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  جريان شناسي شعر دهه هفتاد

  .صفحه 473چاپ اول، . 1394سخنوران، : تهران. وند سعيد زهره

    1قدسيه رضوانيان

  

نوشتة دكتر سـعيد زهـره  "هاي نو در شعر دهه هفتاد نابررسي جري"با عنوان فرعي  جريان شناسي شعر دهه هفتادكتاب 

هاي نـو در شـعر  بررسي جريان: گرايييك دهه تجربه"گفتة مؤلف در شناسنامة كتاب يكبار با عنوان وند است كه بنا به 

  .به چاپ رسيده است 1394توسط انتشارات سخنوران در سال  "دهه هفتاد

طور خاص آنچـه از آن بـا عنـوان  بي ترديد اين اثر، يكي از قابل اعتناترين آثار موجود درباره شعر دهه هفتاد است و به 

اي نيازمند تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است؛ اثري كـه بـيش از ديگـر  مدرن ياد شده است، به عنوان مسئلهشعر پست

هـا و نظريـات نمونه محور شعر پست مدرن ايران پرداخته و تقريباً ديـدگاه آثار موجود در اين زمينه، به معرفي و تحليل

اين كتاب گرچه كامالً با سرفصل شعر معاصر منطبق نيست اما به دليـل . مدرن را در تحليل شعرها هضم كرده استپست

  .ودي بخشي از اين سرفصل مورد استفاده واقع شتواند به عنوان تأمين كنندهاش ميخصلت آموزشي

  

  ارزيابي شكلي اثر

 35هاي بيش از نوشت صفحه در قطع نه چندان خوشايند وزيري، در صفحاتي بيش از سي سطر و پي 473كتاب در 

از ) شدهه -حاظر(وجود دوغلط تايپي در شناسنامه كتاب . سطر تنظيم شده است تا از حجم صوري كتاب كاسته شود

پژوهش روزگار بر روي (پس از يك سال و نيز ذكر دو نام متفاوت از ناشر  سويي و مواجهة خواننده با تغيير نام كتاب

هاي كتاب  شود كه تا نيمه گيرانه در خواننده مي ، سبب ايجاد ذهنيت انتقادي موضع)جلد و انتشارات روزگار در شناسنامه

جلد كتاب صورت نگرفته  گري بر روي آميزي چندان داللتدارد ضمن اينكه طراحي و رنگ دست از سر خواننده برنمي

  .است

، "معرفي"ويژه ويراستاري، به ساماندهي مجدد نياز دارد؛ براي مثال، در همة كتاب و به وفور  كتاب از نظر شكلي، به

يا شاعر منتقد ) 52(سهل انگاري در كاربرد برخي اصطالحات يا عبارات؛ مثل شعر و ادبيات. نوشته شده است "معرفتي"

، نبود زيرنويس التين براي برخي اسامي، يكدست نبودن )47(گذاري متفاوت يك پاراگراف با شماره، تكرار )189(پيشه

الي مطالب  در البه 89جاي صفحه  مدرنيسم بهجايي جدول مدرنيسم و پست جابه. ها يا عدم وحدت سبك نوشتار فعل

  .اباقتصادورزي در كاربرد عالئم نگارشي و در نهايت خصلت اطنابي كت 87صفحة 

                                                      

1
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كتاب در ارجاع درون متني آمده مانند شيوه ارجاع در كل كتاب، يكدست نيست؛ گاه مشخصات كامل : نويسيارجاع

در موارد بسياري ارجاعات پياپي به يك منبع صورت گرفته . هم اثر و گاه فقط نويسندهنام نويسنده  ، گاه هم66فحة ص

به نشريه كلك،  36اعات درون متني؛ همچون ارجاع كانت در صفحة و هر بار نيز نويسنده، ذكر شده و نيز از برخي ارج

  .اثر نيما نشاني در فهرست منابع نيست شعر و شاعريبه نشريه كارنامه و  455اكبرياني صفحة 

كه در متن همه جا ارجاع به نام  در فهرست منابع نيز شيوه تنظيم مقاالت و كتاب ها كامالً با هم متفاوت است درحالي

  .ده است، در فهرست مقاالت با نام مجالت شروع شده استنويسن

با توجه به اينكه شعر دهه هفتاد، شعر پست مدرن است، هيچ تعريف و تبييني متكي بر نمونه از شعر پست مدرن غرب 

ي نيز ارائه نشده است تا تفاوت آن با شعر دهه هفتاد دريافته شود و اصوالً ارجاع در مباحث نظري به منابع زبان اصل

توان گفت در حد هيچ است و تنها تعدادي اندك در فهرست منابع براي خالي نبودن عريضه و رعايت  بسيار ناچيز و مي

خورد وانگهي نه تنها فاقد بخش پيشينه پژوهش است ارجاع چنداني هم به آثار تحليلي شكل صوري منابع به چشم مي

  از دكتر كاووس حسنليگونه هاي نوآوري در شعر معاصر براي نمونه  شود؛پيش از اين اثر، در متن اثر نيز ديده نمي

كه شش  ها مثل شعر مفهومي از نظر كّمي تناسبي ندارند درحاليبررسي شعر شاعران مورد بررسي در برخي از قسمت

ه هاي آن اختصاص داده شده، به شعر شمس لنگرودي تنها در نيم صفحصفحه فشرده به شعر مريم هوله و ويژگي

  .شودپرداخته مي

ها طبيعتاً از امتيازات كتاب است اما ازدحام آنها، كه گاه بسيار  ها و زيرعنوان هاي جريانبندي ويژگيبندي و شمارهدسته

ها كه شود البته اين ويژگيهم به يكديگر نزديكند و بعضاً همپوشاني دارند، سبب خستگي و انباشتگي ذهن خواننده مي

 گداريتقل و گهتواند در مراجعات مسشود، ميستخراج شده و اغلب با يك دو نمونه شعري ارائه ميهمه از متن شعر ا

الحلقوم از آنها در دست داشته باشد، راضي كننده است  هايي راحه اي كه قرار است ويژگي ويژه براي خواننده آيد؛ بهكار به

رسد و كتاب از انباشت هاي پيشين ميتكرار و بازگويه تحليلاي مستمر و منسجم، گويي خواننده مداوم به اما در مطالعه

  .   آرايي نامناسبي شكل مي گيردشود و جهت كاستن از حجم، صفحهاين همانندها، بسيار پرحجم مي

  

  ارزيابي محتوايي

است كه عنوان دقيقي نيست؛ زيرا بسياري از  جريان شناسي شعر دهه هفتادعنوان كتاب : ابهام درتعاريف -1

در . عناوين، نه تنها جريان نيستند، بلكه شايد بتوان آنها را شاخه يا حتي زيرشاخه اي از يك جريان ناميد

در  23گيرد در صفحة رغم تعريفي كه از جريان و تفاوت آن با سبك و موج صورت مي اين اثر نيز به

گذاري خود موج  يا نامهاي تحليل شعر معاصر  تعاريف موجود در كتابتفاوت موج و جريان، بر اساس 

شعر هوشنگ ايراني نيز،  آنكهحال . شودها، شعر هوشنگ ايراني، موج و شعر شاملو، جريان تلقي مينويي

گرايان واقع شد و شاعران از دهه هفتاد به بعد گرچه نه در روزگار خود، در روزگار ما مورد اقبال زبان
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: نيز جاي تأمل دارد "مكتب ادبي"در ادامه همين مبحث، تعريف ايشان از . ي مستمر بدان داشته اندرجعت

اند، در نظر سبك اگر به لحاظ تأثير طوالني مدت، وسعت قلمرو و كثرت شاعراني كه به آن گرايش يافته«

ا كند و معناي سبك توان بر آن نام مكتب ادبي نهاد تا تمايز آشكارتري با سبك پيدگرفته شود، مي

ايشان معتقد است كه جريان، اهميتي به مراتب افزونتر از ). 26: 1394زهره وند (»تري بيابدتخصيص دقيق

سبك دارد زيرا نوآورانه است و سبك، تقليدي و ايستا اما حتي بر اساس تعاريف خودشان نيز بايد گفت 

آشفتگي و تناقض در .برخي از موج هاستجريان استمرار . آنچه نوآورانه است، موج است نه جريان

شود و دليل آن نيز عدم ارجاع به ديده مي 29تعاريف مدرنيسم، مدرنيته و مدرنيزاسيون نيز در صفحة 

  .  منابع اصلي اين تعاريف است

 از نويسنده شتابناك گذر: هاي نظري و مفهوميويژه در بخش انگارانه بههاي كلي و گاه سهلداوري -2

گيري اي و شايد دغدغة حجيم شدن اثر، گاه منجر به آميختگي برخي مباحث و نتيجه هزمين مباحث

شاعراني كه اگر از فلسفه «: است؛ براي مثال اين كلي گويي دربارة شاعران دورة مشروطه  نادرست شده

ره زه( »دادندمندي براي سامان بخشيدن به خود برخوردار نبودند، شور و حرارت بسيار نشان ميقدرت

مشروطه مطرح شده،  عنوان سومين عامل براي تحول ادبي در دوران اين عامل كه به). 53: 1394وند 

كند كه مصداق اين بحث نظري نيستند و از اين نه تن تنها دو نفر جان  عنوان نمونه ليست مي شاعراني را به

برخوردارند ضمن اينكه ذيل اند و دست كم سه تن ديگر از دستگاه منسجم فكري  بر سر عقيده نهاده

هاي شعر مدرن فارسي، به روشني تفكيكي بين شعر مشروطه و نيمايي صورت نگرفته؛ بعضي عنوان مؤلفه

 ).همانجا (ستيزي ويژگي شعر مشروطه است و برخي چون تكنيك گرايي ويژگي شعر نيماييمثل مذهب

ن شعر و نزديكي به زبان گفتار ساده شدن زبايكي از دستاوردهاي شعر پست مدرن  293در صفحة 

سته شده اما تبيين نشده كه اين ساده شدگي كه نه بتواند و نه انروزمره و پرهيز از زبان فاخر و نخبه گرا د

آيد؛ واژگان مأنوس در بافت زباني تعمداً نامأنوس، به قصدش ارتباط با مخاطب عام باشد به چه كار مي

شعر پست مدرن، بر  "ها و نتايج منفيكاستي"در بحث نكه آتحليل كارآمدتري نيازمند است ضمن 

اصوالً بحث مخاطب شعر پست مدرن در اين كتاب بالتكليف و بعضاً . مخاطب گريزي تأكيد كرده است

مندي هاي اين نوع شعر سفيدنويسي است كه مستتر در آن، نقش سويي يكي از مؤلفهتناقض است؛ ازم

در اين بحث، بيشتر احكام كلي صادر شده . به بي اعتنايي به مخاطبمخاطب است و از سوي ديگر اشاره 

؛ همچون شعر هاي موفقي جا نمونه هاي تحليلي جابهاست اين درحالي است كه مؤلف كتاب، در بحث
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در مقايسه با شعر براهني مورد  303ذكر كرده است كه در صفحه  علي عبدالرضايي و بهزاد زرين پور

  .است تأكيد نيز قرار گرفته

سازي براي اثر اصوالً چارچوب نظري و مفهومي به منظور گفتمان :فاصله مباحث نظري از نقد عملي -3

ضرورت به بيان وضعيت تاريخي، اجتماعي   رغم آنكه در فصل دوم به از اين نقطه نظر، به. گيرد صورت مي

ي اختصاص دارد، نمود چنداني گير ها و نيز فصل ششم كه به نتيجهيلشود اما در تحلو سياسي پرداخته مي

گذارانه بهره  ضمن اينكه از اصطالحات ارزش -ندارد و در بررسي نقاط ضعف و قوت شعر دهه هفتاد

و پرهيز از  "اعتدال"گيرد و بر اصل شعر، منتزع از اين عوامل فرامتني مورد قضاوت قرار مي -گيردمي

شعر و درس عبرت شعر دهه هشتاد از دهه هفتاد  گرايي و محتواگرايي مطلق به عنوان راهكار نجاتفرم

اين فاصله بين ديدگاه كلي و نظري نويسنده با نقد عملي او در مبحث شعر مفهومي نيز . شودتأكيد مي

كه او معتقد  شود؛ يعني رويكرد نظري او با نگاه تأئيدآميزش در تحليل شعرها منطبق نيست؛ چنان ديده مي

ورزي شاعران جوان در معناگريزي، گروهي از شاعران كه  آن را خوش افراط در دهه هفتاد به دليل«است 

حالي است كه در اين كتاب، چندان اين در )395 :1394زهره وند(»داشتند، به سوي شعر مفهومي رفتندنمي

يد نويسنده واقع غلب مورد تأئاند اگرفتههايي كه مورد بررسي قرارو گونهبه اين ويژگي پرداخته نشده 

تحت اين عنوان نيز،  و  شده  ه زيرعنوان شعرمفهومي بررسيفلسفي ك-وانگهي ذيل جريان فكري. اند شده

اي واقع شده است، به شاملو و شعر فلسفي و انسان مدار او در دهه هفتاد هيج اشاره "انسان"عنوان فرعي

ه سراغ موضوع كار خود رفته كه نويسنده با ذهنيتي اشباع شده از مفروضاتي نادقيق ب آنجااز . نشده است

است تناقض آشكاري بين اظهارنظرهاي كلي وي با نقد عملي آثار وجود دارد؛ اظهار نظرها بعضاً آميخته 

رغم اينكه در بخش قابل توجهي از كتاب و در تحليل  نويسندة كتاب، به .به نوعي نگاه سوگيرانه است

هاي دموكراتيك و علمي داشته باشد اما سوگيري كند موضعي ها سعي مي شعرها و به گفتة خود، جريان

بحث مربوط به اومانيسم و  37صفحة  كه در چنان ؛نماياند هايش رخ ميايدئولوژيك، گاه و بيگاه در داوري

انسان در فرهنگ : داردآلود اظهار ميتعصبكردي بعضاً ايدئولوژيك وسكوالريسم، نويسنده با روي

اصله گرفته و در ذهنيت مغرور خود، خدا را از مقام خدايي معزول كرده اومانيستي چون از مبدأ اصلي ف

از فاده يا است گيردگريبان او را مي است، احساس تنهايي و رهاشدگي و نهايتاً تلقي پوچي و سردرگمي،

جاي مدرن؛ مثالً شعر مشروطه شبه مدرنيسم بيمار خوانده شده بدون اينكه  اصطالح شبه مدرن گاهي به

-وار شعر پستهاي الاباليباورييا تعابيري مثل نسبيت ) 55 :1394زهره وند(صورت گيرد تبييني

هاي فطري رجوع به خاستگاه گرايي، بابر اعتدال ، عالوه بر تأكيد453؛ مثالً در صفحه )229:همان(مدرن

اين  "فتنهغبار "نمايد كه وقتي به گفته ايشان  شناسي و درنظرگرفتن ذوق سليم توصيه مي زيبايي

هاي داران سياست شود يعني استفاده از ادبيات ميدانفروكش كند، راه از بي راه شناخته مي "شارلتانيزم"
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پردازد كه شاعران بايد در نهايت ايشان به تجويز راهكاري براي شاعران مي. جناحي در نقد و بررسي شعر

مواردي از ). 454:همان(ايي صرف بپرهيزندگركشف و شهود را در دستور كار خود قرار دهند و از تجربه

كه اين كتاب بر آن  –مدرن در تعارض است اصوالً با فلسفه نقد اين دست نه تنها با فلسفة شعر پست

 .سازگاري ندارد  -استوار گشته

 


