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  چکیده:

مدرن است. این سبک با وجود  هاي اخیر، غزل پست دههیکی از جریانات ادبی نوظهور در 
هاي خاص خود، اما به دلیل آن که مخاطب را وادار به تفکر کرده و او را  داشتن پیچیدگی

  ه قشر روشنفکر جامعه قرار گرفته است.سرعت مورد توج نماید، به درگیر مفاهیم فلسفی می
    این مقاله در پی یافتن پاسخی روشن براي دو پرسش زیر است:

 مدرنیسم از کجا و به چه صورت است؟ ریشه تاریخی و سیر تحول جریان پست - 1
 مدرن چیست؟ پست  هاي غزل ها و ویژگی ترین شناسه مهم - 2
مدرن و  ما با ساختار غزل پست ییآشنا يبرا کامل يا مقدمه ن،یادیدو سوال بن نیپاسخ به ا

  قرار گرفته است. قیو تحق یمقاله مورد بررس نیاهداف آن است که در ا
در عصر   خیحرکت تار انیدر اروپا و تحول آن در جر سمیمدرن پست خچهیمقاله ابتدا تار نیا در

جنبش  خیتار لیکامل و تحل یمورد کندوکاو قرار گرفته است. پس از معرف دیجد
مدرن و  غزل پست يها و شناسه ها یژگیبخش دوم مقاله که در بردارنده و سم،یمدرن پست

  قرار گرفته است. لیاست، مورد تحل یپارس اصرمع اتیآن در ادب گاهیجا
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  مقدمه
  مدرنیسم، جریانی . پستباشد میمدرن  اي از هنر، فلسفه و اندیشۀ پست مدرن شاخه ل پستغز

فکري/فلسفی است که در پی تحوالت اجتماعی و سیاسی در جهان معاصر، به وجود آمد و 
بنیانِ  بنابر عقیده فالسفۀ این عصر، چنان نفوذي در دنیاي جدید دست یافت که رفته به رفته

مدرنیسم در یک کالم، اعتراضی   یکم بر پایۀ آن ساخته شد. پست و قرنِ بیستنوین در تمدنِ 
  ها و نظمِ خشک مدرنیته است.  علیه چهارچوب

یافته از قرن بیستم تاثیر داشت که در تمام  مدرنیسم چنان در پویایی جهان توسعه پست
تا ادبیات، ردپاي هاي فکري، هنري و ادبی؛ از فلسفه تا معماري و از هنرهاي تجسمی  جنبه

اي که  گونه خود را برجاي بگذاشت. این پویایی به ویژه در ادبیات بسیار سریع انجام گرفت. به
الملل تبدیل  هاي ادبی در عرف بین ترین شاخه مدرن، به یکی از مهم امروزه ادبیات و شعر پست

مدرنیسم آشنا شده  بایستی ابتدا با مکتب پستمدرن،  براي درك غزل پستشده است. بنابراین 
  و سپس به مقوله ادبیات و شعر در این مکتب وارد گردیم. 

چگونگیِ هاي اخیر و  در این پژوهش ما ابتدا تاریخ تحول اندیشه و فرهنگ جهانی طی سده
را مرور کرده و  مدرنیسم به مدرنیسم و سپس عبور از مدرنیسم به پستگرایی  عبور از سنت

  . هاي آن خواهیم پرداخت و ویژگی مدرن غزل پست هسپس مشخصا ب
  از عصر رنسانس تا عصر الکترونیک

هاي بنیادین در اروپا دانست. این  قرن چهاردهم میالدي را بایستی زمانِ آغاز تغییر و تحول
هاي بزرگی در اندیشه و هنر و فلسفه است که تا سیصد سال به صورت  زمان، آغازِ جنبش

 :Carter, 2005( مشهور گردید» دوران نوزایی«یا » رنسانسدوران «پیوسته ادامه داشت و به 

شد. کلیسا و  ها بود که زندگی در اروپا به صورت یکنواخت دنبال می تا پیش از آن، قرن .)4
کتاب مقدس محوریت تمامِ علوم و فنون و هنرها بودند و هرگونه شک و تردیدي در اصولی که 

. )Smith, 2015( گردید شکنجه و حتی مرگ می کردند، موجب روحانیونِ مسیحی تبیین می

 این فساد اخالقی و سیاسی کلیسا، به همراه عواملی چون فئودالیسمِ غالب که موجبِ مشکالت
هاي صلیبی که باعث  زیادي در زندگیِ اجتماعیِ مردم شده بود و همچنین استمرار جنگ

نِ شرق گردید، باعث شد تا غرب مانده با دنیاي درخشا گرا و عقب آشناییِ اروپاییانِ واپس
هاي ذخیره  ها و انرژي ه آرام آمادة خیزش و تغییرِ نگرش در زندگیِ خود شود. این انگیز آرام
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هاي عمیقی در فکر و   ساز دگرگونی شده، سرانجام در قرن چهاردهم میالدي فوران کرد و زمینه
  .)Merle, 1970: 37( ردیدهاي بعدي گ شدن سرنوشت دنیا در قرن اندیشۀ غرب و دگرگون

شان  تحوالت عصر رنسانس، با ظهور دانشمندان و فیلسوفان و هنرمندانی همراه بود که نگاه
ها، بلکه به اروپاي پیش از مسیحیت  ها و اسقف ها و کاردینال هاي پاپ دیگر نه به کلیسا و نطق

عصر، با دیدي نوین به یونان و و دورانِ طالییِ یونان و رومِ باستان منعکس بود. هنرمندانِ این 
هاي قدیم یونانی و  اي خلق کردند و فالسفه، با احیاي فلسفه العاده رومِ باستان، آثارِ هنريِ فوق

هاي مردمی در مقابل ظلم و ستمِ دستگاه  سازِ عصیان قرار دادنِ آن در مقابل دینِ مسلط، زمینه
 ی و پایانِ تدریجیِ عصرِ کلیسا منجر گشتگرای ها نهایتاً به رشد ملی کلیسا شدند. این جنبش

)Groussetm 1970: 462-467(.  
 نخستین تحوالت، در شمالِ ایتالیا آغاز و طولی نکشید که به سرتاسر قارة اروپا کشیده شد

)Burke, 1998: 7-20( .رَدگرایی و انسان بدینمداري آغاز گردید. منطق و  ترتیب دورانِ خ
هم زد و  ها را به ها شد. اختراعِ باروت، توازنِ قدرت ي دینیِ پاپریاضیات، جایگزین اندرزها

 وجود آورد. نظریه کُروي بودن زمین توسط کوپرنیک مطرح گردید ها به انقالبی در شیوة جنگ
)Linton, 2004: 39, 119( تلسکوپ گالیله به اثبات رسید و سپس با ساخت )Sharratt, 1994: 

راندن از این   بودن زمین، سخن اذعانِ کتاب مقدس به مسطح دلیلِ تا پیش از آن به .)2-5
ترتیب با اثبات گردبودنِ زمین، علمِ فیزیک از الهیات  شد. بدین موضوع، کفرگویی محسوب می

منفک گشت. از سوي دیگر رصد کردنِ ستارگان و ماه و مشتري توسط تلسکوپِ گالیله، 
هاي  ت الیتناهی پی ببرد و این در تقابلِ با آموزهموجب شد تا بشریت به حقارت خود در کائنا

  دانست. کلیسا بود که انسان را محورِ آفرینش می
هاي عصر رنسانس به  میالدي توسط گوتنبرگ، پیشرفت 1450با اختراعِ دستگاه چاپ در سال 

مام شده، در ت هاي ترجمه این اختراع باعث شد تا کتاب .)Klooster, 2009: 8( اوج خود رسید
هاي بعدي گردد.  هاي علمی در سال سازِ رشد سواد عمومی و پیشرفت اروپا منتشر شود و زمینه

هاي  درواقع صنعت جدید چاپ، بذرِ دانش را در اروپا کاشت چرا که منجر به نشرِ سریعِ کتاب
ر گرایی در براب  فلسفیِ قدیمیِ یونانی و رومی (که موجب پیدایی جنبش اومانیسم و انسان

شده ایرانی/اسالمی از زبان عربی به التین  ترجمه  الهیات کلیسا شده بود) و همینطور کتب تازه
شناسی و ریاضیات گردید)، و  ساز آشنایی اروپاییان با علومی چون پزشکی و ستاره (که زمینه

ترین آثار  ها در سراسر اروپا گشت. براي نمونه، از مهم شدنِ گستردة آن  دست به دست
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 العادة بعدي گردید، کتاب هاي فوق ساز پیشرفت انی/اسالمی که در اروپا ترجمه و زمینهایر
دائرةالمعارف بزرگ طب، و  ،يالحاو هاي کتاب ي واهواز مجوسی عباس بن یعل ی اثرالملک طب

ترجمه و پایه علم پزشکی نوین گردیدند و  نیو الت يبه عبر بودند که نایس ابن هر سه اثر قانون
 وجود آورد انقالبی در علوم محاسباتی به ی،خوارزم از جبر و مقابلهریاضیات، ترجمۀ کتابِ یا در 

)Perry, 2008: 260-265( .  
 1نما انگیزِ دریانوردي و کشف قطب هاي شگفت در کنار این رشد سریعِ علمی و فکري، پیشرفت

 1492ف قاره آمریکا در توان از کشهاي جدید شد. از آن جمله می نیز منجر به یافتن سرزمین
هاي  کلمب و پیدا کردنِ راه مستقیم دریایی از اروپا به هند در واپسین سال توسط کریستف

زودي  امیدنیک توسط واسکودوگاماي پرتقالی و به قرن پانزدهم با دور زدنِ آفریقا از راه دماغۀ
ن و آشناییِ اروپاییان با اول قرن شانزدهم توسط فردیناند ماژال نخستین سفرِ دورِ دنیا در نیمه

دنبالِ این کشفیات جغرافیایی،  شرقی آسیا و بسیاري سفرهاي دیگر نام برد که به جزایر جنوب
هاي جدید، توسط دریانوردان اروپایی به قاره سبز،  سیل طال و ثروت و منابع معدنی از سرزمین

  ).Merle, 1970: 37( کلی دگرگون ساخت سرازیر شد و سبک زندگی اروپاییان را به
در بحث هنر، جریانِ هنر در عصر رنسانس، کامال از مسیرِ معمولِ تاریخیِ خود خارج شده و به 

مدرن بود که در جاي  وسویی دیگر، حرکت کرد. نتیجۀ آن نیز پیدایی هنرِ مدرن و پست سمت 
آنژ با خود توضیح داده خواهد شد. هنرمندانی چون دوناتلو با خلق مجسمۀ داوود، میکل 

ساخت مجسمۀ سوگ مریم و داوینچی با خلق تابلوهاي نقاشیِ شام آخر و مونالیزا، از 
   ترین هنرمندان این عصر بودند.  شاخص

الهی، در جهت شکست  جاي مشیت همزمان در فلسفه، رنه دکارت با تکیه بر خرَدگرایی به
همچنین . )Bardt, 2019: 108-112( هاي موثري برداشت جزمیت و ترویجِ شکّاکیت گام

فکري اروپاییان را به  هایی نظیر کمدي الهی از دانته و شهریار از ماکیاولی، جهت  نگارش کتاب
هدف   هاي پوچ و بی بازي کیشوت، قهرمان کلی تغییر داد. در اسپانیا، سروانتس با خلق دون

هاي  گارش نمایشنامهانگلستان، شکسپیر با نخند گرفت و در ون وسطی را به ریشهاي قر شوالیه
   انگیز نمود. خود، سبک و سیاق نویسندگی را دچار تحولی شگفت

                                                             
  اما اروپاییان در عصر رنسانس با آن آشنا شدند. ،شد ها پیش در آسیا استفاده می نما از قرن قطب -1
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گیر و عظیم خود در قرن هفدهم به پایان  علیهذا عصر رنسانس با تمام دستاوردهاي چشم
این پایان، در اصل آغازي بود براي تحوالت بعدي در غرب. چرا که  ).Carter, 2005: 4( رسید

در سرتاسر  زودي در انگلستان و سپس در فرانسه آغاز و به» عصر روشنگري«دنبالِ رنسانس،  به
هاي عظیم در هنر و فلسفه بود. فالسفۀ  دنیاي غرب، گسترده شد. عصر روشنگري، عصر انقالب

بزرگی چون ولتر، روسو، کانت و اسپینوزا در این دوره پرورش یافتند. همچنین هنرمندانی 
مدارانی نظیر توماس جفرسون از بزرگان این  نیوتون و سیاست چون گوته، دانشمندانی همچون

. در یک جمله باید گفت که عصر رنسانس، دوران شکفتن دانش، و عصر روشنگري 1عصر بودند
بازماندة . )Zafirovski, 2010: 144( آغازگر تفکر آزادي و آزاداندیشی در ذهن مردمان بود

کلی از بین رفت و غرب که با سبک مترقی و جدید  طور تفکرات قرون وسطایی در این عصر به
خواهیِ گسترده و  زندگیِ خود خو گرفته بود، اکنون آمادة برداشتنِ گامِ بعدي بود: دموکراسی

. نخستین رویدادها )Outram, 2006: 29( ها شرط در همۀ زمینه و قید هاي بی دستیابی به آزادي
طلبانۀ  هاي استقالل یکا، انقالبِ فرانسه و جنبشدر تحققِ نتیجۀ این خواسته، انقالبِ آمر

   التین بود. اروپاییِ آمریکاي مهاجرنشینانِ
خواهی در میان   انجام رسیدنِ اهداف و جاافتادنِ تفکرات آزادي دوم قرن هجدهم، با به  در نیمۀ

انقالب آغاز شد. » انقالب صنعتی«ها، عصر روشنگري به پایان رسید و در پی آن،  مردم و دولت
تاسیسِ  سرعت در سراسر اروپا و کشور تازه صنعتی ابتدا در انگلستان شروع شد و به

کلی تغییر کرد و دیگر خبري از  متحده گسترش یافت. زندگی اجتماعی مردم به ایاالت
که  داري و کشاورزي و مظاهرِ دنیاي قدیم نبود. انقالب صنعتی در عین آن و زمین فئودالیسم

پیشرفت ماندگیِ شرق. ایجاد  غرب را سرعت داد، اما آغازي بود بر بدبختی و عقب روند
هاي بزرگ و پیشرفت وحشتناك صنعت، نیاز به مواد اولیه را چند برابر کرد و براي  کارخانه

تامین این نیازها، استعمار و استثمارِ کشورهاي آسیایی و آفریقایی توسط اروپاییان به اوج خود 
  . )Wrigley, 2014: 10-50( رسید

آالت صنعتی به جاي  تحوالت سریعِ دنیا در جریانِ انقالب صنعتی و استفادة گسترده از ماشین
نیروي انسانی، کارگران بسیاري را بیکار نمود و فقر عمومی را افزایش داد. در نتیجه بسیاري از 

                                                             
 Journal desپاریس با نام  در  یو ادب یعلم ژورنالصر، بنیانگزاري نخستین یکی از دستاوردهاي علمی مهم در این ع -1

sçavans  انگیزي متحول ساخت گونۀ شگفت که روند پیشرفت دانش بشري را به میالدي بود 1665در سال.  
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متحده مهاجرت  تکارگرهاي بیکارشدة اروپایی، به امید دستیابی به زمین و شغل، به ایاال
زودي این سرزمینِ لبریز از منابع طبیعی، مملو از نیروي انسانی نیز گردید و با درگیر  کردند. به

متحده آمریکا مهیا  تازيِ ایاالت  جهانی، زمینه براي پیشرفت سریع و یکه شدن اروپا در دو جنگ
، در این »عصر تکنولوژي«دنبال آن نیز  در قرن بیستم و به» عصر الکترونیک«شد و سرانجام 

  سرزمین آغاز گشت که تا امروز ادامه دارد.
  مدرنیسم گرایی تا مدرنیسم و پست از سنت

گذارند.  نمایش می صورت کلی و با نماد و تصویري از جامعۀ کشاورزي به را اغلب به ییگرا سنت
همین امروز نیز  گیرد و تا در برنمیرا  دقیقی یزمان ةلزوماً دور گرایی در شرق، مقوله سنت

التین، در شمار کشورهاي  بسیاري از کشورهاي آسیایی و آفریقایی و برخی از ملل آمریکاي
اما در غرب و در معناي مصطلحِ ادبی،  شوند. گرا محسوب می سنت گرا و نیمه نیافته، سنت توسعه
در  یابد. یامتداد مو دامنه آن تا پایان عصر رنسانس گرایی به قرون وسطی اطالق شده  سنت

گونه قلمداد کرد که آغازِ عصر روشنگري در اواخر قرن هفدهم، پایان دوران  توان این واقع می
  .)Caves, 2012: 112( گرایی در اروپا بود سنت

ترینِ  گرا داراي خصوصیات مشخصی هستند که مهم شناسی نوین، جوامعِ سنت تعریف جامعهدر
است. در این  شاوندانیو خو خانواده ياعضا میان يرتعاون و همکاآن، نگاه عامۀ مردم به 

براي افراد، اهمیت چندانی ندارد. درواقع جوامعِ سنتی، بیشتر  جامعه یِعموم رفاهجوامع، 
ها دیده  جهانی در میان آن  وطنی و نگاه بلندمدت به پیشرفت جامعۀ گرا هستند و ایدة جهان قوم
عنوان عنصري  به یتبشرگرا، یکی آن است که  امع سنتهاي مهمِ جو از دیگر مشخصه شود. نمی

دغدغۀ فکريِ  که عمده دیگر آن شود و و مقهورِ آن شمرده می عتیاز طب در دل طبیعت، بخشی
گرفته و ایمان  گرا، بر مبناي خرافات و اوراد و باور به ماوراءالطبیعه شکل ساکنانِ جوامعِ سنت

. در نقطۀ مقابل، عبارت مدرنیسم را معموال با )14 :1398(انصاري،  بر خرَد، ارجحیت دارد
مدرن،  عصرِو پایانِ آغاز  کنند. در غرب، در ارتباط با تصویري از جامعۀ صنعتی، معرفی می

توان  هاي تاریخی، آغاز مدرنیسم را می حال با توجه به داده با اینوجود دارد.  هاییاختالف نظر
زمان با انقالب صنعتی در قرن هجده و  لی آن را همبه صورت تقریبی در اواخر رنسانس، تعا

، 71، 21: 1384(جهانبگلو،  جهانی دوم در قرن بیستم مرزبندي کرد پایان آن را با پایان جنگ
72( .  
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درواقع مدرنیسم، سبکی از اندیشه است. . شکل گرفت یانسان درَخ اساسِ مدرنیسم بر پایۀ
لِ مسائل، باعث گردید تا انسانِ مدرن، جبرگرایی و تجزیه و تحلی يو تالش برا يباور درَخ

ها، با تکیه بر هوش و عقلِ خویش، در  رضایت به قضا و قدر را رها کرده و براي عبور از بحران
لذا  ).27-20: 1381، انیهودشت( هاي اساسی، کوشش نماید حل یابی به راه جهت دست

 هاي اییو توان يانسان از دانش، فناور یريِگ ه و بهرهاستفاد يمعنا در يفکر یانیجرمدرنیسم، 
را  در غرب سمیمدرن شِیدایپ باشد و ، براي بهبود و دگرگونیِ محیط پیرامون میخود یِتجرب

گیريِ این جنبش،  گرایی و سلطۀ کلیسا دانست. با پیدایش و همه واکنشی بر ضد سنت بایستی
دسته از  آن را مطرح نمود، جایگزین آن تر مکتبِ اومانیسم و سوژة انسانِ مدرن که دکارت پیش

 .)Graff, 1973: 380-420( شد باورهاي سنتی گردید که محوریت آن حولِ کلیسا خالصه می
حال به طور معمول، آغازِ رسمیِ عصرِ مدرنیته را با ارائۀ نظریات انقالبیِ کانت تعریف  با این

مرور  شدنِ دانشِ جهانی، به ستردهیعنی درست از زمانی که پیشرفت فناوري و گ .کنند می
محوري و باور به  زمان، انسان هاي کهن را از جامعۀ غربی زدود. از این خرافات و باور به افسانه

ها تبدیل گردید و خرَدگرایی،  ها و جنبش اندیشۀ قدرتمند انسانی، به وجهۀ اصلیِ تمامِ فعالیت
  .)Frascina, 1982: 5( هاي جامعۀ مدرن قرار گرفت کانون همۀ دغدغه

بنیانِ فرهنگیِ جامعۀ غربی نیز از ریشه دگرگون  ،مدرنیسم ۀفلسفبا قرارگرفتنِ انسان در کانونِ 
پیشرفت بشر با کار  دیگر اکتسابی بود نه الهامی و جامعۀ نوین دریافت که قتیحقشد. اکنون 
 و زهدگرایی. دنیکش اضتینه از راه ر دیآ یبدست م یعلم و تفکرِ شیاختراع و آزماو کوشش و 

پایه و اساسِ  شت و سکوالریسم،ندا ییمدرن جا ۀملکوت و جبروت در فلسفو ناسوت و الهوت 
 مارستانیو ب کینیکل ی، پیدایشِمیبه ش ياگریمیک لِیتبد. جدید، تعیین گردید ۀفلسف قلمروِ

ترین  هم، از مسیدعانو ي ساحر و جادوگر وجا به پزشک مراجعه بهشفاخانه و  يجا به
  . )15: 1398(انصاري،  محصوالت دنیاي جدید و مدرنیزاسیون شده بود

جداي از این موارد، با مدرنیسم، اقتصاد نیز متحول گردید. فئودالیسمِ گذشته، جاي خود را به 
 طور جدي، به عنوان بخشِ مهمی از جامعه، وارد عرصۀ اقتصاد شد اقتصاد مدرن داد و زن به

)Allen, 1999: 104(.  چه از گذشته  مدرنیسم شروع به تخطئۀ هرآن نیز، هنر ۀعرص درحتی
کوشید تمامِ ذوق و استعدادهاي بشري در عرصۀ هنر را با ابزار خرَد،  باقی مانده بود، نمود و می

هاي آن  و تمام زیرمجموعه سمیرئال يِدئولوژیاحتی صراحت  از نو بسازد. حاال دیگر هنرِ نوین، به
دنیاي مدرن،  .)Graff, 1975: 31-325( نمود ترویج میگرایی را  مفهومبا سرعت  و ردک را رد می
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گراي سابق برجاي مانده بود را با نگاهی توام با استهزا و طنزي  چه که از جامعه سنت هرآن
ناپذیر بود که عصر مدرنیته را به پایانِ  نگریست و سرانجام همین نگاه انعطاف آمیز می سخره

  ک کرد. خود نزدی
پرداخت. پیروان  مدرنیسم با هرچیزي که در تعارض با اصولِ مدرنیته قرار داشت، به مبارزه می

که  ولو آن- ی فرهنگ ی ومذهب ،یاخالق يها سنتاین مکتب، از همان آغازِ پیدایش، با تمام 
که  نکشید  بر همین مبنا، طولی گالویز شدند. -توانست مفید باشد ها می بسیاري از این سنت

ها  آن .)Mura, 2012: 68-87( بست رسیده است روشنفکران دریافتند این جنبشِ فراگیر، به بن
جهانی را از اثرات  سوم و وقوع دو جنگ گسترش فقرِ جهانی، استعمار و استثمارِ جهان

بشر با تکیه بر «دانستند. نیچه در انتقاد از مدرنیسم نوشت:  گراییِ افراطیِ مدرنیسم می عقل
دگراییِ پیشنهاديِ کانت، سایر احساسات و غرایزِ طبیعیِ انسانی را نادیده گرفت و محصول خرَ

 .»)190-188: 1383(حسینی، این خرَدگراییِ صرف و افراطی، جنگ بود و ویرانی و فقر 
 سمیمدرن عصر پست اندیشمندان، در پیِ عبور از مدرنیسم، آغازِ ترتیب، طولی نکشید که بدین

   .دندکررا مطرح 
گذارند. این  نمایش می ی بهفراصنعت ۀجامعرا با تصویري از  سمیمدرن پستدر تعریف ادبی، 

مدرنیسم عصیانی  دومِ آن، اوج گرفت. دراصل، پست مکتب در قرن بیستم آغاز شد و در نیمۀ
است که  يا گسترده تحوالت رِیسمدرنیسم،  گیر در واکنش به مدرنیتۀ متعصب. پست است همه

در  مدرنیسم شکل گرفت. و فرهنگ اتیهنر، ادب ،يفلسفه، معمار ي بهانتقاد ینگرش ورتص به
نو نظر  یبا نگاه ۀ پیشین،تیاست که به مدرن گریداي  مدرنیسم، مدرنیته یک کالم، پست

بار در  گرایی را این کننده و انتقادي مدرنیسم به سنت ها نگرشِ نفی مدرنیست پست. افکند یم
  ).Mura, 2012: 68-87(کار بردند  درنیسم بهقبالِ خود م

ها معتقد بودند، محدود به  گونه که مدرنیست ها، نباید بشریت را آن مدرنیست به اعتقاد پست
هاي ادوارِ گذشته و دوران باستان  افکار و ابزارهاي دوران مدرنیسم نمود، بلکه بایستی از ویژگی

معنویت گذشته را همچون منابعِ خامی ها فرهنگ و  مدرنیست نیز استفاده کرد. پست
با همین تفکر بود که . ها براي رشد بشرِ مدرن، نهایت استفاده را برد دانستند که باید از آن می

ها و  داشت خرَد، به برخی سنت مدرنیسم وارونِ آراي مدرنیسم، در کنارِ گرامی پست
ها بر این باورند که انسانِ  درنیستم هاي غیرخرافیِ بومی نیز توجه نمود. پست رسوم و آداب
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ها و  اش، در کنارِ عقل و خرَد، نیازمند توجه به روح و سنت مدرن همچون اسالف سنتی
  .)190-179: 1383(حسینی، معنویات است

یافته در  مراتبِ منظم و اصولِ سازمان ترین مشخصۀ این مکتب، فقدانِ هرگونه سلسله مهم
فلسفی است. بنابراین معماري و گی و فکري و هنري و نگرش به تمامِ مکاتبِ فرهن

اي  شده تعیین نوع نظم و انضباط ازپیش پیچیدنِ هر مدرنیسم، جنبشی طوفانی براي درهم  پست
ها  ه و مملو از ابهامات و تناقضمکتبی پیچید اغلب آن را به صورت است و به همین دلیل

  .)Bauman, 1992: 26( کنند تصویرسازي می
مدرنیسم معتقد بودند که جوامعِ مدرنِ صنعتی، از صنعت در جهت  ان مکتب پستمتولی
،  هاي تازه ها و فناوري تر، در زیر چادر تکنولوژي کشی و استثمارِ نوینِ اقشارِ ضعیف بهره

داريِ نوین! باري  اند: برده گرایی و فراغت شده کنند و خود مشغولِ مصرف سواستفاده می
و ابهام  ت،یقطع عدمِسختی نیافتاد.  چنان به یستادن در مقابل مدرنیسم، آنمدرنیسم براي ا پست

قرار  مدرنیسمِ در مسیرِ افراط «سرعت توانست  مدرنیستی، به چندوجهی بودنِ تفکرِ پست
  )17: 1398(انصاري:   را به زانو درآورد!» گرفته

ی؛ چه در رویکردهاي قاتطب يها قالب شکستنِتوان از  مدرنیسم می هاي اصلیِ پست از مشخصه
 پایبندي به هر نوع فرم و ساختار عدم ،شناختی و چه در مباحث ادبی و فلسفی و هنري جامعه

چه که با تکیه بر اصولِ قراردادي به صورت قوانینِ نانوشته و  هر آن دنِیکوب و درهم
دلیل  مدرن، به مکتب پست طورکلی به ).Culler, 2008( برد  تغییر درآمده بود، نام غیرقابل
حال نباید فراموش  . با اینقابل درك هستندسختی  قوانین و ساختارِ مشخص، بعضا به نداشتنِ

مدرنیسم، همین انسجامِ پیچیده و منظم، در عینِ نبود  ترین نقطۀ قوت پست کرد که بزرگ
  شده است. نظمِ از پیش تعیین

را  یخم و چیپ پر رِیس خط میانۀ قرن بیستم تا امروز، در طولِ تاریخِ کوتاه خود از سمیمدرن پست
طلبیِ این  . اما در همین زمانِ اندك، سرکشی و جاهاست مودهیپ فلسفیو  یفراتر از مسائل ادب

 و یاجتماع علوم مکتب، تقریبا توانسته است تا با گذر از مفاهیمِ بنیادي، کمابیش تمامِ عناصرِ
مدرنیستی   پست تفکرِ يمحورها نیتر مهمطورکلی  به. خود بیاوردزیرِ پرچمِ  بهرا  یانسان علوم

 ،یو اجتماع یاخالق شدة علمی و قوانینِ پذیرفته یِ، نفیستیمدرن يِدمداررَخ یِنفعبارتند از: 
هاي زندگی و فکري، اعتقاد صریح به  قیدوشرط در تمام شاخصه خواهیِ بی آزادي و آزادي

توجه گسترده ، داريِ سنتی یا نوین یستادگی در برابر هرگونه بردهابشر،  حقوقجانبۀ  رعایت همه
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حمایت از  قید و شرط از حقوق زنان، جانبه با نژادپرستی، حمایت بی مبارزة همه سوم،ِ جهانبه 
، حمایت از حقوقِ ها فرهنگ خردهتوجه عمیق به  هنر و هنرمندانِ غیروابسته و مستقل،

  .رویۀ منابع طبیعی و.. مخالفت با مصرف بیزیست،  توجه به محیط ،حیوانات
  

  هاي آن و مولفه مدرن غزل پست
مدرنیسم اشراف یافتیم، وقت آن است تا به  گرایی، مدرنیسم و پست حال که به مفاهیم سنت

  بپردازیم. هاي آن ویژگی مدرن پست غزل بحث
خود یکی از  مدرن نیز مدرن است و ادبیات پست اي از ادبیات پست مدرن شاخه غزل پست

گذاري این هنر، بایستی توجه داشت  باشد. در نام مدرنیسم می هاي مهم مکتب پست زیرشاخه
درواقع نامی است که در دهۀ هفتاد خورشیدي و همزمان با » مدرن غزل پست«که عبارت 

(موسوي،  استفاده شد» مدرن شعر پست«جاي  فراگیرشدنِ تدریجیِ این سبک در ایران، به
در بخشِ اول این عبارت، ارتباطی با مفهومِ سنتیِ غزل در معناي » غزل«ابراین واژة . بن)1376

هاي  تواند در هر یک از قالب مدرن می عنوان یک قالبِ شعري ندارد و غزل پست مصطلح به
مورد  -یا حتی ترکیبی از دو یا چند قالب شعري-غزل، مثنوي، رباعی، شعر سپید، شعر نو و... 

جا توضیح این نکته ضرورت دارد که برخی از فعاالن این عرصه  گیرد. در ایناستفاده قرار 
دار همچون  هاي شعريِ سنتی و چهارچوب مدرن بایستی تنها در قالب معتقدند که غزل پست

هاي  کار برده شود. اما این رویکردي اشتباه است و این وفاداري به قالب قصیده و مثنوي به
ترین شاخصۀ  مدرنیسم است. چرا که بدیهی اصول پستکالسیک، در تضاد با تمام 

وفاداري به  قطعیت و عدم عدم -تر نیز گفته شد گونه که پیش همان-مدرنیسم  پست
مند در  هاي دغدغه شده است. جداي از آن، فراگیرشدنِ ناگفته تعیین هاي از پیش کشی خط

کردن در پشت  ر هنگامِ توقفرفتنِ اندیشه و محتوا د زدة امروز و خطرِ از دست دنیاي شتاب
گیرانه در مسیرِ پیشرفت جریانِ  ها، خود عاملی پیش ها و سنت تابلوهاي وفاداري به قالب

مدرن،  هاي زبانی و شعر است. بنابراین باید توجه داشت که غزل پست مدرنیسم در بازي پست
هاي  توان در کنار قالب تر، می استفاده است و به بیان ساده هاي شعري، قابل  در تمامِ قالب

هاي شعري مدرن (نظیر شعر نو و شعر سپید) نیز در شرایطی که  سنتی و کالسیک، از قالب
مدرن  مدرنیستی باشد، تحت لواي غزل پست مایۀ پست ها حاويِ اندیشه و درون محتواي آن

  .)19-18: 1398(انصاري،  استفاده نمود



                         37                            1400پاییز هم  (نقد زبانی و ادبی) سال پنجم، شماره هیجدرخسار زبان  /  ...بررسی ویژگی هاي غزل
        

   
 

 

شمایلِ ادبیِ اشعار، تنها جنبۀ  و شکلمدرن محتوامحور است. در این غزل،  غزل پست
ترین  ترین دغدغۀ شاعر، بیانِ صریحِ اندیشۀ خود، در درست شناختی دارد و مهم زیبایی

مدرنیست، براي بیانِ اندیشه و افکارِ خود،  سراي پست هاي ادبی است. بنابراین غزل قالب
ادبی) را برگزیند. رعایت وزن  هاي تواند بهترین قالب کالسیک یا مدرن (یا تلفیقی از قالب می

براي جنبۀ  -هاي کالسیک استفاده کند در صورتی که شاعر از قالب - مدرن در غزل پست
قطعیت در جریان  دلیل همان مبحث عدم حال به زیباییِ کالمِ شاعر، امري ضروري است. با این

کافانۀ وزن عروضی مثال رعایت موش - هاي کالسیک يِ دقیق به اصولِ وزنمدرنیسم، وفادار پست
تر اندیشه و مقصود شاعر، نقض شود و در این  در جهت بیان دقیق» گاهی«تواند  می -شعر

تواند تنها به رعایت وزن هجایی اکتفا کند. در برخی موارد خاص و استثنا نیز  صورت، شاعر می
بودنِ  هنگینشرط رعایت آ به-شکستنِ کاملِ وزن  توان با احتیاط، شکستن هجاها و درهم می

ریختنِ وزنِ غزل، تنها در صورت  جاست که این درهم قطعاتی سرود. اما نکتۀ مهم این -غزل
رعایت دیگر سازوکارهاي شعرنویسی و تجربه و تبحرِ شاعر و تسلط او بر شعر و اصول 

رعایت وزن و عروض در مواقع لزوم، بایستی  شعرنویسی، بایستی انجام شود. یعنی این عدم
مدرن  دلیلِ نداشتنِ دانشِ کافی، با برچسبِ پست که شاعر به ندانه و خودآگاه باشد نه آنهوشم

  )20-19(همو:  به زیروزِبر کردنِ قوالب و اوزان و تخریبِ قواعد ادبی، اهتمام ورزد!
مدرن، دگرگونی در نوعِ استفاده از قافیه است. در شعرِ سنتیِ  دیگر ویژگی مهم غزل پست

قافیه هستند. استفاده از قافیه  هم» عزیز«و » لبریز«یا » باغ«و » داغ«انی همچون فارسی، واژگ
باشد اما با یک تغییر مهم: در زبان  مدرن، همچون اشعار سنتی و کالسیک می در غزل پست

متفاوت » ث«با » س«عربی هر حرف، داراي یک صدا و تلفظ خاص است. مثال تلفظ حرف 
کنند و دومی را با نوك زبان. این تفاوت تلفظ در حروف  تلفظ می است. اولی را به رسم مرسوم

نیز وجود دارد. به همین خاطر، در شعر » ح«و » هـ«یا » ق«و » غ«یا » ض«و » ذ«دیگر مثل 
به دلیل تفاوت در آوا، » ثالث«و » خالص«و » ناس«هاي  یک از واژه عرب براي مثال هیچ

که قواعد شعرِ فارسی، برگرفته از قواعد شعرِ  این با پروا به قافیه باشند. توانند با دیگري هم نمی
گونه که در شعرِ عرب استفاده  همان عربی است، در اشعارِ سنتیِ فارسی نیز این قاعده به

شکسته و  مدرن این قاعده را درهم باري، غزل پست شود، همواره رعایت گردیده است.  می
در زبان فارسی همه » ث«و » ص«و » س«حروف  - ثالباب م من- که  جایی معتقد است، از آن

توان همه را یک حرف واحد فرض کرده و واژگانِ منتهی  شوند، پس می شکل تلفظ می به یک
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توانند  می» میراث«و » اشخاص«و » اساس«هایی مثل  قافیه دانست. بنابراین واژه ها را هم به آن
با » االغ«صدا نیز کاربرد دارد. مثال  هم قافیه باشند. این کارکرد، در میان دیگر حروف هم
قافیه هستند  هم» سکوت«با » سقوط«و » روح«با » کوه«، »مریض«با » لذیذ«، »اجاق«

  .)31-26: 1397 ،ي(موسو
توان بنا  مدرن، عدم وابستگی به زبانِ ادبی است. یعنی در این شعر، می ویژگی بعديِ غزل پست

سنگینِ فرهنگیبازاري و عامیان کوچه بر سلیقه و اندیشۀ شاعر، از ادبیات یا  - ه در کنار ادبیات
جا نیز الزم  در این . ولی)152- 125: 1397(مرادي و همکاران،  استفاده کرد - جاي آن حتی به

که  به توضیح است که استفاده از ادبیات عامیانه بایستی بنا بر تجربه و دانشِ شاعر باشد، نه آن
  اندازي باشد براي توجیه کمبود دانشِ شاعر! اییِ شاعر با ادبیات، دستسوادي و ناآشن دلیل بی به

جداي از موارد باال، استفاده از انواع صنایع ادبی نظیر تشبیه و تضمین و استعاره و... در غزل 
  لحاظ نوعِ کارکرد ادبی، همانند شعرِ سنتی است. مدرن، به پست

مدرن  صوصیات ساختاري، ادبی و نگارشی غزل پستاما مواردي که تا اینجا توضیح داده شد، خ
تفاوت که با   هاي شعرِ فارسی است؛ با این بودند که کلیات آن برگرفته از کلیات دیگر سبک

ترِ محتواي  نفعِ ارائۀ دقیق گیرِ سنتی، دست شاعر را به پا و دگرگونی در برخی قوانینِ دست
که در آغازِ این بخش نیز گفته شد، ادبیات گونه  اش باز گذاشته است. اما همان اندیشه
مدرن با شعر کالسیک نیز در متفاوت  مدرن محتوامحور است و تفاوت اصلیِ غزل پست پست

  بودنِ محتواي آن است که اکنون به آن خواهیم پرداخت.
مایه و محتوا، کشیدنِ   مدرنیسم به لحاظ درون هاي پست ها و شاخصه ترین تکنیک یکی از مهم

مخاطب به درونِ بازي است! در ادبیات کالسیک، معموال خالق اثر در متنِ بازي قرار دارد پاي 
چه که نویسنده براي او مهیا کرده  و مخاطب در حاشیه نشسته و تنها با مطالعۀ اثر، از هرآن

کند. یک لقمۀ آماده که نویسنده، در دهان مخاطب گذاشته و مخاطب  برداري می است بهره
جا  مدرن، اوضاع کامال متفاوت است. در این تی آن را قورت بدهد! اما در ادبیات پستتنها بایس

هایی از ابهام و ایهام و به صورت  سعی نگارنده بر این است تا مطالبِ ذهن خود را در رشته
اي فلسفۀ فکريِ خود را در البالي واژگانِ اسرارآمیز پنهان  گونه تنیده و به چندوجهی در هم 

هاي گوناگونی از متن دست  مخاطب با توجه به تجربه و کششِ ذهنی خود به برداشت سازد که
ها و ایجاد  منظور، آفرینندة اثر بایستی با از هم گسیختنِ روایت یابد. براي رسیدن به این

پی و از بین بردنِ مرزِ میانِ حقیقت و وهم و شناور ساختنِ موضوع در دلِ  در هاي پی تناقض
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ل مطلب را در گرد و غباري از ظنّ و شک، مخفی سازد. درواقع در ادبیات واژگان، اص
عنوانِ بخشِ مهمی از  کنندة صرف نیست، بلکه به مدرن، مخاطب دیگر تنها یک مصرف پست

بازي، بایستی با توجه به دانش و تجربۀ خود، بکوشد تا مطلب را در قلمروِ هرمنوتیک، تفسیر و 
جا براي مخاطب، دیگر خبري از  انِ آن را کشف نماید. پس در اینتاویل کرده و زوایاي پنه

کوشد تا با کمک فنونی چون استعاره  مدرن، شاعر می لقمۀ آماده نیست! بنابراین در غزل پست
اي از  تصویر کشیدنِ روایت خود در غباري از ابهامات و پیچیدنِ منظور در هاله و ایهام و به

هاي زبانی پنهان کرده و  را در البالي واژگان و احتماالت و بازي معانیِ رمزآلود، تفکرِ خود
جا باید مواظب بود تا شعر از  گیري نماید. هرچند که در این مخاطب را وادار به تفکر و نتیجه

  .)27 :1397 ،ي(موسو معنایی سوق پیدا نکند چندمبنایی، به ابتذال و بی
گیريِ شجاعانه از  دة درست از اصوات و بهرهمدرن، استفا هاي غزل پست یکی دیگر از تکنیک

عبارات است. برخالف شعر کالسیک که تکیۀ اصلیِ آن بر پایۀ زبانِ نوشتار است، غزل 
جا شاعر به  مدرن تلفیقِ حساس و ظریفی است از زبانِ گفتار و نوشتار. در این پست
توجه دارد. چنین است که  دهد، به اصوات نیز اي که به واژگان و کلمات اهمیت می اندازه همان

توان برخی از صداهاي موجود در طبیعت را نیز در قالب حروف و  مدرن می در غزل پست
آرایی از  آرایی است. واج کار برد. نکتۀ دیگر در این بخش استفادة درست از صنعت واج واژگان به

از ابزارهاي  هاي زبانی در ادبیات منظوم و منثور است، و صنایع ادبی مهم در جهت بازي
مدرنیست بایستی در استفاده از  باشد. همچنین شاعر پست مدرن می پرکاربرد در غزل پست

ترین عبارات خود، جسور باشد. سانسور در غزل  ابزارهاي موجود (واژگان) براي خلقِ دقیق
ممکن ِ شکل ترین  کامل مدرن معنایی ندارد و استفادة صریحِ شاعر از بهترین واژگانی که به پست

هاي  کشی حتی در مواردي استثنا، استفاده از واژگانی خارج از خط–بتواند منظور او را برساند
جا نیز باز باید تاکید کرد که این نوع گفتار  امري ضروري است. اما در این -معمولِ عرف و ادب

انِ شاعر - اصطالح به-شده و از روي تجربه باشد. چرا که دیده شده برخی از  بایستی حساب
تکنیکی از غزل «محتوا را در زیر عنوان  مایه و بی جدید، فحاشی در وسط ابیات بی

  )23-22: 1398(انصاري،  کنند! ، توجیه می»مدرن پست
مدرن، تکنیک تصویرسازي است. اصوال تصویرسازيِ جریانِ روایت  ویژگی مهمِ غزل پست دیگر

اغلب داراي  -مدرن نویسی در ادبیات پست نویسی و داستان مانند رمان به-مدرن  در غزل پست
شده در این غزل، در  نظم کشیده  مایه و محتواي روایات به ظاهري نامانوس است. معموال درون
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که داراي ماهیتی رئال، واقعی و برآمده از حقایقِ در متنِ جامعه هستند، اما این  عین آن
ند. تصویرسازيِ فضاها در ادبیات شو صورت سورئال و فراواقعی روایت می حقایق، اغلب به

کوشد تا با  پریشانه است و نویسنده می صورت اسکیزوفرنی و روان مدرن، تاحدودي به پست
آمیز و مسخره، وقایعِ اطراف را در قالبِ اثر ِخود، تصویرسازي کند. همچنین  دیدي جنون

امري است  -روایت هاي در بزنگاه- شخص و بالعکس  شخص به سوم تبدیلِ راويِ روایت از اول
درستی انجام شود، در جذابیت اثر بسیار موثر است. بخشی دیگر از تکنیک  که اگر با دقت و به

تواند  تصویرسازي، ناتمام ماندنِ تعمدي روایت با صالحدید خالق اثر است. این ناتمام ماندن می
بندي پایانی  ز جمعترین آن ناتمام گذاشتنِ موضوع و جلوگیري ا به چند صورت باشد. مرسوم

است تا مخاطب پایانِ ماجرا را در ذهن خود و با سلیقۀ خود رقم بزند. از انواعِ دیگري این 
و  -فاعل موارد یا در برخی-  گذاري، یکی استفاده از واژگان نصفه و دیگري حذف فعل ناتمام

  .)1399دوز،  پوستین( ناقص رها کردنِ بیت یا مصرع است
در -تواند  ِ ظرف زمان و مکان است. شاعر می مدرن، شکستن زل پستهاي غ از دیگر تکنیک

کردنِ موضوع و درگیر کردن  براي پیچیده -صورت داشتنِ دانش و تجربۀ کافی و تسلط بر شعر
هاي گوناگون و در  ذهن مخاطب، ظرف مکان و زمان را شکسته و روایت خود را مدام در مکان

هاي  ، شناور سازد. همچنین مورد دیگر، تلفیق روایت»ندهآی«و » اکنون«و » گذشته«هاي  زمان 
ها  روایت این خُرده  ارتباطی به یکدیگر ندارند اما با قرارگرفتن گوناگونی است که در ظاهر هیچ

پور و همکاران،  (دهقان سازند در کنار هم، به یک مفهوم واحد رسیده و یک روایت کامل را می
1395 :53 -77(.  

ها و  مدرن، در جهت شکستنِ شالوده هاي غزل پست ها و تکنیک اخصهدر کل، مجموعِ ش
اند.  ترِ اندیشۀ شاعر، ایجاد شده شده در شعرِ سنتی براي رساندنِ دقیق رعایت همیشه  هاي بنیان

هایی که در سطور قبلی، مفصال توضیح داده شد از این قرار است: از  ترین تکنیک خالصۀ مهم
ناقض، عدمِ وجود مرز میانِ حقیقت و وهم و شناور بودن موضوع، هم گسیختگی در روایات، ت

تصویرسازيِ پریشان، تمرکز بر اصوات، شکستگیِ تعمديِ وزن و فرم و ساختار، تبدیلِ راويِ 
بودنِ معنا، چندوجهی  شخص و بالعکس، عدم قطعیت و احتمالی شخص به سوم روایت از اول

گیري، ناتمام ماندنِ روایت با صالحدید شاعر،  در نتیجهبودن و باز بودن شعر و اختیارِ مخاطب 
هاي  نظمیِ توام با نظم(!)، ایجاد تقارن ناپذیريِ روایات، آشفتگی و بی بینی عدم ثبات و پیش

عجیب و دور از هم در کنار یکدیگر، ساختارِ نامتمرکز و نامتجانس، عدمِ رعایت قراردادهاي 
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انگاري، نگاه فکاهی و  صراحت شاعر و جسارت در کالم، هیچ گیري از اصوات، سنتیِ ادبی، بهره
هاي زبانی، تکرار و  هاي کالمی و بازي توام با طنز و ریشخند به قوانین، گرایشِ شدید به بازي

  تسلسل، دو پهلو و حتی چند پهلو بودن روایت، شکستن ظرف زمان و مکان و...
  گیري نتیجه

لکه سبکی از ادبیات جدید است که با ترکیب و مدرن، یک قالب شعري نیست. ب غزل پست
شده، کوشیده است تا تیمی متشکل از شاعر و مخاطب تشکیل  رعایت  تغییرِ ساختارهاي همیشه

مدرن با  هاي دنیاي مدرن، بپردازد. تفاوت اصلی غزل پست ها و دغدغه داده و به بیان اندیشه
هاي  تواند شبیه به قالب مدرن می تشعر کالسیک، در محتواست نه ساختار. ساختار غزل پس

ها باشد و شاعر مختار است که به قوانین قبلی احترام  شعر کالسیک یا مدرن یا ترکیبی از آن
ها بگذرد. اما این محتواست که  ايِ خود، از برخی از آن دید حرفه بگذارد یا به فراخورِ صالح

هاي  رن است یا نیست و درواقع، جنبهمد شده، پست شعرِ سروده تواند تعیین کند آیا قطعه می
  مایۀ شعر پنهان شده است.  مدرنیستیِ اشعار در درون پست
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