن است كه اين نگرش به ضديت بـا نخبـه             هويت انسان، حاصل مي    ي كه از نفي   امهمترين نتيجه 
  .)415: 1381،كهون(انجامد گرايي و اقتدارطلبي فردي و طبقاتي مي

 ميـان واقعيـت و      ة   رابطـ  ة در عصر حاكميت رسانه هـاي جديـد دربـار          هاپست مدرن  :انكار واقعيت  .2
ر دنياي معاصر، رسانه ها ذهنيت انسان و جهـان پيرامـون         بازنمايي آن دچار ترديد مي شوند و برآنند كه د         

 نگـرش او بـه      ةانـد و دنيـاي او و نحـو        ها انباشـته  او را به گونه اي سرگيجه آور از انواع تصويرها و نشانه           
گويند اين روند بازنمايي واقعيت كه مـا آن  مدرنها ميپست. واقعيات را به شكلي بنيادين دگرگون كرده اند    

هايي كـه ايـن قبيـل تـصاوير و          دانيم، چندان هم قابل اعتماد نيست و بايد در نشاني         يتي مسلّم مي  را واقع 
مدرنيسم منكر واقعيت نيست، بلكه معتقد اسـت ميـان   پست.  ترديد بنگريمةدهند به ديدها به ما مي   نشانه

، مـستقيم و تخطّـي ناپـذير        واقعيات و تصاويري كه از آن ارائه يا ساخته مي شود، همواره رابطه اي ساده              
  . وجود ندارد

 چگونـه بـه وجـود     معرفـت ليوتار در كتاب وضعيت پست مدرن مي كوشد تا دريابد            :نفي فراروايتها  .3
بخـشي علـم را كـه از مـسلّمات     آفرينـي و نجـات   سعادتةوعد ،ست؟ او در آغاز  ي به چ  آيد و اعتبار آن   مي

 شـود كـه    و بر آن مـي     گويدسخن مي »مشروعيت«به نام كشد و از معضلي     ، به چالش مي   مدرنيسم است 
همواره از سوي توليدكنندگان آن ـ فالسفه يا دانشمندان ـ به   »معرفت«طرف نيست و گاه بيه هيچنظري 

 راوي داسـتانهايي هـستند كـه در چارچوبهـايي           هـا آن . محدود مي شـود    )فرضيه و نظريه  (مرزهاي معيني 
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ليوتار اين گونه دانش را، دانش روايي كه بيانگر كلّيت دانـش نيـست،              . كنندمحدود و مهاركننده عمل مي    
 ردبيند كه قواعد خاص خـود را دا         يك بازي مي   ندانهمدر جايي ديگر علم را      . )68: 1380نوذري،  (نامد مي

وايـت   معتقد است همين بازيهاي زباني صورتهاي گوناگوني از ر         او. پردازد و با زباني ويژه به روايتگري مي      
علم مدرن را در كشف و بيان حقيقت، تابعي از بـازار            ليوتار    با همين نگرش است كه     .آورند  را به وجود مي   

 ، غـرض ديگـري نداشـته باشـد     راستيني كه جز كشف حقيقت   ةعرضه و تقاضا مي بيند، نه چونان جويند       
ـ        ة اين داليل به اضاف    ة هم )228-227: 1384،وارد( هـدفي آن، ليوتـار و      ي ماهيت متشتّت علم مـدرن و ب

 نكته تأكيد كنند   طرفداران اصالت علم، بر اين       ادعاهايمدرنها را بر آن داشت تا در مقابل         بسياري از پست  
كند كـه      و روشن مي   كه علم ديگر در پي يافتن حقيقت نيست و مقام قهرماني خود را از دست داده است                

 و قادر   دارد مشروعيت است و بازي خاص خود را         تنها در پي كسب   بودنش  كاربردي  دعوي   با   مروزهعلم ا 
 براي خود مشروعيت الزم را      تواند نمي ، حتّي آنكهبه مشروعيت بخشي به ديگر بازيها نيست، بلكه مهمتر          

 جهـان   ويبه دنياي عيني و توجيهات كلّنسبت  مدرن،   پست فضايدر   بنابراين،   .)129: همان (كسب كند 
  .  مواجه استعدم اعتماد با ت مشروعية هرگونه فراروايت دربارو داردي وجود ناعتقاد شمول فلسفي

 بـر امـور بـومي و منطقـه اي           وگراست  پست مدرنيسم رويكردي نسبي   :  و تكثّرگرايي  باورينسبيت .4
 محـصول  ارزشها   ةمدرنها چون هم  در نظر پست  . ي فراگير و جهاني دارند    تأكيد دارد نه بر اموري كه جنبه      

 تـوان يكـي را بـر       زباني آنها معنادار مي شـود، ديگـر نمـي          در چنين شرايطي بازي    تنها و   ندشرايطي خاص
ليوتـار جامعـه     ، زيرا به زعـم    )260: همان ( به طور يكسان اعتبار دارند     اارزشه لذا همة . ديگري ترجيح داد  

انهـاي نـاهمگون    اي از زب   بلكـه شـبكه    ،ي ثابتي تبعيت كند   ها كه از ارزش    نيست ديگر يك كلّ نظام يافته    
او و همفكران پست مـدرنش      .  كه به جاي معيارهاي مشترك، اصل تكثّرگرايي بر آن حكمفرماست          است
بيشتر است و   » احتمال تداوم بازي عادالنه   «،  ها آن ةدر تعدد نظامهاي ارزشي و قول به اعتبار هم        گويند  مي

-كثـرت . خش بيشتر خودنمايي مي كند در حال رقابت و متكثّر، ارزشهاي دموكراتيك و آزادي ب      ةدر جامع 
مـدرن، مـتن،     پلوراليستي پـست   ةدر فلسف . را حفظ كنند   دهد، سنّتها گرايي به فرهنگهاي اقليت اجازه مي     

 خوانشهاي مختلف و معاني چندگانـه و  ةميدان يكه تازي معناي واحد نيست، بلكه جايگاهي است كه هم         
  .يابندچندگونه در آن حضور مي

اي چـون كانـت، مـاركس،        و پـيش از آنهـا فالسـفه        هامـدرن پست: مداريبه جاي عقل  زدگي  حيرت .5
   شـده    منحـرف   ن مـدر    كه عقالنيت  اندكرده و گفته  عقالنيت مدرن را نقد     ان  ديگر هايدگر، نيچه، فوكو و   

گـانگي و   از خود بييهايدر بيراههاو را كه انسان را به سر منزل سعادت و نجات برساند،        و به جاي آن     است
 نيز با اصل خردباوري مدرن به مخالفـت         هامدرنبر همين اساس پست   . ده است  كر بي خويشتني سرگردان  
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هـا، بـه   مهمتـرين وجـه مخالفـت آن    . اخته انـد  بر خاسته و عقالنيت ابزاري مدرن را با بن بست مواجه سـ            
 به فراگيـر بـودن احكـام        حال آنكه اعتقاد  . جامعيتي مربوط است كه عقالنيت مدرن براي خود قايل است         

اي جـز توتاليتاريـسم و   مدرنها نتيجـه  آن در تاريخ و جامعه، از نظر پست       ةعقل و دخالت جامع و همه جانب      
   .)29: 1381،حقيقي(يده انگاشتن تنوع و تكثّر نداردناد

مدرنيسم به ايران رسـيد، صـاحب نظـران ايرانـي در برابـر آن برخـوردي            اخير پست  وقتي در دو دهه   
دوگانه نشان دادند؛ برخي آن را به داليل گوناگون انكار كردند و برخي به استقبال رفتند، اما بـه دو دليـل                      

ها بـا   مدرن در برخي زمينه    فكر پست  .1: اي يافت  جوان ايران رواج قابل مالحظه     ةمدرنيسم در جامع  پست
 ةبه سبب آسيبهايي كه جامع     .2 ؛كرد  يي پيدا مي  هامشابهت) مانند آموزه هاي عرفاني   (ي فرهنگي ما    پيشينه

از اين رو علي رغـم      .  ناقص دريافت كرده بود، آمادگي بيشتري براي نقد مدرنيسم داشت          ةايراني از مدرنيت  
و ايدئولوژيك بسياري كه به جهت اعتقاد به نسبيت باوري          ) 84-83: 1382جهانبگلو،  (محظورات اخالقي 

ايماني ممكن بود براي طرفـداران وطنـي پـست مدرنيـسم وجـود              و انكار واقعيت و نفي مطلقيت حقايق        
 هنر و خصوصاً در شعر با استقبال چشمگيري مواجه گرديد و ويژگيهايي             ةباشد، اين انديشه در عرص    داشته

  . با برجستگي بيشتري مورد توجه قرار گرفت... چون چند صدايي بودن و تكثّر معنا، نحو گريزي و
پست مدرن كه كمابيش در شعر متفاوت امروز فارسي تحت عنـاويني چـون              برخي از ويژگيهاي شعر     

  :  انعكاس دارد، عبارتند ازها هفتاد و امثال اينة شعر پست مدرن، شعر متفاوط و شعر پسا نيمايي يا شعر ده
  ؛مؤلّف استكي بر اقتدارگرايي متّتسلّط معنا يا روايتي يگانه كه  و نفي معنا گريزي .1
ي شعر پـست مـدرن اسـت كـه در           هانفي ساختارهاي متمركز زباني، يكي از ويژگي      ي و    نحو گريز  .2

  ؛اندپريشي برابر گرفتهايران گاه به اشتباه آن را با زبان
 تفكّر، هنر و ادبيات پست مدرن، جايگزين عناصري چون قطعيت بـاوري و              ةزباني در حوز   بازيهاي .3

  ؛جديت در هنر مدرن مي شود
 فـرم،   وجـودش مـدرن اسـت كـه       هاي اساسي شعر پست      از مؤلّفه   يكي وير اسكيزوفرني اتص وجود   .4

   ؛دريز  هم ميدرمعنا را  ساختار و
 و  )پلـي فونيـك    (گانـه  چند هايبا ايجاد صـدا   و   شودسته مي شك  مدرن ساختار خطّي      در شعر پست   .5
   ؛كندميساختاري چندوجهي و منشورگونه پيدا  ، شعر،روايتها و زبانهاي مختلفورود 
  ؛شودمدرن ميقطعيت در شعر پست سپيدنويسي باعث تعليق و عدمة ويژگيهاي فوق به عالو.6
، زيـرا طنـز ويرانگـر هرگونـه          طنز بهترين ابزار بيان احساسات و افكار اسـت         هاپست مدرن  به زعم    .7

  .تسلّط و مناسبات مبتني بر قدرت و اقتدار است
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. را در شعرهاي پست مدرن فارسي مـي تـوان جـست و جـو كـرد      هاهمه يا برخي از اين قبيل ويژگي  
هرچند در به كار بستن اين مشخّصه ها گاه و بي گاه نوعي تكلّف و عمد نيز به چشم مي خورد، بـا ايـن                         

نيـستند و راه خـود را از شـعر          » متفـاوت «همه، نمي توان انكار كرد كه شعرهايي مانند نمونه هاي زيـر،             
  :ه اندكالسيك و مدرن جدا نكرد

حـسنك مـي رود      | كجـا؟ ! حـسنك  | و گاو يعني كه سري به آخور مي بـرد          | ي كرچ هامرغ با سنگ  
 | .ي نخـورده نـشخوار مـي كنـد        هـا و گاو يعني كـه حرف      | خانه از جيك جيك جوجه ها      |.درخت بيندازد 

و مـسعود    |  همه در عزاي ديـشب     هاخروس | حسنك را طناب گردن كلفت مي آورد       | كجايي؟  ! حسنك
 .)92: 1376پاشا، (» حسنك كجايي؟ كجا؟ | يعني كه ماغ مي كشد | غزنوي
 با چشم بندي كه لزوماً سياه نيـست       |  قاطي فكرهاي از هرطرف    | درون تاريكي افتاده اي از هرطرف     «

 ( »! بنفش؟ طوسي چطور؟ كه به موهـاي نقـره اي ات هـم بخـورد               |  انتخاب رنگ كه با خودمان است        | 
  .)106 :1379باباچاهي، 

ـ  آ شهيـ  آهـن هم   ريـ  آن همه ت   ريز  | افتاد ي اگر م  يروانيش  | خورد ي اگر سر م   گاو  |! آقا اجازه«  ي مـ  اي
 سـقف   ي آسـمان  رو    و  | كَنـد  بشيـ  را از تـه ج     شيهادست  |ختي بر چهره اش ر    يتكان آموزگار |م؟يمرد

 ييهـا   چه خواب   وارهايد و  | كه از دست بچه ها افتاد      ييهادرس  |! له شده  يهامكتين  |كالس چندم نشست  
 اجـازه   |! برخاست ي انگشت يصدا  | آمد روني  آوار ب   ري كه از ز   ي دست ي  رو  تنها  |دنديد ي مردم كه نم   يبرا
 .)11: 1376عبدالرّضايي، (» ؟!زميبرخ توانم يم  |!آقا

   عوامل و انگيزه هاي تحول.2-3

ادبـي مـي شـوند، هرچنـد بيـشتر بـه            انگيزه هاي دروني كه موجد تحـوالت        :  انگيزه هاي دروني   .2-3-1
خواست دروني نويسنده يا شاعر مربوطند، وجود خصلتهاي فطري، در ايجاد و جهت دهـي بـه تحـوالت                   

هاي كلّي و انساني و انگيـزه       انگيزه: توان نام برد  بنابراين از دو گونه انگيزه مي     . تر دارند ادبي نقشي اساسي  
اوي و نوجويي، تنوع طلبي، زيبـايي دوسـتي و لـذّت            مالكهايي چون حس كنجك   . هاي جزئي و شخصي   

ي گونـه   هاخواهي، انديشه ورزي و خيال آفريني، جملگي به طبيعت انسان تعلّق دارند و زنـدگي و صـورت                 
 و رويكردهايي كه در     هااز آن جا كه هر يك از ويژگي       . گون آن بر مبناي چنين خصلتهايي شكل مي گيرد        

ي اساسـي اختـصاص دارد، نمـي تـوان مـرگ            هات، به يكي از اين خصلت     اسداده  تاريخ تحوالت ادبي روي   
تنهـا مـي تـوان از       . گرايش و تحولي خاص را اعالم كرد و به تداوم هميشگي گرايشي ديگـر حكـم داد                

 و رويكردهـا    هـا سخن به ميان آورد كه به اقتضاي بروز يا نبود شرايط الزم برخـي از آن ويژگي                » تناوبي«
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 - و نه لزومـاً مـنظّم  - تصادفيةوند و باز با فراهم شدن شرايط الزم و در يك چرخ  موجود يا مفقود مي ش    
ة دسـت .  رخ خواهـد نمـود     هاي ديگري از صورت گرايي يا معنا گرايي، تحوالت سبكي و امثال اين            هاويژگي

 هاي نسبتاً متفـاوت تـك تـك شـاعران و          ها، انگيزه ها و ويژگي    خو، سليقه دوم از عوامل دروني به خلق و        
اين قبيل انگيزه ها اگرچه مي توانند سبك شخصي شاعر يا نويـسنده اي را بـه                 . نويسندگان باز مي گردد   

 بـه   هـا   سـليقه وجود بياورند يا آن را دگرگون كنند، مادامي كه از سوي عوامل بيروني نقاط اشـتراكي در                  
نيز همان سرچشمه هـاي فطـري   گو اين كه منشأ اين انگيزه ها . آيدوجود نميوجود نيايد، تحول ادبي به    

  .در انسان است
عوامل بيروني مؤثّر در تحوالت ادبـي بـسيارند و ايـن دگرگونيهـا از بـسياري                 :  عوامل بيروني  .2-3-2
ها عـواملي هـستند كـه ارتبـاطي مـستقيم بـا             يك دسته از اين   . تأثير مي پذيرند  هاي پيرامون انسان    پديده
تواننـد بـستر تحـوالت ادبـي را       املي هستند كه مـع الواسـطه مـي         ديگر عو  ةهاي ادبي دارند و دست    مقوله
در گروه نخست ذوق عمومي و پسندهاي زيباشناختي مخاطبان آثار ادبي، قواعد و تئوريهـاي               . آورندفراهم

هـاي  در گـروه دوم، پديـده     . ادبي و  امثال اينها جاي مـي گيـرد         -شعري و ادبي، داد و ستدهاي فرهنگي      
به طور غيرمستقيم بر روند تحـوالت ادبـي         ... ياسي، اجتماعي، اقتصادي، قومي و      بسياري چون عوامل س   

آنچه در چگونگي زيست و فرم زندگي ما تـأثير          ) L.Wittgenstein(به تعبير ويتگنشتاين  . گذارندتأثير مي 
كنـد، گذشـته از سـنخ روانـي و          گذارد و نگرش ما را نسبت به جهـان درون و بيـرون دگرگـون مـي                مي

ايـم بـاز    هاي دروني شخصيت ما، به دوعامل فرهنگ اجتماعي و  تحصيلي يا نوع آموزشي كه ديده               ويژگي
  . گرددمي

اجتماعي و نياز هيأت حاكمه به زبـان تبليـغ          -در سبك خراساني به جهت شرايط سياسي      شعر فارسي   
 بـه عنـوان فـرم       فرم قـصيده  . شاعران در ثبت وقايع و بقاي نام، در فرم و محتوا وضعيت متفاوتي داشت             

-اي را تداعي مي   زبان شعر نيز شكوه و هيمنه     . غالب، به ذكر مدايح و ستايش پادشاهان اختصاص داشت        
در محتـواي   . كرد كه پادشاهان و اميران آن روزگار براي بسط قلمرو يا صيانت از آن، بدان محتاج بودنـد                 

سـاخت، سـخن از     را منعكس مـي   » يرمگ-شبان« نگرش ةشعر نيز گذشته از پند و اندرزهايي كه باز نحو         
  . حاكمان و شادخواري يا احياناً تعزيت آنان بودةمديح

 اقـوام  ةاجتمـاعي، غلبـ  -شعر فارسي در سبك عراقي به دليل نابـسامانيها و سـرخوردگيهاي سياسـي       
سوي قالـب غـزل و      ديگر، به كاري و سالوس از سوي    سو و محافظه  وحشي، انزواطلبي و درونگرايي از يك     

 محتوا سـهمي بـيش از آالم و آمـال نيافـت و              .)54: 1368صفا،  (د درونگرايانه و عرفاني كشيده شد     قصاي
  .انزوا طلبي پيداكردة زبان نيز نرمشي منفعالنه و حاكي از روحي
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در سبك هندي، به دليل تغيير در مركزيت شعر فارسي و گسترش جغرافياي آن در كنار تعامل ويـژه                   
زبان هندوستان با شاعران، فرم و محتوا دوباره دچـار دگرگـوني            اهان پارسي و متفاوت شاهان صفوي و ش     

عدم استقبال از شعر مدحي در دربار صفويه، پايه هاي لرزان قصيده را فرو ريخت و غزل با رويكردي                   . شد
 اما در ساحت محتوا     .)81: همان(سازي تداوم يافت و رونق بيشتري گرفت        بيتمكانيكي و موقوف بر تك    

بنابراين معاني جزئي با تخيالت دور و دراز در شعر وارد و مضمون آفرين              . اي براي عرضه نداشت   يز تازه چ
عموميت يافتن شعر در اين دوره و خروج آن از انحصار دربار و تشكيل كانونهاي شعري در شهرهاي                  . شد

  . مردم نزديكتر كردةمختلف، شعر سبك هندي را به زبان عام
 اتّفاقاتي كه در سبكهاي فرعـي رخ داد، هرچنـد           ة در اين سه سبك عمده به عالو        تحوالت ةمجموع

 عمق و سرعت چنـداني  ،هاي پديدارشناختياست، به لحاظ شاخصهزمان و جغرافياي وسيعي را دربرگرفته   
ثي حـواد -از مشروطه بـه بعـد     -اند، اما در دوران جديد شعر فارسي      اي محدود اتّفاق افتاده   ندارند و در حوزه   

 شعري را به لحـاظ      ةلذا اگر چندين قرن سابق    . روي داد كه هم بر سرعت و هم بر ژرفاي دگرگونيها افزود           
  .ايماي كه به سختي به يك قرن مي رسد، مقايسه مي كنيم، به بيراهه نرفتهتحوالت ادبي با دوره

ع و تأثيرگذار هـستند      مدرن شعر فارسي چنان پرشمار، متنو      ةدرهرحال شرايط و عوامل بيروني در دور      
خـواهي، تجـدد طلبـي،      عواملي چون ترقّـي   . اندهاي دروني را كمرنگ كرده    كه تا حد زيادي نقش انگيزه     

ستيز با كهنگي و كهنه پرستي، نوجويي، ارتباطات سريع،داد و سـتدهاي فرهنگي،صـنعت چـاپ و نـشر،                   
در فـرم  .  وجـود آورد الت عميقي را بهتحو... آورانه و جديد،پيشرفتهاي علمي و فن ةجهان شناسي و فلسف   

 سنّتي، بازتعريف شعر،كم و زياد كردن عناصر شعري، نزديك كردن شعر به نثر،              ةي پرسابق هاشكستن قالب 
بندي و آزمودن فرمهاي مختلف ـ از بحر طويل تا نثر نويـسي ـ جملگـي از آثـار      درهم ريختن نظام قافيه

در محتـوا نيـز تحـوالت بنيـاديني رخ داد كـه طيـف              . ده است دگرگوني در نگرش و تأثير عوامل فوق بو       
هـاي  انديـشه : طور كلّي عبارتند از   گيرد كه به  هاي فلسفي، سياسي و اجتماعي را دربرمي      وسيعي از انديشه  

  .جويانه و سياسيهاي مبارزههاي نوستالوژيك و رمانتيك، انديشه فلسفي، انديشهةروشنفكران
ها باعث تحول ديگـري در شـعر فارسـي    شرايط بيروني در كنار ساير انگيزه در سالهاي اخير عوامل و      

اسـت، از   ها با جهان برقـرار شـده      وري اطّالعات و رسانه   آ فن ةمرزي كه در ساي   ارتباطات فرهنگي بي  . شد
بود، از ديگرسو موجـب      ناقصي كه آثار سوءِ آن در كشور ما زودتر آشكار شده           ةسو و دلزدگي از مدرنيت    يك
هاي پست مدرن و نيز تـأثير آن بـر شـعر و ادب فارسـي فـراهم و باعـث                     د تا زمينه براي رواج انديشه     ش

  .دگرگوني در فرم و محتواي شعر فارسي شود
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اسـت، وضـعيتي متفـاوت    اي كه به وجود آمـده فرم و محتوا در شعر پست مدرن به لحاظ نگرش تازه    
اعتنا بـه  وار است و شاعر بيچه هست سرسري و الابالي هر. دارد و رنگي از جديت و قطعيت بر آن نيست         

است كسي كـه بـه   بديهي. اي از متن زندگي را منعكس سازدخواهد در حكم لحظه لوازم شعري، مي  ةهم
هاي پيراموني  تواقعي  امور و  ديگر  و زمان  طنز و بازي مي نگرد و نسبي و تصادفي بودن          ةزندگي از دريچ  
كند و آن را تـابع قـوانين نـسبي و         هاي زندگي نگاه مي   عر نيز مانند يكي از عرصه     آورد، به ش  را در نظر مي   

گزينـد و در ايـن ميـان    اي را بـر نمـي  لذا شعر پست مدرن فارسي فرم ويـژه    . داندبيني ناپذير آن مي   پيش
 را ي تركيبي آنهـا هاي سنّتي، نيمايي، سپيد و صورتهاشاعران پست مدرن قالب. ترجيحي را قايل نمي شود 

 محتوا نيز شعر پست مدرن پژواكي از تعارضـات، ترديـدها، بـدبينيها و داوريهـاي         ةدر حوز . اند  تجربه كرده 
ضمن آنكه مي كوشد با سپيد نويسي و ديگر تكنيكها هم به محتوايي             . سازدچالش برانگيز را منعكس مي    

هـاي مختلـف و حتّـي       انديشه تعليق و عدم حتميت ببخشد و هم باعث شود معاني و             ةبرآمده از شعر جنب   
مـدرن مـرز مشخّـصي بـه لحـاظ          از اين رو، شـاعر پـست      . معارض در شعر با هم به آشتي موقّتي برسند        

نـه تنهـا    . كنـد اي محدود نمي  هاي از پيش تعيين شده    آن را به حوزه   . محتوايي براي شعرش قايل نيست    
 و هـا اها همراه باشد، بلكه مي كوشد تأويلاجازه مي دهد شعرش با كثرت، تنوع و بلكه تقابل و تعارض معن         

 پاياني بر اتمام معنا     ةشود كه نقط  خوانشهاي خواننده به درون شعرش راه بيابد و با سپيد نويسي بر آن مي             
  .      و قطعيت شعرش نگذارد

ه، و   سنّت، مدرنيت  ةبنابر آنچه تاكنون گفتيم به طور خالصه مي توانيم از تطور فرم و محتوا در سه دور                
  :  پست مدرنيته سخن به ميان آوريم و تظاهرات مختلف زير را در اين سه دوره با يكديگر مقايسه كنيم

  شئ يا مفهوم= عوامل و شرايط بيروني)+ فرم(صورت+ ماده
محدوديت دارند و هم قالبهاي بياني منحصر در شكلهاي         ) معاني و انديشه ها   (در نگاه سنّتي هم مواد      

در اين فضاي زيباشناختي سعي مي شود، تا حد ممكـن اثـر ادبـي از                .  پيش معيني هستند   قابل احصا و از   
بيني بركنار بماند و دخالت مؤلّف و محيط پيرامون او جز در راستاي اصول              شرايط بيروني و غير قابل پيش     
 محدود خـود    شاعر سنّتي سعي مي كند فرم و محتواي شعر را با دخالت           . كلّي و قواعد پذيرفته شده نباشد     

البتّـه  . كند» شعر«و البتّه منطبق بر قواعد پذيرفته شده و تخطّي ناپذير، تبديل به كااليي فرهنگي به نام                 
ناگفته پيداست كه هرقدر هم شاعر اهل مراقبه باشد و سعي كند از تأثير عوامل و شرايط بيرونـي بركنـار                     

  . شدبماند، باز به طور كامل اين امر براي او محقّق نخواهد
در دوران مدرنيته، مواد نو مي شوند، اما همچنان محدود به تازگي هستند و هر چيز كهنه و مربوط به                    

 مدرن بودن آن    ، هم همين وضعيت را دارند و تنها مالك پذيرش فرم          هافرم. گذشته از آن حذف مي شود     
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اي قـرار   نظـارت سرسـختانه   است، اما شرايط بيروني از قبيل ويژگي مؤلّف و روند آفرينش كماكان تحت              
  .دارند

يابند، بلكه سـعي مـي شـود فاقـد هرگونـه            ها نه تنها تنوع مي     اين مؤلّفه  ةدر نگرش پست مدرن هم    
در پست مدرن فرمـول كـامالً دگرگـون مـي           . بر آنها اعمال شود   » همين و هماني  «ةقيدي باشند و قاعد   

  : شود
  شعر پست مدرن=  هر شرايطي با هر تأويلي + هر فرمي +هرماده اي 

بسته به معيارهـاي     -پردازيمكنيم و به ارزيابي آنها مي     وقتي سير تحوالت ادبي را دنبال مي      : بازگشتها
 نوع دگرگونيها قضاوتهايي از نوع پيشرفت و كمال يا انحطاط و زوال ادبي را خواهيم داشـت     ةدربار داوري

فـرض اخيـر بـه    .  تـصادف بـدانيم   ة ادبي را نتيج   باشيم و تحوالت  يا ممكن است هيچ معياري را نپذيرفته      
در صورت تصادفي دانستن تحوالت ادبي و عدم اعتقاد بـه وجـود اصـول               . دار است داليل مختلف خدشه  

ايـن در   .  و نوعي عدم تفاهم را به وجود خواهد آورد         گيردمورد ترديد قرار مي   اوليه، درك لذّت زيباشناسانه     
ها شـناختي در عمـوم انـسان      تواند موجب برانگيختن حس زيبايي     هنري مي  دانيم هر اثر  حالي است كه مي   

  . باشد و فارغ از شدت و ضعف اين انگيزشها، آنها را به درك لذّت زيباشناختي نسبتاً يكساني برساند
ي هـا ايـن بنياد  . ابيش ثابتي را بپذيريم   در هر حال، براي درك لذّت زيبا شناختي ناچاريم بنيادهاي كم          

ه در سرشت خدادادي انسان منطبع است، شاخص مهمي بـراي بازگـشت ادبـي و زيبـا شـناختي                    ثابت ك 
توان يقين كـرد كـه كمـال هنـر           ه مي ، بلك بازگشت به اين بنيادها نه تنها بازگشتي ارتجاعي نيست        . است

پـذير و   ناهـاي پايـان   انسان در زندگاني خود به دليل تجربـه گرايـي         . چيزي جز پيوند با اين بنيادها نيست      
اي اسـت، امـا همـواره انگيـزه       گاه از آن سرشت نخستين دور افتاده      اش گاه و بي   كنجكاويهاي هوشمندانه 

 ةرغـم همـ  و باعـث شـده تـا علـي    ) 51: 1378، احمدي(استدروني او را به بربريت نخستين باز كشانده         
ت، گردش چرخ تحوالت    تحوالتي كه در طول تاريخ هنري و ادبي به وجود آمده است، چون محوري ثاب              

 .ادبي را ميسر سازد
گرايي شـاعران پـست مـدرن و هنجارشـكنيهاي آنـان را             بنابر آنچه گذشت، اگر امروز كساني تجربه      

منافي اصول شعر مدرن و بعضاً پيشامدرن مي دانند، باكي نيست، چرا كه گذشت زمان و نيز فهم دقيقتـر                    
 به اصول شعر سنّتي يا مدرن بلكه به بنيادهاي زيباشـناختي            تواند شعر را نه    پست مدرن مي   ةمباني انديش 

اگر افراط و تفريطهايي كه در حقّ پست مدرنيـسم          كرد  مع الوصف بايد اذعان     . فطري انسان نزديك كند   
ي مثبتي كه اين فضاي جديد به وجود آورده اسـت،  هاهنري روا داشته شده، به كناري نهاده شود و ظرفيت    

شعر فارسي نگران بود، بلكه بايد از شعر پست مـدرن و پيـشنهادهاي              ة  ا نبايد براي آيند   در نظر آيد، نه تنه    
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 تفاوتهايي كه ميان سه ديدگاه معرفت شناختي سنّت، مدرنيسم و           ةآن استقبال نيز كرد، زيرا گذشته از هم       
 اصـيل   پست مدرنيسم وجود دارد، به داليلي چند پست مدرنيسم قرابت بيـشتري بـا سـنّتها و بنيادهـاي                  

كند و به همين خاطر اين قرابت مي تواند به مثابه بازگـشتي دوري              فرهنگي دارد و با آن ارتباط برقرار مي       
اي بـه     به حساب آيد، هرچند هيچ گاه تكرار گذشته ممكن نيست و اگر به تسامح سخن از بازگـشت دوره                  

  :كند عبارتند ازق را اثبات ميداليلي كه ادعاي فو. ميان مي آيد، وجوه تشابه در نظر گرفته مي شود
ي مختلـف اسـت و از التقـاط و تركيـب سـخن              ها پست مدرنيسم، مشوق امكان همنشيني گفتمان      .1
و بي آنكه بخواهد بر تمايزات ميان سنّتي و مدرن تأكيد كند، به همزيستي              ) 254: 1380نوذري،(گويد   مي

  .مسالمت آميز و تساهل وتسامح هرچه بيشتر اعتقاد دارد
 تداوم گذشته يا به رسميت شناختن گذشته، نيرومندترين عنصر در ادبيات پست مدرنيـستي اسـت،     .2

ـ       : زيرا پست مدرنها معتقدند     لـذا بـه عكـس       .)119: 1381يزدانجـو،  (ين بـرد  گذشته را واقعاً نمي توان از ب
ي به حاشيه رانده    هاريزد، براي سنّت و خرده فرهنگ     مدرنيته كه هر چيز كهنه را به صرف كهنگي دور مي          

  .شده نيز جايي باز مي كند
اي منفي و با     پست مدرنيسم با ارجاع به برداشتهاي وجداني، عقلگرايي محض مدرنيته را در مبارزه             .3

سازي در جهـان    باوري و افسانه  مجنون نمايي و گرايشهاي اسكيزوفرنيك به چالش مي كشد و به افسون           
  .اساطيري و سنّتي نزديك مي شود

گرايش به هنر عامه پسند و به كار بردن زبان عاميانه كه از مهمتـرين ويژگيهـاي هنـر و ادبيـات                       .4
ي سنّت و مدرنيسم بـه حـساب آيـد،          هاپست مدرن است، گذشته از آنكه مي تواند پاسخي به نخبه گرايي           

  .حاكي از بازگشت به اصل سادگي نيز هست
رچه در تعارض با نگرش مبنابـاوري اسـت كـه از    اگ )holism(پست مدرنيسم ة  ديدگاه كل گرايان.5

زمان ارسطو تا روزگار ما را در بر مي گيرد، در آن نوعي بازگشت به جهـان اسـاطيري و فـضاي وحـدت                        
بينـي انـسان نـوعي      در عصر اساطيري و روزگار ماقبل علم گرايي، در جهان         . انديش سنّتي ديده مي شود    

 ،)17: 1367كاسـيرر، ( ي كه در ظاهر بسيار متفاوت بودند      هماهنگي و وحدت وجود داشت؛ وحدت چيزهاي      
مقابـل بيـنش علمـي كـه     ة درسـت در نقطـ  .  را يكپارچه و در طول هم مي ديدهااما انسان آن روزگار، آن 

- امور جاي وحدت را مي گيرد و هر پديـده ةي دوگانه در همهاعلمي و باور به وجود تقابل  » تجزيه طلبي «
  . ساب مي آيداي جزئي از يك گروه به ح

 پيشامدرن مبتني بر اين اصل است كه حقيقتي در جهان وجود دارد كـه كـار                 ة معنا محوري انديش   .6
در جهان مدرن، به ويژه در كار كساني كه به ساختارگرايي تعلّق خـاطري              . انسان كشف آن حقيقت است    
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ست مدرن كه متن به مثابه      پة  در انديش ) 272: 1383احمدي،   ( معني امري ابداعي و اختراعي است      دارند،
 عمل بازيهاي زباني تلقّي مي شود، باز سخن از كشف است؛ كشف يا تأويلي كه از سوي مؤلّـف و                   ةگستر

كشف معتقد است بـه     ة  بنابراين پست مدرنيسم در اين كه به نظري       . پيونددمخاطبان گوناگون به وقوع مي    
  .  به يك معناي قطعي با آن مختلف مي شودبنيادهاي سنّتي تمايل دارد، اگر چه به دليل ناباوري

  نتيجه گيري 

  :آيد بنابر آنچه در اين مجال مختصر گفته شد، نتايج زير به دست مي
 معلوم مي شود كه تقسيم بندي ادوار شعري بر اساس تفاوت نگرش و ديـدگاه فلـسفي بـيش از سـاير         -

  . مي تواند تمايزات اساسي را منعكس سازدهادوره بندي
توجيـه و تفـسير شـود، حـاكي از          ... حول ادبي بيش از آنكه بر مبنـاي دوره، تـاريخ و مـدگرايي و               هر ت  -

  .اي و وجود تمايل به احياي اصلي از اصول بنيادين فطرت استبازگشت فواره
از ايـن رو  .  سير تحوالت ادبي، روندي يكنواخت ندارد و تنها به لحاظ كُندي يـا شـتاب مختلـف اسـت     -

 مـورد بحـث را بـا هـم          ةاظ كمي و كيفي نمي توان شعرهاي به وجود آمـده در سـه دور              اگرچه به لح  
مقايسه كرد، دست كم مي توان مطمئن بود كه هر سه به جهت ويژگيهـاي تعـين بخـش، كـامالً در                      

  .شرايط يكساني هستند
، بخـشي از    انـد  نقصها، افراط كاريها و معايبي كه براي آن بـر شـمرده            ة شعر پست مدرن فارسي با هم      -

لذا نقد منصفانه و شـناخت  . توان آن را نفي كرد    اصالتي هم نمي  واقعيت شعر ماست كه حتّي با اتّهام بي       
تواند فتح بابي براي استفاده از پيشنهادهاي شعر پست مدرن باشـد، زيـرا بـا                نقاط قوت و ضعف آن مي     

  .   شعر فارسي افزودةتوان بر گنجين مي اعتدالي اين شعرةكنار گذاشتن افراط و تفريطها و رسيدن به جنب
 فرم و محتوا به عنوان دو موضوع اصلي در تاريخ تحوالت ادبي، تفكيك ناپذيرند و قول به جـدايي يـا                      -

  .زند ترجيح هر كدام بر ديگري به جامعيت تحقيقات ادبي لطمه مي
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  .نشر مركز: نتهرا، 1چ  ؛ها، چرا من ديگر شاعر نيمايي نيستم خطاب به پروانه  ؛براهني، رضا
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 كتابخانـة سـنايي،     : هـران  ت ، به سعي و اهتمام مدرس رضوي،      3 چ ؛ ديوان سنايي  ؛سنايي، ابوالمجد مجدود بن آدم    
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  .1367نشر نقره،   :تهران، 1 ترجمة محسن ثالثي، چ؛زبان و اسطوره ؛كاسيرر، ارنست
  .1370نيلوفر، : تهران، 1د اهللا موقن، چيترجمة  ؛ روشنگريةفلسف ؛ــــــــــــ 
  . 1381نشر ني،   :تهران، 1 چ  ترجمة عبدالكريم رشيديان،؛ از مدرنيستم تا پست مدرنيسم ؛كهون، الرنس

  .1337انديشه، : تهران تصحيح محمد جعفر محجوب، ؛ويس و رامين  ؛گرگاني، فخرالدين اسعد
  .1384نو، گام  :تهران، 3چ  حسينعلي نوذري،  ترجمة؛وضعيت پست مدرن  ؛ليوتار، فرانسوا

  .1380نقش جهان،   :تهران، 2 چ ؛)ترجمه و تدوين(، پست مدرنيته و پست مدرنيسم ؛نوذري، حسينعلي
  . 1380نقش جهان، : تهران، 2چ  ؛)ترجمه و تدوين(مدرنيته و مدرنيسم   ؛ــــــــــــ 

  .1384نشر ماهي، : تهران، 1چبوذر كريمي،  فخر رنجبري و اة ترجم؛پست مدرنيسم ؛وارد، گلن
  .1381نيلوفر،   :تهران، 1 ترجمة سعيد ارباب شيراني، چ ؛تاريخ نقد جديد ؛ولك، رنه

  ، نشتايندرآمدي بر رسالة ويتگ ؛ويتگنشتاين، لودويك
  .1365انتشارات اميركبير، : ؛ تهرانگفتاري دربارة نقد ؛گراهام گولدنف،وه

  .1381نشر مركز،   :تهران، 2، چ ]ترجمه و تدوين [؛ات پسامدرن ادبي ؛يزدانجو، پيام
  

Baudrollard. Jean, simulations, New York, 1983. 
Derrida. Jacques, writing and difference, university of chicago press, 1978.  
http://Tukaz.blogspot.com/2005-07-01-tukaz-archive-htm. 

 


