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هستیشناسی مخاطب درونمتنی در شعر موج نو
دکتر مریم رامیننیا
تاریخ دریافت3198/6/62 :
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تاریخ پذیرش3198/31/4 :

چکیده
شعر موج نو به عنوان یکی از جریانهای شعر معاصر در فضای روشنفکری دهه چهل فارسی پدیدد ممدد ده
از منظر جهاننگری بهشدت زیر تدثیرر مدرنرمدو و ایسیمنانمراسرمدو بدود و از اید رو شدعری ههنرد یرا و
خوداندیشانه اس  .در شعر موج نو ،شناخ و یفد ویوی سدوه از رریدب برونافکندی و نادایگ یفد ویو
امکانپذیر میشود ه شاعر من را «تو» خطاب می ند .بمامد ای ررز خطاب به اندداز ای اسد ده بدرای
موج نو نوعی ویژیی محموب میشود .از ای رو ،پژوهگ حاضر به بررسدی همنیشناسدانه ضدارر ماارد
«تو» در شعر موج نو میپردازد .ای بررسی نشان میدهد ه دامنه مدسوسی و ارجاعی ضدارر «تدو» بده رمدو
ناایگ بررونیاش ،در برشنر موارد ،خودارجاع اس  .به بران دیگر« ،تدو» ندوعی خطداب ناایشدی اسد ده
هوینی روایی برمیسازد و به شاعر مجال میدهد ه در رف و بریش به خود و بردرون از خدود ،زمرندههای
شناخ دقربتری از هوی شاصیِ خود فراهو ند .با وجود ای  ،دامنه مدسوسی «تو» بده جاند «دیگدری»
بهمثابه وجودی بررونی و ممدنلل نردس شدرد میشدود تدا شدناخ از «خدود» و جهدان پررامدون خدود را
مررشاصی و تکارل ند .بنابرای  ،خطاب به «تو» بهمثابه «خود»« ،هاان» و «دیگری» ،مداهرنی شدناخنی
دارد و منجا ه شاعر به برون از خود نظر برفکند ،مفاهرای چدون عدداس و مزادی و انمدانر در شدعر نادود
مییابند و «تو» ،دالس سراسی و اجنااعی نرس به خود مییررد.
واژگان کلیدی :همنیشناسی ،ماار  ،ضارر «تو» ،خود ،دیگری ،شعر موج نو.
 .1اسنادیار زبان و ادبرات فارسی دانشگا ینبد اووس

* maryam.raminnia@gmail.com

69

مریم رامیننیا

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9311

 -1مقدمه

با رواج و اوج شعر نو فارسی ،یرایگها و شاخههایی چون موج نو ،شعر ناب ،شعر حجدو در شدعر
معاصر پدید ممد ه به سحاظ شرو بران و محنوا دربردارند مزمایشگریهای نو و فدردی در شدرو
بران ،تجربه ،تصویریری و جهانبرنی هه یرایانه بود اند .به ردور مشدا  ،دهده چهدل عرصده
ظهور و بروز چنر جریانهایی بود .به سا شاس سنگرودی شعر معاصدر در اید دهده تثبرد
شد و هاسمان نشانههای زواسگ پدیدار یش ؛ «دهه برم  ،دهه شکلیرری شعر نو ،دهده سدی،
دهه شکفنگی و دهه چهل ،دهه تثبر و مماز زوال شعر نو» بدود اسد (سنگدرودی .)7/7 :1731 ،در
معرفی ،تفمرر و تحلرل شعر معاصر توجه انری به جریانهای شعری دهه چهل :موج ندو ،نداب
و حجو شد اس ؛ برخی از پژوهگها ه به جریانهای شعر معاصر پرداخنهاند ،ای شدعرها را در
شاار جریانهای فرعی قلاداد رد اند (ند ..عداسیعبداسمبداد)733 :1761 ،؛ بدا ای حدال ،دفنرهدای
مننشرشد برخی شاعران ای دور چون برژن اسهی ،محادرضا اصالنی ،پرویس اسدالموور ،شداهر
صفایی ،شهرام شاهرخناش و حمر رسائل ،از منظر تصویریری و ررز نگدا شداعر بده اشدرا ،بده
خود ،به ماار شعر و پررامون خویگ ،نومورانه و از ای منظر درخور معرفی و بررسی اس .
چنانچه ممد ،شعرهای موج نو و دیگر جریانهای مشابه با من توفرب چندانی در جلد توجده
عاومی نرافنند .یکی به ای دسرل ه ای شدعرها در سدایه و محداع شدعر ندو نرادایی و شداعران
برجمنه و رراز اول من قرار یرفنند ه پس از فراز و فرودهدا در قبوالنددن خدود توانمدنه بودندد
جایگددا شددعری برابنددد و دیگددر منکدده ابهددام و افرا دداری و خامدسددنی برخددی از یرایندددیان و
یویندیان ای شاخهها در بددع و دراندداخن ررحدی ندو ،چهدر اید جریانهدای شدعری را
مادوش و واعنبار رد و سب شد ه برخی دفنرهای خدوب اید جریانهدا منچنان ده بایدد،
شناخنه نشوند« .شعرهای موج نو از منجا ه بر فضاسازی و تصدویرهای اننساعدی اسدنوارند ،هدر
تعهدی به دریاف ماار و عرنرد معندا ندارندد» (جعفدری 73 :1761 ،و  .)76صدر نظر از زبدان
پرچرد  ،موج نو به دسرل قرار یرفن در فضای روشنفکری دهه چهدل ،هاچندر تثیررپدذیری از
مدرنرمو اروپا و ایسیمنانمراسرمو ،به سحداظ همنیشناسدی راوی و ماارد قابدلتثمدل اسد .
چنان ه در برشنر شعرهای ای جریان ،شاعر هاوار با «تو»یی سا مییوید ه هوی یابد و
مشاصی ندارد .بمامد ای ررز خطاب به انداز ای اس ه برای موج نو نوعی ویژیدی محمدوب
میشود .اسبنه ،ملصود از «ماار » در ای نوشدنار ،خطدابِ درونشدعری شداعر 1اسد ده بده
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صورت ضارر دومشا مفرد در شعر ممد اس و ماار در معندای خواننددیان عادومی 1یدا
فرهرانه ه « رفر ایر هندری را مشدروعر میباشدند» (موشدنوری )11 :1761 ،یدا ماارد
بهمثابه مجاوعه اشااص عالقهمند به حر نی فکری یا هنری ،مدنظر نرم .
 -1-1پیشینه پژوهش

اسااعرل نوری عال در دو ناب صور و اسباب شعر امروز ایدران و از مدوج ندو تدا شدعر عشدب بده
معرفی جریان موج نو میپدردازد ( 1713و  .)1737پدس از من ،شداس سنگدرودی ( )1731در جلدد
سوم تاریخ تحلرلی شعر نو در بررسی ررفهای یونایون شاعران دهه چهل ،مبحثدی را بده مدوج
نو اخنصاص میدهد .رضا براهنی ( )1731نرس در ناب سهجلدی رال در مس ،اشار هایی به مدوج
نو دارد .ناب مهرخشی از جنبگ های نایهان (شریفنرا و رئرمی )1761 ،ه صدرفاً یسیدد ای اسد
از شعر  11شاعر در دهههای چهل و پنجا  ،در ملدمه اشار ای به مناسب شعر معاصر و مدوج ندو
داشنهاس  .چندی ملاسه از جاله «نگاهی به موج نوی شعر امروز ایدران» از شدهرام شداهرخناش
(« ،)1716شعر موج نو و شعر حجویرای معاصر فارسی» از علی حمر پور ( ،)1737به شدعر مدوج
نو پرداخنهاند ه در هر دام ،به جنبه همنیشناسانه ماار پرداخنه نشد اس  .مطاسعه شدعر
موج نو نشان میدهد ه بمامد «تو»ی ماار در ملایمه با شاخههای دیگر باالسد  ،و افدسون
بر من به شاخصی از رواینگری و ررز بران درخور بررسی درممد اس  .از ای رو ،پژوهگ پدرگِ رو
در شعرهای موج نو و در شاعرانی چون احادرضا احاددی ،بردژن اسهدی ،حمدر رسدائل ،پرویدس
اسالموور ،محادرضا اصالنی ،حارد عرفان ،هوت نجات ،شدهرام شداهرخناش و شداهر صدفایی،
بهرام اردبرلی و محاود شجاعی( )1به بررسی جایگا همنی شناسانه «تو»یی برممدد ده خطداب
شاعر /روای در درون و برون شعر به جان او اس .
 -2-1شکلگیری شعر موج نو

در دهه چهل در شعر فارسی به جریانها و شاخههای از شعر نو برمیخدوریو ده مشدهورتری منهدا
«موج نو»( )7نام دارد ه شعر حجو نرس به نوعی انشعابی از من اس  .ظاهراً موج نو بدا اننشدار نداب
ررح احادرضا احادی در سال  1711مطرح شد و با اننشار جدسو شدعر در 1711رسدارنی خداص
یاف  .چنر مینااید یکی از دالیل بروز جریان مدوج ندو در وا دنگ بده ملبده نادادیرایی و ندوعی
1. public
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ساننیمانناسرمو سایه افکند بر شعرهای دهه سی بهویژ پس از ودتا بود باشد« .ای جریان پدس
از ودتای  73مرداد و رخوتی ه روشدنفکران و ادیبدان من روز بددان دچدار شدد بودندد و پدس از
سابوسرمو و رماننرمو و هاچنر ادب یل و بلبلی سر برمورد» (شریفنرا و رئرمی.)97 :1761 ،
به سحاظ اسگوپذیری ،موج نو بهمانند شعر نراایی منثیر از شعر مددرن اروپدایی و منیونده ده
نوری اعال مییوید منثیر از شعر سرزمر ویران و بهویژ چهار وارت تی .اس .اسروت بدود اسد
( .)91 :1737ادعای شاعران موج نو ،ایجاد ظرفرنی جدید در شعر و بریرداندن شعربودیی به شدعر
اس ( .)7ایرچه موج نو «پس از شعر نو به وجود ممد و مانصر پروندی بدا من دارد ،بدهرور لی از
فضای من جداس و می وشد مکال شعر نو باشد و شدعر ایدران را هرچده برشدنر از ادبردات دور
رد  ،به شعر ناب نسدی .سازد» (شداهرخناش .)16 :1716 ،با ای رویکرد ،شداعرانِ مددعی و مدداف
شعر برای شعر ه اسااعرل نوریعال و احادرضا احادی از جاله شاخ تری منها بودندد و اسبنده
با تثیررپذیری از یداهلل رؤیایی یروهی به ندام «ررفده» تشدکرل میدهندد ده ادابرگ در ردرز
نگرش و بران شعری نسدیکیهایی داشنند .چند سال بعد ،یعنی در  1711ه حلله شاعران یدرو
ررفه با پروسن بهرام اردبرلی ،جواد مجابی ،برژن اسهی بسرینر شد بود ،شعرهای مدوج ندویی در
جسو ممنللی به نام «جسو شعر» به چاپ میرسد .احادرضا احادی ه از سردمداران مدوج ندو
اس در ملدمه دفنر اول جسو شعر در تبرر موج ندو ده حندی از سدن شدعر نرادایی فاصدله
یرفنه ،مینویمد:
در ازدحام معرارهای ه و تاز ازرا رسرد ه هندوز یدرد و خداف سدفر بدر سبداس دارد نایتدوان
تصارو یرف  .شعر امروز ایران با معرار و قضاوت قرار و وعد مالقات قبلی ندارد [ ]...نرد دیگدر مدا
من بود ه از نامهای خاص در شعر امروز ایران بورهرسیو .به دنبال نامهایی باشرو ه هندوز مجدرد و
تنها همنند و-معصوم -در اندیشه تحارل خود به نفمانرات و عادات ما نرمنند (صفایی.)1 :1711 ،

با «جسو شعر» اس ه شعر موج نو رسار مییابد اما بهتدریج مران شداعران یدرو ررفده
بر سر امکان و ضرورت ارتبا خوانند با شاعر و شعر ،اخدنال نظدر میافندد و مدوج نوییهدایی
چون برژن اسهی و پرویس اسالموور ،بهرام اردبرلی و محاود شجاعی به رهبری یداهلل رؤیدایی یدرو
«شعر دیگر» را تشکرل میدهند« .شدعر دیگدر» ده در مزمدونیری و یدافن افلدی ندو در دیددِ
شاعری ،پا را فراتر از موج نوییها یذاشنه بود به هاان مردسان در هرداهوی شدعر نرادایی مرید
ماند بود .فریدون رهناا در دفاع از شعر دیگریها مییوید:
ده بمدرایند .چده

چه میخواسنرد بمرایند؟ منچهای میشکفد /بریی میریسد [ ]...مرض من اس
باف ایر یلوشان هنوز مماد مواز نباشد .یا منکه صداشان را خوش نداشنه باشرو (رهناا.)11 :1713،
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اصرار شاعران موج نو در رسردن به زبدان خداص و منحصدربهفرد ده در من زبدان و تصدویر
بهتاامی بریرفنه از منطب شعری باشد ،موج شد ه شعر برخی از منها زبانی پرچرد  ،مدبهو و
دشواریاب داشنه باشد .ایر ابهام در ای یونه شعر از منطب و هات شعر برخردسد ،شدعر اصدرل و در
مرر ای صورت مرر اصرل تللی میشود (ند ..شداهرخناش 16 :1716 ،و ندوریعدال.)771-713 : 1713 ،
اسبنه تلمروبندی شعرهای موج نو به شعر ناب ،شعر حجدو ،اصدرل و مرراصدرل تدا حدد زیدادی
برخورد سلرلهای با شعر اس ه از سوی شاعران هار شعرها نامیذاری شد اس ؛ ویرنه مردان
شعر موج نو و شعرناب تاایس دقرلی نایتوان یذاش و معرار اصرل بودن و مرراصرل بودن صدرفاً
درجه دشواری و ابهام شعر نایتواند باشد.
 -3-1موج نو و تأثیرپذیری از مدرنیسم و اگزیستانسیالیسم

یکی از دالیل فردی و ههنی بودن شعر ای شاعران ،نضج و تثیررپذیری از فضدای روشدنفکری و
مدرن من روزیار بود ه بدر یفنادان ادبدی ایدران نردس سدایه افکندد بدود .در من فضدا یفنادان
ایسیمنانمراسرمنی سدارتر و دیگدر هافکدرانگ در بداب سدوه اسدنعالیی ،شدعر مدوج ندو را بده
درونیرایی برشنری سوع میداد .دروننگری عارب ،مزمایشگری فنی و فرمی ،بدازی ردنهدای
ههنددی ،نوموریهددای زبددانی ،یددثس خودمحوراندده و مردمیریساندده ممشددنه بدده رنددس و نایدده،
نظریهپردازیهای فلمفی ،از دس دادن ایاان و تهیشدیی فرهنگدی ،هاده و هاده مشد لههای
نگارش مدرنرمنی را نشان میدهند (چایلدز .)11 :1736 ،تث رد مدرنرمو بر فرد و خالقرد فدردی،
ریشهداری سن در اندیشه شاعر ایرانی ندوعی تنداقو وجودشناسدانه را پدرگرو می شدرد .بده
تعبرر برم « ،مدرن بدودن یعندی زیمدن ِ ید .زنددیی سرشدار از معادا و تنداقو» (.)11 :1739
سرچشاه ای تناقو ،مموز های اجنااعمحوری و به دیگری اندیشردن در سن بدود ده فدرد را
از همنه و پوسنه خود برون می شرد و با دیگران پروند میزد؛ درحاسی ده زیدر چندر مدرنرمدو،
فرد به درون میخسید .به یفنه برم  ،در دور مدرن با جهدانی روبدهرو میشدویو ده هادهچردس
مبمن ضد خویگ اس  .در چنر شرایطی فرد فرص و جرأت ای را مییابدد ده بده خدودش
فردی باشد (ن ..هادان )77 :و به نرازها و مرایسش مجال تاخ وتاز بدهد .از سدوی دیگدر انمدان
مدرن هاچون اسال خدویگ نرازمندد تداریخ و اجناداعی اسد ده در من ابدراز هوید ندد.
اینچنر اس ه تناقوها سر مییشایند .ا نون و در فرایند تجربه امر مدرن ،نه جامده سدن و
تاریخمندی و جا یرایی بر تنگ اسنوار میمید نه تنهایی و تفرد نوخاسنه را تاب میمورد .از اید
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رو به مزمونیری و تجربه مجدد چرسها دس میزند .در ایران تجربه امر مدرن تنداقو برشدنری
در پی دارد .چرا ه سن با تار و پود نررومندتر از جامعه مربی در شا گ با امر مدرن قدرار دارد
و ای باعث میشود ه نویمند  ،شاعر و هنرمند ایرانی فشار برشنری را منحال شود .اید فشدار
بر موج نوییها دوچندان اس  .شاعران موج نو یکبار در امدر تجربده زیباییشناسدی زبدان نداب و
هنری شعر و موج نویی ه به تثیرر از مکن فرانموی در هندر و نلاشدی و شدعر و سدرناا بده را
افناد ،دس به مزمونیری میزنند و باری دیگر ،خود را در مزمون زیمن در جهان فردی یافنده
مدرن با رنگ ایسیمنانمراسرمنیاش میبرنند ده در من ،مسداانِ رابطده مدبهو و تدار میناایدد.
تث رد ایسیمنانمراسرمو بر ماهر ممنلل و اشنرافناپدذیر انمدان ،ارتبدا و پدذیرش هامدان و
سوبژ نرو دیگری را به پرسگ می شد و من را در هاان مفهدوم «دیگدری» بداقی مییدذارد .در
ای سالهدا ایسیمنانمراسرمدو سدارتر نفدوه برشدنری دارد و مدوج نوییهدا ده بده یرایگهدای
فردیرایانه مدرنرمو تاایل داشنند ربرعی بود ه بده ایسیمنانمراسرمدو نردس روی خدوش نشدان
دهند« .شااری از روشنفکران مطرح و نویمندیان پرنفوه و پرررفدار ایران در دهدههای چهدل و
پنجا ه مشاصاً به انلالبی و ایدوئوسوهی .شهرت یافنند ،تحد مواضد فکدری سدارتر بودندد»
(راسای سنگرودی .)31 :1763 ،یکی از مواض فکری سارتر هار ممثسه ارتبا و دیگری بدود ده بدا
تث رد بر یبوت و همنی اشنرافناپذیر سدوه  ،انگردس فاصدلهیذاری مردان«مد » و «دیگدری» را
تلوی می رد« :همنی ایباتر امل اس  .بنابرای با دیربودیی مشنا نرم  .هریدس «دیگدر»ی
جس همنیای دیگر برای خود وض نای ندد» (سدارتر .)73 :1761 ،محادرضدا اصدالنی( )1در تدثیرر
فضای ایسیمنانمراسرمنی بر شاعران و بهویژ شاعران موج نو مییوید:
در من سالها هو ما با دیگری ممثسه داشدنرو .یکدی از ممدائل ایسیمنانمراسرمدو ،محدال بدودن
ارتبا اس  .برگانه امو ،ممثسهاش عددم ارتبدا اسد  .مدا بدا جهدان برگانده همدنرو و در اید
برگانگی اس ه جهان دوبار برای ما مطرح میشود .در ممثسه فاصلهیذاری ده برشد مطدرح
می ند هو عدم ارتبا مطرح اس  .اما او در رابطه با نو ردن ارتبدا دار می ندد .درحداسی ده
ای در هات معنلد اس ه ارتبا امکان ندارد ه به وجود براید .ما در ی .عددم ارتبدا مطلدب
یام میزنرو .ای ی .واقعر مطلب اس ه تبدیل به ی .منگ می شود (اصالنی.)1761 ،

منچه اصالنی در ممثسه حس برگانگی ،عدم ارتبا و فاصلهیدذاری مردان «مد » و دیگدران و
دنرای پررامون مییوید ،در شعرهای موج نو مصداع مییابد:
اما م هر س را دوس نداشنو -م تنها بودم]...[ -
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و فکر می ند( -باید خودم را نار بکشو -باید بده قطد برسدو -و بدا یخهدا ده هارشگیشدان را
یافنهاند بنشرنو )-م برگانگیام را یافنهام(-رسائل.)11 :1713 ،
سفر چرا نو ،چرا /سفر نو؟ /م ه میتوانو /سریردان باشدو /سدالهدا حدواسیی خاندهام (اسهدی،
.)161 :1767

سرخوردیی از فضای سراسی حا و بر من سالها ه خود عاملی مؤیر در انسوارلبدی شداعران
موج نویی ه با داعره شعر برای شعر به مرددان ممدد بودندد ،ت وتداب مدرنرمدو ده جهدان را
فرویرفنه بود و دامنهاش به ایران نرس رسرد بود و اندیشههای ایسیمنانماسرمنی ،شاعر موج ندو را
به فضای مهمسودِ ارتباری خدود و دیگدران سدوع داد و بدروندادِ من ،شدعری اسد ده راویاش،
رواینگر تنهایی اس ه من را به یونه خودارجاع و ناایشی با «تو»یی در مران مییذارد ده یدا
بازتاب و سایهای از «خود» اس و یا وجودی ممنلل ه شاعر فلط بدان جواز ورود به خلدوتگ
را داد اس  .فراخواندنِ «تو» نباید ای یاان را ایجاد ند ه شعر موج ندو بده هویرایدی مطلدب
یرایگ پردا می ند؛ هرچند شاعر موج نو را چون هر فرد دیگر ،از دیگدری یسیدری نرمد و بده
سا سارتر «جهنو ،دیگری اس » و اسبنه اجننابناپذیر و به هادر دسردل ،چندر نرمد ده
شاعر موج نو هاوار در موقعر سوه اسنعالیی پایدار باشد .هریس نایتوان در «بدودن» منوقدف
شد« .بدودن ،بایدد درف شددن واقعدی مدا باشدد» ( .)Deleuze ,1994: 112خواسد و نرداز بده
یف ویو ،با خویشن هو ه باشدد ،ندایسیر ندوعی «شددن» و سدراسر را بده جریدان میانددازد.
«شدن ،حر دائای اس و منظر جدیدی مردان دو حاسد و وضد را بدازمیناایاندد« .شددن،
ت ررر و پویایی مران وضعر های دیگریون اس » ( .)Parr, 2005: 25شعر موج نو ،بارها حر د
به سوه دیگر را میمزماید و در مسنانه برناسوه ای قرار مییررد .اما هندوز در ابنددای را اسد و
به مرز جهان دیگری و اشنراف با او نایرسد .سوه موج نویی هو دسباخنه «بودیی» خدود اسد
هو نرونگاهی به دیگری دارد و برشنر دوس دارد دیگری /تو را وارد جهان خویگ ند.
 -2تحلیل و بررسی
 -1-2هستیشناسی مخاطبِ درونمتنی (تو) :هویت شخصی ،هویت روایی ،دیگری

مشکار اس ه هر سانی ه از جان فرد سانگو یفنده میشدود ،رو بده افلدی دارد و ماارد
مییابد .افلی ه ایر ادبی در من جای مییررد «حلرل انکشافی مشنر ی اس  .بده بردان دیگدر،
ه لرد ورود به من مننی روایی یا شاعرانه اس » (تدودورو .)31 :1761 ،
جهانی وسع یافنه اس
در ای من روایی یا شاعرانه ،هوی و همنی سوه در ملدام راوی و هوید ماارد حندی ایدر
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خطاب درونی و به سوی سوه باشد ،در دیاسکنر .خطاب نند و خطابپذیر تبرر میشود .بده
ی .معنا «م » یا هاان «سوه » ماک اس خود یا وجهی از بودییِ خدود یدا دیگدرانِ بدرون از
خود را خطاب ند و با من سا بگوید .خطابپدذیری «بده اید معناسد ده خدود مد ید.
رویدادم ،رویداد پاساگویی مداوم به پار یفنارهای منعلب به جهانهای منفاوتی ده مد از منهدا
مییذرم» (هوسکویرم .)33 :1761 ،
به باور پل ریکور ،وقنی ما از خودمان صحب می نرو ،حدیثنفس مییویرو یا خود را مدورد
خطاب میدهرو ،برای ما دو مدل وجود دارد ه مدی تدوان در دو عبدارت خالصده درد« :یکدی
شاصر و دوم ،نگهداشن لاه خود .درحاسی ه وفاداری بده خدود در نگا داشد ِ لاده خدود،
شکا شدیدی بر خود 1و هاان 7را نشان میدهد« .)Ricoeur, 1994: 118( .خود» و «هادان»
ه ریکور در شدناخ هوید راوی (باوانردد سدانگوی درونِ مدن ده سدوه شناسدا اسد )،
بازمیشناساند هاوار امالً با هو منطبب نرمنند و هوپوشانی ندارند .بمنه به ندوع ادرافمنددی
در سحظه تالقی سوه با جهان و همنیهای دیگر بدرون از خدود ،و براسداس مردسان انکشدا یدا
ترومای سوه ه تا چه پایه خود را در ملامِ خود منلموشدوند یدا «هادان» و «تدو» را بدهمثابده
همنند خارج اما مرتبط با همنیِ خود ادراف و تجربده ندد ،اید هوپوشدانی یدا فاصدلهیذاری
تبرر میشود .ای فاصلهیذاریها ،نوعی از تجربهای اسد ده «در حدال جددا دردن سدوه از
خودش و تضار ای همنند ه سوه دیگر مثل قبل ناواهد بود» (اسردری .)176 :1769 ،سدوه ای
ه ادراف و تجربه را با ادراف نند ای برون از خود به اشنراف مییدذارد و من را ماارد خدود
قرار میدهد ،دیگر سوه خودبمند و جداماند نرمد ؛ «چندر نرمد ده همدنی مدا مانندد
جوهری در خود فروبمنه باشد و خود را تداوم باشد؛ همنی ما پروسدنه خدود را از خدویگ فدرا
میافکند» (سویناس)11 :1767 ،؛ چرا ه روح جهانی بر اصل یگانگی و یکوارچگی بندا شدد و عامدل
منفی در ار من ،انسوا و ایسوسهشدن اس  .به هار منظور بههر وجده اجداز داد نایشدود ده
ایسوسه شدن و جداماندیی در من ممک یسیند و ریشده دواندد ( .)Hegel, 2001: 162اسبنده اید
اشنرافیذاری و یکوارچگی ،از نوع یگانگی و اتحداد در هات و جدوهر یگانده سدوه نرمد  ،بلکده
اشنراف در همنومندی و سهرو ردن دیگری در ادراف و تجربه اس « .هر می در هر رابطدهای
هاهچرس را با دیگری سهرو میشود ،بهجس واقعر شاصی وجود خود را» (سویناس.)76 :1767 ،
1. self / ipse
2. sameness / idem
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از چشوانداز دیگر« ،برخورد «خود» و «هاان» ،در سحظه نگ نایتواند بده ردور ی.جانبده
برای «م » یا «دیگری» توزی شود .ما نگ میورزیو تا بده یکددیگر برسدرو .هوزمدان «مد »
نشگرم و «دیگری» نگپذیر و برعکس« ،م » نگپذیرم و «دیگری» نگیر .بندابرای  ،نده
برای «م » نلطه ممازینی وجود دارد نه برای دیگدری» ( .)Theunissen, 1984: 339در سداح
یفنگومندی« ،تو»یی را ه م مالقات و تجربه می ند ،باشی از شیء و ابژ میاهی نرمد ده
بازناایاند میشود بلکه سوه شناسا و شری .تجربه «م » در ای داد و سند اس .
هوی و همنی ماار در شعر موج نو چنر وضعی دارد .زمانی ده راوی درون شدعر (نده
شاعر بهمثابه سرایند شعر ه بررون از شعر هوی مشاصی دارد) ،ممار می ندد ده از «تدو» یدا
با «تو» سا بگوید ،ای خطاب و ماار هو وجهی از حدیث نفس دارد ه نوعی بدرونافکندی
یا فرافکنی از خود اس یا چرسی فیاسواق برون و جدا از «خود» اس ه هوینی جدا اما ادرا دی
اشنراف پذیر با راویِ شعر دارد:
مماز می نو تا چندانو تو احاره نی /ه منجو یلوسههای پرا ند در تن باشو (اسهی.)177 :1769 ،

یرچه لر ای شعر ،حالوهوای اعنراضدی دارد امدا بردژن اسهدی سحظده نامدنر را در تدو
میبرند و میممازد و در ادامه و به یونه ترجر وار به «تو» برمییردد:
منجا ه پوس مرروب تو /جهان را از هرثت و ج رافرا میشم (هاانجا).

در ای یونه روای شاعرانه ضارر «م »« ،تو» ،در عر حال ه مرجعی در خود بده مثابده راوی
دارند ،در باف برون از خود در ملام روای شنو نرس مرج مییابند« .هاانرور ه هدر ضدارر «تدو»
ه به روای شنو اشار ند بر وجود راوی دالس می ند ،هر ضارر «م » ده بده راوی اشدار ندد
نشانهای بر وجود روای شنو اس (پرینس .)71 :1761 ،در رف و بریش ارجاعهای ضدارر «مد » و
«تو» ،ضا تجربه ی .ساح یفنگومندی بینظرر ه در من خطاب نند و خطدابشدوند رو در
رو و در عرض یکدیگر قرار مییررند ،ه به تعبردر ای .هدال «حر د تددریجی از حاسد نداهانراز
(سلملهمراتبی) به ی .حاس هاندراز (قابدلمدذا ر  ،نشدگر)» (ند ..ای .هدال6 :1769 ،و )11را رقدو
میزند ،امکان تجربه و ناود هوی ِ مننشر منان نرس مزمود میشود.
بنابرای « ،تو»ی ماار شعر ه یویی شاعر در خلوتِ خودخواسدنهاش رو بده جاند او دارد و
هاهجا من را با خود حاضر میبرند ،هوی و همدنی چندیانده مییابدد« .ضدرورت خطداب در ممداز
یفن ِ «تو» بر تداومپذیری و ناتاامی دالس می ند» ( .) Theunissen, 1984: 305در اید حاسد ،
روای شاعر و ایر شعری «بهمنسسه امری ناتاام خود را در معرض نگا قرار میدهدد .هادر بصدررت
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ه به صورت منطلی نفس حضور تفمدررها را معلدب مدی ندد» ( اداسی.)11 :1761 ،

امر ناتاام اس
تعلرلی ه نه صرفاً در ناتاامی شعر بلکه برگتر در ناتادامی همدنیِ «تدو»ی رواید شدد در شدعر
ریشه دارد ه از بعد همنیشناسانه در سراسر وحدت و ثرت با «م » ناایاند میشوند.
چنانکه پرگتر یفنه شد ،شعر موج نو ،برگ از منکه حدیثنفدس ممدنلرو راوی شدعر بدرای
هاه مااربانی باشد ه شعر را میخوانند ،بهشدت رو به ماار ِ درونشعریِ «تدو» دارد ده در
برشنر مواض به صورت ضارر دومشا مفرد در شعر حضور دارد« .تدو» در عدر حدال ده در
مفهوم می یا چرسی اس وسدی چردس مشاصدی از جدنس ،صدفات و تشدا خدود را عرضده
نای ند .به هار دسرل ،ضارر «تو» چه به صورت مفرد و ممنلل و چه به هاراهدی بدا «مد »،
مرج های یونایون مییابد.
« -2-2تو» بهمثابه هویت شخصی:

خود1

یا در شعر موج نو« ،تو»ی خطابشد  ،ناودی از خودِ شاعر اس ه از م ِ او بدرون شدد و در
جایگا ماار نشمنهاس  .خطاب و یف ویو با «خدود» در مدوت دوم شدا  ،تدالش راوی
برای یشودن باب یف ویو و یذر از مرز تنهدایی و بده اشدنراف یذاشدن شدناخ و تجربده بدا
دیگریای اس ه در نبودش ،ه برشنر به دسرل انسوای خودخواسدنه شداعر صدورت یرفنده ،در
وجهی از خودبودیی ناایاند میشود .به ی .معنا ادراف ،احماس و تجربدههای ایسیمدنی شداعر
یرچه به یونهای از بررونر بران میشود ،به دسرل«صورت ماهوی و تللرلناپذیر تجربده بدهمثابده
برونشدن به سدوی دیگدری ،بداز هدو خودبدودیی اسد » (رشدردیان بده نلدل از دریددا.)71 :1761 ،
برونافکنی و رجع به خود ه یکی از مؤسفههای مدرنرمنی اس « ،از رریب نوعی رواید قابدل
تجدیدنظر یا از رریب نوعی بازنگری هر در مفهوم «خودهوینی» قابدل درف و دریافد اسد »
(نوهری .)17 :1761 ،دیدن و به بران موردنِ «خود» در نوعی از مرری در مفهدوم چردسی بردرون از
سوه ه سرانجام نرس به «خود» را مییابد ه به باور سویناس ،از ماهر دویانه وجود سرچشداه
مییررد« :وجود داشن دویانگی اس  .وجود داشن هاتاً فاقد بمدار اسد  .مد  ،خدودی دارد
ه نه فلط در من انعکاس پردا می ند ،بلکه با من هاچون هانشر یا شدریکی سدر و دار دارد»
(سویناس .)17 :1767 ،با چنر دریافنی از وجود اس ده باشدی از مرجد ضدارر دومشدا در
دفنرهای موج نو ،به «خود» ارجاع میدهد:
1. self
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و روزهاس  /،روزهای بارانی /،ه تو مرد ای و نایدانی (برژن اسهی.)77 :1767 ،
سنار ها یدازند ی پوسنند /از وحش جرعه مبی مینوشی /و مینه را مینگری (نجات.)79 :1713 ،

خطاب برژن اسهی و هوت نجات در شعرهای باال ،خطاب به خود اس  .خودی ده بده یفنده
ریکور بهمسانی ت به هاانشدیی نایدهد تدا شدکا و حدوز شاصدیاش را نگدا دارد .یدویی
شاعر قرار یرفن در مسنانه را نرس تجربه می ند .رفد و بریشد از «مد » بده «خدود» ،ممدثسه
عرنر و درف و دریاف از رریب سوه ای را مطرح می ند ده در عدر منکده خدود ماسد در
بررون از ما ایمناد اس تا شناخ پذیرتر باشد« .رهایی از قرد [خود] ،راهدی بدرای تفمدرر خدود
اس ه بهسانی قابل شف اس » ( )Taylor, 1989: 160و به نظدر میرسدد اید برونافکندی
شاعر (سوه شناسا) را در شناخ و تفمرر الیهها و زوایای یونایون خود تواناندد میسدازد .اید
یونه خطابیری معاوالً در حرطههای وجودشناخنی و شناخنی به ار میرود:
ه خود میرنهی سنگی یشنهای /تدو ده میپنداشدنی مفنداب از یدادت

و سرانجام درخواهی یاف
برد اس (احادی.)13 :1731 ،

در اینجا شاعر به چرسی در خدود واقدف میشدود ده بده او از موجودید فعلدیاش میداهی
میدهد .چرسی ه پرگ از ای نبود .عبارت « خود میرنه سنگی یشنهای» ،اید ت رردر و تبددیل
وجودی را تبرر می ند .چنان ه در شعر زیر عبارت «پس مد بدودم» ،شداعر را بده وجهدی از
بودییاش شعور و صرافنی میباشد ه تا پرگ از من ،چنر تصوری از خویگ نداشنهاس :
پس م بودم /من ه میمردم و خود /اانی از مواز بود /با رنگهای وهی -بد /.مردان مده و رود
(شجاعی.)1 :1716 ،

ای نوع از خطاب ،مواقعی از وجودشناخنی بهسوی شناخ جهدانِ پررامدونِ خطداب نندد /
شوند حر می ند .در چنر حاسنی ،با نفمانر ِ صدر ِ سدوه سدرو ار ندداریو بلکده زاویده و
بُعدی از چگونگی ار رد سوه بر ما ناایان میشود« .در یفنههای ار ردی با محندوای نشدی،
ما با دو نوع شناخ مواجه همنرو :یکی شناخ در مدورد نشدگر و عالدی ده بده واسدطه من
معرفی مییردد و دیگری شناخ در مورد خود عال و محنوای من» (شعرری.)19 :1767 ،
و چشو هریا ه میپوشی /،مسان هریا ه مییرری /،سا مییررد /حلرلد نایافندهها؛ /و سدر
مخر ،نفمی ه روی مییردانی /خنکا یونه را بود می ند (اسهی.)77 :1767 ،

«چشوپوشردن»« ،مسانیرفن » ،به معنای چشوپوشردن از چرسی یا مدی و مسدانیدرفن
بر می یا چرسی اس و به محنوای نشی دالس می ند ه در مواجهه سوه با جهان پررامدون
خویگ صورت یرفنه نه منکه بودیی او را بران ند.

119

مریم رامیننیا

« -3-2تو» بهمثابه هویت روایی :حرکت به سوی

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9311

همان1

یا زاویه برونافکنی برشنر میشود و به نظر میرسد ه خطاب شاعر بدرگ از منکده بده «خدود»
ارجاع دهد ه هابمنگی برشنری با «م » دارد ،وجهی از دیگدریِ اوسد ده در دایدر وجدود
منلمو شد و چندیانه جای مییررد اما در ملایمه و بده نمدب بدا «خدود» ،شدکا و مررید
برشنری با «م » ایجاد می ند تا به مورد خطابگ یرایگ یابد و هاان شود .در چندر مدواردی
هوی رواییِ شاعر نرس ناود برشنری مییابد تا هوی شاصیاش .به نظر ریکدور« ،هوید روایدی
در ساخنار مفهومیِ هوی شاصی بهمثابه ی .واسطه خاص ،مداخله می ند .ردوری ده مردان
قط شاصر  ،جایی ه «خود» و «هاان» هاچدون دو روی ید .سدکه بده یکددیگر یدرایگ
مییابند ،و قط خودابلایی ه «خود» ،خویشدن را از هاانشددیی میرهاندد ،قدرار مییردرد»
( .)Ricoeur, 1994: 119به هار دسرل ،در مواجهه با خطابِ شاعر به یلر نایتوان حکدو درد
ه شاعر ممنلرو «خود» را نشانه یرفنه تا اسنلالل و هوی شاصیاش را با مدورد خطدابگ بده
شدت حفظ ند ،یا هاانی ه قصد دارد با او یکدی تللدی شدود .بده بردان دیگدر ،قصددمندی در
یسار های شعر و نحو خطاب ،به«تو»ی خطدابشدد در شدعر وجده مررشاصدیتری میدهدد؛
چرا ه باگِ دورتر و جداشوند ترِ «م » اس ه با دیگری (ملصود دیگری عامی اسد ده صدرفاً
هوی روایی دارد) وجده اشدنرافپذیرتری مییابدد و بدا من هامدو میشدود؛ تبردر اید پروندد و
هوبمنگی چنر صورتبندی میشود ه باشی از ادرافمندی ،تجربه و نشگری با حفدظ حاسد
هوترازی از هوی شاصی به هوی روایی (هاان) اننلال مییابد« .برخدی از فرلمدوفان وشدرد اند
تا هوی شاصی را به مثابه تداوم موقعر های برجمنه نند شدا تعریدف نندد و تث ردد را از
هوی باشی به ی .شا از رریب صفات مشاصهاش بده اسگوهدایی ده دنگهدای ارتکدابی و
اتفاقات تجربهشد من شا را با هو حفظ می ند ،ت ررر دهند» (دسرو رینروا.)711 :1761 ،
در شعرهای زیر میبرنرو ه دایر خطداب شدعر از «مد » بده «تدو» ،شدردیی و یمدنردیی
برشنری یافنهاس ؛ روری ه مرج ضارر ،وجده بررونیتدری مییابدد و بده هادر دسردل ،یدویی
یویند سا به سوه ای خارج از خود اشار می ند ه نه بهتاامی «خدود»ِ اوسد و نده قطعرد
بررونی و شاصی دارد ه بنوان یف «تو»ی جدا از وی اس :

1. sameness
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با تو چه بگویو /ه به دیوارها ماند ای /با خود چه بگویو /ه تنها ماند ام /اما هارنلدر مدیدانو /ده
ای فشار /ای خفلان /ای اسنبداد /هرچه ملرظ میشود /موازدهندد ی ماهرد ید .بحدران اسد
(اصالنی.)1 :1713 ،

من /!.در احاره مزاد /برا :به وسع علد  /برا و زاری

 /باید دوسد بدداری شد را (شداهرخناش،

.)17 :1719

دیگر چه بایدم یف  /دریا نایداند /فی مب بردار و /به چهر بگو /چهر ام /چده مسدان در فدی مب
خواند میشود /ا نون /دیگر /دل به مب میدهو (اصالنی.)17: 1711 ،
از پر خفاش حللهیی ه بریرری /اینجا نشمنهتر از سایهتی[ ]...و تاز تر ده بگدویو /اسدناوان ید.
وسی /ود انه در قبری بلرزد [ ]...او ه بلند مییویی /سایه از م دورتدر میافندد (اسدالموور،
بیتا.)11 ،

محاود شجاعی در شعر سه یردانه بومی ،شعر را از م شروع می ند:
م منکه میمردم /و در در قرنفل /از نفمو به عطر میممد (.)1 :1716

سوس« ،م » به وجه حاس تث ردی رو به جان «خدود» خطداب می ندد ده هندوز وجده
درونی دارد:
پس م بودم /من ه میمردم و خود /اانی از مواز بود /با رنگهدای دوهی -بد /.مردان مده و رود
(هاانجا).

ای بعد ،خطاب شاعر ،از درون به بررون میرود و «تو»یی را ندا میدهد ده در شدکا مردان
«خود» و «تو» ایمناد اس « .عروس بنفگ» و ت ِ شاعر ه بوی مرگ میدهدد در بدودی و مداتو
و سوگواری تداعییر مرگِ درونی راوی شعرند ه در نلطهای بده اشدنراف رسدرد اند ده راوی از
خود بهدر ممد وسی با «تو» به ای هاانی املی نرسرد اس  .ارجاع به «خود میخوانی» و بازیشد
به ضارر اولشا در «تنو بوی مرگ میدهد» ،شکا مران «خود» و «م » را تبرر می ند.
تویی /عروس نارنجی! /ه سبی مییشایی /و به خود میخوانی /به یداد مر! /تدو! /عدروس بدنفگ! /ده
تنو بوی مرگ میدهد (شجاعی1 :1716 ،و.)9
فراع باسی برای نشمن /اینگونه ه تو میمردی /ر می /نشمنه بر الشده هادساد (اردبرلدی،
.)37 :1761

سراسر ِ نحو خطاب ،انگار نادود چردسی اسد ده روبدهروی مدا نشمدنه ،مدا را میشدنود و
سحظههای میاهی ما از چرسی را امل می ند .فرایند شناخ  ،ممرری دوجانبه اس ه میداهی مدا
را با اننلال به ی .بررونر  ،دوبار به خود ارجاع میدهد .در واق «نظو باشی ادرا ی عل مننهدی
به معلول ،هاانلدر میتواند واقعر داشنه باشد ه معکوسگ» (ام .بژ .)773 :1733 ،
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نون تویی /پایرسی ه مروب منم [ ]...با م برا به مکاشفه صرادان ندور /مد پدر از شدناخن  /در
سراسر ای ادامه ابلب /به تو ه ا نون تویی و در هراهوی عاب خا منری /تویی ه مرا بداز مییدابی
(اصالنی.)71 :1711 ،

با تو یناهی نایدیدم /.قل تو را با زمال نراروز یداخنه بودند /تا دیگر مهر ندورزی /.بدر در خاندهات/
نوشنه بودند /در ای خانه /مرگ میزید /.تو منروف افناد بودی /و چونان تاری.روشد پگدا مدردد
بودی براناف (اسهی.)13 :1769 ،

اسبنه باید توجه داش ه مااربی ه مورد خطاب سدوه واقد میشدود تدا باشدی از فرایندد
میاهی را به دوش یررد ،هو عل اس و هو معلول؛ هو شناسدند اسد هدو شناسدایی شدد  .در
وهله نام  ،توسط «م » ،شناسایی شد  ،سوس به موضوع شناخ رهناود میشدود تدا در ملدام
شناسند قرار یررد و سرمخر ،هر دوی «م » و «تو» دو روی سکه «هاان» میشدوند تدا بده نلطده
منعر میاهی برسند .در ای یونده مدوارد ،بمدامد فعدل دانمدن باالسد « .دیردیمدی مبنندی بدر
شناخ به معنی میا شدن از نشی اس ه به وسرله خبری دیگر اعالم شد اسد  .افعداسی چدون
مشدداهد ددردن ،فهاردددن ،حدددسزدن ،دانمددن  ،ندانمددن برددانگر سددطوح و حاس هددای مانلددف
میاهیاند» (تدودورو  .)131 :1733 ،در شعرهای زیدر ،راوی در ملدام شناسدند  ،ماارد ِ خدود را بده
دانمن ِ من چرسی ه خود به وجه پرشرنی میاهی برشنری از من دارد ،دعوت می ند:
و تنها /ایر بدانی چلدر تاری .شد س  /میباید /تا هاهی روشنای از دسد رفنده شدوی /بدی ده
چرسی از تاریکی بر توانی داش (اسهی.)13 :1767 ،
بند ای دانگ عطاریام ه میدانی /دام علف تدوی ددام حلهسد و حلدههای علفدی میداندی
(اسهی)119 :1767 ،

تو میدانمنی درخنان بیبرادر ِی رشد می نند /میدانمنی در مخری مِده /دسد هدای سدرا بدر
بدنهای سورد روان اس  /تا یرا مخری را بجوید (احادی193 :1731 ،و.)193
چه مردانی /ه چگونه دسو با سبدها و یذرنددیان بمدرط میشدود [ ]...بردا و بددان /ده چگونده بدا
سامانی بر دل /بر پراد روها میشوم /ه برگها بر من میسوزند (اصالنی71 :1713 ،و.)71
به بنفشی ه پل.های م نگرانم  /خواهو یف  /سالهاس  /م و ای سحظه بهدو پروسدنهایو /و
تو میدانی ه چمان روح بوتری را از یاد برد ام (اصالنی11 :1711 ،و.)11

در خطاب به «تو» ،به یونه ناایشی بررونرنی برای من ترسدرو میشدود ده درف سدوه را از
موقعر بررونی افسونتر ند .تا سوه از هوید شاصدیاش فاصدله نگردرد ،صدورتبندیِ ادراف
ناق خواهد بود« .تثسرس «م » براساس تثمل «م ِ» منفرد بر خودش درف نایشود ،بلکده از
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رریب ررفی از فرایندهای سازند روی میدهد ه در اید فراینددها مردانجی برناسدوه ای 1ده
درون من خویشن فردی شکل مییررد ،اوسوی دارد» (مرلر.)36 :1767 ،
شگفنا انمان با حادیه خویگ را می اس  /و هوای تاز  ،زنجرر را مفل مینامرد /و مرغ خمدنه ده
با دسنو حرام مییش  /درهای یشود را به بمن وامیداش  /]...[/و شاید تو مدرع تفکدر باشدی /و
از روزنامه تثسف براارت را به زبان میموری (نجات)13 :1713 ،
تو انداز زاویهها را میدانی /اما فرلامازها را نایشود تبعرد رد (شاهرخناش.)71 :1719 ،

در ای شکل از خطابدهی« ،مد » در مدوقعرنی ده او را فرایرفنده بده مرتبده برناسدوه ای
حر می ند .در اینجا میاهی ،میاهی از چرسی اس ه جدا از موجودی ِ فینفمه سوه اسد
و تفاوتگ با خطاب به «خود» در هار جاسد  .زمدانی ده مدا خدود را خطداب مدیدهرو ،اید
خطاب نفمانر دارد و وجود ما را احاره می ند؛ از ی رو شاصی و مررقابل تلمدرو اسد  .امدا
در خطاب به هاان ،به وجهی روایی نراز داریو ه در قام ِ ما وسی بررون از ما ،به نحدو انضداامی،
شناخ ِ پدید ها را ملاوستر ند .در شعر زیر ،شداعر بدا «نادیدانو»« ،میداندی» ،پرسدگ را از
خود وانهاد  ،به مااربگ وایذار می ند:
فراوان مسنانهها  /ه بر لرد -خانه -یو -رد برع میزنند [ /]...به پذیرندد [ ]...یدا بده ریشداند! []...

نایدانو [ /]...میدانی؟/مور میرمد /ه خرر خفنهای؛ /خاف را اما /به جویددن /بگدذار /،ده از تبدار
توس (اسهی.)71 :1767 ،

یا دو سوی ای برناسوه ای مران م و تو به نلطده اوج میرسدد و هادانبدودیی در شدکل
نابگ محلب میشود؛ اینجا دیگر بر سر ای ه ضارر ماار به ددامید .از مد و تدو ارجداع
میدهد ،بحثی نایماند؛ چرا ه شاعر تصریح می ند ه م  -تویی و تو -منی اتفاع افناد اس :
 و تو باید در نوسان باشی -و مرسان تو مرسان هاهی ماس  -ما -م و تو و تو و تو -تویی ده خدودمنی -و منی ه خود توام(-رسائل.)13 :1713 ،
« -4-2تو» بهمثابه

دیگری2

در بازناایی از یونههای مرج ضارر «تو» در شعر موج ندو ،بده ناونده دیگدری برمیخدوریو ده
ضاررهای دومشا صرفاً به خود یا هاان (م و توی یکدیشدد ) ارجداع نایدهندد بلکده بده
وجودی ممنلل از سوه شناسا اشار می نند ده فردیندی جددا از او دارد امدا سدوه در فرایندد
1. intersubjective
2. other
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شناخ نرازمند حضور و هاراهی او اس ه «دیگری» ندام دارد .تفداوت اید اشدنرافیذاری و
هاراهی با منچه در مبحث پرگ اشار رف  ،در ای اسد ده در حاسد هوید روایدی ،نادایگ
بررونی از «خود» به اجرا یذاشنه میشود ،بهیوندهای ده تشدار موقعرد «مد » بده دسردل
سراسر و دویانگی م  /تو ه به هاانشدیی یرایگ مییابند بهمسانی امکانپذیر نرمد  .امدا در
دیگری خواندنِ «تو» ،موجودینی ترسرو میشود ه برگانه و یکده اسد نده منکده وجده برروندیِ
«م » باشد .در اینجا ای تعبرر از «دیگری» مطاح نظر نرمد ده «دیگدران بده معندای هاده
مان دیگری ه «م » خود را از منها مناایس میسازد نرم  ،بلکه دیگران مدانی همدنند ده
ماسبا خود را از منها تاررس نایدهرو» (هایدیر)113 :1767 ،؛ بلکه برعکس« ،دیگری» ،دقرلداً مدی
یا موجودینی اس ه از «م » مناایس میشود:
و تو جدا از م  /-و م  -تنها از تو /به تبریسیها مینگریو (رسائل.)76 :1713 ،

وجود «دیگری» اما از من رو اهارد دارد ده موقعرد سدلطهیر «مد » را تضدعرف درد ،
شناخ و میاهی او را از خود و پررامون خود ،مررشاصدی و تکاردل می ندد« .انمدان فلدط در
ملام برگانه میتواند به خودش بازیردد و منچه خاص سوه اس  ،سدل ماسکرد اش بده واسدطه
دیگری اس (سویناس به نلل از ریچلی.)11 :1761 ،
م خودم را با حر های تو تعبرر می نو -و به تو مییدویو ده مد چدا را پشد سدر یدذارد ام
(رسائل.)91 :1713 ،

در چنر حاسنی ،سوه از رریب و بهمنسسه ی .حر تعریف میشدود ،حر د ِ یشدود شددنِ
خودِ سوه  .منچه یشود میشود سوه اس  .سوه از خود فراتر میرود ،منعکس مدیشدود ،دیگدری
میشود ،باز میشناسد و بازشناساند میشود .به علرد مرسوپوننی« ،دیگری در اعاداع جهدانی ده
م بر من یشود ام قرار دارد .حضور دیگری برای م دقرلاً در سحظهای معر  ،نایهان ،و بده وسدرله
فوران دیگری در جهان مشکار میشود ،جی نگرش م تکذی میشود ،مد خدود را دیدد شدد
حس می نو و دیگری هاان  Xای اس ه منجاس » (رشردیان.)711 :1767 ،
ه به سحریاهی زد شدد تدا مروبدی/

و تویی ه حاملِ ینگِ مماف ِ بعردِ دلِ منی -از /ضربه اوسر
ه ضربه تاامگ را راهی بامی بیخورشرد /خواهد رد( -رسائل.)19 :1713 ،
ا نون /بنشر  /بر ررح ی .بگومگوی مفصل /تا بر وق های سردم /با تصویر لادهها /بده را شدوم/
بنشر  /امروز بمرار دسننگو (اصالنی.)1 :1711 ،

در خطاب به تو بهمثابه «دیگری» ،از من رو ده سدوه بده وجدودی ممدنلل از خدود اشدار
می ند ،ناایگِ اقرار به نفی تاامر از خود ،بارزتر اس  « .پذیرش خصل یفناانی هدر موضد
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سوهیی با ررد مفهوم سوه بهمنسسه لرنی بنرانیذار پروند خدورد اسد » (ال الئدو و موفده:1767 ،

 .)136-133وقنی سوه از جایگا تاامر خواهانهاش بهزیر میمید تا دیگری را در چردسی شدری.
یررد ه با او هانوا شود ،نلگ «دیگری» اهار مییابد .تبدیل سوه شناخنی از م ِ صدر بده
«ما» در فلمفه یف و یویی بوبر شکل مییررد ده زمرندههایگ از سدوی فرلمدوفانی چدون ا .
ارنبرگ و انبر فراهو شد بود« .در نظریده ا  .ارنبدرگ 1اید سدوه شدناخنی ،بده «مدا» تبددیل
میشود .در نظریا ارنبرگ میاهی اید مسرمنی پذیرفنه نرم و ارنبدرگ ،میداهی جهانشداول را
جایگسی من می ند ه «ما» جای «مد » را مییردرد و منظدور از شداول و اشدنراف ،اشدنراف
«م » و «تو» اس ( .)Theunissen, 1984: 258سوه شناسا در شعر موج ندو نردس یدا بده اید
مشار شناخنی یرایگ مییابد و به شکل ضارر جا «ما» در شعر ناود مییابد.
مری /ما دو با هو /در چشو یشود مهویی ه /به صحرای نا .مرد س  /مساان را خاهرو یافد
(اسهی.)11 :1769 ،

و ما خمنه و خافمسود رفنرو /تا حااسههای جنگلهدای پدایرس را رسداس

ندرو (شداهرخناش،

)17 :1719

ما به یگانه پنجر ای ه باز بود چشو دوخنرو /شرشهها از تصویرمان خمدنه شددند /و نگاهادان را
بازیردانردند (احادی.)73 :1731 ،
در ای یوشه تاریکی -م و تو به هو خواهرو پروس اللِ الل (رسائل.)91 :1713 ،

یا در هویرایی «م » و «تو» ،موقعر سلطهجویانده سدوه منچندان تضدعرف میشدود ده
دیگری جایگا وسر تری در ای ارتبا دوسویه شناخنی مییابد ه تمدارری نرمد بلکده بده
خواس سوه و برای رسردن به فرامیاهی و رهایی صورت مییررد:
ما چون دو قطر باران /ی .صدا داریو /چون دو قطر باران /به سوردی میانجامرو
تو بر دس های م میریسی /و م از خود رها مرشوم (اسهی.)71 :1769 ،

در ناونه باال ،هرقدر ه «تو» در «مد » جدای مییردرد ،از خدود رهاشددییِ «مد » شدناب
برشنری مییابد .به بران دیگر ،خطاب نند ه هاان راویِ شدعر اسد  ،منچندان در «تدو بمدط
مییابد ،تا تاام جهانِ راوی را پر ند چندان ده جدایی بدرای مد ِ او نااندد .راوی یداهی در من
دیگری بمط مییابد تا تاام جهانِ تو را پُر ند .یاهی راوی وچ .و وچد.تر میشدود هر وار
تا برشنری حجو برای تجلی تو بااند» (پاشایی771 :1733 ،و .)779ناونه زیر نردس اید یدرایگ بده
«توشدیی» یا برتری دادن «تو» به «م » را نشان میدهد:
1. H. Ehrenberg
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ای تو از م  /هارشهتر /شاید شعرتر /دایر تر (صفایی.)11 :1711 ،

برژن اسهی در شعر چارم از دفنر دیدن ،جالهای از نامههای مرتور رمبدو را بده شدعرش پروندد
میزند :اینجا سنار ای افول می ند /ه پنج افب دارد /و پنجر یی /به تااشای اید افدول خدودی
( Car je est un autreاسهی .)71 :1767 ،در زبان فرانمه ،فعل  estبرای سومشا مفدرد بده دار
میرود اما در جاله رمبو برای ضارر اولشا  jeبه ار رفنهاس ده چندر معندی میشدود:
«م  ،دیگری اس !» عدول از قاعد دسنوری و جابهجایی فعل در شدعر رمبدو بدرای نشداندادن
دیردیمی م به دیگری اس  .اسبنه ای وجه از دیگریشدیی یدا دیربدودیی در شدعر مدوج ندو
بمامد باالیی ندارد و برشنر ،دیگری بهمثابه مشارِف فراخواند میشود ه در امر تااشدا ،تجربده،
درف و دریاف چرسی« ،م » را هاراهی ند:
چه مییویی /ه شاخهها از عشب هر نایدانند ]...[ /بردا از من بگدویرو ده صدبح از خانده برممدد
(اصالنی.)71 :1713 ،
ایر هوای یریمن داری /با م  /در ای بهار /به بدرقه نرلوفران برا! (اردبرلی.)13 :1761 ،

و یا مرل به یف ویو و بازیویی خاررات یذشنه را بردار می ند:
ای بالهای هواپراا /مرروب بود /به م فرص نداد /ه مد بده تدو از روزهدای دبررسدنان بگدویو
(احادی.)711: 1731 ،

در شعر موج نو« ،تو» در ملام «خود»« ،هاان» و «دیگری» در برشنر موارد بهمثابه موجدودینی
عام بازناود میشود ه جنمر و صف شاخصی بدر من منرتد نایتدوان درد؛ چرا ده همدنی
ماار برای شاعر اهار دارد تا چرمنیِ او .در ناونههای شعری ه پدرگ از اید ممدد ،قرینده و
اشار مشاصی نرم ه بنوان تشار داد ه ماار راویِ شعر ،زن اس یا مدرد ،معشدوع وی
اس یا دوس و هاراز و هارزم؛ منسسنی عارفی دارد یا سراسدی و یدا اجناداعی .صدرفاً همد تدا
«م »ِ راوی شدعر را در شدناخ از همدنیِ خدود ،درف و دریافد و مراتد میداهی و تجربدههای
زیمنی و دیگدر جنبدههای زنددیی یداری رسداند و او را هاراهدی ندد و بدهمانندد مینده خاصدر
بازتابندیی دارد .با ای هاه ،یا ارجاع به «تو» در محور هانشرنی واه های شعر به ررزی اس ده
صفنی را برای من تبرر می ند ه از حرطه همنیشناسانه و شدناخنی عبدور می ندد تدا نلدگ و
رساسنی تاریای و اجنااعی یا عارفی را بر عهد یردرد .اید ماارد نادودی از فدردی اسد ده
نمب به اوضاع زمانه میا و معنرض اس و مرمانهدای اجناداعی شداعر را بازمیتاباندد و میتواندد
ناودی از «تو» در ملام هوی روایی یا «دیگری» باشد.
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 -1-4-2تو :اعتراض و مسأله تعهد

ادبرات ایران در دور های یونایون تاریای و به شرو های صریح یا پوشدرد اعندراض بده ممدائل
اجنااعی و سراسی و فرهنگی را در خود بازتاباند اس  .بهویژ از دور مشروره و پس از من ،اید
اعنراض شکل مشکارتری به خود یرف  .یکی از دور هایی ه ادبردات اعنراضدی و سراسدی بدروز
چشاگرری مییابد ،دهههای چهل و پنجا شامی اس (« .)1تالروها و اسنهابات سراسدی ده در
تاریخ معاصر ایران فراوان اس  ،باعث ظهور ادبرات اعنراضی شد ه رنگوروی سراسی بده خدود
بگررد» (ا بریانی .)113 :1769 ،هوزمان با اوج فعاسر های حسب تود و دیگر جریانهدای اعنراضدی
ه از شعر بهمثابه تریبون مانرفم ها و علاید خویگ بهر میبرند ،شدعر مدوج ندو در اسداس بدا
دمدمهها و وسواسهای صرفاً شعری شکل یرفنه بود و ای خود ،مسید بر عل شد تا مننلددان و
مااسفان موج نو ترر اعنراضشان را ترستر نند .اسبنه سسوم و عدم سسوم اعنندا بده ممدائل سراسدی و
اجنااعی در شعر ،چاسشی اس ه هاوار پرگروی هندر و ادبردات قدرار یرفنهاسد و هر ددام
منادیان و مدافعانی داشنهاس  .چه بما ه در دهههای موردبحث ،مدرنرنه نردس جامعده هندری و
ادبی را زیر تثیرر خود قرار داد بود و از سوی دیگر سن نرس هاچندان پدای میفشدرد و شدعر در
مرانه ای دو و براساس رویکرد ماس به هر ی .از منها داوری میشدد .در چندر تالرادی ،شدعر
موج نو براساس انجام وظرفه اجنااعی و هنری مح .میخورد« .ممثسه تعهد نویمدند در مردان
یرو های ضددوسنی موضوع بحث بود و شاعران و نویمندیان و میارشان براسداس تعهدد یدا عددم
تعهد نویمند به نظر منان ارزیدابی میشدد» (قدانونپرور )69 :1761 ،و شداید یکدی از دالیدل دیگدر
وفروغ ماندن شعر موج نو نبودِ مشکار اعنراض سراسی به وض موجود بود باشد .بدا ای هاده و
با منکه موج نو در اساس به دنبال ظراف های شعری بود و فلمفه وجودیاش بدر من مبندا شدکل
یرفنه بود ،عنوانها و مضاونهای شعر برخی شاعران ای جریان نشان میدهد ه منها بهتادامی
به مضامر سراسی و اجنااعی بیاعننا نبود اند و بنا به اظهار نوریعدال« ،املد مدوج نوییهدای
اصرل در شعر خود به مضامرنی هاچدون عدداس اجناداعی و مبدارز بدرای مزادی میپردازندد و
برخال منچه دیگران می وشند به موج نوییها نمب دهند ،شداعران اید شدعر بده مرمانهدای
بسرگ عداس و مزادی پایبند همنند» (نوری عال .)67 :1737 ،مطاسعده دفنرهدای شداعران مدوج ندو
یفنههای نوری عال را تثیرد می ند ده شدعر منهدا یکمدر خداسی از تعهدد و بیاعنندا بده اوضداع
اجنااعی و سراسی زمانه نبود اس  .مننهدا ردرز بردان شاصدی شداعر ده حندی مضداونهای
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سراسی و اجنااعی را در خطاب بده «تدو» شدکل میدهدد و میپروراندد ،موجد شدد نجواهدا،
دردِدل ردنها ،شکای ها وهشدارهای شاعر از وض زمانه ،منچنان ه باید دید نشود:
فانوس را /به ساقه سنجد بموار /مرامشد را بمدنان /شد قطبدی برددار اسد  /تدا تدو را باواباندد
(اردبرلی.)71 :1761 ،

م ای خریا را /با خشو تو متگ زدم /ای ه هندوز /بده سدنگوار ای /در پرکدر حلسونرد  /اعناداد
می نی! (هاان.)77 :
تو افمون مفناب باش /و تو دل زمانه باش /ای رهگدذر سدایهیرفنده سدربسیر /از توسد ده ماسردات
مییررند /از توس ه مجوزی دارند بر حکوم (اصالنی.)31 :1713 ،
تو خواهر هاه قرنها /به یا مننییون /به یا زین  /به یا شرری  /یا فرید [ ]...از مردان رودهدای
به خشکی نشمنه /تو سرالب یذر خواهی بود (اصالنی.)13 :1713 ،
م با خون موش و ممنشرع ،تاریخ ابنالی تو را خاهو نوش [ / ]...ای سامعه بدسرگ ،ده بر ندی و
برااری! ای نرا ان خاموش /ه شجر نامه خرگ را پس از بر میرفنند /،به حنجدر مد خراند
رد اند (اسهی191 :1769 ،و .)191

درس اس ه شاعر موج نو ،شعرش را یکمدر مانرفمد و تریبدونی بدرای ممدائل اجناداعی و
سراسی قرار نایدهد ،اما به شرو یف ویوپردازی ههنی با «تدو» ،بده اوضداع زماندهاش وا دنگ
نشان میدهد .در ای یونه خطابها« ،تو» موجودینی عام و فرایرر دارد و بده ندوع انمدان ارجداع
میدهد .در ای شرو  ،باشی ازخطاب خاصر بازتابنددیی دارد و بده مبددأ نردس بدازمییردد تدا
«م » نرس در نلگ «هاان» قرار یررد و باگ دیگری ازخطداب رو بده جاند «دیگدری» هدایی
اس ه هاه انمانهای دیگر را فارغ از نوع و جنس دربرمییررد:
و تویی انمان /چرا ه فراموش می نی[ ]...و تو با م  /قصدهیی از چندار مییدویی /ده شدباهنی بده
خفن دارد (اسهی.)113 :1767 ،
ای انمان بود /مرحانی نرم  /ه بگذارند یذشنه خا ی را صرلل دهی (احادی.)37 :1731 ،
حلله خا منری ت  /دساان بر دس هامان سوخ  /تابمنان از مفرغ میرهدد /تدو چشدو بمدنه بدر
سرااب /تا اننظار دود و شرجی (اسالموور ،بیتا.)76 :
نام تو را بر خدون مینشدانو و بدر تدابهدای توفدان /تدا یکبدار برویندد /از درخندان شدعله /ده
ساقههاشان را از دس داد اند /از جنگل وتاهی /ه به نام انمان (اسهی.)17 :1769 ،

شاعر موج نو هاچون انمانهای دیگر ه هاچون هارشه تاریخ ،دمدمهمندد مزادی بود اندد،
برای معنرضان و مبارزان مریره میسراید:
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در اننهای اروان بوسنان /اوج نفس /و پلههای فریاد توس  /و خشو پنهان پش شرشه عرند .بداز
میشود /بر امضای پروند  ،یلی دوخنهاند و خند تو /و یل میشکفد (نجات.)79 :1713 ،
رؤیای خویگ را در مینه اویددی /و ایادان چشداان  ،پنجدر را میخواندد /و ملرداس مویانده بدر
چشاان  /بوتران را قاصدان شاد رد /و در ه بداز شدد /یرمدوی خدون پریشدان یشد (عرفدان،
.)13 :1761
از سنار ها ،ساع خواب را بورس /جامه از ت به درمور و دو بازو بگشا /و بوتر را رهدا د (نجدات،
.)13 :1713

زمان به بودی مییرایرد /دیگر با انگشنان بشارتی نبود! /انگشنان
پر ند  /به بام برمیند (اسهی.)63 :1769 ،

ه نردبدامی بدود /تدا بدوتران

در ناونههای باال« ،تو» بهمنسسه فردی اس ه در برابر زمانه وجدانی میدا و برددار دارد و بده
منچه مطلوب نرم  ،اعنراض می ند .یرچه ای خطاب ،شاصی اس اما بده شدکل موجدودینی
فرایرر ناایاند میشود .در سرودن از مزادی ،یا خطاب شاعر ممنلرو به مفهوم مزادی اس ده
در ای صورت ،مرج ضارر «تو» ،به ی .مفهوم ارجاع میدهد:
مزادی :م ای عرد سروهای ناز را هاه روز تاز تر مییابو[/ ]...تا هاچنان ه هفنه در قلد تدو /بده
پایان میرسد[( ]...اسهی.)117 :1769 ،
 -2-4-2معشوق ذهنی

شعر موج نو یا و بهندرت حال و هوای عاشلانه به خود مییررد و واه ها به موجودینی /دیگدری
اشار می نند ه یویا معشوعِ راوی اس ؛ یرچه وجودش سایهوار و به یوندهای مدبهو در شدعر
ترسرو میشود .باف منایی و مسلوار شعرهای زیر به مااربی ارجاع میدهد ه یدویی راوی بدا
من سَر و سِِّر عاشلانه دارد:
از چه بنرسو /تو با منی /با تاری ابریشو /و نفسهای عاشلانهام /مبار هفد فصدل را از شدانههات درو
می ند (شجاعی.)71 :1716 ،
میمانی و چرتی وتا  /با مبی دخنرانه بدقوسیها [ ]...و نور چشو /ه پش شرشدهها را روشد نگدا
میدارد /-،ه تو نایمید (اسهی.)17 :1767 ،
با هاه ررح مشوشی ه دربار چشاان تدو داشدنو /من را زیبدا یدافنو [ /]...از دیدوار دود سدرگار تدا
رؤیایو حصاری بود ه فلط چشاان تو میتوانم من را بردارد (احادی.)76 :1731 ،
دسو هوای تو داش  /تو ممدی از ضل شرقی باران /دسو هوای خاسی بمنر /هوای بوسههای ممد تدو
داش (شاهرخناش)11 :1719 ،
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م  /در امنداد دس تو /و در مس شور سبان میچرخو و /نفسهایو را مینگرم (شجاعی.)73 :1716 ،

از چادر سفرد قافله زن ممد /و چای دم رد /ه تو در برابرم نشمنی /در بداز بدود و هدر دس جدس
م نرامد /وقنی مندم بهار را یفنی /و درخنان را صدا زدم /سرود ساد خوانددیو و فرامدوش شددیو/
برای فرزند ،بلرطی جدا نرو /وزش ش در تکرار اس (نجات)16 :1713 ،

نبود مدسوسی روش در ارجاع به ماار و فضای ابهامیونده و ههندی اید شدعرها یدا منچندان
شدت مییابد ه به نظر میرسد در برخی ناونههای ت سسی شهر مدوج ندو ،معشدوعِ شدعر بدرگ از
منکه وجودی ممنلل -هرچند ههنی -از م ِ راوی داشنه باشد ،باشی از اوس یا بده تعبردر یوندگ،
عنصر زنانه نهفنه در درون اوس ه در قام معشوع در شعر ر مینااید« .نلگ حرداتیتر عنصدر
مادینه ای اس ه به هه امکان میدهد تا خود را با ارزشهای واقعدی دروندی هامداز ندد و را
به هر تری باگهای وجود برد .عنصر مادینه با ای دریاف ویژ خود نلدگ راهنادا و مردانجی را
مران م و دنرای درون یعنی «خود» به عهد دارد» (یونگ .)733 :1767 ،در ناونههای زیدر بدهیلدر
نایتوان حکو رد ه «تو»ی توصرفشدد در شدعر موجدودینی ممدنلل از «مد »ِ راوی دارد یدا
باگ درونی و زنانه اوس :
در ما های سا پنجر  /و ش های سردِ درخ  /دیدم تُرا ه از توی بداغ میمیدی [ /]...در ما هدای
سا پنجر  /پررهن را -به باد دادم /و باد /-بوی پررهن را- /تا و برد (رسائل.)39 :1713 ،
چرا یریه مرا در نایبرد /تویی ه مردمکی /بدرای پرهردس از عشدب /رنگهدای هونشدر سباند  /در
افمون مخری اجاع میسوزد (اردبرلی.)111 :1761 ،
پررامون  /نفس مس زنگ میزند /بوی دخ  /و تنفس روشنای تو /ده خداف خدارا درد (عرفدان،
.)37 :1761

اسبنه بمامد شعرهایی ه به معشوع ارجاع دهد در موج ندو بده دسردل ماهرد خلوتیسیدد اش
چندان نرم  .اصوالً شعر موج نو ماهر منایی ندارد و ناونههایی ه ممد در شعر شاعران مدوج ندو
اندف و انگش شاار اس .
 -3نتیجهگیری

بررسی شعر موج نو نشان داد ماار ِ راوی در شکل زبانی بده «تدو» ارجداع میدهدد ده شداید
چنر به نظر مید ه شاعر به نوعی بررونر  ،ارتبا پذیری و یفنگومندی یرایگ دارد ،امدا شدعر
موج نو در سطح فکری به دسرل زمرنه مدرنرمنی و داشن دمدمده ایسیمدنی ،ههندی و فردبداور
اس و انر ماهر اشنرافپذیری و جا یرایانه دارد .اصوالً شعر مدوج ندو ندوعی حددیثنفدس
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اس و ایر بهجای به اربردن ضارر اولشا به ضارر «تو» ارجاع میدهدد مصدداع «بهندر من
باشد ه سر دسبران یفنه مید در حدیث دیگران» را مییابد .دامنه مدسوسی و ارجاعی ضارر «تدو»
به رمو ناایگ بررونر اش ،از «خود» یرفنه تا «هاان» ،ه مردانجی مردان «مد » و «دیگدری»
اس  ،تا «دیگری» به مثابه موجودینی ممنلل و بررونی را در بدر مییردرد .اسبنده اید رردف در
شعر موج نو بهرور عام و در هر ی .از شاعران موج نو بهرور خاص ،به شکل خطی نرم ده از
خود شروع شود و به دیگری پایان یابد بلکده بده دسردل خصدل هه مدارانده ،مداهرنی سدرال و
سحظهای دارد ه بنا به یرایگهای همنیشناخنی و مرل به اشنراف یذاشن و ازخودبهدرممددن
و فراخواندن دیگری به عنوان مشارِف میاهی و تجربه شاعر در سحظه سرودن در شعر یدا باشدی
از من تبرر میشود و از ای روس ه مرسان خطاب به «تو» به مثابه ناودی از هوید شاصدی
یا هوی روایی و دیگر ناودهایی ه برشارد شد ،در شاعران موج نو منفاوت اسد  .ردوری ده
در شعر برخی از منها چون برژن اسهی ،هوی شاصی یا «خود» اسد ده برشدنر ماارد قدرار
مییررد تا «تو» در ملام دیگری و شعر برخی دیگر چون حمر رسدائل ،احاددی ،شداهرخناش،
اصالنی و اسالموور به «ما» نرس یرایگ مییابد و حضور دیگری درف میشود .در مجاوع ،فضدای
لی شعر موج نو نشان میدهد ه «تو» نوعی خطاب ناایشی اس ه هوینی روایدی برمیسدازد
و مجاسی میدهد ه شاعر در رف و بریش بده خدود و بررونرد از خدود ،زمرندههای شدناخ
دقربتری را فراهو ند .به بران دیگر ،ماهر خودبازتابنددیی و از خدود بدهدرممددیی بده شداعر
فرص یفنگومندی و شناخ ِ از خود میدهد ه یدویی از رریدبِ برروندی امکانپدذیر میشدود.
بنابرای شعر موج نو بهشدت شعر درونیرا ،ایسیمنی اس و ماهرنی شدناخنی دارد .شدعر مدوج
نو ،زمسمه خود با خود اس ه یا نرس «دیگری» را به سداح ِ تنهدایی خدویگ را میدهدد ده
حنی ای فراخواندن برگ از من ه صب ه ارتبا پذیری داشنه باشدد ،از ندوع سدسوم بده شدناخ و
تثیردِ خود اس  .با وجود ای  ،منجا ه شاعر به برون از خود نظر برفکند ،مفاهرای چون عدداس و
مزادی و انمانر در شعر ناود مییابند و «تو» مدسول سراسدی و اجناداعی بده خدود مییردرد و
بهندرت ،تهرنگ منایی میپذیرد و پای معشوع -هرچند ههنی -به مران میمید ه در ای مدوارد
نرس «تو» میتواند صرفاً ی .هوی روایی باشد.

113

مریم رامیننیا

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9311

پینوشت
 -1یرچه برخی از ای شاعران پس از مدتی یرو شعر دیگر را تشکرل دادند ،به دسردل منکده در ابنددا
در زمر شاعران موج نو تللی میشدند و نوری عال نرس نام منان را در زمر نثریرایان مشکلیوی مدوج
نو میمورد به شعر منان نرس پرداخنه شد .به یداهلل رؤیایی به دسرل اشنهارش در شعر حجو ده درخدور
بحثی جدایانه اس  ،پرداخنه نشد اس .
 -7اصطالح شعر موج نو بریرفنه از سرناای موج نو فرانمه اس ه به رور مشدا دهده  11و 91
را در بدر مییردرد؛ «در ممداز ارتبددا چنددانی بدا سدرناا نداشد  .اید عندوان اول بدار در تحلرلددی
جامعهشناسانه دربار پدید نمل نوی پس از جنگ ظاهر شد» (مداری .)17 :1763 ،در واقد  ،اول بدار
اصطالح موج نو در مجله ا مورس مطرح شد ه برخی مننلدان به دور خاصدی اردالع می نندد و
برخی بر اریردانانی خاص ،بهویژ منها ه برای ایه دو سرناا مینوشنند (.)Wiegand, 2005: 9
 -7موج نو از ایااهیمو اروپایی نرس تثیرر یرفنهاس  .ایااهیمدو بده جندبگ انگلوممریکدایی اردالع
میشود ه در اوایل قرن برمنو در وا نگ به رماننرمو و شعر ویکنوریایی پدید ممدد و بدر خدال
منها ،بر سادیی ،شفافر ِ بران و دق در به اریرری تصویرهای بصری تث رد می ندد .ایرچده ازرا
پوند را بنرانیذار ای جنبگ خواند اند وسی ایااهیمو در علاید فرلمو و شاعر انگلرمدی تدی .ا .
هوسو ریشه دارد .ریشه ایااهیمو را بایمد بده زمدانهدای دورتدری در تداریخ ادبردات بدرد .هدایس
ریههای ایااهیمو را در ارهای مصریان ،چرنیها و عبریان نشدان میدهدد ( Hughes, 1972:
.)4
 -1محادرضا اصالنی زاد دهه برمد اسد و اوسدر دفندر شدعریاش در دهده چهدل بدا ندام
ش های نراکنی روزهای باد ( )1711در فضایی مننشر شد ه هنوز جریان مدوج ندو ملبوسرد
نرافنه بود و پس از من دو مجاوعه با نامهای بر تفاضل دو م رب ( )1711و سدوینامه سدالهای
مانوع ( )1713مننشر رد .اصدالنی بدا شد های نراکندی ،روزهدای بداد مطدرح شدد و در رد
شاعران موج نو قرار یرف  .نوری اعال وی را در زمر نثریرایان اصرل شاخه موج نو قرار میدهد.
 -1نویمند ناب ادبرات سنرسند  ،ای دو دهه را دور سوم ادبردات سراسدی ایدران بده شداار
میمورد و بر ای باور اس ه نگا جدید به معنای زندیی و حردات سراسدی بدر تندوع و حجدو
ادبرات سراسی در ای دور تثیرریذار بود اس (ن ..احادی71 :1769 ،و.)71
منابع
احادی ،ا.ر .1711 .جسو ی شعر( دفنر اول) ،تهران :ررفه.
دددددددددد  .1731 .هاه من ساسها ،تهران :مر س.
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احادی ،ا .1769 .ادبرات سنرسند  ،تهران :میه.
اردبرلی ،ب .1761 .رهگذری در خواب پروانهها ،به وشگ م .ریاحی .مشهد :بوتراار.
اسالموور ،پ .بیتا .یسید ای از اشعار پرویس اسالموور ،ناشر اسکنرونرکی :نابناف.
اصالنی ،م .ر  .1711 .ش های نراکنی روزهای باد ،تهران :بیجا.
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ددددددددددد  .1761 .در یف ویوی با مریو منصوری« ،دیدن جهان مرا منللد می ندد» .روزنامده
اعنااد ،صفحه ادبرات76 )7791( .شهریور.
ا بریانی ،م  .1769 . .ایدئوسوهی و ادبرات ،تهران :مروارید.
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براهنی ،ر .1731 .رال در مس ،تهران :زریاب.
برم  ،م .1739 .تجربه مدرنرنه ،ترجاه م .فرهادپور .تهران :ررح نو.
پاشایی  .ع .1733 .زندیی و شعر شاملو :نام هاه شعرهای تو ،ج .1تهران :یاسث.
پرینس ،ج .1761 .روای شناسی :شکل و ار رد روای  ،ترجاه م .شهبا .تهران :مرنوی خرد.
تودورو  ،ت .1733 . .بوررلای نثر ،ترجاه ا .ینجیپور .تهران :نی.
ددددددددددددد  .1761 .ادبرات در ماارر  ،تهران :ما .
جعفری ،س .1761 .شعر نو در ترازوی تثویل ،تهران :مروارید.
چایلدز ،پ .1736 .مدرنرمو ،ترجاه ر .رضایی .تهران :ماهی.
حمر پور ،ع« .1737 .شعر موج نو و شعر حجویرای معار فارسی» .نشریه دانشکد ادبرات و علدوم
انمانی دانشگا تبریس.131-113 :)133( ،
دریدا ،ه .1761 .نوشنار و تفاوت ،ترجاه ع .رشردیان .تهران :نی.
دسرورینروا ،م« .1761 .هوی و روای » .ترجاه م .فرضی .دانشدنامه رواید شناسدی ،یردمورندد و
ویراسنار :م .رام  .تهران :علو. 779-711 .
راسای سنگرودی ،ا .1763 .سارتر در ایران ،تهران :اخنران.
رسائل ،ح .1713 .موازهای پش بریها ،تهران :روز.
رشردیان ،ع .1767 .فرهنگ پمامدرن ،تهران :نی.
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ددددددددددددد « .1716 .نگاهی به موج نوی شعر امروز ایران» .مجله نگر 71-16 :)16( ،و.16
شجاعی ،م .1716 .از مبیِ نفسهای وتا  ،تهران :بیجا.
شریفنرا ،ح .و رئرمی ،ا .1761 .مهرخشی از جنبگهای نایهان ،مشهد :بوتراار.
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قانونپرور ،م .ر .1761 .منادیان قرام (نلگ اجنااعی -سراسی ادبرات در ایران معاصر) ،ترجاده م .ردرزی.
تهران :میه.
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