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ي هفتادروایت شناسی شعر دهه

آرزو احمدبیگی*                                                                                                    
قربانعلی ابراهیمی

چکیده

هایی که شود؛ شاخصههاي ساختارشکن شناخته میها و ویژگیي هفتاد بیشتر با شاخصهشعر دهه
ي هفتاد، به ، در شعر دههروندي هنري شعر به شمار میمخلّ زیبایی و مانع جلوه،در شعر نیمایی

که در این پژوهش ها استروایی یکی از این شاخصهو گسستاندعناصر زیباشناختی بدل شده
ضمن تعریف و تبیین روایت و ،تحلیلی-توصیفی. در این پژوهشِمورد بررسی قرار می گیرد

هاي ، زمینهها، ساختارگرایان و پساساختارگرایانجایگاه و اهمیت آن در منظر نقد قدیم، فرمالیست
این .مورد بررسی قرار گرفته استي هفتاددر شعر دههي آنو پیامدهاپریشیروایتگیري شکل

جزء ، گسست روایی هاي تحقیقیافتهبنا بر اسنادي انجام گرفته و-ايي کتابخانهپژوهش به شیوه
دیگر در وضعیتگرا و شعرِزبانشعري هفتاد؛ یعنی ي شعر دههدو شاخههاي اصلیمولفه

، چندصدایی نهاي کالي هفتاد مانند نفی گفتمانشعر دهههاي. بیشتر مؤلفهشودمحسوب می
، نگارش افشانشی، یا پایان باز، نفی زمان خطّو شعري بنویسی، سپیدتیچندمرکزی،کردن شعر

در کارکردي اختاللی دارند و ، نفی موضوع محوري و تأکید بر اجراي زبانیهاي زبانیبازي
گیري شکلها، ي همکاري و همراهی این مؤلفهنتیجهاند.ي هفتاد دخیلگسست روایی شعر دهه

است که پیوند معنایی و ساختاري ملموسی با هم و گسستهناتمامروایتي چندبر پایهشعري 
که رودي هفتاد به شمار میو پیچیدگی شعر دههابهامگسست روایی از دالیل اصلی.ندارند

.سازدارتباط میان متن و مخاطب را دشوار می

ي هفتاد، روایت شناسی، روایت شعري، گسست روایی.شعر دههواژگان کلیدي:

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد **

sara.ahmadbeigi@gmail.comنویسنده ي مسؤل 
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مقدمه

کرده است؛ تحوالتی که ي اخیر تغییر و تحوالت بنیادینی را تجربه شعر فارسی در دو دهه
ي گیري و تبیین نوعی از شعر منتهی شده است که با عنوان شعر دههدر نهایت به شکل

هاي شعري فعال در ها و گروهي جریاني هفتاد، همهشناسیم. عنوان شعر دهههفتاد می
عران اي از شاي مورد اشاره، پارهگیرد. توضیح این که در دههي هفتاد را در برنمیدهه
وارد هاي قبل همچنان در کار سرایشند، شعر انقالب و دفاع مقدس نیز در این دهه، دهه

همراهی مانند شعر حجم و شعر گفتار نیز با دیگريهاي و جریاناي شدهي تازهمرحله
ي هفتاد، گذرانند. اما عنوان شعر دههاي از حیات خویش را می، دور تازهشاعران جوان

ي هفتاد، جریان دهد. مراد از شعر دههها و شاعران را پوشش نمیجریانهیچ یک از این 
یي بیانهنري جدید، سعی دارد شیوه-هاي فلسفیشعري مشخصی است که با تکیه بر نگره

. اندگرفتههاي زبانی شکل هاي آن پیرامون شاخصهاي را در پیش گیرد و غالب مؤلفهتازه

هاي شاعران اهی آسیب شناسانه به شعر نیمایی و تجربهي هفتاد، با نگدههانعراشبرخی 
است و د که شعر فارسی دچار نوعی بحران و ایستایی شدهرسنپس از نیما، به این نتیجه می

هاي دانند که غالباً از نظریهها و شگردهایی میراه گریز از این بحران را به کارگیري مؤلفه
نگري، پرداختن به مضامین منظر، حتمیت و قطعیگیرد. از این مدرنیستی سرچشمه میپست

و موضوعات برون شعري، موضوع محوري و ابالغ پیام، استفاده از زبان به عنوان ابزار 
انتقال معنی، خصلت تک صدایی و تسلط راوي داناي کل بر ساز و کارهاي شعر به عنوان 

هفتاد براي گریز از این ي . شاعران دههمی شودهاي شعر پیشین معرفی ها و کاستیضعف
از این که ناظر بر تکثّر و تنوع  است. می گیرندهایی را به کار ها، مؤلفهها و ضعفکاستی

هاي عبارتند ترین مولفهو مهمبنا شده ايشناسی تازههفتاد بر مبانی زیباییيشعر دههمنظر
شعر، جایگزینی هاي کالن، چندصدایی کردن گرا و روایتهاي کلنفی گفتماناز:

نویسی و شعري با پایان باز، نویسی و ناتمامچندمرکزیتی و تکثّر به جاي مرکزگرایی، سپید
ي بازي، نفی موضوع محوري اي، نگارش افشانشی، شعر به مثابهنامهی و گاهنفی زمان خطّ

زبانی و....و تأکید بر اجراي 
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اي سامان ي هفتاد به گونهشعر دهههايها و شاخصهشناسی، بیشتر مؤلفهاز منظر روایت
کارکردي ها،این مولفهشوند. اند که در نهایت به گسست روایی شعر منجر مییافته

اختالل و پرش و برش روایی را ند و در برخورد با روایت شعر، اختاللی و تخریبی دار
آید وجود میي هفتاد بهکنند. از این منظر نوعی ابهام و پیچیدگی در شعر دههتسریع می

عد معانی و یا کارکرد عناصر شعري نیست. این ابهام که سبب دوري که حاصل عمق و ب
ي هفتاد شده است، حاصل رویکرد اختاللی این نوع شعر است و مخاطب از شعر دهه

گسست روایی نیز در همین ساحت قابل بازخوانی است. در این پژوهش با التفات به برخی 
مورد ي هفتاد ها بر وجه روایی شعر دههتأثیر آني هفتاد، عر دههي محوري شهامؤلفه

آن در شعر نتایجساز گسست روایی، پیامدها و و با بررسی عوامل زمینهبررسی قرار گرفته
.شودمیو تحلیلي هفتاد واکاويدهه

هاي تحقیقپرسش

هایی دارد؟شناسی چه ویژگیي هفتاد از منظر روایتشعر دهه-1

؟کدامندي هفتاد شعر دههدر روایی گسستساززمینههايها و شاخصهمؤلفه-2

ي هفتاد کدامند؟پیامدها و نتایج گسست روایی در شعر دهه-3

اهداف تحقیق

شناسی.ي هفتاد از منظر روایتبررسی و تحلیل شعر دهه-1

هفتاد.ي روایی در شعر دههگسستيدهندههاي شکلبررسی عناصر و مؤلفه-2

ي هفتاد.بررسی و تحلیل تاثیر گسست روایی در شعر دهه-3

هاي تحقیقفرضیه

است.ي هفتاد شعر دههروایت یکی از عناصري تاثیرگذار در -1

213



ي هفتاد کارکردي اختاللی داشته و در گسست روایی این نوع هاي شعر دههبیشتر مولفه-2
ند.اَشعر دخیل

رود.ي هفتاد به شمار میابهام و عدم انسجام شعر دههگسست روایی یکی از دالیل -3

شناسی و تعریف و تبیین روایت.روایت1
تحوالت بسیاري را از ) از آن دست مطالعاتی است که narratology(شناسیروایت

است. پیگیري سیر تاریخی ي شمول آن افزوده شدهسرگذرانده و مدام بر گستره و دایره
هاي متقدم، چنین اصطالحی وجود نداشته دهد که اگرچه در دورهشناسی نشان میروایت

اند و گاه است، اندیشمندان و ادیبان بر مبحث روایت در آثار ادبی اشراف و آگاهی داشته
- هاي دیگري دنبال کردهروایت شناسی را در شکلاند و هاي دیگري از آن یاد کردهبا نام

ي روایت گري د نظر ارسطو، همان روایت و سویهمور» طرح«توان گفت اند. چنان که می
اشاره » طرح«در اثر ادبی است. ارسطو در بررسی ژانر تراژدي در بخش ششم بوطیقا، به 

کند. از این منظر طرح؛ حالت هنري حوادثی کند و طرح را ترتیب حوادث تعریف میمی
).1387:52سلدن و ویدوسون،»(آورداست که یک داستان را پدید می

روایتشناسی، در بسیاري از هنرها و علوم کاربرد دارد. تعاریف متعددي از امروزه روایت
هاي ادبی، شناسی مکتبارائه شده است و هر یک از این تعاریف، با التفات به مبانی زیبایی

اند.  هاي دیگر را در حاشیه قرار دادهاي مؤلفهي خاصی تأکید کرده و یا پارهبر مؤلفه
دهد که در هر یک از نگاهی گذرا به این تعاریف، به خوبی این ویژگی را نشان می

تعاریف، از میان عناصري چون زمان، مکان، توالی زمانی رخدادها، نسبت میان زمان و 
ي بیان و... یک یا چند عنصر محور روایت قرار گرفته است. ي دید، شیوهمعنا، راوي، زاویه

شناسان، رخداد و توالی زمانی دو عنصر اصلی و ي روایتهمهبا این حال در نظرگاه 
ي تواند وقایعی خیالی یا واقعی را بازگو کند، اما شیوهرود. روایت میمشترك به شمار می

اي باشد که خط سیر روایت را بازتاب چینش و توالی زمانی این رخدادها باید به گونه
از ايبه هم پیوستههايبیانگر زنجیره؛روایت«اند:دهد. بنابراین در تعریف روایت گفته

کند. که به لحاظ زمانی در امتداد هم قرار گرفته و داستانی را بازگو میستیی ارخدادها
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گري قرار ي روایتدر حیطه،داستانی را بازگو کندگفتار و نوشتاري کههر از این منظر،
).14: 1381خالقی،»(گیردمی

تري در روایت در نقد ادبی معاصر، خود بخشی از نهضت گستردههاي توجه به نظریه«
- ي علوم انسانی و علوم اجتماعی است که تامس کوهن آن را تغییر الگواره میحیطه
هنري یا، خاص یک ژانري آثار ادبی و هنري نیز). روایت در حیطه9: 1386مارتین،»(نامد
ي بیانی و بازنمایی به عنوان شیوهگري در هنرهاي مختلفي ادبی نیست و روایتنحله

که استانگیزي از ژانرهاییي شگفتروایت، مجموعه«گیرد. مورد استفاده قرار می
-ریزي شدهاي قالباند؛ گویی تک تک مواد به گونهبندي شدهبرحسب مواد مختلف طبقه

نوع بشر آغاز هاي انسان را در خود جاي دهند. روایت با خود تاریخاند که بتوانند داستان
(مکوئیالن، »، حماسه، تاریخ، سینما و ... حضور دارداتدر اسطوره، افسانه، حکایوشودمی

اي از ي گستردهدهد که روایت، مجموعهریف نقل شده نشان میمل در تعتأ).10: 1388
- اي و... را در برمیهاي روزنامهها، گزارشروزمره، سفرنامهرخدادهايخاطرات، خبرها و 

ها رخداد و توالی زمانی وجود دارد. ي آنگیرد، چرا که در همه
ي دید، راوي و گیرند، مانند داستان، زاویهروایت و اصطالحاتی که در پیوند با آن قرار می

شناسی، تأمالت تاریخی، پیوند با روایت، در علومی چون زیباییدیگر واژگان هم
د. گیرشناسی مورد استفاده قرار میانسانروانشناسی، زبانشناسی، مطالعات فرهنگی و

شناسان مدام از کنند، رواندر معرفت تاریخی بحث می» نَقل«مورخین در مورد نقش «
شناسان، گویند؛ انساني روایت سخن میروایت نفس(حدیث نفس) و حتی نفس به مثابه

-پردازان ادبی، زیباییکنند، و نظریهها را توصیف میي فرهنگی آنپردازان و زمینهداستان
اند. هاي هنري و بالغی آثار رواییشناسان و منتقدین سینمایی در پی توصیف ویژگی

کنند و گاهی ي این مباحث و دیگر ادعاهاي مربوط به روایت بحث میفیلسوفان درباره
).199: 1389لیوینگستون،»(گذارندهاي فلسفی را به بحث میابعاد روایی نوشته

شود تا این که ن طرح و داستان در منظر ارسطو، در مکاتب مختلف ادبی دنبال میتمایز میا
به عبارت دیگر، شود.مندي ارائه میها به شکل نظامشناسی فرمالیستي روایتدر نظریه

ها، است. در نظرگاه فرمالیستها، بر همین تمایز بنا شدهشناسی فرمالیستي روایتنظریه
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ي خامی است که دست سازمان داراي ارزش ادبی است و داستان مادهتنها طرح است که 
ها، نه تنها ترتیب و کشد. طرح مورد نظر فرمالیستي نویسنده و شاعر را انتظار میدهنده

ها و تأخیر ي تمهیداتی است که براي قطع و وصلتوالی حوادث داستان، که شامل همه
ي گر، طرح نقض ترتیب رسمی حوادث به شیوهشود. به عبارت دیروایت به کار گرفته می

هاي ها، طرح را همچون دیگر مؤلفهمتعارف و معمول است. ناگفته نماند که فرمالیست
شود که ما اند و بر آنند که طرح مانع از آن میزدایی پیوند زدهادبی و هنري به آشنایی
روایت شناسی مورد نظر ).53وار ببینیم(ر.ك: سلدن و ویدوسون:حوادث را آشنا و نمونه

هایی با روایت شناسی ساختارگرایان دارد. ها، در عین تفاوت، مشابهتفرمالیست
هاي زبان شناسیک ها بپردازند، با هماننديکه به زبان بالفعل متنساختارگرایان بیش از آن

کار دارند. از این منظر بعد همنشنی در ساختار روایی به عنصر کلیدي روایت شناسی
شود و نظریه پردازان ساختارگرا چون گرماس، کلود لرمون تزوتان ساختارگرا بدل می

ي این ي مرکزي همهي اشتراك و هستهپردازند. حلقهتودوروف به گسترش این حوزه می
ي ي قصهها روایت را به مثابهنظریات در نوع نگاه نظریه پردازان به روایت نهفته است؛ آن

: 1385شود(ر.ك: هارلند،ها بر آن استوار میدانند که رویدادها و کنشاي میخام و پایه
360 -361 .(

ترین قیاس زبان شناسیک، قیاس همسان ساختار در منظر روایت شناسان ساختارگرا، مهم
ي بلندي است؛ همان طور که روایت و نحو جمله است. از نظر روالن بارت، روایت جمله

ي این قیاس، ي یک روایت کوتاه است. بر پایهرح کلّی اولیهي قطعی، به نحوي طهر جمله
کند، درست به همان شکلی که پرداخت کلّی قصه از قواعد قراردادي معینی پیروي می

کند.پرداخت جمله از قواعد نحوي معینی پیروي می

ي شمول ي ماهیت و گسترهاي را در زمینهفلسفی، مباحث تازه-هاي نوظهور هنرينظریه
ها قرار دارند که روایت را نوعی مدرنیستاند. در یک سو پستروایت مطرح کرده

هاي کالن مانند پیشرفت ها نفی روایتي عزیمت آننقطهخوانند.ایدئولوژي فریبنده می
هاي علوم را کالن روایتی با شمول بسیار، بسیاري از حوزهيروشنگري است که به مثابه
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پردازانی قرار دارند که از روایت به ها، نظریهمدرنیستمقابل پستي کند. نقطهمتأثر می
ي ارزشمند  براي ي شیوهروایت به مثابه«کنند. ي یک دستاورد ارزشمند یاد میمثابه

حصول معرفت، گاه به این دلیل که آن را بدیلی براي مدل علوم طبیعی قلمداد کرده و گاه 
اند، جایگاه هاي موفق به شمار  آوردهدر پژوهشايبدین دلیل که آن را عنصر سازنده

هاي متضاد و متناقض، به طرح ). این دیدگاه1389:199لیوینگستون،»(اي یافته استویژه
است؛ رویکردهاي ي روایت و اهمیت آن در هنر و علوم دامن زدهمباحثی بنیادین درباره

خاستگاه تأثیر ایدئولوژي بورژوازي بر ترین ي مهممتناقضی که گاه به تقبیح روایت به مثابه
هنر پرداخته، و گاه به عنوان یگانه  منبع براي مبانی اخالقی و آثار ادبی در ارتقاي دانش و 

ي تهذیب نفس بشر مورد تحسین قرار گرفته است. قدم نخست، شناسایی گستره
ها نقشی آنبندي علوم و هنرهایی است که روایت درکارکردهاي روایت و شناخت و طبقه

شود، بر نقاط ي روایت در فرانسه آغاز میشناسی روایت که با نظریهجریان«محوري دارد. 
) با روایت استوار است. بر اساس این نگره، گفتمان اعم discourse»(گفتمان«ي همبسته

نیستند. ها روایتي گفتمانها گفتمانند، اما همهاز روایت است، بنابراین؛ تمام روایت
هاي پساساختگرایی ارائه شده است عبارت است از هر تعریفی که از گفتمان در نظریه

رویکرد دیگري که در همین جهانی. –ي تاریخیشیء مصنوع، هر حرکت، و هر دوره
کند. می» گفتمان«را جایگزین مفهوم )utterance(»گفته«، اصطالح گیردبستر شکل می

که متضمن فکر یا کردن هر کنش یا بازنمایی و یا اجراییاصطالح گفته براي مشخص
رود، با این توضیح که کنش یا بازنمایی مورد اشاره، به انتقال اي باشد به کار میعقیده

).davis ،1992 :223(»اي منجر شودنگرش و اندیشه
مک ي کاربردها و کارکردهاي روایت کموضوع دیگري که به تبیین چارچوب و محدوده

- هاي دور برمیي میان روایت و داستان است. این رابطه به گذشتهکند، بررسی رابطهمی
گردد و در نزد عوام نیز روایت مترادف داستان است. این موضوع به ظاهر عامیانه، مورد 

ي پساساختگرایان به داستان، ي پساساختارگرایان قرار گرفته و با توجه به التفات ویژهتوجه
ها، در اند که روایتدانند و بر این عقیدهي داستان میها را زیرمجموعهام روایتها تمآن

مقام گفتمان، روشی انتخابی، جاري و قراردادي و در نهایت گمراه کننده در سازماندهی و 
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-ي ابزاري ارزیابی میاند. از این منظر، پساساختارگرایان، روایت را به مثابهنمایشِ تجربه
مند، اي نظامآید، بلکه آن را به شیوهاین ابزار تنها به کار انتقال تجربه نمیکنند، اما 

ي آن چه شود. روایت همهي داستان خارج میکند. بنابراین روایت از سیطرهماندهی میسا
گیرد. در دیدگاه پساساختارگرایان گیرد، زیر پوشش مینام می)utterance(را که گفته

شود، بلکه احساسات تخیلی و هاي صادق یا کاذب را شامل میروایت نه تنها گزاره
گیرد.توصیفات صرف را نیز در بر می

هاي داستانی، که از نوشتار شناسان ساختارگرا بحث از روایت را نه تنها از گفتهروایت
ها این است که دهند. پیشنهاد آنخبري و توضیحی فراتر برده، به توصیفات نیز تعمیم می

شوند که هاي توصیفی به همان شیوه به شخصیت نسبت داده میها یا ویژگیچگونگی
شوند. این پیشنهاد عالوه بر گسترده کردن ها براي توصیف اسم در نظر گرفته میصفت

هاي خود به شناسان براي فراکشاندن کاربرد مدلقیاس زبان شناسیک، از تالش روایت
- هاي روایت سرچشمه میي شکلهمهها به ... و رساندن آنهافراسوي قصه

وجود راوي و برقراري تشخیص روایت؛ یعنیيهاي دوگانهمالك).362همان:»(گیرد
گري ي روایت، متون و نوشتار توصیفی را نیز در حیطهشدهپیوند بین رویدادهاي روایت

توصیفی، در هر شود. چرا که  قائل میتی رواییماهیدهد و براي توصیف نیز قرار می
و از منظر روایی کند ي راوي در متن روایی عمل میحضور دارد که به مثابهيتوصیفگر

بنا بر استدالل پساساختارگرایان هر گفته براي آن پردازد. می)روایت(ی به توصیفخاص
که داستان باشد، محتواي آن باید شامل حداقل دو رویداد باشد که ارتباط درستی با 

هاي ارتباط مورد بحث شامل موارد زیر است:باشند. ویژگییکدیگر داشته 

حداقل دو رویداد یا موقعیت واقعی یا داستانی به ترتیب زمانی «الف) ترتیب زمانی: داستان 
شود.گیرد یا دیگري را شامل نمیاست، که هیچ یک از این دو، دیگري را مسلم نمی

و معلولی برقرار باشد.ي علیب) ترتیب علّی، یعنی میان دو جزء، رابطه
شود.تري که عالوه بر جزییات، کلیت گفته را نیز شامل میي کلّیج) رابطه
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در حلّ مشکل است، مثالً یک کنش » کنشگر«د) حداقل یک رویداد که نمایانگر رفتار 
».برگ تصمیم گرفت که از درخت بیفتد«(عمدي) یا فعالیتی با هدف مشخص، از قبیل 

، به »فرجام«عمل که متضمن کنشی هدفدار باشند، با یک شرط دیگر به شکل ه) دو یا چند
هاي این معنی که باید رویداد هایی وجود داشته باشند که نوعی توالی منسجم با فعالیت

هدفدار باشند،  با آغاز و پایان(با این شرط که مثالً عامل هدفی کلّی را بپذیرد یا رد کند)، 
رود، غذا سفارش پوشد، به رستوران میود، بنابراین کنش را میشجان گرسنه می«نظیر 

).wilensky ،1983 :71-72»(خوردن را میآدهد و می
اي مبذول شناسی تالش گستردهژرار ژنت از جمله اندیشمندانی است که در تبیین روایت

عناصر شناسی ژرار ژنت، روایت حاصل مناسبات میان ي روایتدارد. در نظریهمی
دهد؛ انتظام زمانی گوناگون است. او پنج عرصه در تعامل این عناصر را مورد توجه قرار می

دهد، هاي مختلفی که روایت به رخدادهاي پی رنگی اختصاص میروایت، مدت زمان
بسامد روایت شدن یک رخداد و نیز بسامد وقوع عملی آن، فنون روایی مورد استفاده و 

). به عبارت 305- 304: 1382پین،»(ی و نفس عمل روایت گرينظرگاه پرسوناي روای
 دیگر، توالی و نظم زمانی رخداد، مدت زمان روایت، رخداد و تعداد تکرار آن، تمهیدات

ترین عناصر روایت از دیدگاه ژنت است پردازي مهمي دید و روایتگري، زاویهروایت
ي تمهیدات مؤثر در پیوند میان این که کارکرد درست و به هنگام این عناصر و به کارگیر

سازد. هرگاه عنصر یا عناصري در جاي خود قرار نگیرند و یا عناصر، یک روایت را می
شود. چنان که به هم خوردن انتظام زمانی روایت، دچار اختالل شوند، روایت نیز مختل می

ي دید و یا خود شود. تغییر مداوم راوي و زاویهپریشی یا پرش زمانی منجر میبه زمان
ي این پیامدها را در ردیف شود و ژنت همهرخداد، به برش و پرش روایی منتهی می

شود و ي هفتاد به تکرار دیده میدهد؛ اختالالتی که در شعر دههاختالالت روایی جاي می
پردازیم.  در ادامه به آن می

ي هفتاد.روایت در شعر دهه2
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پیشدرآمدي بر روایت شعري1-2

داند. به عبارت دیگر، در نظرگاه نقد ادبی قدیم، روایت را خاص متون داستانی و روایی می
هاي هاي حماسی، غنایی و ... و داستانهاي منظوم مانند منظومهنقد ادبی متقدم، داستان

گیرند. از این منظر، گري قرار میي روایتمنثور مانند رمان و داستان کوتاه، در حیطه
دهند، ماهیتی غیر کنند و واقعه یا رخدادي را شرح نمیکه داستانی را روایت نمیاشعاري 

هنري ساختارگرایی و - هاي ادبیهاي اخیر و به ویژه در نظریهاما در دههروایی دارند. 
هاي مختلفی قابل بازنمایی است و متون و گفتارهاي پساساختارگرایی، روایت در عرصه

ها، هر گفتار گري جاي داد. از منظر پست مدرنیستي روایتزهتوان در حومختلفی را می
ي زاویه«، »راوي«و عناصري چون » شخصیت«،ساختار روایینوشتار و تصویري که داراي

گیرد. از این گري قرار میي روایتباشد، در حوزهو غیره» پیرنگ«، »کشمکش«، »دید
هاي علمی وحتی گزارشچنان وسیع شده است که » روایت«ي اصطالح گسترهمنظر 

گیرد. در این معناي جدید، روایت به هر نوشتار یا گفتاري اطالق در بر مینیزرا خبري 
پیوند باشد. به بیان اي از رویدادهاي همزنجیرهگوییشود که واجد دو عنصر راوي و بازمی

رویدادهاي معین و تالش براي برقراري ارتباط میان به دست دادن شرحی از دیگر،
گري است. برخالف نقد قدیم، در نقد جدید، تخیلی یا واقعی بودن رویدادها، روایت

رویداد، مالك و معیاري براي تعریف و ارزیابی روایت نیست. اگر از منظر نقد ادبی قدیم 
ي هفتاد، ماهیتی ز شعر دههاي اي هفتاد ورود کنیم، بخش عمدهگري شعر دههبه روایت

شود. اما غیر روایی دارد، چرا که در این شعرها، داستانی بازگو و رخدادي شرح داده نمی
ي هفتاد، اشعاري ي متون و گفتارها و از جمله شعر دههاز نظرگاه نقد ادبی جدید، همه

- را توصیف میاند. حتی اشعاري که بیانی توصیفی دارند و منظره و شیء یا حالتیروایی
کنند، روایتی در دل خود دارند.    

ي هفتادي شعر دههگانههاي سه. روایت در شاخه2-2
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هاي ي هفتاد به معنا و زبان، از نظر روایت نیز با دستهبا التفات به تنوع رویکرد شاعران دهه
وفاداري ها بر اساس میزان وفاداري یا عدم مختلفی سر و کار داریم که این دسته بندي

گیرد. از این منظر تعجب برانگیز نیست اگر بگوییم شاعر به روند معنایی شعر شکل می
هایی ي هفتاد بر اساس نوع رویکرد به روایت، همان دسته بنديهاي شعر دههدسته بندي

شود. این موضوع از یک سو به نقش و ي هفتاد ارائه میاست که از کلیت شعر دهه
ي هفتاد معطوف است و از سوي دیگر به روایت در شعر دهه- یجابیسلبی یا ا- کارکرد 

گردد. ي هفتاد با یکدیگر برمیهاي بنیادین شعر دههها و شاخصهپیوند و همبستگی مؤلفه
:توان بازشناختي مشخص را میي هفتاد، سه گروه و دستهدر تقسیم بندي کالن شعر دهه

-براهنی شکل گرفته و شاعران این گروه التفات ویژهگرا که با محوریت رضا ي زبانشاخه
ي زبانیت زبان دکتر براهنی دارند و شاعرانی چون شمس آقاجانی، رویا تفتی، اي به نظریه

آیند. ترین شاعران این گروه به شمار میرزا جمالی، شیوا ارسطویی، فریبا صدیقیم و... مهم
وینی چون شعر در وضعیت دیگر و شعر ي هفتاد که با عناي دیگري از شعر دههشاخه

شود. این شاخه با محوریت علی باباچاهی شکل گرفته است. از شاعران متفاوت نامیده می
توان به مازیار نیستانی، علی الفتی، هادي محیط، محمد لوطیج، روجا چمنکار، این گروه می

مل شاعران معتدلی است ي هفتاد، شاي سوم شعر دههداریوش معمار و... اشاره کرد. شاخه
اند و از سوي دیگر از ي شعر فارسی حفظ کردهي خود را با پیشینهکه از یک سو رابطه

توان نوگرایی و تغییر و تحول مناسبات شعرشان نیز غافل نمانده اند. از شاعران این گروه می
نی و... اشاره به پگاه احمدي، بهزاد خواجات، علی عبدالرضایی، ابوالفضل پاشا، آفاق شوها

).26- 1380:25کرد(ر.ك: لوطیج،

ي شاعران این دهه، در سه گانههاي سهي هفتاد نیز با التفات به گروهروایت در شعر دهه
ي هفتاد، یعنی شاعران رویکرد متمایز قابل طرح است. نخست از گروه سوم شاعران دهه

ادلی ایجاد کرده و همزمان از امکانات اند، میان معنا و زبان تعگرا بگوییم که توانستهاعتدال
ي اي که مخلّ یکدیگر نبوده و به نوعی با هم رابطهزبانی و معنایی بهره ببرند، به گونه

هاي زبانی و اجراي همپوشانی داشته باشند، در این شعر این شاعران ضمن استفاده از جلوه
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شاعران، تفاوت چندانی با هنري زبان، با روایت شعري مواجه هستیم. روایت در شعر این
توان اند و میاي ساختارشکن اختیار نکردهها رویهشعر دهه هاي پیشین ندارد، چرا که آن

در بیشتر اشعار این شاعران، خط سیر روایی شعر را دنبال کرد. با این توضیح که روایت 
اي برخوردار شعري، متفاوت از روایت نثر و ادبیات داستانی است، اما شعر از پس زمینه

ي مناسبات و ساز و کارهاي شعر پیرامون آن، محور عمودي مشخصی است که تجمیع همه
ها حاکم است، مخاطب به کند. حتی در شعرهایی که روایت غیرخطی بر آنرا تداعی می

ي هفتاد؛ ي دیگر شعر دههتواند خطوط روایی شعر را تشخیص دهد. دو شاخهخوبی می
اي با شعر نیمایی دارد. در و شعر در وضعیت دیگر، گسست عمدهگرا یعنی شعر زبان

حقیقت تغییر گرانیگاه شعر از معنا به زبان، پیامدهایی به دنبال داشته است، که گسست 
گوییم، با سیر ي این تبعات و پیامدها است. هنگامی که از روایت سخن میروایی از جمله

اي معناگریزي و در برخی سطوح، معناستیزي بنا معنی سر و کار داریم  و شعري که بر مبن
شود. شده است، در نهایت به تقلیل ارزش و کارکرد روایی شعر منتهی می

- هاي بنیادین و مبانی زیباییها و ویژگیي هفتاد، معطوف به مؤلفهشناسی شعر دههروایت
اي از زاویهمدرنیستی بنا شده و غالباًهاي پستشناسی این نوع شعر است که بر نگره

ي هفتاد، از شناسی شعر دههکند. مبانی زیباییمتفاوت به مضامین و موضوعات ورود می
ي شعر نیمایی معطوف است و از سوي عناصر تکراري و نقاط اشباع شدهحذفیک سو به

گردد. شاعرانی چون ي هفتاد برمیهاي شاعران دههنوآوريرویکردهاي نوین و دیگر به 
ي شعر هاي تازهتوضیح و تبیین عناصر تکراري شعر نیمایی و جنبهضمناباچاهی براهنی و ب

اند.  خود، روایت را نیز مورد توجه قرار داده

ي راوي داناي کل ي هفتاد بر شعر کالسیک و نیمایی، احاطهیکی از ایرادات شاعران دهه
تمام ساز و کارهاي شعر بر شعر است. از این منظر، راوي که غالباً همان شاعر است، بر 

د. در چنین گذرهاي زبانی و معنایی شعر از گذرگاه ذهن او میي جلوهتسلط دارد و همه
ي همهیابد، چرا که یک آواچندصدایی به معنی واقعی مجال حضور و بروز نمی،شعرهایی

ناسباتی یابند، از همان ممیزند و اگر آواهاي دیگري به شعر راه مناسبات شعر را رقم می
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آنند که شاعر در مقام ي هفتاد برشاعران دههکند.کنند که راوي مشخص میتبعیت می
دهی کند. شاعر ي ساز و کارهاي شعر را جهتتواند همهرواي داناي کل قرار ندارد و نمی

.)124- 123: 1375(ر.ك:باباچاهی،خود یکی از صداهاي شعر چندصدایی است

ي روایت بر شود، سیطرهبا شعر کالسیک و نیمایی مطرح میي دیگري که در پیوند نکته
کند که بیشتر شعر است. براهنی در بررسی اشعار شاعران نیمایی، به این موضوع اشاره می

اشعار این شاعران از یک موضوع پیش اندیشیده برخوردار است و شاعر مانند داستان 
کند. براهنی با تأکید بر اشعار شاملو کند موضوع و روایت بیرونی را بازگو نویس، سعی می

شعر شاملو... قدرت فراروي از روایت به سوي شعر غیرروایی را ندارد. شاملو «نویسد: می
در واقع همان فراروایت اجتماعی تاریخی را به همان صورت خام مضمونی آن و نه به 

ماند و شعر را نمیصورت غرق شده در فرم، ارائه داده است. شاملو به روایت تجربی وفاار 
). 171و161: 1374براهنی،»(کندنویسد که نگار در زمان خطی حرکت میاي میبه گونه

کنند که به صورت تأکید براهنی بر این است که شاعرانی چون شاملو، روایتی را بازگو می
که بتواند آن را دردهد، بی آني شاعرانه میخام وجود دارد و شاعر تنها به آن جنبه

کند و این که اجرایی منحصربفرد به روایت شعري بدل کند. براهنی راه حل را نیز ارائه می
زبان شعر، «توان روایت را از حالت منثور و منظوم دراورده، به شعر بیاوریم؟ چگونه می

کنیم، خود به خود حس طلبد، و وقتی گرفتاري انتقال معانی پیدا میارجاع به خود می
). کانون نظر براهنی این است که شعر 169همان:»(ایمشعر را از آن گرفتهارجاع به خود

نیمایی و شعر شاعرانی چون نیما، اخوان ثالث و شاملو، زبان را به عنوان ابزاري براي انتقال 
گیرد و هنگامی که معنی بر ساز و کارهاي شعر مسلّط باشد، ما با بازگویی معانی به کار می

ار داریم که از بیرون بر شعر تحمیل شده است. او راه حل را در این نوعی روایت سر و ک
داند که شعر، از ارجاع به عالم واقع و واقعیت بیرونی دست بردارد و به خودارجاعی می

برسد. 
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ي هفتاد، روایت را ي شعر معاصر و شعر دههعلی باباچاهی نیز در نقد و نظرهایش درباره
کند و نفی نقش روایی شعر را پیش لی شعر نیمایی مطرح میبه عنوان یکی از عناصر اص

کشد. باباچاهی با تأکید بر وجه پیش اندیشیده و داراي مضمون از قبل تعیین شده در می
کند که در شعر نیمایی، اهداف این نوع شعر را به عنوان عنصر مخل شعریت معرفی می

باچاهی با اشاره به تعریف شاملو از شعر انجامد. باهاي کالن میگیري روایتنهایت به شکل
کند که نه تنها زبان که کل شعر به داند، استدالل میاي براي تغییر جهان میکه آن را وسیله

پردازد و شود. او به کاالشدگی زبان در شعر نیمایی میعنوان وسیله و ابزار به کار گرفته می
داند که تنها به بعد ارتباطی نظر دارد. به کاربرد زبان در این شعر را کاربردي انتفاعی می

عبارت دیگر، زبان محملی براي بیان موضوعاتی است که در بیرون از متن وجود دارند و 
اي بازنویسی کرده و تحویل کار شاعر این است که این موضوعات را به شکل شاعرانه

-اطی به کار میي ارتبمخاطب دهد. لذا چنین شعر هدفمندي روایت را به عنوان حلقه
ها کنند، ضعفچه را که براهنی و باباچاهی مطرح می. آن)30: 1385(ر.ك:باباچاهی،گیرد

ها در شعر کالسیک و شعر نیمایی وجود دارد. اما پرسشی و ایراداتی است که از نظر آن
ي هفتاد براي برون رفت از این بحران، به ویژه در شود این است که شعر دههکه مطرح می

اند و روایت در شعر این شاعران چگونه است؟اي را در پیش گرفتهوند با روایت چه رویهپی

ها، ، مبتنی بر شناسیم که کارکرد غالب این مؤلفههایی میي هفتاد را به مؤلفهشعر دهه
کند و غالباً مانع تکثّر و تنوع است و این رویکرد تکثرگرایانه، روایت شعر را متأثر می

ي هفتاد، معنی و محتواي شعر به شود. چرا که در شعر دههگیري روایتی مشخص میشکل
-ي مرکزي شعر بدل میشود و به جاي آن، زبان و اجراي زبانی به هستهحاشیه رانده می

کند و شاعر شود. به کارگیري این روند، روند ارتباط معنایی متن و مخاطب را مختل می
-د، آن هم با استفاده از شگردها و تمهیداتی که به نحو همبستهزنعمدا به این کار دامن می

اي با حذف محور عمودي و پرش روایی در ارتباط است. بخشی از این تمهیدات و 
شگردها، عملکردي ساختاري دارند و با کلیت شعر مرتبطند و برخی دیگر، کارکرد 

ي این شگردها ا این حال، همهدهند. بتري دارند و اجزاي شعر را تحت تأثیر قرار میجزیی
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هاي اي از شگردها و مؤلفهکنند. در ادامه پارهبه مختل شدن وجه روایی شعر کمک می
دهیم.  آورند، مورد بررسی قرار میي هفتاد را که پرش و برش روایی به وجود میشعر دهه

ي ي گسست روایی در شعر دههها و شگردهاي پدیدآورنده. مؤلفه3-2
دهفتا

. شروع غیر منتظره و پایان باز 1-3

هایی از متن سر و کار دارند. در این بخشي هفتاد، با حذفاي شگردهاي شعر دههپاره
توان به حذف یابد، میو از شگردهاي مبتنی بر حذف که با نحو و نگارش پیوند میحیطه

گریز از روایت خطی هاي متن اشاره کرد که یا مانند حذف بخشی از روایت براي پاره
گیرد. شود و یا حذف بخشِ قابل حدس جمله که زیر عنوان سپیدنویسی قرار میاعمال می

ها، ایجاد نوعی تشخّص زبانی و نیز مشارکت خواننده در تکمیل اثر است. توجیه این حذف
گذارد و این مخاطب خالق است که با نوشتن هایی از شعر را ناگفته مییعنی شاعر پاره

-. گاه حذف بخش:1375(ر.ك:باباچاهی،کندهاي متن، به تکمیل شعر کمک میپیديس
گیري یک روایت کامل را به هایی از متن براي ایجاد برش و پرش روایی است تا شکل

تواند در آغاز ها میگونه حذفتأخیر اندازد و اجراي روایت شعري را محقق سازد. این
غازین شعر، و شروعِ شعر از جایی که لزوماً شروعِ کالم صورت بندد. یعنی حذف بخشِ آ

ي شود که لزوماً نقطهشعر از جایی شروع میشود. واقعی و حتمی شعر محسوب نمی
تري را وانهاده، از سطري شود. چه بسا مباحث مهمحساس یا درخشان محسوب نمی

مقدمه پرتاب بیشود و خواننده را به فضائی معمولی که حاوي هیچ اهمیتی نیست شروع می
» و«. شعر معموالً با شودهاي پیش از سطر نخست، به خواننده سپرده میکند. نگارشِ پارهمی
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یابد اي است که مخاطب درمیشود و یا وجه روایی و معنایی شعر به گونهشروع می«...» یا 
هایی از متن حذف شده است.بخش

نقش » نهاییيضربه«پایانی به عنوان یان شعر و بند نیمایی، پادر شعر نیمایی و غیر
بندي سر و کار دارد و اي جمعتأثیرگذاري دارد، چرا که مخاطب در پایان شعر با گونه

پذیرد شعري کامل را خوانده است.  اما گیرد که مخاطب میاي شکل میپایان شعر به گونه
ي خالق، پایانِ مد نظر خود پایانی لزوماً پایان شعر نیست. خوانندهي هفتاد، بنددر شعر دهه

شعرِ در .زندگیري را پس میي پایانی است که هر نوع نتیجهآفریند. شعر بدون نقطهرا می
کشد و ي شعر نیمایی و غیرنیمایی را به چالش میوضعیت دیگر با نفی انداموارگی، شاکله

پیشِ - هیأت متنی نوشتنیبه قول بارت در - با پایانی باز و قابلِ باز آفرینی و بازنویسی
-اي قانع کننده به همراه ندارد. ما با تجربهگیرد. بنابراین، نتیجه / نتیجهروي خواندن قرار می

اند و قرار نیست پایان فرضی آن در شعر، اتمام قطعی هایی روبه روئیم که به اتمام نرسیده
اي از وجوه اثر را عنی پارهي زبانیِ اجرا شده باز است؛ یآن باشد. فضا براي چالش تجربه

هایی از شعر و ناتمام کند. شروع غیرمنتظره و وانهادن بخشمخاطب تصحیح و تکمیل می
اي از روایت، بیرون شعر گذاشتن شعر با پایان باز، در حقیقت به این معنی است که پاره

آن، عدم يقرار گرفته است. حال هر توجیهی براي این رویکرد وجود داشته باشد، نتیجه
ي یک روایت در نظر بگیریم، آغاز و گیري روایت شعري است. اگر شعر را به مثابهشکل

پایان این روایت، از شعر حذف شده است.

. چندصدایی2-3

- شعر چندصدایی یا پلی فونیک، شعري است که از مشارکت آواهاي مختلفی شکل می
دهد تا خود را ابراز کنند ازه میشاعر به تمام صداهاي ذهنی خویش اج«گیرد. در حقیقت 

). چندصدایی با شگردهاي مختلفی 51: 1381(خواجات،» و بر هیچ کدام تعصبی ندارد
چون تلفیق ژانرهاي مختلف در یک شعر، حضور چند لحن ناهمگون، تمایزات زبانی و 

گیرد ي عزیمت شعر قرار میگیرد. هنگامی که چندآوایی نقطهآوایی و جنسیتی شکل می
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زدگی، دکتر بازي، عاشقانه، ها و پاره گفتارهایی از جنو شعر در میان پاره روایت
گیر، کولی، روان پزشک و جناب سروان سرگردان هایی چون  فالگانگستري و شخصیت

تواند زمینه ساز گسست روایی شعر باشد.ها میايِ این پارهماند، ناهمسازهمی

چینی و هیچ زمینهجاي متن، بیو آواهاي منفرد در جايهاانبوهی از گزارهدر چنین شعري، 
ایم که ظاهراً هر اي مواجههاي از هم گسستهشوند. از این منظر با قطعهتمهیدي حاضر می

هاي دیگر شعر ندارد. اگر از منظر زند و پیوندي با آواها و گزارهساز خودش را میقطعه
بندد، چسبانی چند روایت صورت میز تکّهروایی به شعر چندصدایی نگاه کنیم، شعر ا

ها را کنار هم هایی که لزوماً در امتداد هم قرار ندارند و تصادف یا تداعی آوایی آنروایت
بندهاي شعر که از یک یا چند بندد و چنین شعري از چند بند مستقل صورت مینشاند. می

اي بعد ندارند. مدام صداهاي تازهشوند، ظاهراً پیوستی با سطریا بند قبل یاسطر تشکیل می
کنند. اهداف شعر ي شعر، روایتی را بازگو میآیند و بی توجه به پس زمینهبه شعر می

یابد. اي تجلّی میچندصدایی در کاهش اقتدار راوي داناي کل و توجه به صداهاي حاشیه
د، متن پریشانی گیرچه در نهایت پیش روي مخاطب قرار میاما از منظر روایت شناسی، آن

است که میان بندهاي مختلف آن، پیوست و ارتباطی وجود ندارد و مخاطب مدام با پرش و 
ي این تغییرات در شعر وجود داشته باشد.که زمینهشود، بی آنبرش روایی روبرو می

ي مرکزي . مرکز زدایی و نفی هسته3-3

نیمایی این است که شعر پیرامون ي هفتاد بر شعر کالسیک و یکی از ایرادات شاعران دهه
گیرد و ساز و کارهاي معنایی، بر شعر سیطره دارد. در یک موضوع مشخص شکل می

ي موضوعی برخوردار است که تمام شعر پیرامون آن حقیقت شعر پیشین، از یک زمینه
ي نوعی بحران و کاستی مطرح ي هفتاد، این شاخصه را به مثابهگیرد. شاعران دههشکل می

کنند. شعر ي مرکزي در شعر را پیشنهاد میکنند و براي برون رفت از آن، نفی هستهمی
که هیچ یک پردازد، بی آني مرکزي به طرح موضوعات و مضامین مختلفی میفاقد هسته

ي شروع و گاه در بند دوم از این مضامین، نقشی محوري داشته باشند. شعر در همان نقطه
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هاي دیگر در حال شود که هر شاخه بدون پیوست با شاخهل میهاي متعددي بدبه شاخه
رسد و مدام از محور فرضی شعر در هاي فرعی دیگري میشاخهگیري است و گاه به شکل

شود. ناگفته نماند که این رویکرد با شاخ و برگ دادن به موضوع اصلی بند نخست دور می
ي ه در این جا، موضوع اصلی یا هستهنیمایی و غیرنیمایی تفاوت دارد، چرا کدر شعر 

- مرکزي وجود ندارد و یا دست کم فاقد آن نمودي است که در شعر نیمایی به چشم می
هاي فرعی، تبیینِ روایی و معنایی توان گفت که با به صحنه آمدن روایتآید. بنابراین نمی

شود و تقسیم نمیي اصلی و فرعیافتد. زیرا روایت به دو گونهروایت اصلی به تعویق می
گیرد و به هاي مختلفی شکل میشعر براي جلوگیري از تسلط روایتی یکه، از پاره روایت

بندد.ي مرکزي صورت میاین ترتیب، شعري فاقد هسته

اي، در در شعري که از محور عمودي منسجمی برخوردار است، عناصر آن به شکل همبسته
اَند و تمام عناصر ي شعر همنشین شدهپیوند با پس زمینهپی رسیدن به نیت نهایی متن و در 

ي مرکزي بنا شعر باید در ساختار معنایی کلّی شعر جاي گیرند. اما شعري که بر نفی هسته
هاي منفرد و هاي روایی، تأکید بر پاره روایتشده است، گسستگی معنایی، پرش و برش

ي مرکزي در شعر . وقتی از نفی هستهدهدي عزیمتش قرار میرا نقطهساختار کوالژي 
گوییم، با عدم رعایت محور عمودي منسجم، گسستگی روایی شعر سر و کار سخن می

ي عناصر کند، بلکه همهتأکید نمیي خاص را داریم. شاعر بر یک عنصر، مفهوم یا واژه
اهیم، به شوند، تا سرانجام مخاطب نتواند با استناد به بسامد عناصر و مفشعر مکرر می

ي هفتاد، معطوف به زدایی در شعر دههها رأي دهد. مبانی نظري مرکزمرکزیت آن
- وجهی به جاي مرکزتکثرگرایی، نفی استبداد مبتنی بر مرکزیت یک عنصر خاص، چند

ي این صدایی، تقلیل اهمیت معنا و نفی معنامحوري و... است. با این حال همهگرایی، چند
کنند، تا روایت شعري به تعویق افتد و گسست با یکدیگر همکاري میها به نحويمؤلفه

ي اصلی چنین شعري بدل شود. روایی به شاخصه

اي. نفی توالی زمانی و زمان گاه نامه4-3

228



گیري روایت است که بر اساس هاي اصلی شکلتوالی زمانی رخدادها، یکی از شاخصه
-هایی به کار گرفته میهفتاد، شگردها و مؤلفهيگیرد. اما در شعر دههنظم زمانی شکل می

ي هفتاد با این توجیه که کند. شعر دههشود که توالی زمانی و نظم رخدادها را مختل می
آید تا نظام زمانی اي در صدد برمیترتیب زمانی منطقی و خطی ندارد، به شکل عامدانه

شود تا سردرگمی میروایت را مختل کند. عدم رعایت تقدیم و تأخیر زمانی سبب
اي اي و گاهنامههاي تاریخی، اسطورههاي پازل وارِ زمانمخاطب در میان رفت و برگشت

شود که هاي جغرافیاییِ پراکنده، تا پایان شعر ادامه یابد و منجر به خلق اثري میو موقعیت
و  در قبال انداموارگی و ساختمندي کالسیک، زمانی قطعه قطعه شده، بدون انسجام 

کند.نامشخص را عرضه می

اي هاي پاره پارهزمانه کردنِ شعر است. شعر حاصل جمعِ زمانآوایی به معنی چندگاه چند
- اند. در چنین نگارشی، گذشته، حال و آینده در ساحتاست که در کنار هم قرار گرفته

هاي آواها و روایتي مثابهاي و... بهنامهاي، تاریخی، گاهاي، افسانهاسطورههاي مختلف
ها، در متنی شوند و معجونی از درهم آمیزي زمانتدوین نشده و خام، با یکدیگر ادغام می

رسد که هدف غایی آن، سردرگمی گیرد و به نظر میناتمام، پیشِ روي مخاطب قرار می
مخاطب است. 

. سپیدنویسی5-3

هایی از شعر، حذف بخشي هفتاد است که باسپیدنویسی یکی از شگردهاي شاعران دهه
ي هفتاد، سپیدنویسی دههانجامد. از منظر شاعرانبه ایجاد فضاهاي محذوف و نانوشته می

اندازد و ضمن آن، هایی است که معناهاي حتمی و قطعی را به تعویق میدر شمار مؤلفه
. )125: 1375(ر.ك:باباچاهی،کندزمینه را براي مشارکت مخاطب در تکمیل شعر فراهم می

ایم که دو گونه از ي شروع غیرمنتظره و پایان باز در شعر سخن گفتهپیش از این درباره
ي هفتاد به کار گرفته هاي دیگري نیز در شعر دههآیند. اما شیوهسپیدنویسی به شمار می

اي شعرها، به ویژه شعرهایی که با گیرد. در پارهشود که زیر عنوان سپیدنویسی قرار میمی
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شیزوفرنیایی سروکار داریم، از آن جایی که نگارش استداللی و توجیهی در کار راوي 
ها عاجز است. در چنین شعرهایی است که نیست، راوي از اتصال و چیدمان منطقیِ روایت

ربط را رسد و چند روایت جداگانه و بینویسی به خلق شعري پیچیده و مغلق میگاه سپید
هاي هاي ارتباطی میان روایتي این شعرها، همان حلقههنهد. نقاط نانوشتکنار هم می

مختلف است. 

کشد اي را پیش میتواند معطوف به ایجاز باشد، عملکرد تازهنویسی همچنان که میسپید
که به عنوان شگردهاي اختاللی قابل طرح است. در چنین نگارشی، بعد رسانگی و ارتباطی 

اي در کار است تا رسانگی زبان از کار بیفتد. جمالت شود و تالش عامدانهزبان مختل می
شود تا ي اختاللی مانع از آن میشوند. همین سویهو سطرها در روندي اختاللی نوشته می

- ها و چرخشسپیدنویسی در شروعمتن پیشِ رو شعري کامل و داراي نظام روایی باشد.
گیرد و ن جمالت و... شکل میهاي ناگهانی، ناتمام گذاشتهاي غیر منتظره، قطع و وصل

زند. در نهایت به گسست روایی شعر دامن می

. شعر افشانشی6-3

هایی از ادبیات فولکلوریک، شعر و نثر کالسیک، شعر افشانشی شعري است که در آن پاره
شود. شعر افشانشی متفاوت ، کنایه ها و... به کار گرفته میها، باورهاي عامیانهضرب المثل

ها جمله، سطر، تضمین و دیگر شگردهاي نظیر آن است. گاه شاعر در یک شعر از دهاز 
کند و به نوعی این ارجاعات را در خالل شعرش می نشاند. عبارت و ... عاریتی استفاده می

ها و گفتارهاي مستقر درآگاهی جمعی دست برده، روایت به این معنی که در پاره روایت«
که همزمان محل تداعی گفتار معروف و نوعی ضد روایت است. ریزد اي را پی میتازه

شوند که ضمن اي بازنونویسی میها، با نگارشی تازه و در محیط تازهها و تمثیلکنایه
اي ي زبان، مفاهیم تازهي جمعی و حافظهتعریض به مفهوم تثبیت شده و جامانده در حافظه

). 53: 1392لوطیج،»(زنندرا دامن می
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فشانشی در حقیقت تکیه بر ارجاعات بینامتنی دارد؛ ارجاعات تلویحی و آشکاري که شعر ا
شود که شعر اند. اما حضور مکرر این ارجاعات سبب میبه نوعی در سراسر متن منتشر شده

هاي هاي مختلف که از نظر زبان، زمان و سبک نوشتاري تفاوتمدام در میان گزاره
گیري یک شعر منسجم و آمد باشد و در نهایت شکلبسیاري با هم دارند، در رفت و

- «روایت مشخص شعري ناممکن شود. انداموارگی و ساختار ارگانیک، جاي خود را به 
هاي شعر است؛ دهد. به عبارت دیگر، افشانش معادل گسست کامل انداممی» افشانش

این شعرها درشعر قابل تأمل است. » ژرف ساخت«و هم در » روساخت«گسستی که هم در 
هاي مداوم سروکار داریم؛ جابه جایی آواهاي برآمده از ادبیات عامیانه، شعر و جاییبا جابه

افتد. هیچ اداب و ترتیبی در جاي جاي شعر اتفاق میها و... که بینثر کالسیک، تصنیف
تمهید و ها، با که این قطع و وصلآنشوند بیهاي عاریتی دیگر قطع میها توسط پارهگزاره
چینی همراه باشد. شعر افشانشی ظاهراً با التفات به بازگشت منتقدانه به گذشته شکل زمینه

انجامد که در هاي مداومی میگیرد، اما از منظر روایت شناسی، افشانش به گسستمی
که خط روایی مشخصی کند، بی آنهاي منفرد و جدا از هم بدل مینهایت شعر را به گزاره

ها وجود داشته باشد.گزارهمیان این

هاي کالن . نفی روایت7-3

-دهند و هاي کالن پیوند میها بحث از روایت را به نفی و تقلیل روایتمدرنیستپست
هاي کالن ها نفی روایتي عزیمت آنخوانند، نقطهروایت را نوعی ایدئولوژي فریبنده می«

-روایتی با شمول بسیار، بسیاري از حوزهي کالنمانند پیشرفت روشنگري است که به مثابه
ي دیدگاه انتقادي و انکارمدارانه).1389:199(لیوینگستون،»کندهاي علوم را متأثر می

ي هفتاد هاي شعر دهههاي کالن، در برخی شاخصهها در برخورد با روایتمدرنیستپست
روایت مورد بازخوانی کالني هفتاد شعر گذشته را از منظر نفییابد. شاعران دههتجلّی می

محوري، پرداختن به مسایل بیرون شعر مثل سیاست، گیرند که موضوعقرار داده و نتیجه می
هاي کالن گیري روایتاي چون نجات بشریت در شعر پیشین به شکلاهداف بلندپراوازنه

گرا دیگر کاربردي نداشته، دهنده، آرمانگرا، فتوامنجر شده است. از این منظر شعر قطعیت
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جزیی نگري، نفی معنامحوري، حذف «هاي دیگري به جستجو برآید. لذا شعر باید در افق
اي با نگري سوسیالیستی و برخورد مطایبهگرایی و آیندهمفاهیم سیاسی، حذف آرمان

بخش، به چالش کشیدن امور و اصول ظاهراً ثابت و بازتعریف هاي ظاهراً نجاتآرمان
اي و آواهاي فراموش شده، فاهیمی چون زیبایی، اصالت و عشق، توجه به طبقات حاشیهم

هاي  غیررسمی، به چالش کشیدن زبان معیار، برخورد گرایی، توجه به گفتمانتکثر
به عنوان طنزآمیز با مفاهیم سترگ و به ظاهر تقدس یافته، جدال با سنّت مرد مدارانه و... 

هاي شود و عموماً در همین نقاط است که خصلتتاد مطرح میي هفمحورهاي شعر دهه
).30: 1392لوطیج،»(شودمدرنیستیِ آن آشکار میپست

-هاي پستهاي کالن و در چارچوب رهیافتي دیگري که در پیوند با روایتنکته
متنی این یابد، باور به نسبیت در فرم و زبان است. ساحت درونمدرنیستی قابلیت طرح می

توان در روایت، زمان و مکانِ چندگانه، تعلیق و تأخیر معنا، عدم انسجام رویکرد را می
ها تر، رد نسبی باوري در تغییر و تحول مدام مؤلّفهمعنایی و... دنبال نمود، اما در سطح کالن

نگري و عدم قطعیت در مقابل و شگردها نیز قابل پیگیري است. به عبارت دیگر، نسبی
نگري، شناسانه، قطعیگیرد و با نگاهی آسیبي گفتمان مدرن قرار مینگريِ فتواگونهقطعی

محورِ عمودي منسجم، پایان بسته و نهایی، جدیت عبوسانه، تک صدایی و... را به عنوان 
ي کالن روایت ها به چالش میاصول طالیی شعر کالسیک و نیمایی و عناصر شکل دهنده

کشد.

ي هفتاد مشاهده کرد؛ شعر هاي شعر دههتوان در شاخصهردي را میي چنین رویکنتیجه
براي آن که به روایتی یکه بدل نشود، از پرداختن به مفاهیم و موضوعات مهم و اساسی 

پردازد، با نگاهی انتقادي و عموما طنزآمیز به رود و گاه که به این مباحث میطفره می
ها و لحن و نحوهاي مختلف را در کنار ، روایتشتابد. در سطح دیگر، آواهادیدارشان می
گریزد، تا به دهد و مدام از یک روایت ناتمام به روایت ناتمام دیگري میهم قرار می

هاي مختلف، به یک وضعیت روایت کالن تن در ندهد. گریز مداوم در میان پاره روایت
هاي متفاوت زینی صورتشود؛ وضعیتی که از همنشینی و جایگناپذیر منتهی میچارچوب
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کند. بندد و مدام جاي این عناصر را عوض میبیانی و ژانرهاي مختلف هنري صورت می
بندد، گسست ي هفتاد صورت میها در شعر دههآن چه که در نهایت از نفی کالن روایت

آید.روایی شعر است؛ گسستی که از همنشینی عناصر ناهمخوان به وجود می

ي بازيبه. شعر به مثا8-3

ي ژاك دریدا است. با این توضیح هاي سیالیت دالي بازي، معطوف به نظریهشعر به مثابه
دهند و بر ها را به کلیت شعر تعمیم میپایان دال و مدلولي هفتاد، بازي بیکه شاعران دهه

هاي پیوندد و بازيي زبان به وقوع میآنند که کلیت شعر، نوعی بازي است که در عرصه
- اي آن را به نمایش میزبانی ضمن به چالش کشیدنِ سطح متعارف زبان، امکانات حاشیه

ي یک شگرد پسامدرن عموماً به این رهیافت گذارد. ارتقاي شعر به اجراي زبانی به مثابه
شود که درك و دریافت ما از واقعیت، محدود به ساحت زبان است شبه فلسفی ارجاع می

گردد، وجودي بیرون از حیات زبان وجود ندارد(ر.ك: ه شعر برمیو تا جایی که ب
در فراداستان یا » ي بازينظریه«هایی با ي بازي، شباهتشعر به مثابه).32: 1392لوطیج،

پردازان قرن تري است که نظریهداستان پسامدرن دارد که خود بخشی از توجه گسترده
). 80: 1385ده،اند(ر.ك:پایننشان داده» بازي«بیستم به 

در نگارش، دریافت مخاطب را از تعقیب و دریافت معناي شعر به » بازي«سازيِ برجسته
کشاند. بنابراین در توضیح ساحت معنایی و پاسخ به این پرسش که سمت اجراي زبانی می

ي چیست؟ باید گفت که چنین پرسشی، تا حدودي موضوعیت خود را از شعر درباره
رسد. ناگفته نماند که مباحث مطرح شده توسط رضا دریافت قاطعی نمیدست داده و به 
).  43: 1383(ر.ك:براهنی،ي زبانیت در شعر، بر همین شاخصه استوار استبراهنی در نظریه

که فارغ از این -شودهاي مختلف از یک/ چند گزاره، که با اجراي زبانی میسر میقرائت
گیرد. از همین هاي زبانی قرار میي بازيدر حیطه- و عمقی اجرا شده باشددر چه سطح

ي اي و نامعتبر به عنصر تعیین کنندهزاویه است که یک واژه، شخصیت یا نحوِ ظاهراً حاشیه
سرانجامِ زبانی هاي بیمهم، شعر را به تفننشود. کارکرد ساختاريِ عناصر غیرمتن بدل می

233



کشد. خوانش و قرائت شعر را به چالش میکشاند، ضمن این که برداشت متعارف از می
کند و شعر زبانی، روند خوانش متعارف را مختل میاي از شگردهاي زبانی و  شبهمجموعه

کشاند که گاه حروف اضافه، قیدها و یا عنوان شعر، کلیت شعر را اي میرا به جوانب تازه
دهد.سامان می

از القاي معنی و پیام، تمام شعر را در اجراي این نوع شعر با تأکید بر بازي زبانی و گریز 
بهره است، حتی پس کند. شعر نه تنها از خط روایی و کانون معنایی بیزبانی خالصه می

اي که عناصر شعر را به هم پیوند دهد، در آن وجود ندارد. لذا ارزش هنري این شعر زمینه
افتد. شعر مدام نوشتن اتفاق میي شعر در خاللبخش عمدههاي زبانی نهفته است.در بازي

کند. شیوه هاي بیانی و شود، نوع بیان تغییر میها عوض میدهد. صحنهتغییر وضعیت می
دهد. در چنین شعري، معنی هاي زبانیِ ضد موضوع میپرداخت مضمون، جایش را به بازي

چنین شعري سخن توان از روایت شناسی و روند معنایی جایگاهی ندارد و به تبع آن، نمی
گفت. چرا که چنین شعر معناگریزي  مدام در صدد ایجاد اختالل در بافت معنایی است، به 

عالوه بر موارد یاد معنی سر و کار داریم.اي که در نهایت با متنی پریشان و گاه بیگونه
ا توان نام برد که بي هفتاد را میهاي شعر دههلفهVشده، تعداد دیگري از شگردها و م

کنند. مؤلفهمشارکت در روند اختالل معنایی، در نهایت به گسست روایی شعر کمک می
گیرند، عموماً به عنوان نقاط برجسته و هایی که در پیوند با پرش و برش روایی قرار می

دهد که شوند و همین گزاره نشان میي هفتاد معرفی میوجوه زیبایی شناسیک شعر دهه
چه که شود. در حقیقت آنوان یک عنصر زیباشناختی مطرح میگسست روایی نیز به عن

ي هفتاد است ي شاعران دههگیرد، حاصل تالش عامدانهزیر عنوان گسست روایی قرار می
ها نیز مرتبط است: ها و شاخصهکه در عین حال با این مؤلفه

گریز از گسست در فرم و فکر به جاي وحدت ارگانیک، ادغام ژانرهاي مختلف در شعر،«
- شناختی، چند مکانی و گریز از مکانهاي روانهاي تقویمی و امتزاج زمانتوالی زمان

-گیري از شگردهاي هنرهاي تجسمی مثل ساختار کوالژي، تکّههاي نظام مند. بهرهمندي
هاي عناصر ناهمخوان. طرح احتماالت بسیار. زبان پریشیِ مبتنی بر چسبانی و سرِهم بندي

234



ی. تعلیق و تعویق معنا و معنازدایی با استفاده از شگردهاي زبانی و پرش و نگارش اختالل
-هاي روایی. گریز از بیان قطعی و حتمی و نقض مسلمات. اختالل در مناسبات زبانبرش

خوردنِ نحو متعارف و گسستگی که از به هم خوردنِ محور همنشینی و جانشینی، به هم
قطعه قطعه کردن روایت ها براي - گیردواسط شکل میهاي هاي متن در نبود حلقهپاره

جلوگیري از شکل گیري روایت هاي کالن. نفیِ نگاه خردورزانه وتوجه به مجنون نگاري، 
ِعقالنی دارند، نگارش ي غیراخالل  در کارکرد منطقی زبان با توجه به گفتارهایی که صبغه

ِمنتظره به آواي غایب، اکنش غیرتمهید و ناگهانی، وهاي بیشیزوفرنیک، قطع و وصل
-45: 1392یج،لوط»(جایی ارکان جمله و به هم خوردن روال منطقی گفت و گو و...جابه

47.(

کند؛ اختالل در ها، روند نگارش اختاللی را تسریع میها و شاخصهي این مؤلفهمجموعه
این کارکردهاي يگیري و انتقال معنا و ارتباط مخاطب با متن. همهکارکرد زبان، شکل

گیرد و در نهایت به اختالل روایی شعر منجر اختاللی به نوعی در پیوند با روایت قرار می
توان ي هفتاد برآییم، میهاي روایی در شعر دههشود. اگر در صدد ارزیابی این شاخصهمی

یی با اختالل روا- گراي اعتدالبه جز شاخه-ي هفتاداي از شعر دههگفت که بخش عمده
اي است که غالباً مواجه است. فرم و شکل، کارکرد زبان و روند معنایی این شعرها به گونه

نظمی گرایش دارد. طبعاً وجه نظم گریز قاعدگی و بیبه جاي وحدت و نظام مندي، به بی
هاي ها و برشیابد و در غالب شعرها، با پرشي هفتاد به روایت شعر نیز تسري میشعر دهه

توان ها توجیه ساختاري پیدا کرد و میتوان براي آنقاعده روبرو هستیم که نمیروایی بی
ها در ارتباط دانست. لذا قاعدگیي هفتاد را با همین بیبخشی از بحران مخاطب شعر دهه

ي هفتاد قرار داد. اما جالب هاي شعر دههها و ضعفها را باید در شمار کاستیاین گسست
ها به عنوان نقاط ي هفتاد، این ویژگیو نظرهاي موافقان شعر دههاین جاست که در نقد

شود.  ي هفتاد مطرح میي زیبایی شناسیک شعر دههقوت و جلوه
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ي تحقیقنتیجه
گرا، شعر در ي شعر زبانشود، شاخهي اصلی تشکیل میي هفتاد از سه شاخهشعر دهه

ي ي معتدل شعر دههي هفتاد. از این میان، شاخهشعر دههي معتدل وضعیت دیگر و شاخه
اند میان زبان و معنا هاي نوین، توانستهي عناصر و مؤلفههفتاد، با به کارگیري هوشمندانه

ي تعادلی برقرار ساخته و روایت در این نوع شعر نیز روایت غیرخطی است. اما در دو شاخه
هاي پست مدرنیستی هایی که ریشه در نگرهلفهي هفتاد، به کارگیري مؤدیگر شعر دهه

دارند، به برش و پرش روایی منجر شده که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. 
هاي این نوع شعر ها و شاخصهي هفتاد، در پیوند با بسیاري از مؤلفهروایت شناسی شعر دهه

ي هفتاد نقش دارند. روایی شعر دههها، در گسست یابد و بیشتر این مؤلفهقابلیت طرح می
ها، کارکردي اختاللی است؛ اختالل در بعد اي از این مؤلفهچرا که کارکرد بخش عمده
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گیري و انتقال معنا. از آن جایی که روایت ارتباطی و رسانگی زبان و اختالل در شکل
ین گونه شعرها شناسی با شکل گیري معنا و بعد ارتباطی زبان در ارتباط است، روایت در ا

هایی که ها و شیوهاي از مؤلفهشود. در این تحقیق پارهنیز با اختالل و گسست همراه می
آورند مورد بررسی قرار گرفته و بنا بر نتایج تحقیق:ي گسست روایی را فراهم میزمینه

شعر اي از روایت، بیرون، به این معنی است که پارهشعرهاشروع غیرمنتظره و پایان باز
ي ي آن، عدم شکل گیري روایت شعري است. اگر شعر را به مثابهنتیجهوگیردمیقرار 

یک روایت در نظر بگیریم، آغاز و پایان این روایت، از شعر حذف شده است.

اي اهداف شعر چندصدایی در کاهش اقتدار راوي داناي کل و توجه به صداهاي حاشیه
چه از شعر چندصدایی پیش روي مخاطب ت شناسی، آنیابد. اما از منظر روایتجلّی می

گیرد، متن پریشانی است که میان بندهاي مختلف آن، پیوست و ارتباطی وجود قرار می
ي این تغییرات که زمینهشود، بی آنندارد و مخاطب مدام با پرش و برش روایی روبرو می

در شعر وجود داشته باشد.

مرکز زدایی است که با ي گسست روایی، آورندههاي به وجود یکی دیگر از مؤلفه
-ي این شگردها به نحوي با یکدیگر همکاري میشود و همهاي اجرا میشگردهاي ویژه

ي اصلی شعر بدل شود. کنند، تا روایت شعري به تعویق افتد و گسست روایی به شاخصه

ي هفتاد ر دههاي یکی دیگر از عوامل گسست روایی در شعنفی زمان خطی و گاه نامه
شود.هاي مداوم زمانی، در نهایت به برش و پرش روایی منتهی میاست که با پرش

ي اختاللی همین سویهي هفتاد است. اختاللی در شعر دههاز دیگر شگردهايسپید نویسی 
سپیدنویسی در شود تا متن پیشِ رو شعري کامل و داراي نظام روایی باشد.مانع از آن می

هاي ناگهانی، ناتمام گذاشتن جمالت و... هاي غیر منتظره، قطع و وصلچرخشها وشروع
زند. گیرد و در نهایت به گسست روایی شعر دامن میشکل می
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انجامد که در نهایت شعر را به هاي مداومی میاز منظر روایت شناسی، افشانش به گسست
-روایی مشخصی میان این گزارهکه خط کند، بی آنهاي منفرد و جدا از هم بدل میگزاره

ها وجود داشته باشد.

-ي هفتاد است. آنهاي کالن، یکی دیگر از عوامل گسست روایی در شعر دههنفی روایت
بندد، گسست ي هفتاد صورت میها در شعر دههچه که در نهایت از نفی کالن روایت

آید.یروایی شعر است؛ گسستی که از همنشینی عناصر ناهمخوان به وجود م
هاي ي سیالیت دالهاي پست مدرنیستی، به ویژه نظریهي هفتاد با التفات به نظریهشعر دهه

دانند. در چنین شعري، معنی و روند معنایی ي بازي میژاك دریدا، شعر را به مثابه
توان از روایت شناسی چنین شعري سخن گفت. چرا که جایگاهی ندارد و به تبع آن، نمی

اي که در مدام، در صدد ایجاد اختالل در بافت معنایی است، به گونههاي معناگریزي
معنی سر و کار داریم.نهایت با متنی پریشان و گاه بی

هایی که در این تحقیق مورد بررسی ها و شاخصهي مؤلفهتوان گفت که همهدر مجموع می
ي همکاري و همراهی نتیجهاند و ي هفتاد دخیلاند، در گسست روایی شعر دههقرار گرفته
هاي ناتمام بسیاري سرگردان ها شعري است که مخاطب را در میان پاره روایتاین مؤلفه

سازد.کند و ارتباط میان متن و مخاطب را دشوار میرها می
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