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متن «دف» به عنوان نخستین شعر خطاب به پروانهها نمایندهی بخشی از چالشهای اخیر شعر

ِفارسی است که در این مقاله تالش میشود تا گرایشهای پست مدرن در آن شناسایی و تحلیل شود .با
توجه به گوناگونی و گستردگی بیش از حد مضامین و تعاریف پیرامون مفهوم پست مدرنیسم ،نگارندهی
این مقاله تالش کرده است تا تحلیل و ارزیابی خویش را مبتنی بر بوطیقای یکی نحلههای شعر پست
مدرن آمریکا (شعر ز=ب=ا=ن) و آرای چهرهی شاخص آن نحله (چارلز برنستاین) محدود و منحصر کند
تا به معیار ملموس تری برای تحلیل و تفسیر دست یابد .یافتههای این مقاله نشان میدهد که در «دف»
اجرای متنی آزاد سازی تاریخ شعر (عرفان) فارسی صورت میپذیرد؛ شاعر تالش میکند تا از طریق آوای
دف ،معنا (یا « حس معنا») را منعکس کند؛ اگر چه همواره در سطرهای گوناگون آن گریز از معنا مشاهده
میشود اما این گریز از معنا همسان با بی معنایی نیست بلکه صحیح تر آن است که آن را گریز از معنای
واحد و قطعی دانست و باالخره اینکه متن دف قطعا یک متن روایی نیست چه اینکه در آغاز هر بند یا
هر سطر افقی تازه در دیدگان مخاطب گشوده میشود و حدس اینکه در جملهی بعدی چه پیش خواهد
آمد و کجا شعر تمام خواهد شد برای خواننده غیر ممکن است هر چند ترجیع شعر تقریبا با نظمی شبیه
شعر روایی رعایت شده است .در مجموع با این که یافتههای این مقاله وجود برخی گرایشهای پست
مدرن در متن « دف» را تایید و تصدیق میکند ،اما آن را به طور مستقل و مو ّکد نمیتوان پدیدهای پست
مدرن دانست و قرار دادن آن زیر ِطبقه بندی « شعر پست مدرن» امری به شدت شک بر انگیز و در تضاد

با کنش روشنفکری و رویکرد چپ گرایانهی شاعرش است.
واژگان کلیدی :شعر پست مدرن ،خطاب به پروانهها ،رضا براهنی ،چارلز برنستاین
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 -1مقدمه
ش��عر ز=ب=ا=ن 1یکی از نحلههای شعر معاصر انگلیسی است که در اواخر دههی
ش��صت و اوایل دههی هفتاد میالدی در ایاالت متحده پدیدار ش��ده اس��ت .این جنبش
ش��عری در اواخر دههی هفتاد به اوج رس��یده و پس از آن نیز تا به امروز به عنوان شعر
پیشرو مورد توجه بوده است .شیوهی نگارش نام این نحله که از سوی یک نشریهی ادبی
در ویژه نامهای که به تحلیل شعر این شاعران پرداخته بود ابداع شد (مسرلی،)1 :1987 ، 2
صحه میگذارد.
به روشنی بر اهمیت « زبان» در بوطیقای شعری این شاعران ّ
برخی از پژوهش��گران این نحلهی ش��عری را در زمرهی ش��عر پست مدرن امریکا
دانستهاند و در بسیاری از سیاهههای معرفی شاعران پست مدرن نام چارلز برنستاین،
بروس آندروز ،و ...دیده میش��ود (اش��تون .)108-94 :2009 ،3با این وجود برخی از
این ش��اعران از جمله برنستاین بیش از آنکه به پست مدرنیسم باور داشته باشند ،شعر
و بوطیقای خویش را مدرنیس��م رادیکال میدانند (برنس��تاین .4)3-1 :2012 ،با وجود
اینکه گوناگونی ش��عر و ش��اعری ش��اعران ز=ب=ا=ن و نوع نگاه آنها به شعر و زبان
امکان برجسته سازی مشخصههای این نحلهی شعری را دشوار میسازد و صرف نظر
از اینکه این جنبش ش��عری پست مدرن باشد یا رادیکال مدرن ،مواردی از قبیل انکار
ورود معنا از بیرون به زبان ،باور به ش��کلگیری معنا در داخل زبان ،تاکید بر « اجرا»

5

در ش��عر ،تردید در اس��لوب رایج ،نا روایتگری و ض��د روایتگری ،ارتباط متقابل
س��اختار زبان و ساختار جامعه و ...را میتوان از نشانههای مشترک این جنبش شعری
دانست.
1 - L=A=N=G=U=A=G=E poetry
2 - Messerli
3 - Ashton

 - 4برگردان از منابعی که مشخصات متن انگلیسی آنها در فهرست منابع آمده است توسط نگارندگان انجام یافته است

5 - Performance
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«دف» یکی از ش��عرهای اثرگذار بر جریان پیش��روی شعر معاصر فارسی است که
به همراه چند ش��عر هنجارگریز و ساختارش��کن دیگر در مجموعهی شعر « خطاب به
پروانه ها» رضا براهنی در س��ال  1374خورشیدی منتشر شد .نگارندهی این مقاله در
تالش است تا نشانههای شعر ز=ب=ا=ن در متن « دف» به را با استناد به دیدگاه چارلز
برنستاین به عنوان چهرهی اصلی و شاخص شعر ز=ب=ا=ن تحلیل و تفسیر نماید و
در مواردی نیز از شعر و دیدگاه دیگر نظریه پردازان شعر ز=ب=ا=ن سود جسته است.
 -2تردید در اسلوب رایج؛ به سوی اسلوب نو
برنس��تاین در متن یکی از شعر -مانیفستهای خویش یادآور میشود که « چیزی
به عنوان ش��یوهی طبیعی نوش��تار وجود ن��دارد» ( برنس��تاین ،)2012 ،او بر این باور
اس��ت ک��ه آن چه از آن ب��ه عنوان « طبیعی» یاد میش��ود در واق��ع اثرپذیری آگاهانه
یا نا آگاهانهی ش��اعر از اس��لوب و پیش فرض حاکم بر نوش��تار اس��ت که به باور او
س��اختارهای اجتماعی هستند که این اس��لوب و پیش فرض حاکم را تعیین میکنند.
هم از این روس��ت که برنس��تاین استاین و دیگر ش��اعران شعر ز= ب = ا = ن همواره
در تالش هس��تند تا این موضوع را در ش��عر خویش یادآور ش��وند ( هارتلی:1388 ،
 .)128برنس��تاین در این باره مینویس��د« :اس��لوب بیان غیر قابل اجتناب است با این
وجود میتوان آن را بدیهی ندانست» (برنستاین )148 :1388،و به کندوکاو در راههای
محتم��ل تولید معنا میپردازد .تالش براهنی در ش��عر برای تولید معنا از طریقی غیر
از اس��لوب رایج همان دغدغهی اصلی ش��اعران ش��عر ز= ب = ا = ن است .در خط
نخست و در آغاز شعر « دف» براهنی ،مخاطب خویش را غافلگیر کرده و با اذعان به
این ادعای برنستاین که اسلوب پیش فرض غیر قابل اجتناب است اما باگریز از هنجار
دستوری و تولید نوعی هنجار آوایی نشان میدهد که قابلیت تولید معنا تنها در اختیار
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اسلوب و پیش فرض حاکم بر زبان فارسی نیست:
دف را بزن! بزن! كه دفيدن به زير ماه در اين نيمه شب ،شب دفماهها
ارواح هايهاي و هلهله در تندري ست كه ميآيد
فرياد فاتحانه ي
ِ

آري ،بِدف! تالل ِو فرياد در حوادث شيرين ،دفيدني ست كه
ميخواهد فرهاد

دف را بِدف! كه تندرِ آينده از حقيقت آن دايره ،دميده ،دمان است
و نيز دمان تر باد!
(براهنی)9 :1374 ،
براهن��ی از قابلیتهای آوایی واژهی دف که عالوه بر این که نام این ش��عر اس��ت
بار اصلی بیان را به دوش میکش��د اس��تفاده میکند و در همان سطر نخست شعر بیان
تازهای از دف ( دفیدن) ارائه میدهد .در س��طر س��وم با تکرار این بیان آن را به امری
تس��ری
رایج بدل س��اخته و در س��طر پنجم الگ��وی روایی جدید را به دیگر واژگان
ّ

میدهد ( دمان) حال آن که هنوز آن اس��لوب و پیش فرض حاکم نیز در دیگر اجزای
این ش��ش سطر در جریان اس��ت و به عبارتی دیگر طغیان زبان درقبال آن چه ساختار
اجتماعی به عنوان پیش فرض و اسلوب بر وی صورت گرفته به یکباره اتفاق نمیافتد.
در ش��عر برنس��تاین بر طبق نظر برخی منتقدان به کار گیری اس��لوب بیانی جدید
اغل��ب با هدف تخریب پیوند رایج بین نویس��ندهی فع��ال و خوانندهی منفعل بوده و
در این مقصود بس��یار اثر گذار ظاهر ش��ده اس��ت .بدیهی است که در اسلوب و پیش
فرض رایج که متاثر از س��اختار اجتماعی اس��ت در شعر کنشی برای خواننده در نظر
گرفته نمیش��ود حال آن که در ش��عر برنستاین به کارگیری اس��لوب جدید در تولید
معنا «به طور عمده به عنوان کوشش��ی مطرح ش��ده که خواننده را با بازگذاشتن نقاط
اتصال میان المانهای گوناگون متن وادار به ش��رکت در پروس��هی تولید معنا میکند»
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(هارتلی )128 :1388 ،در واقع برنس��تاین و دیگر ش��اعران شعر ز= ب = ا = ن بر این
باورند که هنگامی که خواننده در شعر مجاز است تا ارتباط بین نشانهها را کشف و در
فرایند تولید معنا شرکت کند به نقش کنشگرانهی خویش در ساختار اجتماعی واقف
میش��ود .به طور مش��ابه مش��ارکت خواننده در فرایند تولید معنا در شعر دف براهنی
شرط الزم برای خوانش شعر است و در واقع بدون مشارکت خواننده متن دف به شعر
دف تبدیل نخواهد ش��د .بدون همراهی فعال خواننده ،تنها دس��تهای از واژگان وجود
خواهند داشت که از اسلوب پیشین زبان فارسی خارج شدهاند:
قيقاج ــ چشم!
ابرو كشيده سوي معجزه ها ،معج ِر هوس!
خشخاش ــ چشم!
خورشيد ــ لب!

دزدِ هزار آتش ،اي قاف! اي قهق ِه گدازه ي مس در تب طال،
ِ
دفدفدف تنورِ تنم را بدف! دف خود

را رها نكن!
(براهنی)9 :1374 ،
در اس��لوب پیش��ین شعر فارسی خورش��ید میتواند چهره باشد به علت جمال یا
جالل .مخاطب منفعل که بر اسلوب پیشین تکیه کرده است بین خورشید و لب و نیز
بین خشخاش و چشم ارتباط زیبایی شناسانهای نمییابد در نتیجه یا به اسلوب بیانی
خوی��ش وف��ادار مانده و از پذیرش متن به عنوان ش��عر ( به دلیل این که فاقد کارکرد
زیبایی شناس��انه است ) س��ر باز میزند و یا از حالت انفعال خارج شده و شخصا در
تولید معنا نقش ایفا کرده و اسلوب بیانی جدیدی برای زبان متصور میشود که در آن
زبان مجبور به حرکت در مسیر اسلوب پیشین نیست.
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 -3ابهام تع ّمدی و تصنّعی

در مورد ش��عر ش��اعران شعر ز= ب = ا = ن تاکید شده است که پیچیدگی و ابهام
ساختاری بسیاری از این شعرها باید طوری جلوه کنند برای مخاطب هر گونه پیوستگی
ایجاد ش��ده ،ساختگی به نظر برسد .جورج هارتلی این موضوع را « نحویت » دانسته
و آن را در ش��عرگرترود اش��تاین ابزاری میداند که شاعر میخواهد از طریق آن توجه
مخاطب را به چارچوبها و ساختارهای اجتماعی محدود کننده جلب نماید (هارتلی،
( )130 :1388چنان چه بیش��تر گفته ش��د فرض بر این است که اسلوب و پیش فرض
زبان متاثر از س��اختار اجتماعی است) .به طور مشابه مخاطب شعر دف براهنی تحقیقا
از تصنعی و تعمدی بودن افعالی نظیر « دفیدن» یا واژگانی نظیر «دفماه» آگاه اس��ت و
در کنش فعال خویش در پی آن اس��ت تا دریابد که هدف شاعر از استفاده از «دفیدن»
به جای« دف زدن» یا «دفماه» به جای اس��لوبی رایج مثال «دفی چون ماه؟» یا «تلفیقی
از دف و ماه؟» چه بوده است و البته اینکه هنجارگریزیهای شعر« دف» براهنی تا چه
اندازه میتواند مخاطب فارس��ی را متوجه محدودیتهای ساختار اجتماعی ایران کند
در ادام��هی همین مقاله مورد بحث قرار میگیرد .آن چه در اینجا بین ش��عر براهنی و
ش��عر ز=ب=ا=ن مشترک اس��ت اینکه هر دو در تالشند تا پیوستگی ایجاد شده بر
مبنای اسلوب جدید تصنعی و تعمدی به نظر برسد:
آنک ستارهها همه سیارههای سر
سیالهی طرواتی از شیوههای دف ،دفدفدفست که میکوبد ،که میبارد
(براهنی)15 :1374 ،
 -4تولید معنا
در مورد معنا در شعر ز=ب=ا=ن برخی از منتقدین با معنا قائل شدن مخالفند حال
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آن که دستهای دیگر معنا را برای ذات شعر قائل هستند نه نوشتار آن.مایکل دیویدسن
دربارهی معنا در یکی از ش��عرهای گرترود اشتاین خاطر نشان کرده است که « آن چه
این شعر را تا این اندازه مهم جلوه میدهد تدابیری نیست که اشتاین در گریز از معنا
و یا رمز گذاری آن به کار بس��ته اس��ت بلکه این که چگونه هر جزء آن راه را برای بر
انگیخته ش��دن معانی احتمالی باز میگذارد آن را حائز اهمیت کرده اس��ت» ( به نقل
از؛ هارتلی )130 :1388 ،آن چه در نظر دیویدسن تحت عنوان برانگیخته شدن معانی
احتمالی مطرح میس��ازد در واقع از ش��گردهای اصلی شعر براهنی است .شعر « دف»
براهنی بیمعنا نیست اگر چه همواره در سطرهای گوناگون شعر گریز از معنا مشاهده
میش��ود اما این گریز از معنا همسان با بیمعنایی است بلکه صحیحتر آن است که آن
را گریز از معنای واحد و قطعی دانس��ت در ش��عر « دف» براهنی در ش��روع هر بند یا
سطری تصویر یا ذهنیتی آغاز میشود که در ادامه تصور قبلی مخاطب از آن مخدوش
و یا برداشت شفافش مبهم میشود:
ِ
صحاري ياقوتي
وقتي كه بر
دفدفد فست كه ميكوبد
طالع شويد بر من و بر شانههاي من،
اي سينههاي دف!
دفدفدفست كه ميكوبد
ِ
انگشت ارغوان
با مشتي از
عطر و عسل
دفدفدفست
دفدفدفست كه ميكوبد
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من ساحلم
امواج
دفدفدفست كه ميكوبد
خاكم
س ِم ستور
دفدفدفست كه ميكوبد
(براهنی)11 :1374 ،
چارلز برنس��تاین در مقال��های با عنوان« ابژهه��ای معنا» و با تکیه ب��ر دیدگاههای
ویتگنش��تاین و دری��دا از طریق دیگری به بحث معنا در ش��عر ز=ب=ا=ن ورود پیدا
میکند .به نظر او انحراف و کج فهمی در درک چالشی که دربارهی معنا در شعر وجود
دارد هنگامی اتفاق میافتد که تصور ما بر این باشد که معنا را به عنوان ابژهای بیرون
از زبان و بخش��ی از «مدلول متعالی» در نظر گرفته ش��ود حال آنکه به باور او معنا در
داخل زبان و با مدد دس��تور ،واژگان ،اصطالحات و دیگر اجزای زبان تولید میش��ود
و فرض اینکه معنا یا دانش و آگاهی به عنوان ابژهای جهانش��مول از بیرون زبان بدان
وارد میش��ود را مردود میداند و در نهایت بر این باور اس��ت که میل درونی انس��ان
واقعی��ت را میآفریند .در متن « دف» میتوان مصداقی از آنچه برنس��تاین آن را تولید
معنا در زبان میداند.
 -5بیگانگی کلمه و سوژه
یکی دیگر از ویژگیهای پیشروانهی شعر ز= ب = ا = ن این است که از الگوی
تولید ش��عر سمبولیس��تها که از موفق ترین الگوهای ش��عر مدرن محسوب میشود
تخطی کرده اند .در حالی که در ش��عر سمبولیس��تها تصاویر و تولیدات مستقل ،زیبا
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و قابل تفکیک وجود دارد متن ش��عر ز= ب = ا = ن عمیقا وابس��ته به دنیای پیرامون
ش��اعر اس��ت که البته این دنیا همواره در حال تغییر است و این تغییر در شعر به طور
پویا حضور دارد و در آن« بیگانگی کلمه و س��وژه قابل چش��م پوش��ی نیس��ت»
(هارتلی .)131 :1388 ،برخی این وابس��تگی به دنیای پیرامون ش��اعر را « حس
معن��ا» دانس��تهاند و بن��ا براین بر طبق نظر جکس��ون مک الو اینکه «آیا میش��ود
اجزاء معنی را به س��هولتی که اصوات به هم وصل میشوند پیوند داد؟ » (به نقل از
؛ هارتلی )131 :1388 ،چالش اصلی شعر ز= ب = ا = ن است .براهنی در شعر «دف»
تالش میکند تا از طریق آوای دف ،معنا (یا «حس معنا») را منعکس کند:
شير شتر
بر بام ظهر
شطح شراب
ِ
بر قامت زبان
دفدفدفست كه ميكوبد
ِ
درياي زنبق است كه بر پشت بام ما
بيتوته ميكند
دفدفدفست كه ميكوبد
روي هدف
دفدفدفست كه ميكوبد
دفدفدفست
دفدفدفست
دفدفدفست كه ميكوبد
(براهنی)13-12 :1374 ،
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 -6اجرای شعر
از منظر شاعران شعر ز= ب = ا = ن ،شعر به عنوان آنچه میبایست اجرا شود
نه آن چیزی که میبایس��ت تفس��یر و تاویل شود دانسته میشود .هم از این روست
که در دیدگاه این گروه ایدههای هوراس��ی بر افالطون��ی برتری دارد و معنا چیزی
ورای متن نیس��ت بلکه بخشی از متن و در واقع عمل نوشتن است .چارلز برنستاین
اس��تاین عمل نوش��تن را ماهیّت ،س��اختار ،طراحی ،تنظیم ،چیدمان ،برنامهریزی و
س��ازماندهی شعر میداند و شعر را خود بس��نده« :متنها خودشان مدلول هستند
ن��ه دال .متن نیازی ب��ه هیچ هرمنوتیک��ی ندارد .برای این ک��ه خودش ،خودش
اس��ت» (به نقل از ؛ مک گان .)117 :1388 ،ش��عر « دف» مصداق تجربی مدعای
برنس��تاین و دیگر شاعران زبان اس��ت .چه اینکه این شعر آنی است که در لحظه
توس��ط شاعر یا توس��ط مخاطب در موقعیت زمانی و مکانی خاصی اجرا میشود و
این ش��عر هیچ گاه تکرار نمیش��ود .همانگونه که یک دف نواز نمیتواند دوبار عینا
یک اجرا داش��ته باش��د و هر اجرایش با اجرای قبلی قطعا تغییراتی خواهد داشت (هر
چند ممکن اس��ت این تغییرات حتی منحصر به چند دسی بل صدای باالتر یا پایین تر
باش��د) متن« دف» نیز در هر نوبت اجرا شعری مستقل و جدید خواهد بود چه اینکه
کمال معنای شعر در اجرای آن صورت میگیرد که ماهیّت آوایی و محتوایی واژگان و

طراحی موسیقیایی و کالمی آن منجر به خلق هنر میشود و هر مخاطبی بسته به درک
زیبایی شناس��انهی خویش و به اینکه چقدر میتواند تخطی از اس��لوبهای پیشین را
پذیرا باش��د شعر دف خویش را خواهد ش��نید .به عنوان نمونه بند پایانی متن « دف»
مصداق مدعای برنستاین است مبنی بر این که « سخن ،از جمله سخن شاعرانه ،مبتنی
بر معنای ارجاعی نیست ،بلکه در ساختار خود معنا دار میشود»:

ِ
دف ديوانه ،اِي ِ
دورت بگردم ،اِي ِ
دفدف ديوانه ،اِي ي ي
دف ديوانه،
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ي...

دورت بگردم ،اِي ِ
دف ديوانه ،اِي ي ي ي...

ِ
دف ديوانه ،اِي ِ
دورت بگردم ،اِي ِ
دفدف ديوانه ،اِي ي ي
دف ديوانه،
ي...

اِي ي ي ي...
اِي ي ي ي...

دورت بگردم ،اِي ِ
دف ديوانه ،اِي ي ي ي...
اِي ي ي ي...

(براهنی)15 :1374 ،
برنس��تاین در « ارزش دالری ش��عر» بحث کاال نبودن شعر ز= ب = ا =ن را مطرح
میس��ازد و بدین موضوع اش��اره میکند که ش��عر محدود به نوش��تار نیست که بتوان
برایش ارزش تعیین کرد و آن را مبا دله کرد ،بلکه هر ش��عر فراتر از متن خویش متاثر
از مش��خصههای دیگ��ری مانند زمان ،مکان ،نور ،صدا و حتی حس و حال ش��اعر به
هنگام اجرای آن اس��ت و بدیهی است که نمیتوان همهی این مشخصهها را به همراه
متن به زمان یا مکان دیگری منتقل کرد ( برنس��تاین .)9-7 :1979،او همچنین به نقش
دیگر ابزارهای ارتباطی مانند حس دیداری و شنیداری در شکل گیری یک شعر اشاره
میکند که به طور مش��ابه در مورد متن دف میبایس��ت در نظر داش��ت که بخش��ی از
ش��عریّت آن وابسته به ارضای حس شنیداری مخاطب از طریق تولید آوای دف است
که تغییر در صدای شاعر ( یا مجری شعر) منجر به تولید شعری قوی تر یا ضعیت تر
نسبت به اجرای قبلی میشود.
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 -7ناروایتگری و ضد روایتگری
ویژگی دیگر ش��عر ز= ب = ا =ن که به ویژه در ش��عر « چون که عش��ق چنان
روحی دارد که اگر تصویرش کنند میمیرد» برنس��تاین به طرز خیره کنندهای تجلی
یافته اس��ت ،نا روایت گری و ضد روایت گری اس��ت .نا روایت گری در شعر امر
تازهای نیس��ت و حداقل در ش��عر انگلیسی نمونههایی از ش��اعران مکتب رمانتیک
(ویلیام بلیک و لرد بایرن) مشاهده میشود اما در شعر برنستاین ناروایتگری و ضد
روایتگری به عنوان رایجترین نش��انهی سبک شناختی آن ،هر گونه پیشداوری و
انتظار تداوم ش��عر از س��وی مخاطب را میگیرد چه اینکه خود ش��اعر نیز از ادامهی
ش��عر نا آگاه اس��ت و « آگاهانه علیه وقای��ع نگاری ،علیت و وح��دت کاذب عمل
میکند» (مک گان .)117 :1388 ،به هر حال آن چه مس��لم اس��ت در شعر برنستاین
علیه جهتگیری روایی (مبتنی بر بعد چه میش��ود؟) رفتار میش��ود .در ش��عر دف
براهن��ی مخاطب با انبوه تکه تکههای روایی کوتاه اس��ت ک��ه هیچکدام از دو جمله
تجاوز نمیکند و طوالنیترین آنها این اس��ت:
باد از كمركش سبالن ميزند اريب و ،به درياچهاي كه بر آن قوم
ماد اتراق كرده است ،فرو
ميريزد
(براهنی)12 :1374 ،
متن دف قطعا یک متن روایی نیس��ت چه اینکه در آغاز هر بند یا هر س��طر افقی
تازه در دیدگان مخاطب گش��وده میش��ود و حدس اینکه در جملهی بعدی چه پیش
خواهد آمد و کجا شعر تمام خواهد شد برای خواننده غیر ممکن است هر چند ترجیع
ش��عر تقریبا با نظمی شبیه شعر روایی رعایت شده است .در مجموع متن دف ویژگی
ناروایتگری را دارد اما ضدروایتگری نیس��ت چ��ه اینکه مخاطب را از رخدادی به
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رخدادی و از موقعیتی به موقعیتی دیگر و در وضعیتی نامتجانس رهنمون میس��ازد و
اگر شعر چه با اجزای خویش در وحدت نیست اما علیه وحدت نیز قیام نکرده است
و ضد روایتگری نیست.
 -8مولفهی «زمان»
در دیدگاه ش��عر ز= ب = ا = ن ،زمان همیش��ه حال اس��ت زیرا آنها به کارکرد
پویای زبان ایمان دارند « :مكاني وجود دارد كه شما از آن ميآييد و مكاني وجود
دارد كه ش��ما به آن ميرويد؛ براي رس��یدن به این مکان خود راه پیمایی به اندازه
نقطه پایان ارش��مند است ،چون وقتي ش��ما در حال رفتن هستيد چيزهاي ديگري
كه مرتبط با نقطهي پاياني هس��تند را در میيابيد .تركيبها و ارتباطات جديد مورد
تجربه قرار ميگيرند .براي يافتن موقعيت هندس��ي خود ،ش��ما دوباره آن را در هر
زم��ان تعريف ميكنيد و به طور سيس��تماتيك در حال يافت��ن همكاريهاي جديد
هس��تيد» (مک گان.)117-116 :1388 ،
در س��ر تاس��ر متن « دف» نیز زمان حال است و حتی ارجاعات به واژگان آرکائیک یا
پیشینهداری مانند « ترنج » « ،ارموی»« ،دفینه» « ،قونیه» « ،مولوی » و ...نه تنها تغییری در زمان
متن دف ایجاد نمیکند بلکه باعث قرابت بیشتر این شعر با شعر ز= ب = ا = ن میشود چه
اینکه شاعران شعر ز= ب = ا = ن نیز نوعی آرکائیسم که رابطهی عینی و مستقیم به حوزهی
تسری دادهاند تا از طریق تأثیر قابل تبدیل بین نگارش و
مورد توجه شعر ندارد را به شعر ّ

خوانش پویایی زبان تقویت شود:

بر دشتهاي شادِ برشته نوشته است
تبريز،
شمس را
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اي ارموي!
اي بابِل جوان زبانهاي اولين
روح قديم قونيه در زير خاك ،آتش گرفته ،قونيه بر شانههاي خاك،
چون ارغوان و الله
دميدهست
دفدفدفست كه ميكوبد
بر قونيه
(براهنی)12 :1374 ،
یک��ی از برجس��ته ترین مش��خصههای ش��عر ز= ب = ا =ن که به ط��ور اتفاقی از
مش��خصههای درخشان متن « دف» نیز هس��ت انتقال گذشته یعنی متنیّتهای پیشین
از درون فرایند تولید ش��عر اس��ت .در شعر ز= ب = ا =ن « در حالی که فرمهای متنی

« اولی��ه» در برخی تغییرات« بعدی» ظاهر میش��وند ،نوعی فرایند دگرگونی متقابل به
ط��ور معکوس عمل میکند؛ به گونهای که تغییر کردن « اولیه » متنها از طریق مبانی
حافظهی « بعدی» صورت میپذیرد (مک گان .)119 :1388 ،در ش��عر « دف» اجرای
متنی آزاد سازی تاریخ شعر (عرفان) فارسی صورت میپذیرد:
روح قديم قونيه در زير خاك ،آتش گرفته ،قونيه بر شانههاي خاك،
چون ارغوان و الله
دميده ست
دفدفدفست كه ميكوبد
بر قونيه
آه اي جوان!
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اي ارموي!
روح دم زدن!
اي ِ
دفدفدفست كه ميكوبد
بر مولوي
(براهنی)13 :1374 ،
البته آن چه ش��عر برنستاین را از دف براهنی متمایز میسازد این است برنستاین به
اجرای متنی آزاد س��ازی تاریخ بش��ری میاندیشد و براهنی به اجرای متنی آزاد سازی
تاریخ ش��عر فارسی .اولی به طور صریح و آش��کار سیاسی عمل میکند و مبارزهاش
علیه شکلبندیهای استعماری جامع در اشکال زبانی شعر حلول مییابد در حالی که
دف براهنی کارکرد سیاس��ی مس��تقیم ندارد و در حالت خوش بینانه کارکرد سیاسی
آن منحصر به قاعدهی کلی تولید اس��لوب جدید با هدف حمله به س��اختار اجتماعی
موجود (قاعدهی کلی شعر ز= ب = ا =ن) میشود .بدیهی است که این مدعا منحصر
به متن دف براهنی اس��ت و چه بسا نمونههای دیگری از شعر براهنی کارکرد مستقیم
اجتماعی  -سیاسی داشته یاشد.
 -9کارکرد اجتماعی
در ادام��هی بحث دربارهی کارکرد اجتماعی -سیاس��ی متن دف از منظری دیگر
میتوان این ش��عر را از قاعدهی کلی ش��عر ز= ب = ا =ن نیز رهانید و معناگریزی و
آش��فتگی آن را از منظری نو تفسیر نمود .جروم مک گان در یکی از مهمترین مقاالتی
که تاکنون در معرفی و نقد شعر ز= ب = ا =ن نگاشته شده است این دسته از شاعران
را به خاطر تمایالت آش��کار چپ گرایانه ش��ان از شاعران موسوم به پست مدرن در

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

210

آمریکا باز میشناسد .مک گان به سخنان برن واتن که از شاعران ز= ب = ا =ن است
اس��تناد میکند که « آزمودن « سیاس��ت شعر» در گرو ورود ش��عر به جهان به روشی
سیاس��ی اس��ت» ( به نقل از ؛ مک گان )108 :1388 ،و در واقع از این منظر حتی بی
تفاوتی نس��بت به ش��رایط اجتماعی و سیاسی نوعی س��ازش پذیری محسوب شده و
به ش��دت انکار میش��ود حال آن که در آن سوی جریان میتوان از شعر هنجارگریز و
س��اختار شکن جان اشبری را به عنوان مصداق ش��عر پست مدرن در نظر گرفت که
در آن « هرگز هیچ تالش��ی برای گسترش یا تمرین یک اپوزیسون سیاسی اعمال شده
اس��ت » ( همان منبع) .و در واقع در ش��عر پس��ت مدرنی که اشبری مصداق آن است
نوعی بی تفاوتی و بی قیدی درقبال کنشهای اجتماعی و سیاسی قابل شناسایی است.
از این منظر غالب نشانههایی که در این مقاله به عنوان قرابت متن دف براهنی با شعر
برنس��تاین و نمونههای شعر ز= ب = ا =ن دانسته شده است بین این متن و شعر جان
اشبری و نمونههای شعر پست مدرن آمریکا نیز قرابت دارد و چه اینکه این گونه شعر
نیز در رویکردی رادیکال و خرابکارانه هنجارها و س��اختارهای پیش��ین را به چالش
کشیده و چارچوب نظری خویش را بر این عمل بنا مینهد.
بحث حتا از این پیچیده تر نیز خواهد ش��د هرگاه دریابیم که از دیدگاه بس��یاری از
صاحب نظران قابل احترام ،اس��اتید دانش��کدههای ادبیات انگلیس��ی در آمریکا و دایره
المعارفهای موجود دربارهی ادبیات پست مدرن ،شعر ز= ب = ا =ن به عنوان یکی از
نحلههای ش��عری پست مدرن در آمریکا دانسته شده و نام برنستاین و دیگر شاعران ز=
ب = ا =ن در سیاههی شاعران پست مدرن آمریکا مشاهده میشود(اشتون-94 :2009 ،
 )108و از سوی دیگر برنستاین در یکی از آثار نظری اش مبنای نظری اصطالح « پست
مدرن » را نفی کرده و بر این باور اس��ت که آن چه در شعر آمریکا در نگاهی سطحی و
کلی نگر شعر پست مدرن دانسته میشود در واقع نحلهی رادیکال مدرنیسم است که در
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تقابل به مدرنیسم اولیه ( مدرنیسم میانهی قرن بیستم) قرار دارد (برنستاین.)5-1 :2012 ،
 -10شعر غیر متعارف
در شعر بلند « برای عشقی که چنان روحی دارد »..از برنستاین که نمونهای مرجع
از ش��عر ز= ب = ا =ن اس��ت از « روح » یک عش��ق که به طور عادی توصیف گردد
خبری نیست و بار غنایی شعر به اسلوبی جدید اثرگذار واقع میشود و « در آن عشق
در تمام پوششی که به نظر میرسد او را از ما مخفی کرده باشد میسوزد» ( مک گان،
 ،)123 :1388در شعر دف نیز در توصیفی غیر عادی:
دف مثل مخملي ست كه با سحرش
سيارههاي عاشق و شيدا را
پوشانده است
(براهنی)12 :1374 ،
نکتهی دیگری دربارهی قرابت ش��عر زبان و دف براهنی مطرح کرد این اس��ت که
هر دو آکنده از تلمیحات یا واژههایی هستند که حداقل برای مخاطب عام یا مخاطبی از
زبان دیگر درک آن دش��وار مینماید .وجود تعابیر و تلمیحات پیچیده در ش��عر امری
نو نیس��ت اما نوع بر خورد برنس��تاین با این شرایط نیز نشاندهندهی رویکرد متفاوت
ش��اعران ز= ب = ا =ن دارد که به نظر با اندیش��هی ش��اعر دف قرابت داش��ته باشد.
برنس��تاین در مصاحبهای و در پاس��خ به سوالی دربارهی دش��واریها و پیچیدگیهای
تلمیحات و تعابیر این ش��عر گفته اس��ت « :ما باید خواننده را وادار کنیم که تلمیحات
شعری را رو نکند و آنها را بپذیرد و حتا تصور این که بخواهد آنها را رد کند نیز نداشته
باش��د؛ چه برای او شناخته شده باشد ،چه نباشد .خواننده ترجیح میدهد که حتا قبل از
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شروع کردن به خواندن شعر ،خود را درگیر مبارزهای دلسرد کننده برای فهم تلمیحات،
اس��تعارهها و قالبها نکند .ایدهای که من دارم ،و به طور یقین فقط مال من نیست ،این
اس��ت که فضای شعرها را به گونهای قابل دست یابی کنیم تا مخاطب با اموختن روش
برخورد با شعر آغاز کند و نه فقط با کشف کردن»(پرالف.)175 :1388 ،
اگر رویکرد مورد نظر برنستاین در خوانش « دف» مورد توجه قرار گیرد خواننده
نیازی ندارد که پیش��ینهی قوم ماد را بداند یا موقعیت مکانی س��بالن و سهند را بداند
یا در مورد آیین مش��رقی زرتشت دانش کافی داشته باشد و به نظر میرسد دانستن یا
ندانس��تن این مطالب باعث کم یا زیاد ش��دن درک زیبایی شناسانه و لذت خواننده از
متن دف نباش��د و براهنی شعر خویش را آن گونه که برنستاین میخواهد قابل دست
یابی کرده است:
باد از كمركش سبالن ميزند اريب و ،به درياچهاي كه بر آن قوم
ماد اتراق كرده است ،فرو
ميريزد
دفدفدفست كه ميكوبد

خورشيدي از سهن ِد سحرخيز ميزند چشمك ،بر قلههاي منتظر

كوه ماد ،به الوند
زرتشت شرقهاي كهن در ميان ماست
دفدفدفست كه ميكوبد
بر بامهاي ما
(براهنی)12 :1374 ،
مخاطب کنشگری که طبق آنچه پیش از این گفته شد در تولید این متن و تبدیل
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ش��دن آن به شعر مشارکت جس��ته اس��ت بیش از آن که به درک معنا بیاندیشد آن را
«حس» خواهد کرد و حس کردن این سطور نیازی به تبارشناسی واژهها ندارد.
 – 10نتیجهگیری
اگر چه پیش از دههی هفتاد و پیش از انتش��ار « دف» براهنی نمونههایی از تالش
ش��عر فارسی برای ورود به چالشهای نو در حوزهی زبان مشاهده شده است اما هیچ
کدام از انسجام و قدرت این متن برخوردار نبوده یا قابلیت کشف و تفسیر نشانههای
پس��ت مدرن را نداش��ته اند .هم از این روست که به درس��تی میتوان شعر براهنی را
س��رآمد فصلی نو و دش��وار از شعر معاصر فارسی دانست ،فصلی که البته به واسطهی
آن چه در جهان اتفاق میافتد ورود شعر فارسی بدان ناگزیر بوده و چه بسا اگر براهنی
متن « دف» را نمیآفرید دیر یا زود این مهم از سوی فرد یا افراد دیگری اتفاق میافتد.
بنا بر آن چه در این مقاله آورده شد میتوان نتیجه گرفت که بین متن دف براهنی
و نمونههای ش��عر ز= ب = ا =ن از نظر بوطیقا و اجرای ش��عری قرابت زیادی وجود
دارد .به عبارتی دیگر میتوان متن دف را نمونهی درخش��انی از اجرای دقیق بوطیقای
شعر ز= ب = ا =ن دانست.
مهمترین نشانههای شعر ز= ب = ا =ن در متن دف عبارتند از :براهنی باگریز از
هنجار دستوری و تولید نوعی هنجار آوایی نشان میدهد که قابلیت تولید معنا منحصرا
در اختیار اس��لوب و پیش فرض حاکم بر زبان فارس��ی نیست؛ در شعر « دف» اجرای
متنی آزاد سازی تاریخ شعر ( عرفان) فارسی صورت میپذیرد ؛ براهنی در شعر « دف»
تالش میکند تا از طریق آوای دف ،معنا ( یا « حس معنا» ) را منعکس کند و باالخره
اینکه متن دف قطعا یک متن روایی نیس��ت چه اینکه در آغاز هر بند یا هر سطر افقی
تازه در دیدگان مخاطب گش��وده میش��ود و حدس اینکه در جملهی بعدی چه پیش
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خواهد آمد و کجا شعر تمام خواهد شد برای خواننده غیر ممکن است هر چند ترجیع
شعر اغلب با نظمی شبیه شعر روایی رعایت شده است.
در مجموع میتوان چنین نتیجه گرفت که اگر چه موارد مطرح شده در این مقاله از
تمایالت پست مدرن دانسته میشود اما آن را به طور مستقل و مو ّکد نمیتوان پدیدهای
پست مدرن دانست و قرار دادن نمونههای «شعر زبان» (چه شعر برنستاین و چه شعر
براهنی و دیگر شاعران پیشروی فارسی) زیر ِطبقه بندی « شعر پست مدرن» امری به
شدت شک بر انگیز و در تضاد با کنش روشنفکری و رویکرد چپ گرایانه شان است.
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