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ساختارشکنیدراعتدال؛حتی

شفاعیآرش

:اشاره

وبررسيفرصتبخواهيدراراستش. دادرويايرانبهاواخيرسفردركانادامقيمايرانيشاعرجوانبختترانهدكترباگفتوگوفرصت
جوانبختباگفتوگودرخواستمهممنوبودآمدهپيشكمترميشودپيرامونشكهجنجالهاييوجارهمةباايراندرمدرنپستشعرتحليل
رافرصتايندارد،نيزراجهانمدرنپستشعرباآشناييسابقةوميكندمعرفيمدرنپستشعربهعالقهمندراخودكهكسيعنوانبه

!باشمتوانستهاگركنم،فراهمخودمبرايحداقل

ميگويد؟چهپستمدرنيسماصوًالكهكنمشروعاينجاازبگذاريد

زدحرفآنازكهكسينخستينوبودكاناداوامريكااروپا،ميانسياسيارتباطآنظهورزمينةپيشكهاستفكريجنبشيپستمدرنيسم
بهوكردتهيهاروپاشهرهايساختارتغييرخصوصدرمفصليمتنميالدي70تا60دههسالهايحدوددركهبودليوتاردفرانسواژان

.نبودادبياتميبينيمكههمچنانهمآنايجادزمينة. فرستاداروپاييدولتهاي

بگذرد؟نيزآنازكهرساندنتيجهاينبهراغربكهبودمدرنيسمدرايراديچهرسيد؟مدرنيسمپستبهغربكهآمدپيشضرورتيچه

.شودتكهتكهبايدگفتماناينگفتوكردنفيراقاعدهاينپستمدرنيسم. بوداستواركالنگفتمانياغالبگفتماننظريةبرمدرنيسماساس
جوابگويمدرنيسمكهاستمعتقدمدرنيسمپستدليلهمينبه. استكوچكگفتمانميليونهابلكهوهزاراندارايخودگفتمانيهرزيرا

.شوندديدهبايدآنهاازكدامهركهاستكوچكزيرساختهايازمجموعهايواستوارغالبگفتمانبرزيرانيستبشرنيازهاي

شد؟غربفكريساختاردرعمدهايتحوالتچهباعثايدهاين

باعثكهاستفرانسهبعدبهشصتدهةپستمدرنيستيجنبشهايازيكيفمينيسممثًال. گذاشتمختلفعرصههايدرزياديتأثيرگذاري
آنهاازبرخياستممكنكهشدواردعرصهايندرتندتريديدگاههايبعدهاالبته. ميشداروپازنانحقوقمطالبةدرعمدهايدگرگونيايجاد
اروپااجتماعيزندگيجنسيت،ثباتعدمبرتأكيدباوميكردكتمانراانسانهويتكهديدگاههاييباشند،نشنيدهونشناسندحتيايراندررا
.ريختهمبهرا

است؟حدچهتامدرنيسمپستبردواينتاثيرميشودمتبادرذهنبهفوكوودريدانامميآيد،مدرنيسمپستازاسميجاهر

بخواهدكهنميرسيددريدابهمجالينبودند،هايدگرونيچهاگرحاليكهدرميدانندفوكوودريداازرامدرنيسمپستشيوعاشتباهبهايراندر
.دهدآشتيادبياتبارافلسفه
استبارترولننظريةجالبتردريدااز. شودواحدتعبيرآنازكهبخوانيمجوريرامتننميتوانيمونداريممعنايكفقطمتندرگفتدريدا
كهمؤلفمرگتئوريرويهربه. برسدصفربهبعدشوقبلباآنمستقيمغيرارتباطكهكنيمپيداعبارتيمتندرنميتوانيماستمعتقدكه
نتيجهبارتودريداازنيستكارهايميانهايندرنويسندهاستمعتقدوميدهدخوانندهبهرااولنقشوميشودنتيجهساختارگراييپسااز

.ميشودگرفته

كرد؟خواهدغلبهيككدامسرانجاموداردبيشتريطرفدارانتئوريكدامامريكاواروپاامروزفكريفضايدر

پيش) موازي (پاراللصورتبهايدهدواينبلكهنيستدومنفركدامهيچواستنكردهتضعيفرامدرنيسمجايگاهمدرنيسم،پسترواج
مطرحمدرنشعرباكههستندزياديشاعرانودارندرقابتهمبانحلهدواينشعرايكهديدهاممنخودادبياتعرصةدرمثًال. ميروند
راديگرييككداماينكهاما. شودخارجصحنهازمدرنشعرشدهباعثمدرنپستشعرگفتنميشودپسميبرندجهانيجوايزوميشوند

خواهدنشانزمانراموضوعاين. كندبرطرفراهنروادبياتاجتماع،نيازذهني،الگويكدامكهداردبستگياينبهميكنددربهميداناز
مدرنيسمپستاساسزيرااستاستوارمدرنيسممبنايبرهمهنوزغربدراجتماعيزندگيبرايافرادازبسياريديدگاهديگرسوياز. داد
.استاستوارثابتساختارهاينفيبر

كرد؟مطرحراخودزمانيچهازمدرنپستشعربرسيم،شعربه

بود،امريكاييهابهمتعلقادبياتدرايدهاينبهرويكردكرد،مطرحفرانسوييكرامدرنيسمپستخوداينكهعليرغمكهاستتعجبجاي
.فرانسويهانه

دفتراول

شعردفتر

گزارش

گووگفت
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بيليوكلريليرابرتنظيرشاعرانيهماوازپسوكردمنتشرراخودبيانيه70دههدرمدرنپستشعربنيانگذارعنوانبهاولسونچارلز
درشعرااينشعرالبته. شودمطرحهميشهازجديترمدرنپستشعربهرويكردشدباعثكهسرودندسبكايندرمطرحيشعرهايكالينز
.ندارندآشناييدنيامدرنپستاشعاراولينبامامدرنپستشاعرانمتأسفانهونيستشدهشناختهايران

شد؟حسآندربنبستشكنيبهنيازكهبودرسيدهبنبستبهمدرنادبياتمگر

وباشدنداشتهخطيحالتشعروداستانكهميكردندجستوجوادبياتدرراجديديذهنيالگويآنهاوليباشدرسيدهبنبستبهاينكهنه
ذهنيروندميشودحسمازمانةدردارد،وجودادبياتدرتغييربهنيازدورهايهردراصوًالنشود،زدهحرفهمگنموضوعيكاز

هنوزماوشدهمطرحشعرازديگرينوعاستسال40دنيادرچونبمانيمسپيدشعرحددرنميتوانيمايراندرهمماوكردهتغييرادبيات
.نشناختهايمكاملطوربهراآن

دارد؟خاصيمميزهيامولفهمدرنپستشعرآيا

پستمدرنشعردر. اسكيزوفرنيتصويروزبانيبازيهايصدايي،چندساختارشكني،مثلداردثابتيويژگيهايولينداردثابتيمؤلفههاي
چندايجادبامثًال. ميشكندرامعمولخطيساختارشعرنوعاينبلكهنداريمباشدهممثلشعرانتهايوابتداآنبراساسكهخطيساختار
حستغييربابايدمتعددزبانهايوروايتهاورودكهدانستبايدالبته. ميكندشعرواردرامختلفزبانهايوروايتها) فونيكپلي (صدايي
.باشدهمراه

.بگوييدبيشتراسكيزوفرنيتصاويراينبهراجع

دروليميشوداستفادهاستعارهياتشبيهصورتبهبلكهنميكندتغييرشعرطولدركهداريمايماژياتصويرهممدرنوكالسيكشعردر
تصوير. برميگردداوليهتصويربهنيزنهايتدروبدهددستبهزياديتعدادميتواندوميشكندشعرداخلدرتصويرمدرنپستشعر

.ميريزدهمبهرامعناوساختارفرم،باشدشعريدراگركهاستمدرنپستشعراساسيمؤلفههايازاسكيزوفرن
ميشكندهمدررااثرخطيساختارمختلفحسهايوزبانياجراهايبانيستاوكنترلتحتشعركهلحظاتيدرشاعروميشكندراتصوير

.ميگرددبازاوليهتصويربهنهايتًاو

مدرنيسمازنهايتًاومدرنيسمبهرنسانسازآنهايعنيبرآمدغربتاريخيتجربياتدلازكهبودتجربهايمدرنيسمپستگفتيدكههمچنان
داد؟تعميمدارندقرارهممدرنيسمازپيشمرحلههايدركهكشورهاييبهراتاريخيتجربهاينميتوانآيا. رسيدهاندمدرنيسمپستبه

عنوانكرديد،مطرحشماكهرااعتراضيبعضيدارد،نيازفراينداينكردنطيبرايمختلفيزمانهايبهجامعهايهرحالهربه
آنهاباجهانكهجديديتجربههايبهرسيدنباشيمداشتهروپيشمدرنيسمكردنطيبرايديگرقرندويايكماكنيمفرضاگروليميكنند

.ميشودموكولبعدقرندويكيبهمامثلجوامعيبرايروبهروست
هستيم،تجربهحالدركهاالناستبهتركهماستاختياردرمفيديومطلوبزبانيساختارهايوداردغناقدرآنفارسيزبانمعتقدممن
.نكنيمموكولدورآيندهايبهراآنوكنيمشعرمانواردهمراروزرويكردوتجربهاين

راغربادبيتجربههايوبگيريمپيراخودمانفرهنگوزبانطبيعيوتاريخيروندنيستبهترداريم؟تجربهاينبهاحتياجيچهاصًال
نكنيم؟گرتهبرداري

قرارتأثيرتحتراماجامعةوميشودمطرحجهاندرهنرييااجتماعيسياسي،علمي،حوزههايدرالگووطرحذهنيت،يكوقتي
.نكنيمتجربهراذهنيساختاراينوكنيمحركتفضااينبهاعتنابدونوباشيمبيتفاوتآنبهنسبتنميتوانيمماميدهد
چرابيافرينيم،داستانوشعرنيزجديدذهنيايدةايندرميتوانيموكننداستفادهزبانيساختارهايهمهازميتوانندماشاعرانواديبانوقتي
نكردهايم،طيكاملرامدرنيسمدورانهنوزماكهشوداعتراضاستممكنالبتهبگيريم؟راتازهتجربههايجلويوكنيممحدودراخودبايد

.نيستآنمنكركهكسيكند،پيداادامههممدرنادبياتكاركردميتواند

آدمهايميتوانيمماميگوييدشما. ميدهيدتقليلفرديوشخصيتجربهايبهرااجتماعيوتاريخيتجربةيكشماميرسدنظربهولي
.استسنتيجامعهحاليكهدرباشيمداشتهمدرنپست

كندمدرنراآدمهااستنتوانستهحتيماادبيات. بگذرندسنتيمرحلةازكهدهيمارتقاحدآنبهراجامعهافرادهمةذهنيتنميتوانيمما
.كندعوضرامادخترانهمهسنتيذهنيتتوانستهفروغمدرنشعرمگرنميگيريد؟مدرنيسمبهراايراداينچراپس

.كندعوضذهنيتمثًالكهباشدداشتهراكاركردايننيامدهكهادبياتولي

اصًالاينكهيادهدارتقاءراجامعهافرادهمةديدنميتواندهممدرنپستادبياتاست،تسريقابلحرفاينهممدرنپستعرصهدرپس
مدرنزندگيچارچوبدرنبايدخودزندگينوعدرحتيميگويد،مدرنپستشعركهفرديكهبگويمهمرااينالبته. بدهدارتقاءبخواهد
مهمترآنازوفكريمحصوالتاست،غيرهمگنشعراجرايوساختارهاشكستنپيدروميگويدشعراينگونهكهكسي. بگنجدكشورش
شعرالگوهايمطابقشعرشوزندگيمدلكهكسيپسكند،زندگيراخودششعربايدشاعريهر. باشدتكخطينبايدهمخودشزندگي
مدعينميتواندواستتكخطيآدمبود،هممثلامروزشوديروزفردايناگرباشد،داشتهزندگياشدرهمگنساختارنبايداستمتفاوت
همسؤالزيرجامعهشانسنتيچارچوبدرآدمهااينگونهشايدالبته. نيستمتفاوتخودشچونهستممتفاوتشعرهايشاعرمنكهشود
.بروند
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تبليغشبعدوكنيمايرانيكنيم،بوميراشيوهايننميشدميدهدترجمهبويخيليكهاستاينداردمامدرنپستشعركهعمدهايمشكل
كنيم؟

داريم،آندركهاصطالحاتيوماستزبانمختصبلكهنيستيكيديگرزبانهايشعربامامتفاوتشعرمدل. نيستيكيشمابامننظر
.استفارسيشعرخاصنيست،ترجمهقابلونداردمعادل

نقضاينشمانظربهميريزند،سنتيقالبهايدرراآنكنندكمرامتفاوتشانشعروارداتيبويورنگاينكهبرايماشاعرانبرخيالبته
نيست؟غرض

بروزاجازةادبياتدرتجربهايهربهبايدكهمعتقدممن. استقديميقالبهايقالبحالاست،شعرنوعيكهمايننميبينيم،ايندرايرادي
نبايدواستديدگاهنوعيكهماينحالهربهكردردراشعرچشمبستهمتفاوتزبانواستسنتيقالباينكهصرفبهاينجااينكهنهداد،
وقالبهاساختارهاهمهازبايدحالهربهوليبرانگيزداعتراضياايراداستممكن. استدادهقرارمابرابردرراامكانيچونشودحذف

.كرداستفادهزبانظرفيتهايوامكانات

.ميسوزدناكامتجربههايايندرفرصتوانرژيازعمدهايحجمميانهايندروصفاينبا

.كندپيادهميتواندكهزمينهايدرراخودشاستعدادميتواندكسهرهرحالبه. نميرودهدرانرژيايمننظربهنه

ميرسد؟نتيجهبهفارسيشعردررايجديدگاهكدامشمانظربه

قالبديگرانبهشعرشاندررامعناگريزياينكهبرايبعضيها. نيستمموافقافراطگريباوليدارمدوسترامتفاوتشعرشخصهبهمن
چندهرشعركهصورتيدر. ميگذارندشعرهمراآناسموندارندهمباارتباطيهيچكهمينويسندهمكناروميكنندرديفراكلماتيكنند

كلماتقدرآنساختارشكنيومعناگريزياسمبهبرخيصورتيكهدر. ببردلذتآنازمخاطبوباشدداشتهزيباييبايدباشدمتفاوت
.ميشودزدهشعرنوعاينازاصًالخوانندهكهميدهندخوانندهخوردبهبيارتباط

وميروندراافراطراهالزمتوانايينداشتندليلبهكرداستفادهشعرنفعبهآنازميشودكهاستپتانسيليزبانيبازيهايازبرخيحتي
.نيستاستفادههااينگونهبهنيازيكنندرعايترامدرنپستشعرمؤلفههاياگرحاليكهدرميدهندبازيرامخاطب

باعثزبان،اينمدارومركزوفارسيزباناتمسفرازدوريآياواستزندهچقدراست؟چگونهمرزهاازخارجدرفارسيشعرجريان
است؟نشدهكشورازخارجشاعرانشعرتضعيف

وهستندخارجوايرانبهآمدورفتحالدرمرتبطوربهكهكسانيچونندارماعتقادتيتريكعنوانبهمهاجرتادبياتبهمناوًال
استاينمناعتقاد. كنندغنيترهمراخودفارسيشعروبگيرندراديگرزبانهايديدگاههايميتوانندنيستمحدودزبانيكبههمذهنشان

.كندتقويتهممادريزباندررااوتجربههايميتواندديگرزبانهايامكاناتوتجربههاازاستفادهباشد،محدودزبانيكبهنبايدشاعركه
وندارداحتياجيكندتكراررامادريزبانشنيدارياگويششبانهروزاينكهبهانسانمغزنميشود،فراموشوقتهيچمادريزبانطرفياز

مادريشعرتجربياتازميتوانخارجوداخلدرندارد،خاصمكانبهنيازيهمفارسيشعرروزتجربههايوكتابهامطالعهاينكهضمن
وميشناسندراشعركتابهايوسايتهاودارندفعاليهفتگيجلساتفرانسهوكانادادرمثًالخارجدرايرانيشاعرانكههمچنان. كردتغذيه
.داردجريانآنهابيندركمتركالسيكشعروميكنندكارمدرنشعرهماغلب. هستندمدامتغذيهحالدر
.ميكنندتحليلوتجزيهراروزادبياتومينويسندمختلفزمينههايدرميگذارند،سخنرانيميكنند،كارفعاالنهبچههاتورنتودانشگاهدر
.ميشودمنتشرتورنتووونكوورمونترال،درروزدوهفتههركههستهمشهروندمجلهودارندقاصدكنامبهفعالاينترنتيمجلهيك
كههستندسياسيپناهندگانگروهي. ميكنندلمسراكشورداخلتجربههايوميآيندايرانبهمرتبآبطرفآنشاعرانحالهربه

.نيستندادبياتطرفداراغلبهمآنهاوبيايندكشورداخلبهنميتوانند

كنيد؟معرفيايرانيغيرمخاطبانبهراكشورداخلادبياتكردهايدسعيچقدر

.كنمترجمهراايراندرفعالبچههايكوتاهداستانهايازمجموعهايدوستانازبرخيكمكباكههستماينفكردر

ميبينيد؟چگونهجهانادبياتباراكشورداخلشعرايآشنايي

ترجمهجريان. نيستندشدهشناختهانگليسوايرلندامريكا،روسيه،بيستمقرنمطرحومعاصرشاعرانازبسياريايرانداخلدرمتأسفانه
رايزنيهايوسفارتخانههادرمثًال. شودعملواردميتواندهمدولتزمينهايندرمننظربهواستبودهذوقيوشخصياغلبايراندر

.باشدمؤثرداخلبهتجربههااينانتقالدروكندايجادجهانكشورهايادبياتترجمهومعرفيآشنايي،برايبخشيفرهنگي

ميشود؟خارجدرزباناينغنايوارتقاءجهتدرتالشيآياماست،همةبزرگومشتركميراثفارسي،زبان

ايرانشناسيبخشدرتوجهيقابلوزيادفعاليتفرانسهسوربندرفارسيادبياتوزباندپارتمانكردممشاهدهمنخودكهآنجاييتا
.ديدهامرازياديعالقهمنددانشجويانآنبزرگكتابخانهدرواستداشته

.داديدپاسخحوصلهباماپرسشهايبهكهشماازسپاسبا
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ذکر منبع، مجاز است.تمامی حقوق اين پايگاه متعلق به شرکت سوره مهر می باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه با 
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