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 چکیده
مدرنیسم پس از ظهور و ایجاد دگرگونی در ادبیات غرب، مورد توجه برخی پست

نویسندگان و طیفی از شاعران معاصر فارسی قرار گرفت. شمس لنگرودی از شاعرانی 

زبانی مختلف که پیش و بعد از انقالب از سرگذراند، به های است که پس از تجربه

ای ساختارشکنانه و زبانی هنجارگریز روی آورد. تحت تأثیر این رویکرد، برخی رویه

مدرنیسم های پستمؤلفهمختصات در شعر لنگرودی ظهور یافت که با مختصات و 

های مؤلفههایی از شعر لنگرودی که با همانندی و قرابت دارد. در این گفتار، شاخصه

مدرنیسم نزدیکی دارد و به نوعی نشانگر گرایش خودآگاه و ناخودآگاه این شاعر پست

ها، فهمؤلمدرنیسم است، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یکی از این به پست

رسد و تأکید بر نسبی بودن اجزا و عناصر کالم است که به نظر می« عدم قطعیت»

از آن در جهت ساختارشکنی، عدم تجانس و نیز گسستِ معنایی  ،لنگرودی در مواردی

شگردی برای  عنوانبه)پارادوکس( است که « تناقض»است؛ دیگر، استفاده کرده

لفۀ ؤم« عدم پیوستگی»تردیدزایی و تکثر معنا در شعر لنگرودی به کار رفته است؛ 

لنگرودی در جهت ایجاد تردید و شگفتی  مدرنیسم است که در کالمدیگری از پست

از  .در خواننده و به کنکاش و چالش ذهنی واداشتنِ او مورد استفاده قرار گرفته است

لیق است. تع« تعلیق»مدرنیسم که در شعر لنگرودی ظهوریافته، های دیگر پستمؤلفه

ام و انتقال پیآن،  واسطۀبهآفرینی به کار گرفته شده تا ترفندی برای ابهام صورتبه

 کشف معنای قطعی کالم به تعویق افتد.
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 گفتار. پیش1

اجتماعی در غرب، مکاتب مختلفی پا به عرصۀ ظهور  با آغاز عصر روشنگری و تحول فکری و

شود ارزیابی توانند بود و هریک را میمدرن، قابلنهادند. این مکاتب، جملگی در حوزۀ تفکر 

زمان ظهور مدرنیته، اتفاق نظری وجود  دربارۀدستاوردی از دستاوردهای مدرنیته به شمار آورد. 

(؛ یعنی زمانی که 73: 0231 اسکراتن،دانند )ندارد. برخی پیدایش آن را نتیجۀ رنسانس در غرب می

(. گروهی نیز زمان 030: 0232 لش،) افتیدر غرب رواج  باور و دمکراسی بورژوازیفلسفۀ عقل

نوعی جنبش » عنوانبه(. مدرنیته 324: 0239 کادن،اند )ظهور آن را اواخر قرن نوزدهم معرفی کرده

( زمینۀ الزم را برای گذار از موقعیت موجود و 372: 0237نژاد،)پارسی «و رویداد تندرو و اصالحی

: 0231 آزبورن،نمود )فراهم « نامطمئن و ناپایدار حالدرعین ل ظهور وورود به آیندۀ سریعا در حا»

های تازه تر بودند، فاصله بگیرند و حرکتچه پیشآن، جوامع بشری توانستند از آن واسطۀبه( و 92

 ای را در حیات فکری، اجتماعی و فرهنگی خود آغاز کنند.سابقهو بی

انکار در زندگی انسان بوده، ماهیت کامالً قابلو غیر که واقعیتی ملموسمدرنیته، با وجود این

ی، با وجود تعاریف روازاینهای آن، مورد اتفاق نظر همگان نیست. روشنی ندارد و ابعاد و ظرفیت

بسیار و مختلفی که از آن موجود است، تاکنون تعریف کامل و جامعی که بتواند تمام مختصات، 

از « یمعانی مختلف و مباین»د، به دست داده نشده است. به قولی ابعاد و مفاهیم آن را نمایندگی کن

هایی برای مدرنیته برشمرده شده که (؛ با این وصف، ویژگی422: 0231 هادسن،دارد )آن وجود 

دارد، مقبولیت عام نیز یافته هایی از ماهیت و ابعادی از موجودیت آن را معلوم میکه جنبهضمن این

 ،)بامن «تحوالت دائمی»ها، نوآوری و تقابل با سنت و به تعبیری یژگیترین این واست؛ شاخص

یک شاخصۀ عام در مدرنیته، عموماً مورد پذیرش واقع  عنوانبه( است. این ویژگی که 37: 0231

آید و مدرنیسم را نوعی گسست و انقطاع از گذشته و حرکتی به شده، خصلت مدرنیته به شمار می

 کند.های تازه معرفی میندیشهپیش و در جهت بنیانِ ا

های مختلف بر مدرنیسم، ابعاد متعدد و متنوعی دارد و بدین واسطه از جهات متفاوت و به گونه

زندگی انسانی و به تبع آن، بر ادبیات، تأثیری ژرف نهاد و با تغییر قراردادهای مستقر و شکل دادن 

و تکوین جریانی تازه در متن خود فراهم های جدید برای آفرینش ادبی، راه را برای ظهور شیوه

مدرنیسم زمینۀ پیدایش پست »تعبیر شد. این عبارت که « مدرنیسمپست»ساخت؛ جریانی که به 

مدرنیسم را از درونِ مدرنیسم بیان که ظهور پسترغم این(. علی93: 0233 پاینده،است )« مدرنیسم
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تواند به ذهن خواننده، متبادر کند که پسته میتأملی است؛ چراکقابل کند، دارای نکتۀو تأکید می

 که در نفی و ضدیت با مدرنیسم شکل گرفته است.مدرنیسم برآیندِ گذار از مدرنیسم است یا این

مثابۀ عبور از مدرنیسم نیست و در ضدیت و تقابل با آن، تکوین نیافته مدرنیسم بهشده پستگفته

 ،پردازان( و به تعبیر یکی از نظریه070: 0237 )کانور،« یسممواجهۀ انتقادی با مدرن»است، بلکه یک 

: 0237 )االم، «بازنویسی مدرنیته است، بازنوشتی که از پیش و تا دیرباز در بطن مدرنیته فعال بوده»

ی آن را نه در روازاین( و در یک مقطع زمانی خاص، امکان ظهور و ترویج پیدا کرده است. 392

« واکنشی در قبال آن»چنین، (، هم037: 0237 )اکو، «بسط برنامۀ مدرنیسم» ضدیت با مدرنیسم، بلکه

مدرنیسم (. این ویژگی سبب شده که تعریف و توصیف مدرنیسم و پست037: 0237 اکو،دانند )می

 (.020: 0231 هاوثورن،شود )ممکن تبدیل غیر ، به امری«مستقل و جداازهم طوربه»

گنجد و نمیای نمیمتناقضی که دارد، در چارچوب تعریف ویژهمدرنیسم به جهت ماهیت پست

ی، تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. روازاینتوان آن را حیطۀ خاصی از معنا و مفهوم قرار داد. 

آید، ( آن به شمار می320: 0231 )احمد، «پردازترین نظریهمدرنیسم و بزرگپدر پست»که « لیوتار»

مدرنیته را کند. فوکو پستها تلقی مینوعی عدم ایمان و ناباوری به فراروایت مدرنیسم راپست»

داند. روالن بارت آنرا لحظۀ تحول ناگهانی میجریانی پیچیده، دردسرآفرین، رمزگونه و مبهم می

در زبان اسپانیایی  0721های دهۀ مدرنیسم نخستین بار در سال(. واژه پست320: 0231 )احمد، «داند

: 0231 برانیگان،) افتیدر تفاسیر ادبی رواج  0791و  0721های دهۀ کار گرفته شد و در سالبه 

رود تا جای عصر مدرن می»شناس و متفکر آمریکایی گفت: جامعه« رایت میلز»( در همین زمان 239

ابتدا در مدرنیسم ( و چنین نیز شد. پست242: 0231 )برانیگان، «مدرن بسپاردای پستخود را به دوره

شناسی و فلسفه مطرح شد و نهایتاً به ادبیات راه یافت و تأثیری حوزۀ هنر معماری و علم جامعه

مدرنیسم وارد (. از این پس، مختصات پست00: 0237 یزدانجو،نهاد )شگرف در آفرینش آثار ادبی 

غریب و متفاوت  هایی هموار نمود که( و زمینه را برای خلق رمان21: 0237 کافر،مکشد )ادبیات 

هایی از این گسیختگی، تناقض، عدم قطعیت و شاخصهگریزی، از همزیرا قاعده؛ رسیدندبه نظر می

 آیند، ویژگی بارز این آثار بود.مدرنیسم به شمار میهای پستمؤلفهدست که 

 مدرنیسم و شعر معاصر. پست1. 1

نویسی و هم شعر چند دهه، هم داستانمدرنیسم از غرب به کشور ما نیز رسید و طی جریان پست

های پستعدم موفقیت داستان»که برخی از رغم اینفارسی را از جهاتی تحت تأثیر قرار داد. علی
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مدرنیسم (، باید گفت اثرگذاری و نقش پست397 :0273 نیاز،بیاند )در ایران سخن گفته« مدرنیستی

ست. اعتنا شده اقابل ن عرصه، منجر به خلق آثارینویسی بیش از شعر بوده و در ایدر حوزۀ داستان

توان نتیجه ( ذکر شده، می371: 0270 )شمیسا، «مدرن ایرانشعر پست»بر اساس اشعاری که شواهد 

مدرن، برآیندِ درخورتوجهی نداشته و به همین دلیل، اقبال گرفت که گرایش شاعران فارسی به پست

اند؛ یا داعیۀ پستمدرنیسم روی آوردهاست. شاعرانی که به پست چندانی در میان مخاطبان نیافته

 اند.اند، در آفرینش پشتوانۀ ادبی محکمی برای مدعای خود توفیق نیافتهمدرن بودن داشته

: 0232 )فلکی، «است نشده شده یا فهمیده مدرن عمدتاً بد فهمیدهدر ایران پست»این مدعا که 

پردازان کشور ما ت که نویسندگان و شاعران و نهایتاً منتقدان و نظریه(، حاصل این نکتۀ اساسی اس9

ترین اند. مهممدرن یافته و آن را براساس تلقیات خود تعریف کردههر یک، درک متفاوتی از پست

هایی است که ذات مؤلفهمدرن در ایران ذکر شده، هایی که توسط این گروه برای شعر پستویژگی

ها که در نهایت به معنازدایی از کالم و مؤلفهانه و هنجارگریز دارند؛ این و هدفی ساختارشکن

کردنِ ریختگی معنایی، دگرگونکردن کلمات، درهمتکهانجامند، شامل تکهغافلگیری خواننده می

ها، لحن و گیری از نشانهمنطق زبان، هنجارگریزی زبانی و نحوی، رویکرد به زبان روزمره، بهره

که در برخی گونه استپردازی، خطابی کردن شعر و... یِ تردیدآور، دوری از استعارههنجار زبان

 است. نمود داشته« شعر گفتار»و « شعر حجم»، «موج نو»های شعر امروز فارسی، یعنی 

 . شمس لنگرودی2. 1

شمس لنگرودی، شاعری را با تأثیرپذیری از اشعار فریدون توللی و نادر نادرپور آغاز کرد. سپس به 

اشعار سیاوش کسرایی توجه نشان داد و بعد از آن با شاملو آشنا شد. آشنایی با شاملو موجب شد 

لو ابعاد عمیق (. تأثیرپذیری از شام00: 0237 لنگرودی،) دیبسرالنگرودی تا مدتی به شیوۀ شاملو شعر 

ای در شعر لنگرودی پیدا کرد؛ این امر، خصوصاً در نخستین کارهای وی از جمله مجموعۀ و گسترده

که نخستین دفتر شعر لنگرودی بود، نمودِ روشنی داشت؛ تا حدی که لنگرودی را « رفتار تشنگی»

 مقلدبودن خویش در اینحال، لنگرودی منکر یکی از مقلدان شاملو مطرح ساخت. بااین عنوانبه

ای تقلید از شاملو به شدت تحت تأثیر زبان و رفتار تشنگی، بدون ذره»کند هنگام است و ادعا می

نگاه شاملو بود... من مقلد شاملو نبودم، روحم را شاملو تسخیر کرده بود... شعر شاملو را شعر خودم 

(. باید اذعان داشت که بعد از سروده002: 0237 )لنگرودی، «گفتمدانستم و به زبان او سخن میمی

پیوندهای شعر لنگرودی و شاملو به اشکال مختلف محفوظ ماند و کلیت شعر « رفتار تشنگی»شدنِ 
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: 0274 براهنی،) نکرد« دا کرد و گاهی پیدایگهگاهی ارتباطی به شعر شاملو پ»، «براهنی»او به تعبیر 

049.) 

های سروده شد، لنگرودی شاعری را در سال 0222قبل از انقالب در سال « رفتار تشنگی»

ۀ قصید»، «جشن ناپیدا»، «خاکستر و بانو»های بعد از انقالب تداوم بخشید و به ترتیب مجموعه

و... را سرود. شعر لنگرودی سیری رو به کمال را طی کرد. این امر با « چاکلبخند چاک

(. او 0230:029 حقوقی،) افتیداوم آغاز و در آثارِ پس از آن ت« چاکقصیدۀ لبخند چاک»

: 0273 بهبهانی،ببخشد )را رونقی تازه « وزنشعر بی»های پس از انقالب توانست در سال

 تعبیریتری قرار گرفت و به (. بدین واسطه در این دوره، مورد اقبال مخاطبانِ بیش727

 (.099: 0279 )عابدی، «تر وسعت یابدمخاطبان خاص به مخاطبان عام»توانست از 

(. موج سوم، عموماً 072: 0237 تسلیمی،اند )به شمار آورده« موج سوم»لنگرودی را از شاعران 

جریانی شعری  عنوانبهبا این وصف،  .گیردمی های شعری پس از انقالب را در برشاعران و جریان

(. 429: 0277 چاهی،بابااند )دانسته« های مشخصفاقد خطوط و ویژگی»خاص پذیرفته نشده و آن را 

ها یا و )شاعران موج سوم( شاعران لحظه ها، شعر ایجاز...ها، شعر برداشتشعر لحظه»شعر موج سوم 

اند. از نظر باباچاهی که خود چنین ( معرفی شده30: 0297 )باباچاهی، «هاحتی فاصلۀ کوتاه میان لحظه

ها در شعرش، در زمرۀ برخی مشخصهه داده لنگرودی به دلیل وجود ئتعریفی را از موج سوم ارا

(. براهنی نیز اساساً جریانی به نام موج سوم را 30: 0297 باباچاهی،) ردیگشاعران موج سوم قرار نمی

نیز به « شاعران مدرن»(. لنگرودی را از 03: 0271 براهنی،) ستینپذیرد و اصالتی برای آن قایل نمی

 (.077: 0237 تسلیمی،اند )شمار آورده

 مسئله و پیشینۀ پژوهش .3. 1
اما او خود چنین ؛ (319: 0237 نام برده شده )تسلیمی،« مدرنپست»شاعری  عنوانبهاز لنگرودی 

( 9: 0231 )لنگرودی، «مدرنیستیشدنِ نگرش پستدرونی»کند. او ای ندارد و آن را انکار میداعیه

مدرن کند و معتقد است برای پستمیمدرنیستی ذکر را در شاعر، شرط اصلی و زمینۀ خلق اثر پست

حال، شاخصهاین(. با9: 0231 )لنگرودی، «اش کردقدرت جذب و دفع داشت تا درونی»شدن، باید 

چنین رفتار خاص وی با زبان، در مواردی خواسته یا ناخواسته شعر او های کلی شعر لنگرودی، هم

مدرنیسم های پستمؤلفهبرد و موجب نزدیکی ابعادی از آن با برخی مدرنیسم میرا به سمت پست

انی تخیلشان بیشتر خاستگاه زب»شود. حقوقی، شعر لنگرودی را در گروه شاعرانی قرار داده که می
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دارد و در حقیقت شعرشان حاصل درگیری و برخورد آنان با زبان، آگاه و ناآگاه، به قصد تحصیل 

(. طبعاً این 424: 0277 )حقوقی، «حاء مختلف و گاه نیز از لحاظ نحوی استزبان شعری دیگر، به ان

انجامد و موجب عدول از قواعد هایی از هنجارگریزی در زبان تواند به گونهبرخورد با زبان، می

زبان ...  دربارۀاز باور سنتی »کند؛ مدرنیسم نیز با زبان، چنین رفتاری میشدۀ زبان شود. پستپذیرفته

(. این رویکرد در کار لنگرودی 032: 0233 )برتنز، «ریزدآن را به هم می ؛ وکندختارشکنی میسا

موجب تنوع وزن، چندآوایی، استفاده از جمالت طوالنی، عدم توضیح عبارات و بیان استداللی، 

بندی غیرمنتظرۀ شعر و زدایی از لحن گفتاری، چندمحوری بودن شعر، نحوگریزی، پایانآشنایی

های مؤلفههایی انجامیده که با برخی دست شده که به تکوین و ظهور شاخصههایی ازاینخصهمش

پارادکس(، عدم پیوستگی و تعلیق، همانند به نظر میتناقض )قطعیت،  مدرنیسم، از جمله عدمپست

 رسند.

مدرنیسم در شعر شمس گرفته، پژوهشی که مستقالً به پستهای صورتدر میان پژوهش

ها را زمینه و پیشینۀ این پژوهش شود آنهای موجود که میلنگرودی بپردازد، یافت نشد. پژوهش

مدرن و شعر پست مدرنمدرنیسم، ادبیات پستپست دربارۀهایی است که تلقی نمود، نخست، کتاب

هایی پژوهشاند؛ دیگر، مقاله مورد رجوع قرار گرفتهها، عموماً در ایننوشته شده است؛ این پژوهش

مدرنیسم و شعر، خصوصاً شعر معاصر فارسی صورت گرفته است؛ یکی از است که در حوزۀ پست

 است که در فصلنامۀ« اله طاهریقدرت»از « مدرنیسم و شعر معاصر ایرانپست» مقالۀها این پژوهش
انی چون ( به چاپ رسیده است. در این مقاله از نوجویی شاعر3، شمارۀ 0234) های ادبیپژوهش

 نخستین حرکتِ شعر معاصر فارسی عنوانبه« یداهلل رویایی»و « احمدرضا احمدی»، «هوشنگ ایرانی»

مدرنیسم بررسی و تحلیل شده مدرنیسم یاده شده و آثار این شاعران از منظر پستبه سمت پست

محمد »از « مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهریهای پستبررسی نمود» مقالۀ است؛ دیگر،

/ سال یازدهم، شمارۀ 0273( دانشگاه شیراز )بوستان ادب) شعرپژوهیو... است که در مجلۀ « طالبی

ردِ روایت، عدم قطعیت، مدرنیسم؛ های پستمؤلفه( به چاپ رسیده است. در این مقاله، نمودِ 27

رفته رسی قرار گمورد بردر شعر ما هیچ، ما نگاه سپهری، گریز متعارف و هنجارکابرد صورخیال نا

...، و «شکیبخسرویمحمد »از « مدرنیسم در ذهن و زبان فروغ فرخزادهای پستگزاره» است. مقالۀ

لفان در ؤ(، پژوهش دیگری است که م2، شمارۀ 0270) مطالعات زبانی بالغیشده در مجلۀ چاپ

بررسی »اند؛ کردهبینامتنیت، عدم قطعیت و پارانویا را در شعر فروغ فرخزاد بررسی آن، تجلیات 
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ای است که در نیز مقاله و...،« زهرا استادزاده»از  «های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشیمؤلفهبرخی 

تاریخی و های جنبهو در آن،  رسیده( به چاپ37، شماره 0272، بوستان ادب) شعرپژوهیمجلۀ 

است. افزون بر مقاالت  و بررسی شدهمدرنیته تحلیل آتشی در چهارچوب پستمنوچهر روایی شعر 

شده و...، چاپ« ناصر علیزاده»از « مدرنیستی در غزلیات حافظ شیرازهای پستمؤلفه» مقالۀیادشده، 

( پژوهشی است که در آن، مطابقت79، شمارۀ 0279) فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریزدر 

مدرنیسم با غزل حافظ کشف و سنجیده شده و طی آن، فضاسازی و فلسفۀ متعالی های فلسفی پست

 مدرنیسم تحلیل و ارزیابی گردیده است.های پستمؤلفهحافظ با مطابقت با برخی 

 . عدم قطعیت2

تر، بودنِ اجزا و عناصر کالم، خصوصاً معنی کالم است؛ به بیان سادهعدم قطعیت، تأکید بر نسبی

( و هر معنا و مفهومی که از 239: 0273 )شمیسا، «معنی در متن، قطعیت ندارد»عنی عدم قطعیت، ی

 تواند مورد تردید باشد. این اصطالح، معادلشود، نسبی است و میآن دریافت می

(Indeterminacy) فضایی از عدم»ها برای ایجاد مدرنیستهای معمول پستو یکی از شیوه

های ساختارشکنی قطعیت، یکی از رویه (. عدم03: 0233پاینده، )است در متن « قطعیت و سردرگمی

هاست که موجب آشفتگی و مدرنو مطلوب پست موردنظرو عدم تجانس و نیز گسستِ معنایی 

مدرنیسم است، از شود. تکثر و نسبیتِ معنایی که اصلی مهم در پستای از ابهام در متن میگونه

ای برای مدرن از آن، زمینهمندی شاعرِ پستود و بهرهشقطعیت در متن حاصل میطریق عدم

کند و او را از رسیدن به معنایی نهایی و قطعی باز سردرگمی، تردید و توهم در خواننده ایجاد می

 دارد.می

مدرن برای دستیابی به عدم قطعیت، نیازمند ایجاد پیچیدگی و ابهام در ذات کالم شاعرِ پست

کردن نباشد و نتوان با حذف واژه یا نشانهرفعقابل هامی که به سادگیخویش است؛ پیچیدگی و اب

ای یا تغییری در جزء کالم، آن را برطرف نمود؛ او باید ابهامی پیوسته با تار و پود و ساختار کلی 

( باشد 013: 0277 )حسن، «عدم حتمیت»کالم به کار ببرد؛ ابهامی که نتیجۀ عدم قطعیت یا به تعبیری 

گیری کند و موجدِ تردید و بُهت در خواننده گردد. بتواند از تفسیر معنادار و هدفمند متن، پیشو 

: 0277 )حسن، «زداییناپیوستگی، دیگراندیشی، تکثرگرایی، تصادف، تمرد، تحریف و صورت»

. توانند عدم قطعیت را در متن ممکن سازندمدرن می( عواملی هستند که از نظر منتقدانِ پست013

گویند و میمفهومی گسترده و دارای ابعاد متنوع سخن عنوانبه« زداییصورت»ها از مدرنپست
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شکنی، مرکززدایی، زدایی، شالودهزدایی، انسجامآفرینش»با مفاهیمی مثل « زداییصورت»معتقدند: 

زدایی، زدایی، افسونزدایی، تعریفجایی، تفاوت، ناپیوستگی، گسستگی، ناپدیدی، ترکیبجابه

( و بستر و زمینۀ مناسب را برای 013: 0277 حسن،دارد )پیوند « زداییزدایی و مشروعیتتمامت

 سازد.مدرن فراهم میتکوین یک متن پست

 هاسروده. کوتاه1. 2

وجوست که با تمهیدات جستقابل رسد مصادیقی از عدم قطعیت در شعر شمس لنگرودیبه نظر می

ها توسلِ شاعر به ایجاز و است. یکی از آن شگردهای بیانی مختلف سامان یافتهزبانی و استفاده از 

وار است. این اشعار، از نظر فرم و ساختار به هایکوی استفاده از تعلیق معنایی در اشعاری کوتاه و طرح

ها آنها و واژگان در زیرا نشانه؛ ها را هایکو به شمار آوردتوان آنژاپنی شباهت دارند، ولی نمی

چه هست، همانی هرآن»که در هایکو کنند؛ درحالیهدفی بیرون از خود و غیر از خود را دنبال می

( یعنی اگر شاعر هایکوسرا از 337: 0233 )نوذری، «است که هست و جز خود، بیانگر چیزی نیست

 خود برفکند، در صدد بیان معنا و مفهومی کنایی نیست و مقصودی جز استفاده می« برف»واژۀ 

ای از برف نگرد و جلوهندارد. او متأثر از تفکر ذن و با نگاهی تیزبین به جزئیات هستی و طبیعت می

 دهد.کند و به خواننده نشان میشهودی کشف می طوربهرا 

 بینیم:ژاپنی می« سوُییسِنسِی»کارکرد همین واژه را در یک هایکو از 

 (.311: 1331 )شاملو/ پاشایی، «باردبارد/ از درونِ آب میبرف بر آب می»

 کنیم:و آن را با یک شعر کوتاه لنگرودی مقایسه می

 )لنگرودی، «شوی برف!/ وقتی بشنوی/ چه به روز من آوردیآب می»

1333 :23). 
ابزاری  عنوانبهکه در شعر لنگرودی از برف در شعر نخست، برف، فقط نشان داده شده؛ حال آن

زبانی، جهت شکل دادن به کالمی کنایی استفاده شده، زیرا مقصود و منظور اصلی شاعر از برف 

 0دارد.معلوم نیست و همین امر، ممکن است خواننده را از دستابی به معنای قطعی کالم باز

یجاز ادست، بسیار سروده است. او در این اشعار، بیش از دیگر عناصر به لنگرودی اشعاری ازاین

و پرهیز از به کارگیری صفت،  جویی در کلمات و عباراتکالم توجه داشته و خواسته با صرفه

رسد که لنگرودی توضیح و عدم استفاده از عبارات موازی، شعری موجز بیافریند. چنین به نظر می
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تقل خواننده منهنگام سرودن این اشعار، معنا یا معناهایی را مد نظر داشته و قصدکرده پیامی را به 

 ، تالشی نیز در جهت معنازدایی از آن کرده است.حالدرعین کند؛

ای سامان لنگرودی در این اشعار از واژگان، طوری استفاده کرده و عبارات این اشعار را به گونه

داده که گاهی ممکن است خواننده نتواند دریافتی قطعی از آن داشته باشد و پیام و معنای روشنی را 

 آن استنباط کند:از 

 «ها/ خواب سحرگاه اویای زمین است/ گنجشکان، میوهؤدرخت/ ر»

 .(61: 1333)لنگرودی،

 «خواند/ ما خسته بودیم و به خواب رفتیماین رود/ الالیی نمی»

 .(16: 1333)لنگرودی،

 «ور در بارانها زیبا باش/ شب شعلهچراغ چاره نیست/ با زخم»

 .(13: 1333)لنگرودی،

: 1333)لنگرودی، «پایانتمامی روزها یک روزند/ تکه تکه/ میان شبی بی»

13). 

 «های پراکندۀ نورند/ در بیابان ظلمانیروزها/ حوضچه»

 .(33: 1333)لنگرودی،

 «روم/ به هوای برگ تو/ در زمستانهمراه درخت/ به خواب می»

 .(33: 1333)لنگرودی،

 «با نُک بالمان/ بر دریانویسیم/ ای است که به هم میعمر/ نامه»

 .(36: 1333)لنگرودی،

 .(113: 1333)لنگرودی، «پاافتاده استمقصد که تویی/ راه/ پیش»

ای در داند/ که رها کردهای میزدهاشتیاق مرا به تو/ سیب دندان»

 .(111: 1333)لنگرودی، «بشقاب

 «همه شادی نبودنورانی شدم/ در جادوی بهارنارنج/ نصیبم/ این»

 .(126: 1333)لنگرودی،

اشعار لنگرودی قرار از مجموعه هر یک از این سطرها یک شعر کامل هستند و در یک صفحه

ند. کوتاه بودن و ابهامی که با تاروپود هستهایی اند. این اشعار، دارای وجه مشترک و تفاوتگرفته

سانی مشخصی بین دستی و هماما از جهات دیگر، یک؛ هاستاین اشعار درپیوسته، وجه مشترک آن
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ای متفاوت، معنازدایی کرده ها، به گونهرسد شاعر از هر یک از آنشود. به نظر میها احساس نمیآن

روم/ به همراه درخت/ به خواب می»ها را شعری ناتمام تلقی نمود؛ مثل شود بعضی از آناست. می

ها/ خواب سحرگاه / گنجشکان، میوهدرخت/ رویای زمین است»و یا « هوای برگ تو/ در زمستان

ها را به سرانجامی معنایی برساند؛ بعضی به سرآغازِ یک شعر بلند ؛ گویی شاعر تعمداً نخواسته آن«او

ای است که به عمر/ نامه»و « پایانتکه/ میان شبی بیتمامی روزها یک روزند/ تکه»شباهت دارند؛ 

بندی یک شعر بلند، اند. تعدادی هم با پایاناین گونه از« نویسیم/ با نُک بالمان/ بر دریاهم می

«. ای در بشقابداند/ که رها کردهای میزدهاشتیاق مرا به تو/ سیب دندان»همانندی دارند؛ مانند 

 ۀواسطبهآمیزی این اشعار هم معموالً تناقضی است که ها زبان تصویری دارند؛ علت ابهامبعضی از آن

های پراکندۀ نورند/ در بیابان روزها/ حوضچه»مانند ؛ آیداستفاده از تصویر پارادکسی پدید می

های زبانی تواند معلول بازیها، میو اشعاری دیگر، ساختِ غیرتصویری دارند و ابهام آن« ظلمانی

یش پا افتاده پمقصد که تویی/ راه/ »در عبارت شعری « پیش پا افتاده»باشد؛ نظیر استفادۀ شاعر از 

 «.است

ها به کار رفته، ایجازی که در آن واسطۀبهاین اشعار، عموماً یک یا دو عبارت کوتاه هستند و 

که معنا و پیام روشنی را به ذهن متبادر کنند، موجب بُهت و غافلگیری ممکن است به جای آن

 خواننده شوند.

 . پارادوکس2. 2

یکی از شگردهای عدم قطعیت و تردیدزایی در ادبیات گویی و ای برای تناقضپارادوکس شیوه

وجودآمدنِ معانی فرضی در یک ای برای تکثر معنا و بهتواند زمینهمدرن شناخته شده که میپست

اثرادبی فراهم کند. پارادکس در صورت ایجاد ابهام در کالم ممکن است معنای نهایی را به تعویق 

مدرنیستی های تناقض، غیر از آثار پستر دهد. اشکال و گونهاندازد و دور از دسترس خواننده قرا

مدرن گیرد. تفاوت رویکرد شاعران پستهای شعری نیز مورد استفاده قرار گرفته و میدر دیگر شیوه

مندی از آن در متونی غیر از گیرد، این است که بهرههای شعری صورت میچه در سایر شیوهبا آن

 ارزیابیقابل شناسی دارد و عمدتاً در سطح یک زینت بالغیاعتبار زیباییتر مدرن، بیشمتون پست

امکانی مطرح است که دارای قابلیت ایجاد  عنوانبهمدرنیسم، تناقض که برای پستاست؛ درحالی

سخن « های آزاردهندهپارادکس» عنوانبهباشد. بدین واسطه از آن آشفتگی و عدم ثبات در متن می

ناپذیری و ابهام بینیکه پیشها، ضمن این(. این نوع پارادکس327: 0231 احمد،)است شده  گفته
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گردند و قدرت هر گونه تفکر یا اندیشۀ موجب آشفتگی و اختالل ذهن می»زنند، در متن را دامن می

 (.327: 0231 )احمد، «کنندمنطقی، منسجم و همگون را سلب می

گویی و اشکال پارادوکس های تناقضخودآگانه از ظرفیت صورتبهها مدرنی پستروازاین

ها ابعاد مختلف شعر، اعم از زبان، تصویر مدرنپست موردنظرگیرند. تناقض در وجوهِ شعر بهره می

کنند به هر طریق ممکن، امکانات ها تالش میگیرد. آنتوأمان دربرمی صورتبهمایۀ شعر را و درون

: 0231 اندرسون،تروتآورند )را به خدمت بیانِ پارادکسی در« ایع ادبیتمامی صنایع و بد»زبان و 

های زبانی نامتجانس و ناهمگن، امور ناموافق، بازی»های زبان، یعنی ( و از دوگانگی و ناهمگونی001

( بهره بگیرند و با این رویکرد، 92: 0231 )کوال، «ها و تضادهاها، گسستها و ناپایداریثباتیبی

ابعادِ مختلف توهم و حاالت سیال ذهن آشفتۀ انسان را از طریق زبانِ شعر، میسر و ممکن  ترسیم

 سازند.

های امکانی برای بیان تجربه صورتبهشود که لنگرودی گاهی از پارادکس چنین استنباط می

های پارداکس در روحی نامتعارف و ترسیم تناقضات درونی خویش استفاده کرده است. مصداق

توان گیرند، میهای منطقی زبان شکل میاو را که معموالً بر اساس ایجاد دگرگونی در ساختشعر 

ای از حاالت مختلف درونی او قلمداد کرد. لنگرودی های عاطفی متغیر وی یا نشانهبرآیند تجربه

 بازی درآگاهانه با تناقض»گویی در میان برخی شاعران موج نو که برخالف شیوۀ معمول تناقض

رسد به دنبال تفنن در ( به نظر می223: 0239 )فتوحی، «کوشند زبانی تازه بیافرینندسطح زبان می

توان رویکردِ او را در حد یک بازی زبانی ارزیابی نمود. زبان یا تجربۀ صِرف زبانی نیست و نمی

شاعرانه  صورتهببلکه با استفاده از بیان متناقض، نگاهِ فلسفی و نگرش انسانی و اجتماعی خویش را 

کند و به گشایی میشود حدس زد که او از تعارضات درونی خود، پردهسازد. میتبیین و ترسیم می

 سازد:اش را آشکار میهای پنهانشکلی، نگرانی و دغدغه

هایت را برهم آر/ بازی تمام شد/ و آه، مردۀ امیدوار/ مردۀ معصوم/ مژه»

ور/ شراب گوارایی است /در جامی شعلهای/ زندگی تو هم/ برای ابد مرده

)لنگرودی،  «چرخد و ما را/ به قاعده امید نیستجهان بر نک مخروطی می

1333 :333). 

ها/ قطرات شبنم،/ مه نمیها/ دلتنگی درهای/ در اندوه اسبتو آب شده»

گذارد که ببینمت.../ تو هستی و نیستی/ خالق امروز من!/ تو هستی و نیستی/ 
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های آورند/ سورهگیرند بر صفحۀ کاغذ/ و گواه میهایم پهلو میشتو سرانگ

 .(166: 1333)لنگرودی،  «سپید را/ از دریای مه

مانند/ آنان در شکاف زمان پنهان مینه/ هیچ چاره نیست/ مردگان می»

های فردا را میکنند/ جادههای گذشته را روشن میشوند/ فانوس راه

کنند.../ از سیل مان را رسم میگیرند و کلماتهامان را میکوبند/ پنجه

 «رانند/ هیچ چاره نیستمان به جلو میای که چنینمردگان ناشناخته

 .(333: 1333)لنگرودی، 

های شود گفت لنگرودی، پارادکس را، هم در گزارهآید میمی بر اساس شواهدی که در پی

های اضافی و وصفی بهره میبرد؛ هم از ترکیبمتناقض و عباراتی با ساختِ پارادوکسی به کار می

شوند و دارای ایجاز و نیز هایی پارادکسی که معموالً با دو واژۀ ناساز، ساخته میگیرد؛ ترکیب

 برجستگی زبانی هستند:

برنجستان ما غمگین غمگین است/ و دیگر برزگرها شعر لیال را نمی»

های کوهی ر عطر سوسندانند/ هوا دهای شیرین را نمیخوانند/ روایت

های مهتابی/ صدایی جز ریزد/ و در شبهای وحشی را نمیبوی اردک

)لنگرودی، « اندها دلتنگ دلتنگآید/ تمام کوچهنمی هاهیاهوی مترسک

1333 :21). 

های ابرها/ از فرط بطالت/ به ولگردی در آسمان شهره بودند/ شکوفه»

های های تهی/ خمیازهبود/ و چالهگیالس پرپرزنان به انتظار شکفتن میوه 

ای از سنگ بودند./ که تو چون روحی نودمیده/ برآمدی/ انگشتکشیده

: 1333، لنگرودی)« را گرفتی/ و گرد حلقۀ آفتاب چرخاندی کودک پیرهای 

136.) 

فرو شو  زار تشنهشعلهفروشو/ در آب دریاچه فروشو و آب را بشوی/ در »

و آتش را گرم کن/ دهان بر دهان زمین بگذار/ و جان تازه به این مرده 

 «وشو دهبخش/ ... در آب دریاچه فرو شو/ و مرا در آتش خاموشت/ شست

 (.162: 1333)لنگرودی، 

در این مصداق« زار تشنهشعله»و « کودک پیر»، «هاهیاهوی مترسک»های توان میان ترکیبمی

ای همانندی یافت؛ مدرنیستی دارند، گونههایی که ساخت و ماهیت پستیبهای شعری و ترک
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اند و در چارچوبی موجز، میان دو ضد، سازش به وجود که امری محال را ممکن ساختهاین واسطۀبه

 اند.آورده

مایۀ متفاوت اشعارش تغییر میهای لنگرودی به تبعِ ساختار و درونخصلت و ماهیت پارادکس

یابد. لنگرودی با استفاده از پارادکس، زبان ای خاص تجلی میهر ساحت شعری، به گونه کند و در

دهد ، هنری حرکت میحالدرعین واقعیغیر دهی به تصاویری نامتعارف وخود را در جهت شکل

کند که ممکن است بدیلی در عالم واقع نداشته باشند. سیالی و اُفت و و به خلق فضاهایی وادار می

 سازد:ای زبانِ انحصاری لنگرودی این امر را بر او تسهیل میخیزه

مردی/ نه به خاطر خود/ به خاطر ما/ که چنین مرگت/ همه تو باید می»

ترسم ناگهان ته سالن پیدا شوی/ و آورتر کرده است/ ... میچیز را/ خنده

به کار ایم و چنان مان مردهایم/ همهمان مردهبیایی باال/ و ببینیم آری همه

 .(332: 1333لنگرودی، )« ایمروزمرۀ خود مشغولیم/ که از صف محشر بازمانده

گویند/ از مادری مرده/ تولد پیچد/ که میجا/ فریاد دختری میاین»

برند/ فرزندان زیبای هایشان را از یاد مییافته است/ آه، مردگان/ خاطره

فلزی به خاموشی بیهای روند/ از کرکرهخاک/ از سنگ و سیاهی باال می

 (.361: 1333)لنگرودی، « مانندپایان زمین/ نگران می

شماریم/ رودباران ابریشمین، صخرۀ کاغذین/ های نخین را میدریاچه»

های سترون/ های تاشده بر اقیانوسگود/ جنگلزمان در درۀ بیکاجستان بی

فریاد همه همه خون که پیدا نیست/ و اینمردگانی ناپیدا در سکوت/ و این

شده را میهای آبهای خیالین و زروقشود/ اسکلهکه به تاریکی منجمد می

 .(363: 1333)لنگرودی، « زمین...های نخین، شهری بیشماریم/ جاده

شکنی و عدول از منطقِ جاری زبان و تخیل گویی در شعر لنگرودی گاهی با عادتتناقض

ماند، بلکه معنا و همیشه در سطح واژگان باقی نمی نامتعارف همراه است؛ پارادکس در کالم او

ی به تغییر معنای واژگان و روازایندهد. مایه را نیز تحت تأثیر قرار میمفهوم و کیفیت تکوین درون

تواند در تأثیر کالم لنگرودی بر مخاطب، نقش ایفا کند انجامد. این رویکرد میتغییر ماهیت اشیا می

ای را برای خواننده تواند زمینۀ ادراک تازهچنین میی خواننده شود؛ همو موجب شگفتی و غافگیر

مدرنیستی شباهت به نتایج پارادکس در متون پستبه وجود آورد و جریانی را سامان بخشد که بی

 نیست.
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 . عدم پیوستگی3. 2

 ( که327: 0270 شمیسا،است )مدرنیسم های پستمؤلفهاز  (Discontinuity) دم پیوستگیع

مدرن که در کند. شاعر پستگیری یک متن نامنسجم و گاه استهزاآمیز را فراهم میموجبات شکل

باوری است، با ایجاد گرایی و گرایش به سمت نسبیتشکنی و نفی مطلقها به دنبال شالودههمۀ زمینه

مانعت میشدن و انسجام آن مهای یک شعر از یکپارچهاغتشاش در متن و گسستِ معنایی میان پاره

برد و به کنکاش و چالش گونه خواننده را به وادی سردرگمی و تردید و شگفتی میکند و به بدین

پذیرد؛ مدرن با استفاده از شگردهایی صورت میپیوستگی در شعر پست سازد. عدمذهنی وادار می

معنایی تعمدی و سازند. ایجاد گسست ثباتی را با متن همراه میشگردهایی که تردیدزایی و بی

مدرن از آن سود میچندپارگی خودآگاهانه و آشکار در کالم از ترفندهایی است که شاعر پست

ذهن خواننده را به تکاپو وادار سازد؛ هم از طریق آن، ازهم گسیختگی زندگی را به  جوید تا هم

 (.327: 0233 پاینده،دهد )ابیات تسری 

ودی مصداق دارد و بخشی از اشعار او، دچار عدمرویه در شعر لنگررسد اینبه نظر می

آفرینی و توسل به بیان کنایی و است. در مواردی که لنگرودی به ابهام پیوستگی ساختاری و معنایی

یابد. گاهی مواردی از تعلیق و ای امکان ظهور میکند، چنین شاخصهاستفاده از تعلیق تمایل پیدا می

شود که نتیجۀ استفادۀ وی از چندگزارۀ ناهمساز در پی هم هده میتعویق معنا در شعر لنگرودی مشا

شود. حاصل این فرایند، شکلها دیده نمیهای ارتباطی مناسبی میان آنهایی که حلقهاست؛ گزاره

های زبانی عینی و محسوس است که فاقد وحدت و نظام زبانی بهنجار و منطقِ گیری شعری با پرش

شود؛ ای نارسایی معنایی و ناهمگونی زبانی دیده میها گونهرسند و در آنمی معنایی پذیرفتنی به نظر

اند؛ یا گویی اجزایی پراکنده و ناپیوسته هستند که بدون داشتنِ شرایط الزم به یک کل، تعلق یافته

های اند. در مصداقتصادفی در کنار هم قرار گرفته طوربهواژگان و عباراتی ناهمگون هستند که 

 توان دید:زیر، اشکالی از این رویکرد را می

ام/ از ابرها که در اشعارم میام/ از شعرهای مطنطن لیموئی خستهخسته»

پریدم/ و ها میزدم/ از سر سنگهای شلوارم را باید باال میبارید/ و من/ لبه

های ام/ باید/ مثل پرندگان دریایی، سگرسیدم./ خستهبه خانۀ خود می

 .(363: 1333 )لنگرودی، «ها برآیمفتاب/ از پس اقیانوسشکاری، آ

آوریم/ و تو را، در ات را بدزد/ با سربازان کاغذیم هجوم میانگشتری»

حصار، بیبام، بیبریم/ سرزمینم/ بیپیچیم و به میهن خود میکلماتم می
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هاشان آیند و صبحانهها/ میها و پنگوئنروشنایی است/ و خرسپنجره، بی

ات را بدزد/ در گرم کردن برند./ انگشتریهای خانۀ من میرا/ از یخپاره

 .(132: 1336)لنگرودی،  «ات محتاجیمما/ به تصمیم شعلۀ آتش –زندگی

ها در روشن خوابداشتن تو/ شنیدن اخبار ظهر است/ در سایهدوست»

ند/ ریزاند/ جز در موسیقی و رنگ بال پرندگان نها قول داده/ زلزله-ساحل 

ی، )لنگرود «شوند/ به سپاسگزاری آسمان مشغولندها خم و راست میکوه

1336 :133). 

مدرن، نزدیکی و نمونه که هر یک، شعری کامل هستند، از جهاتی با متن اشعار پستاین سه

ها را مصداق تعویق توان آنخورد و میهمانندی دارند. عدم پیوستگی در هر سه شعر به چشم می

 ساختارشکنانه ارزیابی نمود است.

 . تعلیق6. 2

تواند فضایی معلق و تردیدبار بیافریند و خواننده آفرین است که در مواردی میتعلیق شگردی ابهام

مدرنرا در انتظار نگاه دارد؛ نهایتاً انتقال پیام را با اختالل مواجه کند و آن را به تأخیر اندازد. پست

کنند. عدم پیوستگی، در زیادی به استفاده از تعلیق دارند و از آن استفاده می ها به همین دلیل عالقۀ

رسد لنگرودی در پی استفاده از کارکردِ تعلیق کالم لنگرودی گاهی با تعلیق همرا است. به نظر می

ای تعویق معنای قطعی کالم و بیهای آن است تا در کالمش گونهمندی از ظرفیت و قابلیتو بهره

 جامی معنایی را محقق کند:سران

دیدم/ با چوبدستی تو مرا ندیدی/ آب بود و غلغل بادها بود/ و من می»

نوشتی/ آب بود و غلغل کوچکت، بازیکنان، بر ساحل/ برنامۀ فردایم را می

 .(133: 1336)لنگرودی،  «وزیدبادها/ بر ساحل می

ان و است؛ شعری که فاقد ساختماین شعر، شعری کامل از لنگرودی است که بر تعلیق استوار 

هیچ هدفی به گفتن آن تواند چنین بپندارد که شاعر، بیرسد و خواننده میپیام معلوم به نظر می

کاررفته در این شعر، عموماً نتیجۀ انحراف از کارکردِ ارتباطی زبان و به مبادرت کرده است. تعلیق

هاست مدرنهای مورد عالقۀ پستشیوه حذف برخی عناصر شعر است. حذف عناصر کالم، یکی از

سازد و خواننده را در تعلیق نگاه میسازی زبان را میسر میکه از نظر آنان، ایجاز کالم و برجسته

آید که لنگرودی جهت رعایت اختصار و ایجاز و ایجاد فضای مناسب برای دارد. چنین به نظر می

ها به ابهام و گسست معنایی شعر ده که فقدان آنشعر، به حذف عناصری دست زتعلیق، در این نمونه
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گشایی از تعلیقِ شعر، به دهد تا برای گرهزند. این امر به خواننده، اختیار و امکان میدامن می

های نانوشتۀ شعر و بازتولید معنای آن بپردازد. قراین زبانی و ذهنی و معنایی که بخش« سفیدخوانیِ»

تواند خواننده را یاری رساند و بازتولید معنا یا معناهای شعر ینه میدر شعر موجود است، در این زم

شده است. تعلیق  ، او را متوجه اجزا و عناصری کند که از شعر حذفحالدرعین را بر او میسر سازد؛

خود را بدون دخالت شاعر، از متن  موردنظرآفریند تا خواننده معنی یا معانی در این شعر، مجالی می

هایی بازنویسی د کند. در این راستا هر معنایی به ذهن خواننده برسد، برآیند گونه یا گونهبازتولی

توان هایی است که از این شعر میآید، یکی از بازنویسیچه میذهنی او از شعر خواهد بود؛ آن

 داشت:

]هم[ جایی بود که[ آب بود و غلغل بادها تو مرا ندیدی ]جایی که من ایستاده بودم[ ]آن»

کردی(، که بازی میدیدم/ با چوبدستی کوچکت، بازیکنان )درحالیمی [بود/ و من ]تو را

چنان[ آب جا همنوشتی ]آنبر ساحل ]ایستاده بودی و در همان حال تو[ برنامۀ فردایم را می

 .(977: 0274)لنگرودی،  «وزیدبود و ]صدای[ غلغل بادها/ ]یی بود که[ بر ساحل می

 برتنز،)ویلم زندشعر و زبان شعر برهم می دربارۀمدرن، تصورات قبلی خواننده را شاعر پست

داند و برداشت معنی را به عهدۀ خواننده میآفرینی نمیدار معنیاو خود را عهده .(033: 0233

او در حدی  موردنظرگوید. خوانندۀ مدرنی برای خوانندۀ عادی شعر نمیگذارد. هیچ شاعر پست

باید باشد که بتواند به متن، معنا و مفهوم مطلوب خود را ببخشد. بعضی از اشعار لنگرودی، خصوصاً 

 آورد:مدرنیستی را به یاد میاشعاری که در جلد دوم دیوانش آورده، این الگوی پست

گلی به آب دادی/ بعد از تو دیگر/ آه، دن کیشوت/ دیدی/ چه دسته»

 .(366: 1336)لنگرودی،  «های توایمبچهبچۀ آدم نیستیم/ 

ها را بر من/ باور جنگند/ و تقدیر ستارههای شنی میدر قلبم/ ساعت»

دانم رهایی/ ات آرام مومیایی شدم/ و میندارند/ من که زنده در تنفس

: 1336)لنگرودی،  «هایت پرکشندشمردن رازهایی است/ که در جرقۀ شادی

163) 

ک کلید است/ این پیراهن عنکبوت/ این چشمیِ در/ دانم/ این سایۀ یمی»

رود/ اما چرا/ به هرچه که دست میصبحانۀ رود است/ این مه که به باد می

 .(331: 1336)لنگرودی،  «بینمکشم/ تو را می
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ای.../ مان/ سیاه و سیاه و ساکت و سرد بود/ گفتیم: کاش که پرندهسلول»

غار غار/ دراز  –شدیم غار/ بلند می غار -کالغی آوردند./ سرودی خواندیم

غار غار، غار غار، غار غار/  -غار غار/ همه ناگهان پر کشیدیم –کشیدیم می

نگهبانان سر رسیدند/ بال کالغ را بوسیدند/ و اتاقمان را/ به بخش روانی 

 .(333: 1336)لنگرودی،  «سپردند

اشتِ معنایی خاصی از شعر خود توسط آید که شاعر، اصراری بر دریافت و برداز این اشعار برمی

هایی نانوشته هستند که خوانش و درک آید این شعرها هریک دارای بخشخواننده ندارد. به نظر می

های ای مطابق میل خود به نگارش بخشآن بر عهدۀ خواننده است و شاعر توقع دارد خوانندۀ حرفه

 اثر ادبی مشارکت کند.نانوشته بپردازد و از این طریق، با شاعر در تولید 

 گیری. نتیجه3

های اخیر، بخشی از شعر معاصر فارسی را تحت تأثیر قرار داده و طیفی مدرنیسم در دههجریان پست

مدرنیست دربارۀ از شاعران نوپرداز را به خود متمایل ساخته است. البته در کشور ما عنوان پست

اند، به کار نوجویی و ساختارشکنی و هنجارگریزی بودهاغلب شاعرانی که در سه دهۀ اخیر به دنبال 

اند و هم ها در زبان شعر، تبعیت داشتهرفته است؛ به بیان دیگر، هم شاعرانی که از شیوۀ فرمالیست

مدرن خوانده اند، شاعران پستتر حرکت کردههای گسترده و افزونشاعرانی که در جهت نوآوری

روشنی دیده مدرنیسم در اشعارشان بههستند که تأثیرات اندیشۀ پستحال، شاعرانی اند. بااینشده

مدرن در های پستلفهؤتوان در زمرۀ این گروه قرار داد. برخی مشود؛ شمس لنگرودی را میمی

توان ادعا هایی از اشعار لنگرودی، میاشعار دو دهۀ اخیر این شاعر، نمود یافته است. بر اساس نمونه

های مدرنیسم تمایل داشته است؛ تجربهخودآگاهانه یا ناخودآگاه به بعضی مبانی پستکرد که وی 

ا گیری خواننده انجامیده، او رلنگرودی در استفاده از شگردهایی که به معنازدایی از کالم و غافل

 کند. لنگرودی این گرایش خود را با استفاده از تمهیداتی برای دگرگون کردنگونه معرفی میاین

ها، لحن و گیری از نشانهزبانِ شعر نشان داده است. او از طریق هنجارگریزی زبانی و نحوی و بهره

مدرن، نسبت و قرابت دارد. این در هایی به دست داده که با آثار پستهنجار زبانیِ تردیدآور، نمونه

ن رمدیک شاعر پست عنوانبهگاه از خود حالی است که لنگرودی ادعایی در این زمینه ندارد و هیچ

 سخن نگفته است.
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 :پی نوشت
های هایکو را دارد . لنگرودی غیر از اشعار کوتاهی که توصیف شد اشعار کوتاهی نیز سروده که ویژگی0

 (. 374: 0271)نوذری، « زند/ به تودۀ انبوه مهگوزن جوان/ شاخ می»عنوان مثال: به
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