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صرفی

چکیده
پستمدرنیسم ،جریان قدرتمند فرهنگی ،سیاسی و ادبی است که از دهۀ  0771به بعـد ،رو کـار
آمد .تاریخ تفکّر انسانی را میتوان به سه دوره تقسیم کرد :دورۀ پیشامدرن ،دورۀ مدرن و پسامدرن یـا
پستمدرن .در سومین دوره که از پایان قرن نوزدهم تا امروز را دربر میگیرد ،خلق واقعیـت ،جانشـین
کشف واقعیت میشود و در آن ،مشارکت انسانی در ساختن دانش ،برجسـتهتر میگـردد .ایـن جریـان
نیرومند بهطور عمده مبتنی بر نظریات پساسـاختارگرایان اسـت .شـعر پسـتمدرن ،مؤلّفـههایی دارد ،از
جمله آنکه معناگریز است و هرگونه سلطۀ معنا یا روایتی بیگانه را که متّکی بـر اقتـدار مؤلّـف بـر معنـا
باشد ،نفی میکند .قطعیتباور و جدیّتی که در هنر و شعر دوران مدرن بود ،در حـوزۀ تفکّـر هنـر و
ادبیات پستمدرن وجود ندارد .فُرم ،ساختار و معنـا بـا توـاویر اسـکیزوفرنی حـاکم بـر شـعر ،بـه هـم
میریزد و ساختار خطّی آن تحتالشعاع قرار میگیرد؛ شعر که بنیانگذاران آن ،ریشهها آن را در
شرایط سیاسـی ،فرهنگـی و اجتمـاعی انسـان عوـر حاضـر جسـتوجو میکننـد .یکـی از پیشـروترین
نمایندگان پستمدرنسیم در ایران ،علی باباچاهی است .کارها او مشخصترین و بهترین نمونه بـرا
توضیح پستمدرنیسم و زبان آن در ادبیات فارسی است .نتایج این مقاله که به شیوۀ توصیفی -تحلیلـی
و بر مبنا سندکاو  ،مطالعات کتابخانها و روش استقرایی بر اسـا یافتـهها نگارنـدگان صـورت
گرفته است ،به بررسی مؤلّفههایی مانند نحوگریز  ،ساختار پریشـان زبـان و تیکیـد بـر خردگریـز و
عدم انسجام و قطعیت و ...در اشعار باباچاهی خواهد پرداخت.
کلیدواژه :پستمدرنیسم ،ادبیات معاصر ،مؤلّفهها زبانی ،علی باباچاهی.
 دانشجو دکتر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان (نویسندۀ مسئول)
ehsani.estahbani@gmail.com
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ وصول 0671/10/03 :ـ پذیرش نهایی0671/00/07 :
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مقدّمه
شعر فارسی از آغاز شکلگیر تا به امروز ،حوادث و رخدادها فراوانی را پشـت
سر گذاشته است؛ یکی از این جریانها نوآیین و پیشرو کـه تـا حـدود زیـاد تحـت
تیثیر تحوّالت مغربزمین ،در ایـران پدیـد آمـده ،شـعر پسـتمدرن فارسـی اسـت کـه
اصول و مؤلّفهها آن در بیشتر موارد ،در تضاد یا تناقض کامل بـا سـنّت شـعر فارسـی
قرار دارد .پیش از انقالب اسالمی ،نوجوییها افراطی شاعرانی مانند هوشنگ ایرانی،
یداهلل رؤیایی ،احمدرضا احمد و علی باباچاهی کـه گامهـا نخسـت تجربـۀ شـعر
تنــدرو در شــعر معاصــر ایــران را تجربــه میکردنــد ،ســبو بــروز و رهــور جریــان
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

پستمدرنیســتی در ادبیــات دو دهــۀ اخیــر شــد .پـ

از انقــالب اســالمی نیــز بــه دلیــل

دگرگونی در عرصهها گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی و فرهنگی ،تشکیکها
بسیار در الگوها زیباشناسی این دهه با دههها گذشته بـه وجـود آمـد؛ شـیوههایی
شتابزده که در سرودن شعر ،مورد توجه شاعران نوپرداز و کالسیک قرار گرفت.
جریانها و رخدادها سیاسی دهۀ هفتاد به بعد ،یکی دیگر از عوامل ایجاد زمینـه و
فضا فکـر  ،فرهنگـی و سیاسـی پستمدرنیسـم در جامعـۀ ایـران بـود .کثـرت بـروز
اندیشــهها زنمحــور ،گفتوگوهــا فرهنگــی ،امکــان تغییــر در شــیوهها زنــدگی،
آشنایی بیشتر با دنیا خارج و به رسمیت شناختن تکثّر و واگرایی در جامعـه ،از جملـه
عوامل سیاسی و فرهنگی دخیل در این موضوع بودند.
شاعران پستمدرن با طرح ایدۀ «عدم تفکیک فرم از محتوا» و تیکید بـر زبـان شـعر
که از طریق شورش و سرپیچی از نظامها میلوف آن ،بـه آفـرینش شـعر میپردازنـد،
عمالً محتوا ،بهویژه موضـوعات کلـی و عـام را از فضـا شـعر خـارج میکننـد .آنـان
بهشدّت با ارجاعی شدن زبان شعر مخالفت میورزند و بر این باور هستند که زبان شعر
نباید به غیر از خود ،به معنایی بیرونی داللت کند .در این پژوهش سعی شده است پـ
از واکاو سبکی شعر پستمدرن در سطوح زبانی ،محتوایی و ادبی ،به بررسـی اشـعار
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باباچاهی بپردازیم تا نقاط قوّت و ضعف این اشعار را مـورد مداقّـه قـرار دهـیم .در ایـن
مقاله به دنبال پاسخ دادن به سؤاالت زیر هستیم:
 شاخوهها پسامدرنیستی شعر علی باباچاهی کدام است؟ -شاخوهها پسامدرنیستی در این اشعار چگونه بهکار گرفته شده است؟

روش پژوهش
روش این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و بر مبنا مطالعۀ آثار مکتـوب و نظریـهها
ارائهشده در باب پستمدرنیسم است؛ از این رو ،پ

از مشخص شدن عناصر برجسـتۀ

این سبک و شاعرانی که به این سبک تعلّق دارند ،شـعرها پسـامدرن علـی باباچـاهی،
استخراج و تحلیل خواهد شد.

پیشینة پژوهش
در زمینۀ مکتو پسامدرنیسم و شیوۀ تفکر اندیشـمندان ایـن مکتـو ،همچـون اا

دریدا ،1میشل فوکو ،2روالن بارت 3و ...آثار زیاد اعم از کتـاب و مقالـه منتشـر شـده
است که به برخی از آنها اشاره خواهد شد .با وجود پژوهشهایی که در زمینۀ معرفـی
و تحلیــل پستمدرنیســم صــورت گرفتــه ،هنــوز جــا پژوهشهــایی در زمینــۀ تحلیــل
ویژگیها پستمدرنیسم در شعر فارسی ،بهویژه اشـعار علـی باباچـاهی خـالی اسـت.
خراسانی و داوود مقدّم ( )0670در مقالها با عنوان «سبکشناسی غزل پستمدرن»،
به تحلیل سبک غزل پستمدرن از نظر آوایی ،وااگانی ،نحو  ،بالغی و ایدئولوایک
پرداخته و در بخش الیۀ نحو سبک ،به ناتمام ماندن اجزا کالم در سـه محـور فعـل
ناتمام ،حذف ادامۀ جمله و افعال اشتراکی اشاره کردهاند .دستغیو ( )0611در مقالها
با عنوان «پستمدرنیسم در شعر باباچاهی» ،جریان شعر پسـتمدرن را سـازگار بـا روح
زمانـۀ کنــونی میدانــد؛ امّـا بــه تحلیــل جامعهشــناختی و گفتمانشناسـی ایــن نــوع شــعر
1. Jacques Derrida
2. Michel Foucault
3. Roland Barthes
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اشارها نمیکند .طاهر ( )0611در مقالۀ «پستمدرنیسم و شعر معاصر ایران» ،ضـمن
تحلیـــل جامعهشـــناختی زمینـــهها شـــکلگیر پستمدرنیســـم در غـــرب و ایـــران،
ویژگیها کلّی شعر این جریان را در پنج بخش محتوا ،تخیّل ،سـاختمان ،موسـیقی و
زبان تبیین کرده است .در حوزۀ کتاب نیز کوششهایی صورت گرفته اسـت ،از جملـه

کتــاب جریانشناســی شــعر پستمدرنیســم از پــل هــوور 1کــه در آن ،بــه بررســی شــعر
پستمدرن و نمونههایی از این شعر پرداخته شده است .در کتاب خطاب به پروانـهها از
رضا براهنی نیز مقالهها مرتبط با جریان پستمدرنیسم دیده میشود.

سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

چارچوب نظری تحقیق
پستمدرنیسم ،اصطالحی نیست که بتوان تعریفی واضح و روشـن از آن بـه دسـت
داد .در مانیفست پستمدرنیسم« ،چیز بـهعنـوان شـیوۀ طبیعـی نوشـتار وجـود نـدارد»
(عباسی زهان و سجود  .)077 :0670 ،ابرمز 2در فرهنگ اصطالحات ادبی ،پسـامدرن
را بر شیوۀ رایج در ادبیات و هنر بعد از جنگ جهانی دوم اطالق میکند و پیـدایش آن
را تحت تیثیر عوامل سیاسی -اجتماعی ،همچون نظامیگر در آلمان ناز  ،ویرانگـر
بمو اتمیدر ااپن ،نابود طبیعت و افزایش بیرویۀ جمعیـت میدانـد (تـدینی:0611 ،

 .)06در تبــاین بــا نظریــه و دیــدگاه لیوتــار ،3هــاچن ،4تــوینبی ،5جیســمن 6و ســایر

نظریهپردازانی که استنباطی تاریخی و زمانبند شـده از پسامدرنیسـم دارنـد ،گروهـی
دیگر از نظریهپردازان استدالل میکنند کـه پسامدرنیسـم نـارر بـه یـک دورۀ تـاریخی
(صرفاً دهۀ  0731به اینطرف) نیست .از نظر آنان ،پسامدرنیسم ،پدیدها چرخـها یـا
ادوار است .تاریخ ،فرایند تکخطی نیست ،بلکـه تکـرار از مؤلّفـهها ثابـت یـا
1. Paul Hoover
2. Abrams
3 .Lyotard
4. Hutcheon
5. Toynbee
6. Jameson
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نگرشها بنیادین در جوامع بشر است« .پستمدرنیسـم ،همـانگونـه کـه از وااهاش
استنباط میشود ،بهمعنا پشت سر گذاشتن مدرنیته اسـت؛ یعنـی دورها کـه خـود بـا
نفی سنّت شکل گرفته است» (کیایی و عباسی.)11 :0671 ،
شعر پستمدرن ،مؤلّفههایی دارد که سعی میکنـد بـه کمـک آنهـا فاقـد هرگونـه
قید باشد ،تا جایی که هر مادّۀ شعر با هر فرم و هـر تـیویلی میتوانـد در نهایـت بـه
محوولی بدل گردد که نام آن شعر یـا داسـتان پستمدرنیسـتی اسـت؛ بـرخالف نگـاه
سنّتی که معانی و اندیشهها محدودیتهایی دارند و قالوها بیانی در شـکلها قابـل
احوا و پیشبینیشـدها  ،کلیـت و ماهیـت کـالم ،اعـم از شـعر یـا داسـتان را تشـکیل
میدهند .ویژگیها اساسی در تفکر پستمدرن عبارت است از:
الف .انسانزدایی :در تفکر پستمدرنیسمی ،هویت انسان در قالو کنش متقابـل در
شبکۀ وسیعی از روابط پیچیده که جامعه بر او تحمیل میکند ،بهگونها تغییـر مییابـد
که «من» به خود خود ،فاقد ماهیت و ارزش ،تلقی میگردد.
ب .انکار واقعیت :در عور حاکمیت رسـانهها جدیـد ،در رابطـۀ میـان واقعیـت و
بازنمایی آن ،انسان دچار تردیـد میشـود و رسـانهها ذهنیـت او و جهـان پیرامـون او را
بهگونها سرگیجهآور ،از انواع تواویر و نشانهها انباشـته میکننـد و دنیـا او و نحـوۀ
نگرش او به واقعیات را به شکلی بنیادین دگرگـون مـیسـازند (پورخـالقی چتـرود و
زهرهوند.)13 :0617 ،
ج .نسبیتباور و تکثّرگرایی :پستمدرنیسم ،رویکرد نسبیگراسـت .در فلسـفۀ
پستمدرن ،متن ،عهدهدار معنا واحد نیست؛ بلکه در جایگاهی قرار دارد کـه امکـان
برداشت خوانشها و معانی گوناگون از آن وجود دارد.
د .حیرتزدگی :سرگردانی و بیخویشی انسان معاصر و دور از خردباور انسان
مدرن ،راه عقالنیت را بر و بسته ،او را به واد حیرت نزدیک ساخته است.

شعر پستمدرن در ایران
پستمدرنیسم «بر خالف مدرنسیم ،دنیـا شـبیهسـاز شـده اسـت کـه بـه واقعیـت
شباهت دارد؛ امّا واقعیت نیست وآنها به باور خود در جهان تهی از خرد و چنـدمعنایی
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کــه خــود نــوعی بیاعتنــایی بــه دانــش و علــم اســت ،رســیدهاند» (خســرو شــکیو و
یاراحمد  .)36 :0670 ،شاید بتـوان گفـت پسـتمدرن ،جریـانی اسـت کـه بـه خـاطر
طبیعــت هنجــارگریز ادبیــات ،همــواره وجــود داشــته و تنهــا در دورها پررنــگ و در
دورها کمرنگتر بوده است .گاهی به تمام مؤلفهها پستمدرن توجه شـده اسـت و
گاهی به بعضی از آنها« .ایـن عقیـده بـه حـدّ پررنـگ اسـت کـه پستمدرنیسـتها،
بنیانگذار شعر پستمدرن را در زبان فارسـی ،موالنـا میداننـد» (موسـو .)00 :0677 ،
ســیدمهد موســو  ،از بنیانگــذاران غــزل پســتمدرن در ایــران ،در خوــوش شــعر
پستمدرن در مواحبها گفته است« :در دهۀ هفتـاد ،مخووصـاً نیمـۀ دوم آن ،بعـد از
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

آنکه ی ک جریان ناموفقی مثل غزل روایی یا غزل فرم در بین دوستان ایجاد شد ،متوجه
شدیم که غزل به شیوۀ سنتیاش حتی با آوردن کلمات جدید و آوردن روایت ،باز هم
نمیتواند پاسخگو باشد .ما به سراغ شعر رفتیم که از جن

زندگی باشد؛ یعنـی شـعر

سپید و آزاد که وضعیت جامعـه را وانمـود کنـد .قوـد داشـتیم کـه دروغ نگـوییم و از
چشم و لو یار سخن نگوییم؛ بلکه شعر بیاوریم که زندگی امروز در آن نمود داشـته
باشد .ما متوجـه شـدیم کـه بازتـاب جامعـه ،وضـعیتی اسـت بـه نـام غـزل پسـتمدرن»
(موسو  .)07 :0616 ،حسـنلی در میـان مکاتـو و ویژگیهـا مختلـف پسـتمدرن،
زبان شعر آمریکا التین را مؤثرترین شاخه در شعر پستمدرن ایران دانسته اسـت کـه
تقریباً در اوایل دهۀ هفتاد به ایران راه یافت .او شعر را از نظـر مدرنیسـتها یـک بـاز
زبانی میداند (حسنلی .)10 :0677 ،از طرفی ،بسیار از شاعران ،این جریان را فرزنـد
ناخلف شعر سپید میدانند؛ تا جایی که شعر پستمدرن در ایران با استفاده از ررفیتها
و تواناییها شعر آزاد ،وزن و قافیه را نیز دچار تحوّل کرد و بـه بیـان دردهـا انسـان
معاصر با تواویر سورئالیستی پرداخت.
باباچاهی ،از شاعران و نظریهپردازان شعر امروز ،آغـاز برخـی از ویژگیهـا شـعر
پستمدرن را در شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فول سرد» فروغ فرخزاد نشان داده اسـت:
«به گمان من ،آغازینگی فرضی شعر پستمدرن ،نه بـا غیرتقطیعـی شـمردن شـعر بیـژن
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جاللی ،که در گسستهنمایی شعر ایمان بیاوریم به آغـاز فوـل سـرد ،از فـروغ فرخـزاد
قابل تووّر است .این شعر ،شعر غیرتکمرکز است؛ هرچند دقیقاً نمیتـوان مراکـز
چندگانۀ آن را بهطور دقیـق نشـان داد .در هـر حـال ،مرکزگریـز ایـن شـعر ،متمایـل
بهنوعی کثرتگرایی است ،تکثیر و تغییر فضا» (همان.)70 :
اکبر اکسیر ،از نمایندگان شعر پستمدرنیسم ،در مؤخّرۀ شـعرش بـه نـام «بفرماییـد
بنشینید صندلی عزیز» ( ،)0610شعر پستمدرن را چنـین معرفـی میکنـد« :شـعر فرانـو،
شعار نیست؛ نیاز زمانه است ،در دهکـدۀ کوچـک جهـانی ،شـعر کـه بنیـانگـذارش
چوپانی بوده در مثنو که موسا شعر را بـه فغـان آورد ،هـیر ترتیبـی و آدابـی مجـو،
هرچه میخواهد دل تنگت بگو .شعر فرانو ،شعر ترتیوشکن و آداب بر باد بده ،با ایـن
بیت متولد شد و بالید» (اکسیر .)71 :0610 ،او در ادامه میگوید.:
شعر پستمدرن ،بیقید و وزن اسـت؛ امّـا اگـر ناخودآگـاه دارا هـارمونی و وزن
باشد ،ایراد ندارد و زبان محاورها و ساده اسـت ،یـک لـوح فشـرده اسـت ،بـین دو
نیمکرۀ خواب و بیدار و زاییدۀ اعجاز ایجاز است و با متر نویسی در عوـر دیجیتـال
مخــالف اســت (همــان .)010 :کوتاهســرایی ،اعجــاز ایجــاز و گریــز از پرگــویی و
متر نویسی ،ویژگیهایی است که او برا شعر پستمدرن برشمرده اسـت .تیکیـد بـر
کوتاهی شعر ،برآمده از ضروریات عوـر دیجیتـال و سـرعت سرسـامآور اسـت کـه
زندگی و روزمرّگی آن ،بر آدمیان تحمیل کرده است .در پستمدرن ،زبان شعر ،ساده
است ،کلمات سادۀ روزمرّه ،کلماتی که دهن پُرکن نیستند و به لغتنامه نیاز ندارند .بـا
دقّت در مانیفست فکر و مرامنامۀ شعر پستمدرن میتوان ویژگیهـا زیـر را بـرا
این نوع شعر در نظر گرفت:
 شعر پستمدرن ،شـعر کوتـاه و دارا ایجـاز اسـت کـه گـاه در آن معنـا بـه اوجمیرسد.
 کالم چندوجهی و ایهاموار است. -ساده و ملمو

و دارا کلماتی روزمرّه و امروز است.

 -لحظهآفرینی و ترکیوساز و آوردن ترکیوها وارونه در آن به چشم میخورد.
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 شروع یا پایان شـعر بعضـاً بـا تلنگـر و ضـربه همـراه اسـت کـه مخاطـو را غـافلگیرمیکند.
 -عنوان شعر با محور عمود آن ،رابطها معنادار و عیمق دارد.

بررسی مؤلّفههای زبانی پستمدرن در اشعار باباچاهی
معنا و عدم قطعیت
باباچاهی با به خدمت گرفتن زبانی سایهدار ،امکان برداشـت معنـا را بـرا خواننـده
بسیار کمرنگ ساخته ،او را در برزخی میان دو سطح و گاه چند سطح ،مردّد میکند:
وقتی درختها کنار خیابان با من حرف میزنند
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

من به «شما» تبدیل میشوم
«و فکر میکنم که زبان صرفاً برا بیان واقعیت نیست»
ارجاع من به آنچه که شما فکر میکنید نیست
و هرک

میتواند جا مرا عوض میکند در سراسر این متن
(باباچاهی)016 :0671 ،

شاعر ،داللتها صریح خود را به داللتها ضمنی برمیگرداند و بـاز آزادانـۀ
تداعیها را در پیش میگیرد:
تو میتوانی از ته یک سطر
«به اول هر جملها که دلت خواست»
و بعد موهایت را با سرعت در آینۀ تاکسی مرتو کنی
(همان)011 :
شاعر در این بند ،پارها از مورعها را ناتمام گذاشته و مـتن را از معنـا داشـتن دور
کرده است.
شاعران پستمدرن با تیکید بر زبان شعر از طریـق شـورش و سـرپیچی از نظامهـا
میلوف آن ،به آفرینش شعر پرداختند و عمـالً معنـا را از فضـا شـعر خـارج کردنـد و
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بهشدّت با ارجاعی شدن زبان شعر ،مخالفت ورزیدند .باباچـاهی در زمینـۀ معنـامحور
در شعر خود معتقد است« :شـعر امـروز را بایـد بیـرون از قواعـد و اسـلوبها ادبـی و
خارج از آنچه موضوع معرفت (محتوا و معنا) واقع میشود ،ارزشگذار کرد .وریفـۀ
شعر ،نه بیان مفاخرهآمیز مفـاهیم و معـانی کـالم ،بلکـه عمـدتاً عرضـۀ ماهرانـۀ حـ
حــالتی اســت کــه در وصــف نمیگنجــد و گــاه ورا فهــم و در

و

منطقــی ماســت و

اینهمه ،بهکارکرد ویژۀ زبان برمیگردد» (همان .)673 :0611 ،و در مانیفست فکر
خود در مؤخرۀ کتاب نمنم باران ،در بحث «سفید ها و حـذفهایی کـه در مـتن شـعر
وجود دارد» ،معتقد است خواننده اینگونه میتواند در روند آفرینش اثر شرکت کنـد.
در ادامه توضیح میدهد که شاعر با حذف عناصر جمله ،سه هدف را دنبال میکند:
 .0مشارکت خوانندۀ خلّاق در تکمیل معنا شعر؛
 .0پرهیز از تحوّل معنایی حتمی و بستهبند شده؛
 .6تولید محتوا و تمایز زبانی شعر (لوطیج.)30 :0676 ،
بــه نظــر میرســد معنــاگریز  ،از ویژگیهــا اصــلی شــعر پســتمدرن اســت.
پستمدرنیستها معتقدنـد میـان دالّهـا و مـدلولها رابطـۀ یـکبـهیـک وجـود نـدارد.
همچنین این ایده را که متن ادبی ،مقوود واحد ،معنایی یکتا یا وجود واحـد دارد،
رد میکنند .در عوض ،معتقدند هر خواننده ،منظـور و معنـایی جدیـد از مـتن دریافـت
میکند که مختص اوست« .به نظر دریدا ،مدلولی که معنا و مفهوم به آن ختم میشـود،
وجود ندارد؛ معنا در زبان به زنجیرۀ بیانتهایی از داللتها مربوط میشود .ما هرگـز بـه
مدلول نمیرسیم؛ زیرا وااهها تنها به خـاطر تمـایز و تفاوتشـان بـا وااههـا دیگـر معنـا
میشوند؛ بنابراین مرجع ثابت و توقّفگاه مشخوی برا زنجیرۀ معنـایی وجـود نـدارد و
نوشتار ،فرایند نیست که بهمعنا واقعی و عینی داللت کند؛ بلکه نـوعی بـاز اسـت
میان معنا و داللت؛ زیرا متن بهطور طبیعی دارا ابهام و کژتابی است؛ به همـین خـاطر،
رسیدن به معنـا نهـایی و کامـل آن ،امـر غیـرممکن اسـت» (tredinnick,2007:
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نظر باباچاهی بـه شـکاکیت منفـی و همهجانبـه در وجـود معنـا قطعـی و ثابـت در
مکتو پستمدرنیستها ،به «نفی معنا» بدل شـد و امکـان در

محتـوا را از بـیخ و بـن

سست کرد؛ از این رو ،در آثار پسامدرن ،با فرجامها چندگانـه یـا پایـان بـاز روبـهرو
هستیم .دراینباره شاعر نیز گویی متّکی بر این اندیشه توانسـته اسـت عـدم دسـتیابی بـه
حقیقت را به شیوهها مختلف نشان دهد:
خوانندهها حرفها امّا میدانند
ارجاع من به آینۀ روبهرو توست
و هرچه بیشتر منتظرت ماندم
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

متن از معنا شدن پرهیز داشت
از ب

که زیر هر کلمه هر سطر

مؤلف مرده به خواب من آمد
(باباچاهی)71 :0671 ،
شاعران پسامدرن معتقد به «ارجاع به خود» در شعر هسـتند؛ شـعر کـه در خـودش
آغاز و ختم میشود .میتوان این شگرد باباچاهی را که در آن ،چگـونگی شـکلگیر
شعر خود را با مخاطو در میان میگذارد« ،فراشعر» نامید؛ مثالً آنجا که گفتـه اسـت «و
فکر میکنم که زبان صرفاً برا بیان واقعیت نیست /ارجاع من به آنچـه کـه شـما فکـر
میکنید نیست» (همان .)016 :شاعر معتقد است اگر این حذفها و عـدم قطعیـت معنـا
پدیدآورندۀ لذت باشند ،جایی برا چونوچراهـا غیـرالزم بـاقی نمیمانـد و حـذف
یک یا چند فعـل یـا عبـارت ،ایجـاد و تعلیقهـا ناگهـانی در یـک صـحنه و سـرانجام
اجراها ماهرانۀ زبان ،هرگونه حذف و عـدم القـا معنـی را در شـعر توجیـه میسـازد
(همان .)661 :0611 ،پاشیدگی معنا و در حقیقت ،بیمعنایی را میتوان در این سـطر از
شعر باباچاهی دید:
ا عک

پارهپاره

با چشمها تیره و بعداً که رد پا تو
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با دهن پیش از این و از این ب
که هر دقیقه اسم تو را
نه اصالً
تو حق اینکه کارد بر گلو کسی
یا مثل رودخانها که جسدها کاغذ از دوردست به دریا
در خواب هم اجازه ندار که سایۀ شمشیرت را
گیم ادا زندگی هست و
از اینجور کارها
(همان)11 :0671 ،
شاعر ،جریان شعر را در بیشکلی مطلق جستوجو میکند و بر این باور اسـت کـه
پ

از درهم ریختن اجزا و هستی شعر ،از دل عدم قطعیت معنـا ،شـکلی جدیـد بیـرون

حسـی شـعر
ّ
میآید؛ جمالت بیمعنایی که به نظر شاعر میتوانند عمیقترین لحظـهها
را بازتاب دهند.
پریشانگویی و بازیهای زبانی
گرایش به زبان شـفّاف و صـمیمیگفتار در شـعر پستمدرنیسـم ،همـواره ناشـی از
داشتن عالقه به ارتباط صمیمی با مخاطبان نیسـت ،بلکـه در بسـیار از مـوارد ناشـی از
خشــک شــدن ریشــهها زبــان و ادبیــات کهــن در ذهــن و زبــان ســردمداران ادبیــات
پستمدرن است .به عبارت دیگر ،در گنجینۀ ذهنی و زبانی شـاعرانی چـون باباچـاهی،
دیگر مجالی برا رهور و بروز زبان پرطنطنـه و بافخامـت قـدما نیسـت .ویتگنشـتاین،1
فیلسوف اتریشیتبار ،در باب زبان و نقش آن ،دو نظـر متمـایز را مطـرح مـیکنـد .و
ابتدا با ارائۀ نظریۀ توویر زبان ،معتقد اسـت زبـان ،ابـزار واقعنماسـت کـه واقعیـت
امور را به توویر میکشد؛ امّا در مرحلۀ بعد ،این نظریه را رد کرده ،بهجا آن ،نظریـۀ

1. Wittgenstein
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باز ها زبانی را مطرح میکند .به عقیدۀ و  ،زبان ،مـاهیتی پیچیـده دارد و نمیتـوان
آن را طبق یک الگو ساده توضیح داد (ندرلو.)17 :0671 ،
زبان یکی از شاخصترین عناصر سبکی هر شاعر یـا هـر دورۀ شـعر اسـت کـه از
طریق آن ،عناصر صور و محتوایی شعر قابل بررسی است .زبان یک شاعر ،بیانگر آن
نظام بیانی است که او را از کل زبان ملّی خود برمیگزیند و تمهیدات آوایـی ،نحـو ،
توویر شعر خود را بر اسا

و به اقتضا آن نظم میبخشد (طاهر .)01 :0611 ،

شاعران پستمدرن برا بیـان اندیشـهها خـود ،از ترفنـدها زبـانی خـاش بهـره
گرفتهاند .اسا

این ترفندها شکست قواعد زبانی و بـه نـوعی هنجارشـکنی در گسـترۀ
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زبـان اســت« .مــتن ،پهنــۀ باز هــا زبــانی بیشـمار اســت .معنــا در ایــن باز هــا نقــش
سازندها ندارد؛ قاعدها است که هر باز ارائه میکند یـا نتیجـها اسـت حاصـل از
آن .تیکید فالسفۀ پستمدرن به زبان که ادّعا میکننـد چیـز ورا آن وجـود نـدارد،
در عالم هنر ،سوءفهمهایی به وجود آورده است؛ تا جایی کـه بعضـی از هنرهـا بـهویژه
شعر را نوعی باز زبـانی میداننـد» (خلیلـی .)7 :0676 ،از دیـدگاه پستمدرنیسـتها،
آنچه در شعر اهمیت دارد ،خودِ زبان است؛ «از ایـنرو ،در اینگونـه شـعر ،توـرّف در
نحو ،تورّف در عرف بیان ،ایجاد تعلیق در جملـهها ،جملـهها نیمـهتمام ،سـرپیچی از
ایجازها تعریفشده و ...در شعر ،باز با زبـان یـا بـاز زبـانی ،جانشـین قـدرتها
بالغی زبان میشود و قدرت زبانی نیز تعریف جدید مییابد» (باباچاهی.)071 :0673 ،
او کجاییها و کجاها
مساحت راه چه یک شو کیلومتر
چه هزار و یک شو کیلومتر
در تاریکی البته برا دیدن جرقها
مواد منفجرها هست
وقتی هیر هیر را ترجیح میدهی به همهچیز
چاه برا بعدها پیدا شدنت چراغ بامعنایی است
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و پنجرۀ رو به ماه
مرگ فجیع رؤیاها تو
(همان)07 :0670 ،
ایــن بخــش از جــوهرۀ زبــان در شــعر پســتمدرن باباچــاهی ،مربــوط بــه طبیعــت
شیزوفرنیک شعر اوست؛ نوعی نگارش هذیانگونه با پراکندهنویسی و عـدم تسـلّط بـر
محور همنشینی و جانشینی و جابهجایی سـریع صـحنهها و همنشـینی صـحنهها رـاهر ًا
بیربط و گریز از هستۀ مرکز کالم و در مجموع ،زبانپریشی.
پا اگر بگذاریم به فرار
میگویند شیطان زیر پوست کلماتی رفته که
دوروبر او را
و چند مرد سفیدپوش گرفتهاند سفت و سخت مرا
و قاچ قاچ که میشنویم
عین پرتقالها که از طرف تو
در بشقابها تمیز تیمارستان بعداً
سفت و سخت پادرمیانی میکنی
تو
(همان)11 :0676 ،
شاعر ،مرز بـین جنـون و شـعر قائـل نیسـت .زبـانی کـه از حافظـۀ پریشـان شـاعر
برخاسته ،در حقیقت شورشی است علیه زبان.
بعداً که فهمیدیم دنیا را کامالً آب برده
و مردهها به سینه فقط میزنند سنگ قبر خودشان را
در تاکسی را خیلی محکم میبخشید
و مطمئن که شدیم چشمانمان را بستیم و به ترکستان که نمیرویم
قهوۀ تر
کیک چطور
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و دود از کندۀ شومینه بلند میشود
ا خدا بارون ببار
روز ببار شو ببار
(همان)77 :
شـاعر ،آشـفتگی زبــان را میسـتاید .و معتقــد اسـت« :باز هــا زبـانی ،جانشــین
قدرتها بالغی زبان میشـود و قـدرت زبـانی نیـز تعریـف جدیـد مییابـد» (همـان،
 .)071 :0673البته شاید یکی از عوامل بحران مخاطو در شعر پستمدرن و انتقادهـا
فراوان از این جریان ادبی ،استفادۀ نامتعارف از باز ها زبانی باشد .عنوـر روایـت از
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

شعر مذکور حذف شده ،سبو سست شدن شـکل درونـی شـعر گردیـده اسـت .زبـان،
پریشان است و نزدیک به زبان گفتار .نادیده گرفتن محـور همنشـینی بـه بهانـۀ شـرکت
دادن مخاطو در تولید و بازآفرینی معنا ،شعر را به مرز معمّا رسانده است.
وقتی که دور میشود
از دور دور میشو از دورتر
(همان)011 :0671 ،
زبــان در ایــن شــعر ،ماننــد یـک نمونــۀ نیمــایی یــا کالســیک ،از ســازوکار منطقــی
برخوردار نیست ،روایت خطی در زبان وجود ندارد و پیش از آنکه شـبیه زبـان شـعر
باشد ،پریشانگویی و هذیان را به یاد مخاطو میآورد .البته شاعر بـا ایـن شـیوه ،وجـه
زبانی شعر خویش را تشخّص میبخشد تا خواننده به زبان بیشتر توجه کند.
من اینجا را
«تا تو بیایی -آمدها  -خواهی آمد»
جارو که نه /امضا میکنم
و نمیمیرم
(همان)006 :0670 ،
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دستغیو در توضیح و شرح شـگردها پستمدرنیسـتی در اشـعار باباچـاهی معتقـد
است شگردهایی که و در سرودن اشعار جدیـد خـود  -اشـعار پسـتمدرن -بـه کـار
برده است ،هم از نظر معنا و هم از نظر محتوا و زبان و فرم و طرز اجرا ،با اصول مکتـو
پسامدرنیسم همخوانی دارد« .پیداست که او بر بسیار از متون ادب کالسیک اشـراف
دارد و تمهایی که در آثار عطار ،مولو  ،حافظ و سعد  ،پایـۀ گفتمانهـا مجـاز و
واقعی این شـاعران بـوده اسـت ،در شـعر و دومرتبـه ر مینمایـد و بـه نـوعی بـاز
پستمدرنی درمیآید» (دستغیو.)16-10 :0617 ،
اتفاق نیفتاد ،کلید بی در در بی باز
شکارچی بیآهو
(باباچاهی)011 :0676 ،
بدین ترتیو ،شاعر سعی دارد با رفتار کامالً غیرمتعارف با زبان ،نقش ارجاعی
آن را کمرنگ و گاه محو کند تا شریعت و رسالت زبان برمال شود و راه برا کشف
معانی متفاوت هموار گردد .زبان شعر باباچاهی در عین سادگی ،دشوار است .ایجاز
ل میرسد و همین مسئله ،فضا شعر را مبهم میسازد؛
زبانی او گاه به ح ّد ایجاز مخ ّ
تا جایی که ساخت زبان از وجه ادبی خود فاصله گرفته ،به شیوۀ گفتار نزدیک
میشود؛ ولی در همین زبان گفتار نیز نادیده گرفتن قواعد صرفی و نحو و برهم
ریختن محورها جانشینی و همنشینی کلمات به بهانۀ شرکت دادن خواننده در تولید
و بازآفرینی معنا ،سبو میشود پارههایی از اجزا ضرور کالم حذف شود.
از حادثه در حال وقوع
افقها را درهم میآمیز
و با نگفتن اینکه چرا
قوطی کبریتی را
(همان)000 :0670 ،
البته اگر قرار باشد «شاعر ،تنها ابزار ارتباطی خود بـا خواننـدگان فرضـیاش ،یعنـی
زبــان را درهــم بش ـکند و راه را بــر هرگونــه تفــاهم دوســویه مســدود نمایــد ،شــعر از
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اساسیترین رسالت خود باز میماند .عمـل نوشـتن ،متضـمّن همبسـتگی دیالکتیـک بـا
خواندن است و هنر وجود نـدارد ،مگـر بـرا دیگـر و از طریـق دیگـر » (طـاهر ،
 .)07 :0611به این ترتیـو ،تکلیـف زبـانی کـه بهشـدّت از هنجارهـا ادبـی دور شـده
است ،مشخص میشود.
نحوگریزی
یکی از ویژگیها شعر پستمدرن ،گسستها و گریزها نحـو اسـت« .برخـی
شاعران در شعر و ادب پستمدرن ،به قول نیچـه ،1گـلآلود میشـوند تـا عمیـق جلـوه
کنند .آنان ساختار و روابط زمان و نحو را بههم میریزند و ساختی مشکل و دیریـاب و
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پیچیده میآفرینند تا خواننده تووّر کند با شعر عمیق مواجه است» (علیپـور:0677 ،
 .)07نظریۀ « زبانیّت» براهنی در شکلگیر و رواج این مؤلّفه بیتیثیر نبـود کـه در آن،
زبان از معنا آزاد میشود تا زیبا شود .سطح زبان و یا رویـۀ بیرونـی آن ،گـاهی تـا حـدّ
اعجاز ،زیبایی میآفریند (باباچاهی.)017 :0616 ،
آنچه باباچاهی را در حیطۀ «نحو پریشان» قرار میدهد ،تظاهر به نوعی جنـون اسـت
که در نوشتار و گفتار راو و شخویتها شـعر متجلّـی میشـود .بـه عبـارت دیگـر،
بخش عمدها از شعرها باباچاهی ،مشمول نوعی نگارش اختاللـی اسـت کـه در آن،
نحو و ساختار جمله ،سالمت خود را از دسـت میدهـد و طبعـاً نظـام معنـایی شـعر کـه
تابعی از نظام زبانی آن است ،دستخوش اختالل میشود .در نقـد و نظرهـا باباچـاهی،
این نوع نگارش ،بـا ارجـاع بـه نظریـهها پسـتمدرن غربـی توجیـه و تبیـین میشـود.
باباچـاهی بــر ایــن نکتــه تیکیــد دارد کــه «مجنوننویســی» و گریــز بــه «نحــو پریشــان» و
پیامــدها آن در شــعر ،ارتبــاطی بــا شــطحیات عرفــانی نــدارد و بیشــتر از نظرگاههــا
فلسفی -هنر غرب متیثر است« .مجنوننگار در شعر پسامدرن ،به گمان من بـیش از
آنکه متکی به سنّت یا سابقۀ عرفانی در شعر کالسیک فارسی باشد ،معطوف بـه تـذکّر
و یــا تیکیــد برخــی از فالســفۀ متــیخّر ،بــهویژه فوکــو اســت» (همــان.)011 :0610 ،
1. Nietzsche
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مجنوننگار در شعر باباچاهی ،یکی از زمینهها اصلی بروز «نحو پریشان» اسـت کـه
به شخویت شیزوفرنیایی شعرها او برمیگردد؛ شعرهایی که به نظر میرسد از زبان و
نگاه راو یا شخویتی مبتال به جنون سروده شده است.
از تو چه پنهان
که گاهی از تو
پیش از خودم
و از تو چه پنهان
نکند راست بگویند
که او را نیز
با دستها خودت
زیر بوتۀ گل سرخی
و پیرهنش را هم
به کالغی
که همیشه کالغ
(همان)06 :0671 ،
وقتی شاعر ،عناصر نحو را بهصورت پراکنده در بافت شـعر وارد میسـازد ،قوـد
دارد به نوعی در شکلها هنر پیش از خود نوآور کند؛ امّا گاه توجـه افراطـی بـه
این اَشکال ،به دلیل فقدان اندیشه و تفکّر عمیـق در بـین شـاعران پسـتمدرن ،بحرانـی
جدّ را رقم زده است .گلدمن 1معتقد است« :ساختار ،یعنـی نظـام .در هـر نظـام ،همـۀ
اجزا به هم ربط دارند؛ به صورتی که کـارکرد هـر جـزو ،وابسـته بـه کـل نظـام اسـت»
(گلدمن.)7 :0637 ،
ســاختار نحــو مش ـوّش و پیچیــدۀ اشــعار پســتمدرن ،بــهویژه در ســبک شــعر
باباچاهی ،سبو گسستگی شکلها و ساختها شعر شـده اسـت .در شـعر یادشـده،
عناصر پراکندها از نحو در کنار یکدیگر قـرار گرفتهانـد؛ عناصـر کـه یـک حادثـۀ
1. Goldmann
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ذهنی درهم ،آشفته و نامنسـجم را روایـت میکننـد .هنـر پسـتمدرن ،بازتـاب مسـتقیم
نابســـامانی عوـــر بعـــد از مدرنیســـم اســـت؛ بـــهطـــور کـــه بســـیار از مؤلّفـــهها و
پریشانگوییها انسـان عوـر در آن انعکـا

یافتـه اسـت .شـعر باباچـاهی ،مانیفسـت

صریح و ترجمان حقیقی از انسان عور حاضر است .وااهها شعر در کنـار چیـدمان و
نحو درهم و آشفته ،تلخاندیشی ،تردید و ناامید را با غلظت شـاعرانه نشـان میدهنـد.
شاعر در شیوۀ ارتباط با مخاطو ،زبان را در خدمت زبـان میدانـد؛ از ایـن رو ،نحـو او
آشفته است .نمونها دیگر از این نحو آشفته و درهم را در این شـعر میتـوان بـهخوبی
مشاهده کرد:
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

کنار این ساعت
ساعت که بایستم فقط ایستادهام
«گنجشکها تو کجایی ولی هنوز نمردهاند»
(باباچاهی)710 :0676 ،
عبارت «گنجشـکها تـو کجـایی ولـی هنـوز نمردهانـد» ،نمونـها دیگـر از ایـن
اختالالت نحو است که بر اثر حذف بخش یا بخشهـایی از جملـه ،نحـو منطقـی آن
برهم خورده است .شاعر معتقد است ننوشـتن بخشـی از معنـا و اخـتالل در نحـو و بُعـد
رسانگی و ارتباطی شعر ،تالشی عامدانه است تا نقش ارتباطی زبان را کمرنگ سـازد و
خواننده را در فرایند خوانش شعر سهیم کند (همان .)661 :0611 ،نحـو پریشـان اشـعار
پستمدرن باباچاهی ،پیامد عمده دارد و آن ،ایجاد نوعی «سپیدنویسی» اسـت .آنچـه
باباچــاهی ،آن را «سپیدنویســی» مینامــد ،حــذف ناگهــانی و بیقرینــها اســت کــه
مجموعها از جمالت ناتمام را پدید میآورد که بـه نوبـۀ خـود ،نـوعی شالودهشـکنی
است؛ جریان هنر آزاد و پویایی که هنرمند بـه کمـک آن سـعی دارد از روزمرّگـی،
تقلید و تکرار خالصی یابد ،هرچند «شعر در بستر گریز از نحو زبان معیار خلق میشود
تا بتواند به برجستهساز و تولید زیبایی دست یابد .این امر با توجه به امکانـات نحـو
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هر زبان و حوزۀ اختیار و انتخاب در آن ،دشوارترین و محدودترین نـوع آشـناییزدایی
است» (شفیعیکدکنی.)61 :0631 ،
«در خواب هم اجازه ندار که سایۀ شمشیرت را»
گیم ادا زندگی هست و
از این جور کارها
(باباچاهی)11 :0671 ،
چنانکه در سطر اول مشخص است ،نحو و ایجاز موجود در آن ،اولین چیز است
که خواننده را به خود جذب میکند.
که او را نیز با دستها خودت چال چال
زیر بوتۀ گل سرخی
و پیرهنش را هم
به کالغی
که همیشه کالغ
(همان0670 ،الف)301 :
در این سطرها ،فعل جملهها حذف شده است تا خواننـده بـا خالقیـت ذهنـی خـود،
فعلی برا جمله بیابد و در آفرینش متن سهیم باشد.
جهنّم از تو حذر میکند
ب

که تو از باغ دیگران سیو کال و
انار تر

ب

که به بام و آن کبوتران نامهرسان را
(همان)360 :

باباچاهی در کتاب بیرون پریدن از صف ،دلیل این حذفها را چنـین توجیـه کـرده
است « :وقتی کارکرد زبان شعر ،ح

و حالتی واضح یا مـبهم در خواننـده پدیـد آورد

که تقارنی با معنا عام الهام داشته باشد ،با لذّت یک متن هنر روبـهرویـیم .اگـر ایـن
حــذفها پدیدآورنــدۀ لــذّتی باشــند ،جــایی بــرا چــونوچراهــا غیــرالزم بــاقی
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نمیگذارند .حذف یک یا چند فعل یا عبارت ،ایجاد تعلیقها ناگهانی در یک صحنه
(بند) و سرانجام اجراها ماهرانۀ زبانی ،هرگونه حذف و تعلیق را در شـعر توجیهپـذیر
میسازد» (همان.)661 :0611 ،
با مداد نوشتن بنوی
«با سرعتی از بیشتر بنوی »
(همان)0167 :0676 ،
در این جمله ،ارکان و اجزا آن جابهجا و متمّم از جمله حذف شده اسـت؛ یعنـی
جمله باید اینگونه نوشته میشد:
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

«با سرعتی بیشتر از من بنوی »

در دستور جدید ،یعنی دستور نقشگرا  ،هالید  1بر آن است که حذف ،پدیـدها
نحو است و وسیلها برا اجتناب از حشو .بـه عبـارت دیگـر ،حـذف همـان ناگفتـه
گذاشتن یک یا چند عنوـر اسـت (کاووسـینژاد .)011 :0673 ،بـه نظـر میرسـد ایـن
حذفها تمهید برا تعلیـق معناسـت .در تعریـف تعلیـق آوردهانـد« :حـالتی تـو م بـا
بالتکلیفی و انتظار که خواننده یا بینندۀ اثر به دلیل اشتیاق به آگاهی از پایان ماجرا بدان
دچار میشود» (انوشه .)610 :0610 ،تعلیق از عناصـر روایـت در داسـتان اسـت؛ امّـا بـه
نوعی با شعر ،بهویژه شعر پستمدرن ارتباط دارد .ترفند شاعرانها که در فرایند انتقـال
پیام توسط باباچـاهی صـورت گرفتـه اسـت ،بـهخوبی منجـر بـه نـوعی سـفیدخوانی یـا
بازتولید معنا میشود و حتّی ممکن است چندین حالت و معنا را برا پایان یک تعلیق،
پیش رو خواننده بگذارد .تعلیقها شعر در اثر انحراف از زبـان و کـارکرد ارتبـاطی
آن ،به قود جلـو نگـاه خواننـده بـه خـود زبـان بیشـتر صـورت میگیـرد؛ شـگردها
برجستهساز که معنا و مفهوم را در ذهن خواننده به تیخیر میانـدازد .از سـو دیگـر،
این پریشانی نحو  ،بهوجودآورندۀ نوعی ابهام است .در نظریهها ادبی جدیـد ،ابهـام

1. Halliday

باباچاهی و مؤلّفههای زبانی شعر پستمدرن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21

نهتنها نکوهیده نیست ،بلکه اگر موجو کوشش ذهنی مخاطو برا دریافت جنبـهها
زیباشناسانۀ متن شود ،باارزش و هنرمندانه است.
سراشیبیها این طور را
خا

تازه این طور را

و چند شاخه گل این طور را
تو که عجله ندار
(باباچاهی)001-007 :0671 ،

جنبههای زیباییشناسی و رتوریک
با مطالعۀ اشعار پستمدرن در دو دهۀ اخیـر ،بـه نظـر میرسـد شـاعران پسـتمدرن
چنــدان اعتقــاد بــه جنبــهها رتوریــک و زیباییشناســی اشــعار خــود ندارنــد« .شــعر
پستمدرن ،شعر شکست فراروایتهاست» (رضویان و خلیلی .)01 :0676 ،روایتها
زیباییشناسی در این اشعار ،چندان مورد توجه شاعر نیسـت .شـاعران بـا بیتـوجهی بـه
مبانی زیباییشناسی سنّتها و قراردادها ادبی ،راهی تازه در پیش میگیرنـد .شـاعر
مانند باباچاهی ،بهعنوان یکی از سردمداران این مکتو ،در ساختن و بهکارگیر صـور
خیال بهعنوان جوهرۀ اصلی شعر چندان اهتمامی نمیورزد .در واقع ،معناگریز و نحـو
پریشان ،فراروایتهایی را به وجـود مـیآورد کـه در نهایـت ،زبـان ،کـانون اصـلی آن
است؛ نه جنبهها زیباییشناسی و صور خیال.
«تیکیــد بــر توــویرمحور در شــکل اســتعاره ،تشــبیه و نمــاد و اســتفادۀ بیرویــه از
صــفتها توویرســاز ،از ویژگیهــا شــعر غیرنیمــایی و نیمــایی اســت؛ امّـا شــاعران
پسانیمایی همچون مدرنیستها و فرمالیستها رو  ،با اسـتعارهپرداز  ،میانـۀ خـوبی
ندارند و به دلیل اشباعشدگی شعر معاصـر از اسـتعاره و تشـبیه ،امـور ذهنـی را بـه مـدد
کارکردها زبان شعر ،عینی و قابـل رؤیـت میسـازند و بـه عناصـر کـه نشـاندهندۀ
ارزشهـایی ثابــت هســتند ،بیعالقهانــد .بــازگویی زبـانی در شــعر پســانیمایی ،نــه قاتــل
ذخیرهها فرهنگی لغت ،بلکه عامل به تـیخیر انـداختن معنـا و در نتیجـه ،خیـالانگیزتر
ساختن آن است» (باباچاهی .)00 :0671 ،باباچاهی ،عدم توجه به صـور خیـال ،اسـتعاره
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و ...را بــرا توجــه مخاطبــان بــه معنــی ،بــهعنوان یکــی از کارکردهــا اصــلی شــعر
پستمدرن معرفی کرده اسـت و ایـن نـوع سـرایش را بـرا لـذّت بـردن هرچـه بیشـتر
مخاطو از زبان و معنا الزامی میداند.
با جا آنکه پرت کند از پشت بام
خودش را
با احتیاط از پلهها پایین میآمد
قدر درنگ کرد
بعد
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

در و دیوار و سقف اتاقش را
به شکل عجیبی رنگ کرد
(همان)07 :0670 :
و نیز:
غرق نمنم باران
یا که همین طور منتظر چیز است
(همان)01 :0671 :

نقد خردگرایی و تالش برای وجودشناسی
یکی دیگر از شاخوهها مهم اشعار پستمدرنیسم ،نقد خردگرایی دنیا مدرن و
پیشامدرن است .پسامدرنیسـتها بـا نفـی هرگونـه قطعیـت ،بـر ایـن باورنـد کـه دوران
زمامدار عقل که معیار و مرجع قضاوتها انسـان مـدرن اسـت ،بـه پایـان رسـیده و
دیگر نمیتوان با تکیه بر عقل و خرد ،باور انسان مدرن را به محک ارزیابی و قضـاوت
گذاشت .باباچاهی در برخی از اشعار خود به موضوع پایان یـافتن سـیطرۀ عقـل و خـرد
در دوران معاصر اشاره دارد .یکی از بهترین اشعار که به این موضوع پرداخته است:
یادت باشه
ما به تو فرمان دادیم
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گفتیم بشود
کاشف یک قاره شد
آخه اونها قرار بود بترسند
سر ساعت قرار بود
این ور قرن بیستم
(همان)630 :0670 ،
باباچاهی در این شعر ،زوال خرد را در دوران معاصر در قالو عبارت «ایـنور قـرن
بیستم» نشان میدهد .شاعر به کمرنگ شدن خرد اذعان دارد؛ امّا نـه آن را میپـذیرد و
نه رد میکند.
هیرها حسی آغاز میشود
بشقابها پر از هیر
کاردها هیرخور
این هیرها به هیر خداحافظی خیلی مربوط است
(همان)00 :
رسیدن به هیچی و پوچی انسان پسامدرن ،نفی گزارهها منطقـی و عقالنـی جهـان
مدرن است که در قطعۀ «همین هیرها» ،نفی عقل و منطق و رو آوران به پوچی دنیـا
واهی تکرار میشود .جامعۀ انسانی در شرف از هم پاشـیدن اسـت و شـاعر بـرا جمـع
کردن «استخوان»ها افراد که با پیر و مهره بههم وصل میشوند ،تالش میکند:
جهان مگر از یک انفجار عظیم ناشی نشده
تالش من اینکه استخوانها ترا جمعوجور کنم
چشمانت را در حدقه جا بدهم
و اعضا دیگرت را در سر جا خودشان پیر و مهره کنم
(همان)011 :
نوعی شک معرفتشناسی به امور ،موجو میشود شاعر ،خردمحـور را مـدّ نظـر
نداشته باشد و مبهوت «هیرها» خود و اطرافش شود:
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گیج هیرها خودش شده بود
دورتادورش را گرفته بودن همین هیرها
هیرها پروانها  ،پرستویی
هیرها برخی که مدرسهها تعطیل نمیشود
اولین بار که دیدمش هیر هیر بود
هیرِ هیر ،بهتر از هیر است
(همان)00-00 :
البته نسبیگرایی ،پلورالیسم و گسستگی زبانی ،بـه ایـن خردسـتیز  ،بسـیار کمـک
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

میکند .نفی خرد ،تالش پستمدرنیستها برا شناخت هستی است .از دیدگاه دیوید

الج« ،1درونمایۀ اصـلی آثـار پسـتمدرن ،تالشهـا هستیشـناختی یـا وجودشناسـی
است؛ امّا بهطور کلّی ،علم هسـتی در برابـر کوشـشها بیاختیـار انسـان بـرا تفسـیر
کائنات ،مقاومت میکند» (زمانی و رضایی.)010 :0673 ،
وزن شعر
در جریان شعر پستمدرن ،وزن نیمایی و وزن عروضی ،چنـدان مـورد توجـه قـرار
نمیگیرد .براهنی ،شعر پستمدرن را «شعر نویی میداند که از نو نوتر اسـت» (براهنـی،
 )017 :0671و معتقد است لزومی ندارد در آن ،وزن نیمایی همواره مـورد توجـه قـرار
گیرد .گذشته از شعرها موزون و اولیۀ باباچاهی که در قالوها کالسـیک و نیمـایی
سروده شدهاند ،اغلو اشعار و نه وزن عروضی دارند و نه وزن نیمایی ،مخووصـاً در
اشعار متیخّر ،مانند «پیکاسو در آبها خلـیج» و « فقـط از پریـان دریـایی زخـم زبـان
نمیخورد».
با هم بیرون سفید به چه کسی تحویل بدهم
کشتۀ خود را
1. David Lodge
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گوشمالی و صدف که غریبه نیستند
(باباچاهی)00 :0670 ،
باباچاهی به ترکیو اوزان مختلف و بهرهگیر از زبان سادۀ امروز  ،بیشـتر تمایـل
دارد .او معتقد است این شیوه ،صدا شعر را رساتر میکند و زبان را بیشتر و برجستهتر
نشان میدهد .اغلو اشعار که در مجموعۀ نمنم باران نیز آمدهاند ،چندوزنی هستند و
با عباراتی ناموزون در کنار هم قرار گرفتهاند:
وقتی درختها کنار خیابان با من حرف میزدند
من به شما تبدیل میشوم
و فکر میکنم که زبان
صرفاً برا بیان واقعیت نیست
(همان)11 :0671 ،
بخشی از این اندیشه در جریان شعر پستمدرن ناشی از این تفکر بود که شاعر باید
از هرگونه وابستگی به سنّتها و پیشینۀ این سرزمین ،دور باشد وگرنـه داغ کهنگـی بـر
پیشانی شعر او زده خواهد شد.

اطناب
در شعر پستمدرن ،مانند شعرها س ّنتی ،اطناب دیده نمیشود؛ امّا موارد را
میتوان یافت که به اطناب یا درازگویی منجر میگردد .یکی از جاهایی که شعر به
اطناب و درازگویی نسبی کشیده میشود ،آنجاست که لحن شعر ،دارا بیان روایی
میگردد .این ،از دیگر مؤلفهها مهم شعر باباچاهی است.
در شعر از مجموعۀ پیکاسو در آبها خلیج فار  ،در تمام روایت شـعر ،یـک
شخویت وجود دارد که به شیوها نمایشی در اپیزودها مختلف ،متکثّر و چندالیه به
ایفا نقش میپردازد؛ شخویتی که هم پزشک اسـت و هـم بیمـار ،میمیـرد و بـر سـر
گور خود دستهگلی میبرد و به مالقات خود میرود:
سرم را تکان دادم و بلند شدم از جا
من مرده بودم

 32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و چرا که نه البته
مریض بعد
و من برمیدارم گوشی را
خوبم عالی که نه
 ...و تمام تختخوابها بیمارستان
من مردۀ تو بودم
(همان)17 :0670 ،
فراشعر
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

در شعر باباچـاهی ،گـاه بـه گزارههـایی برمیخـوریم کـه شـگردها شـعر را افشـا
میکنند؛ یعنی شعر ،چگونگی شکلگیر یا شـگردها ویـژۀ خـود را بـا مخاطـو در
میان میگذارد .این شاخوه را میتوان «فراشعر» نامید (لوطیج .)37 :0676 ،گزارههایی
که به افشا شگرد شعر میپردازند ،در محـدودۀ «خودارجـاعی» قـرار دارنـد؛ یعنـی
بیرون از متن ،موضوعیت ندارنـد و در نهایـت ،بـه عناصـر و قواعـد درون مـتن ارجـاع
خواهند داد.
تو در تمام متنها قدیم و جدید
صورت مهآلود دار
«تیویل متن هم که یقیناً به نمرۀ عینک ما مربوط است»
تازه نه رنگ چشمها تو میشود و نه...
«متن از معنا شدن پرهیز داشت
از ب

که زیر هر کلمه هر سطر

مؤلف مرده به خواب من آمد»
(باباچاهی)71 :0671 ،
پانوشت
 -تفاوت شماتیک بین مکتو مدرنیسم و پستمدرنیسم (نوذر )763 :0677 ،
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مدرنیسم

پستمدرنیسم

رمانتیسم

فرافیزیک -دادائیسم

فرم

ضدّ صورت
باز  ،تفریح ،لذّت ،شان

قود ،غایت ،هدف
طرح ،نقشه

بینظمی ،هرجومرج

سلسلهمراتو

فرسودگی ،سکوت

چیرگی

روندکار ،اجرا کار ،رخداد

موضوع ،هدف

مشارکت و پیوستن

آفرینش ،کلیتبخشی

عدم و نابود  ،ساختارشکنی

حضور (بود)

غیو

تمرکز

پراکندگی

نوع (اانر)

متن ،درونمتن

تیپ

تلوّن

ماورا

طنز

پارانویا

شیزوفرنی

نتیجهگیری
از نیمۀ دوم قرن بیستم ،جنبشی در عرصۀ هنـر ،فلسـفه ،سیاسـت و ادبیـات در اروپـا
آغاز شد که به جنبش پستمدرنیسم شهرت یافت .جنبش پستمدرن ،نگرشی سرشـار
از شــور و جنــون بــه زنــدگی ،در برابــر نگــاه ســرد و خردمندانــه و ریاضــیوار عوــر
مدرنیسم ،نسبت به انسان و جامعه بـود .جریـان شـعر «پسـتمدرن» از دهـۀ هفتـاد در
ایران مطرح شده ،از طریق الگوبردار از اشعار و نظریهها ادبی غربی به وجود آمـد.
اصول و مؤلّفهها این جریان ،بهصورت غالو ،در تضـاد و تعـارض بـا مؤلّفـه و سـنّت
مدرن و پیشامدرن است .شعر این مکتو ،جریانی زودر

بود که با وانهادن زبان فخیم
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ادبی ،عینیگرایی ،روایتها طوالنی ،توجه به اصل زبان و وانهادن معنـا و یـورش بـه
ساختار نحو برا دیریاب کردن پیام شعر و شـریک کـردن مخاطـو در آفـرینش
معنا ،بیتوجّهی به اوزان عروضی و پارها دیگر از مؤلّفـهها ،حرکتـی تـازه در جریـان
شعر معاصر پدید آورد .شعر باباچاهی را میتوان نمونها کامـل از جنبـههـا زبـانی
ایــن جریــان دانســت .س ـیّالیت و مــرگ ســلطۀ مطلــق معنــا ،ســرعت در عــین اطنــاب،
ساختارشکنی در نحو و توجه بیش از اندازه به عنور زبان ،از مؤلّفهها اصلی شعرها
پستمدرن و است .در شعر باباچاهی ،مؤلّفهها سیّال و قابل انعطاف ،حقیقتباور
و نسبیتگرایی ،بیوزنی و وزن ،مرزآلودگی و معنـا را بـا بررسـی اصـول سـاختار و
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

محتوایی اشعار و میتوان بیان کرد.
بنابراین ،با توجه به اینکه رویکـرد پستمدرنیسـم در میـان شـاعران ایرانـی ،بـهویژه
شاعران نوپرداز ،هنوز چندان جا نیفتاده و علی باباچاهی ،یکی از شاعران پیشرو در ایـن
حوزه است ،بررسی شـعر او و نشـان دادن ویژگیهـا زبـانی پسـتمدرن در شـعر او،
میتواند از یک نظر ،جایگاه او را در این زمینـه نشـان دهـد و از جهتـی ،بـرا مقایسـۀ
کارها او با دیگر شاعران پستمدرن راهگشا باشد.
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