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 چکیده

چهل فارسی پدیدد ممدد  ده  ههای شعر معاصر در فضای روشنفکری دهشعر موج نو به عنوان یکی از جریان

یرا و رو شدعری ههنرد زیر تدثیرر مدرنرمدو و ایسیمنانمراسرمدو بدود و از اید  شدتنگری بهاز منظر جهان

ویو افکندی و نادایگ یفد ویوی سدوه  از رریدب برونخوداندیشانه اس . در شعر موج نو، شناخ  و یفد 

ای اسد   ده بدرای  ند. بمامد ای  ررز خطاب به اندداز خطاب می« تو»شود  ه شاعر من را پذیر میامکان

ضدارر ماارد   هشناسدانپژوهگ حاضر به بررسدی همنی شود. از ای  رو،ج نو نوعی ویژیی محموب میمو

بده رمدو « تدو»ی ضدارر مدسوسی و ارجاع هدامن دهد  های  بررسی نشان میپردازد. در شعر موج نو می« تو»

اایشدی اسد   ده ندوعی خطداب ن« تدو»اش، در برشنر موارد، خودارجاع اس . به بران دیگر، ناایگ بررونی

های از خدود، زمرنده در رف  و بریش  به خود و بردرون دهد  هسازد و به شاعر مجال میهوینی روایی برمی

« دیگدری»بده جاند  « تو»مدسوسی  هتری از هوی  شاصیِ خود فراهو  ند. با وجود ای ، دامنشناخ  دقرب

و جهدان پررامدون خدود را « خدود»ز شدود تدا شدناخ  امثابه وجودی بررونی و ممدنلل نردس  شدرد  میبه

، مداهرنی شدناخنی «دیگری»و « هاان»، «خود» همثاببه« تو»مررشاصی و تکارل  ند. بنابرای ، خطاب به 

دارد و منجا  ه شاعر به برون از خود نظر برفکند، مفاهرای چدون عدداس  و مزادی و انمدانر  در شدعر نادود 

 .یرردنرس به خود میسراسی و اجنااعی  دالس ، «تو»یابند و می
 

 ، خود، دیگری، شعر موج نو.«تو»شناسی، ماار ، ضارر همنی واژگان کلیدی:
 

  اووس اسنادیار زبان و ادبرات فارسی دانشگا  ینبد. 1
 

* maryam.raminnia@gmail.com 
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 مقدمه -1

ر حجدو در شدعر هایی چون موج نو، شعر ناب، شعها و شاخهبا رواج و اوج شعر نو فارسی، یرایگ

  های نو و فدردی در شدرومزمایشگری  بران و محنوا دربردارند  معاصر پدید ممد  ه به سحاظ شرو

 هچهدل عرصد هاند. به ردور مشدا ، دهدیرایانه بود برنی هه بران، تجربه، تصویریری و جهان

ثبرد  هایی بود. به سا  شاس سنگرودی شعر معاصدر در اید  دهده تظهور و بروز چنر  جریان

سدی،  هیرری شعر نو، دهدشکل هبرم ، ده هده» ؛های زواسگ پدیدار یش ن نشانهشد و هاسما

در  .(7/7 :1731)سنگدرودی،  اسد بدود  «تثبر  و مماز زوال شعر نو هچهل، ده هشکفنگی و ده هده

چهل: موج ندو، نداب  ههای شعری دهمعرفی، تفمرر و تحلرل شعر معاصر توجه  انری به جریان

اند، ای  شدعرها را در های شعر معاصر پرداخنهها  ه به جریاناس ؛ برخی از پژوهگو شد و حج

حدال، دفنرهدای ؛ بدا ای (733 :1761 مبداد،عبداسعداسی )ند.. اندقلاداد  رد  های فرعیشاار جریان

برخی شاعران ای  دور  چون برژن اسهی، محادرضا اصالنی، پرویس اسدالموور، شداهر    شدمننشر

از منظر تصویریری و ررز نگدا  شداعر بده اشدرا، بده  ،لئفایی، شهرام شاهرخناش و حمر  رساص

 اس . خود، به ماار  شعر و پررامون خویگ، نومورانه و از ای  منظر درخور معرفی و بررسی

های مشابه با من توفرب چندانی در جلد  توجده چنانچه ممد، شعرهای موج نو و دیگر جریان

یکی به ای  دسرل  ه ای  شدعرها در سدایه و محداع شدعر ندو نرادایی و شداعران  عاومی نرافنند.

برجمنه و رراز اول من قرار یرفنند  ه پس از فراز و فرودهدا در قبوالنددن خدود توانمدنه بودندد 

دسددنی برخددی از یرایندددیان و  دداری و خامجایگددا  شددعری برابنددد و دیگددر منکدده ابهددام و افرا 

هدای شدعری را اید  جریان  در بددع  و دراندداخن  ررحدی ندو، چهدرها یویندیان ای  شاخه

 ده بایدد، هدا منچناناعنبار  رد و سب  شد  ه برخی دفنرهای خدوب اید  جریانمادوش و  و

شعرهای موج نو از منجا  ه بر فضاسازی و تصدویرهای اننساعدی اسدنوارند، هدر  »شناخنه نشوند. 

نظر از زبدان صدر  (.76 و 73: 1761)جعفدری،  «دارنددتعهدی به دریاف  ماار  و عرنرد  معندا ن

 هاچندر  تثیررپدذیری از ل، چهد ه، موج نو به دسرل قرار یرفن  در فضای روشنفکری دهپرچرد 

 تثمدل اسد .شناسدی راوی و ماارد  قابدل، به سحداظ همنیایسیمنانمراسرمو و مدرنرمو اروپا
یوید  ه هوی  یابد  و یی سا  می«تو»با   ه در برشنر شعرهای ای  جریان، شاعر هاوار چنان

ای اس   ه برای موج نو نوعی ویژیدی محمدوب مشاصی ندارد. بمامد ای  ررز خطاب به انداز 

اسد   ده بده  1شدعری شداعردر ای  نوشدنار، خطدابِ درون« ماار »شود. اسبنه، ملصود از می

                                                           
1. addressee 
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یدا  1اننددیان عادومیاس  و ماار  در معندای خوشا  مفرد در شعر ممد صورت ضارر دوم

یدا ماارد   (11: 1761موشدنوری، ) «باشدند رفر  ایر هندری را مشدروعر  می»فرهرانه  ه 

 م .رنظر نمدمند به حر نی فکری یا هنری، مجاوعه اشااص عالقه همثاببه

 
 پژوهش هپیشین -1-1

بده  عشدبشدعر از مدوج ندو تدا و  صور و اسباب شعر امروز ایدراناسااعرل نوری عال در دو  ناب 

در جلدد ( 1731). پدس از من، شداس سنگدرودی (1737و  1713) پدردازدمعرفی جریان موج نو می

چهل، مبحثدی را بده مدوج  ههای یونایون شاعران دهدر بررسی ررف تاریخ تحلرلی شعر نوسوم 

هایی به مدوج ، اشار رال در مسجلدی نرس در  ناب سه (1731)رضا براهنی دهد. نو اخنصاص می

ای اسد  یسیدد   ه صدرفاً( 1761 ،یمرو رئ ارنفی)شر از جنبگ های نایهان مهرخشی  ناب دارد.نو 

ای به مناسب  شعر معاصر و مدوج ندو های چهل و پنجا ، در ملدمه اشار شاعر در دهه 11از شعر 

 شدهرام شداهرخناشاز « نگاهی به موج نوی شعر امروز ایدران»اس . چندی  ملاسه از جاله داشنه

به شدعر مدوج  ،(1737) پورعلی حمر از « یرای معاصر فارسیشعر موج نو و شعر حجو» ،(1716)

شدعر  هاس . مطاسعشناسانه ماار  پرداخنه نشد همنی هجنب دام، به اند  ه در هر نو پرداخنه

های دیگر باالسد ، و افدسون ی ماار  در ملایمه با شاخه«تو»بمامد  دهد  هموج نو نشان می

رو، پژوهگ پدرگِ رو اس . از ای درممد درخور بررسی ن به شاخصی از رواینگری و ررز بران بر م

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، 

برممدد   ده خطداب  یی«تو» هبه بررسی جایگا  همنی شناسان (1)محاود شجاعیبهرام اردبرلی و 

 شاعر/ روای در درون و برون شعر به جان  او اس . 

 

 گیری شعر موج نو شکل -1-2

خدوریو  ده مشدهورتری  منهدا از شعر نو برمیهای ها و شاخهچهل در شعر فارسی به جریان هدر ده

بدا اننشدار  نداب موج نو  حجو نرس به نوعی انشعابی از من اس . ظاهراًنام دارد  ه  شعر  (7)«موج نو»

رسدارنی خداص 1711شدعر در   با اننشار جدسومطرح شد و  1711احادرضا احادی در سال  ررح

نااید یکی از دالیل بروز جریان مدوج ندو در وا دنگ بده ملبده نادادیرایی و ندوعی چنر  می یاف .

                                                           
1. public 
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ای  جریان پدس » ویژ  پس از  ودتا بود  باشد.سی به هر شعرهای دهبسایه افکند  مانناسرمو ساننی

پدس از  مرداد و رخوتی  ه روشدنفکران و ادیبدان من روز بددان دچدار شدد  بودندد و 73از  ودتای 

 (.  97: 1761نرا و رئرمی، )شریف «برمورد چنر  ادب یل و بلبلی سرسابوسرمو و رماننرمو و ها

یونده  ده مانند شعر نراایی منثیر از شعر مددرن اروپدایی و منبه به سحاظ اسگوپذیری، موج نو

 اسد ویژ  چهار  وارت  تی. اس. اسروت بدود یوید منثیر از شعر سرزمر  ویران و بهنوری اعال می

ادعای شاعران موج نو، ایجاد ظرفرنی جدید در شعر و بریرداندن شعربودیی به شدعر  .(91: 7731)

 لی از رورپس از شعر نو به وجود ممد  و مانصر پروندی بدا من دارد، بده»ایرچه موج نو  .(7)اس 

چده برشدنر از ادبردات دور ل شعر نو باشد و شدعر ایدران را هر وشد مکافضای من جداس  و می

با ای  رویکرد، شداعرانِ مددعی و مدداف  (. 16: 1716 )شداهرخناش، « رد ، به شعر ناب نسدی. سازد

تری  منها بودندد و اسبنده عال و احادرضا احادی از جاله شاخ ل نوریشعر برای شعر ه اسااعر

ندد  ده  ادابرگ در ردرز دهتشدکرل می« ررفده»یایی یروهی به ندام ؤبا تثیررپذیری از یداهلل ر

شاعران یدرو   ه ه حلل 1711چند سال بعد، یعنی در  هایی داشنند.شعری نسدیکی نگرش و بران

شعرهای مدوج ندویی در بسرینر شد  بود،  ی، جواد مجابی، برژن اسهیررفه با پروسن  بهرام اردبرل

رسد. احادرضا احادی  ه از سردمداران مدوج ندو به چاپ می« شعر  جسو»ممنللی به نام   جسو

شعر در تبرر  موج ندو  ده حندی از سدن  شدعر نرادایی فاصدله   دفنر اول جسو هاس  در ملدم

 نویمد:یرفنه، می
تدوان رسرد   ه هندوز یدرد و خداف سدفر بدر سبداس دارد نایرا از ه  و تاز در ازدحام معرارهای 

نرد  دیگدر مدا  [...] مالقات قبلی ندارد  و وعد روز ایران با معرار و قضاوت قرارتصارو یرف . شعر ام

هایی باشرو  ه هندوز مجدرد و های خاص در شعر امروز ایران بورهرسیو. به دنبال ناممن بود  ه از نام

 (.1: 1711 ،صفایی) تحارل خود به نفمانرات و عادات ما نرمنند هدر اندیش -معصوم-ا همنند وتنه

تدریج مران شداعران یدرو  ررفده یابد اما بهاس   ه شعر موج نو رسار  می« شعر  جسو»با 

هدایی افندد و مدوج نوییبر سر امکان و ضرورت ارتبا  خوانند  با شاعر و شعر، اخدنال  نظدر می

یدایی یدرو  ؤرژن اسهی و پرویس اسالموور، بهرام اردبرلی و محاود شجاعی به رهبری یداهلل رچون ب

یری و یدافن  افلدی ندو در دیددِ ن ده در مزمدو« شدعر دیگدر»دهند. را تشکرل می« شعر دیگر»

ها یذاشنه بود به هاان مردسان در هرداهوی شدعر نرادایی مرید  شاعری، پا را فراتر از موج نویی

 یوید:ها میود. فریدون رهناا در دفاع از شعر دیگریماند  ب
مرض من اس   ده بمدرایند. چده  [...] ریسدشکفد/ بریی میای میخواسنرد بمرایند؟ منچهچه می

 (.11: 1713،رهناا) مواز نباشد. یا منکه صداشان را خوش نداشنه باشرو باف ایر یلوشان هنوز مماد 
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فرد  ده در من زبدان و تصدویر بهبه زبدان خداص و منحصدر نو در رسردناصرار شاعران موج  

تاامی بریرفنه از منطب شعری باشد، موج  شد   ه شعر برخی از منها زبانی پرچرد ، مدبهو و به

یونه شعر از منطب و هات شعر برخردسد، شدعر اصدرل و در ایر ابهام در ای  دشواریاب داشنه باشد.

 .(771-713:  1713عدال، یو ندور 16: 1716شداهرخناش،  )ند.. شودصورت مرر اصرل تللی میمرر ای 

بندی شعرهای موج نو به شعر ناب، شعر حجدو، اصدرل و مرراصدرل تدا حدد زیدادی اسبنه تلمرو

ویرنه مردان  ؛اس یذاری شد ای با شعر اس   ه از سوی شاعران هار  شعرها نامبرخورد سلرله

 اصرل بودن صدرفاًن یذاش  و معرار اصرل بودن و مررتواشعر موج نو و شعرناب تاایس دقرلی نای

 تواند باشد.دشواری و ابهام شعر نای هدرج

 

  موج نو و تأثیرپذیری از مدرنیسم و اگزیستانسیالیسم -1-3

یکی از دالیل فردی  و ههنی بودن شعر ای  شاعران، نضج و تثیررپذیری از فضدای روشدنفکری و 

در من فضدا یفنادان  ن ادبدی ایدران نردس سدایه افکندد  بدود.مدرن من روزیار بود  ه بدر یفنادا

اسدنعالیی، شدعر مدوج ندو را بده   فکدرانگ در بداب سدوهاایسیمنانمراسرمنی سدارتر و دیگدر ه

هدای نگری عارب، مزمایشگری فنی و فرمی، بدازی  ردندرون داد.یرایی برشنری سوع میدرون

ممشددنه بدده رنددس و  نایدده،  هیریسانددهددای زبددانی، یددثس خودمحوراندده و مردمههنددی، نوموری

های شدیی فرهنگدی، هاده و هاده مشد لههای فلمفی، از دس  دادن ایاان و تهیپردازینظریه

تث رد مدرنرمو بر فرد و خالقرد  فدردی،  (.11: 1736 )چایلدز، دهندنگارش مدرنرمنی را نشان می

بده   شدرد.رو میه را پدرگشاعر ایرانی ندوعی تنداقو وجودشناسدان هداری سن  در اندیشریشه

 (.11: 1739) «مدرن بدودن یعندی زیمدن ِ ید. زنددیی سرشدار از معادا و تنداقو»تعبرر برم ، 

محوری و به دیگری اندیشردن در سن  بدود  ده فدرد را های اجنااعای  تناقو، مموز  هسرچشا

چندر مدرنرمدو،   ده زیدرزد؛ درحاسیشرد و با دیگران پروند می خود برون می هاز همنه و پوسن

چردس شدویو  ده هادهرو میمدرن با جهدانی روبده  برم ، در دور هخسید. به یفنفرد به درون می

یابدد  ده بده خدودش مبمن  ضد خویگ اس . در چنر  شرایطی فرد فرص  و جرأت ای  را می

مدان تاز بدهد. از سدوی دیگدر انوو به نرازها و مرایسش مجال تاخ  (77: ن.. هادان) فردی  باشد

مدرن هاچون اسال  خدویگ نرازمندد تداریخ و اجناداعی اسد   ده در من ابدراز هوید   ندد. 

سدن  و  هامر مدرن، نه جامد هیشایند. ا نون و در فرایند تجربها سر میاینچنر  اس   ه تناقو

 مورد. از اید مید نه تنهایی و تفرد نوخاسنه را تاب مییرایی بر تنگ اسنوار میمندی و جا تاریخ



 9311 بهار و تابستان، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی نیامریم رامین      111

 

رن تنداقو برشدنری امر مد هزند. در ایران تجربیری و تجربه مجدد چرسها دس  میرو به مزمون

مربی در  شا گ با امر مدرن قدرار دارد  ه ه سن  با تار و پود نررومندتر از جامعدر پی دارد. چرا

فشدار شود  ه نویمند ، شاعر و هنرمند ایرانی فشار برشنری را منحال شود. اید  و ای  باعث می

شناسدی زبدان نداب و زیبایی هها دوچندان اس . شاعران موج نو یکبار در امدر تجربدبر موج نویی

هنری شعر و موج نویی  ه به تثیرر از مکن  فرانموی در هندر و نلاشدی و شدعر و سدرناا بده را  

 هافنددیگر، خود را در مزمون زیمن  در جهان فردی  ی باریزنند و یری میافناد، دس  به مزمون

ناایدد. مدبهو و تدار می هرابطد برنند  ده در من، مسداانِاش میمدرن با رنگ ایسیمنانمراسرمنی

ناپدذیر انمدان، ارتبدا  و پدذیرش هامدان و تث رد ایسیمنانمراسرمو بر ماهر  ممنلل و اشنراف

در   یدذارد.بداقی می« دیگدری» شد و من را در هاان مفهدوم سوبژ نرو دیگری را به پرسگ می

هدای هدا  ده بده یرایگهدا ایسیمنانمراسرمدو سدارتر نفدوه برشدنری دارد و مدوج نوییی  سالا

داشنند ربرعی بود  ه بده ایسیمنانمراسرمدو نردس روی خدوش نشدان  تاایلمدرنرمو  هفردیرایان

های چهدل و شااری از روشنفکران مطرح و نویمندیان پرنفوه و پرررفدار ایران در دهده»دهند. 

 «به انلالبی و ایدوئوسوهی. شهرت یافنند، تحد  مواضد  فکدری سدارتر بودندد صاًپنجا   ه مشا

ارتبا  و دیگری بدود  ده بدا  هیکی از مواض  فکری سارتر هار  ممثس (.31: 1763)راسای سنگرودی، 

را « دیگدری»و « مد »یذاری مردانفاصدله  ناپذیر سدوه ، انگردستث رد بر یبوت و همنی اشنراف

ی «دیگدر»نی ایباتر   امل اس . بنابرای  با دیربودیی مشنا نرم . هریدس هم» رد: تلوی  می

در تدثیرر  (1)محادرضدا اصدالنی (.73: 1761 )سدارتر، « نددای دیگر برای خود وض  نایجس همنی

 یوید:ویژ  شاعران موج نو میفضای ایسیمنانمراسرمنی بر شاعران و به
یکدی از ممدائل ایسیمنانمراسرمدو، محدال بدودن  سه داشدنرو.ثها هو ما با دیگری ممدر من سال

اش عددم ارتبدا  اسد . مدا بدا جهدان برگانده همدنرو و در اید  سهث امو، مم برگانهارتبا  اس . 

یذاری  ده برشد  مطدرح فاصله هسثشود. در مممطرح میما برگانگی اس   ه جهان دوبار  برای 

 ده  ندد. درحداسینو  ردن ارتبدا   دار میا  ند هو عدم ارتبا  مطرح اس . اما او در رابطه بمی

ای  در هات معنلد اس   ه ارتبا  امکان ندارد  ه به وجود براید. ما در ی. عددم ارتبدا  مطلدب 

 .(1761 )اصالنی، زنرو. ای  ی. واقعر  مطلب اس   ه تبدیل به ی. منگ می شودیام می

و دیگدران و « مد »ری مردان یدذاحس برگانگی، عدم ارتبا  و فاصله همنچه اصالنی در ممثس

 یابد:یوید، در شعرهای موج نو مصداع میدنرای پررامون می
 [...] -م  تنها بودم - س را دوس  نداشنواما م  هر 
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شدان را هدا  ده هارشگیو بدا یخ -باید بده قطد  برسدو -)باید خودم را  نار بکشو - ندو فکر می

 (.11: 1713 )رسائل،-امام را یافنه( م  برگانگی-اند بنشرنویافنه

 )اسهدی، امی خاندههدا حدواسیتوانو/ سریردان باشدو/ سدالو؟/ م   ه مینرا  نو، چرا/ سفر  سفر چ

1767 :161.) 

رلبدی شداعران ها  ه خود عاملی مؤیر در انسوالسرخوردیی از فضای سراسی حا و بر من سا

تداب مدرنرمدو  ده جهدان را وت شعر برای شعر به مرددان ممدد  بودندد،  هموج نویی  ه با داعر

های ایسیمنانماسرمنی، شاعر موج ندو را اش به ایران نرس رسرد  بود و اندیشهفرویرفنه بود و دامنه

اش، دادِ من، شدعری اسد   ده راویمسودِ ارتباری خدود و دیگدران سدوع داد و بدرونبه فضای مه

یذارد  ده یدا  یی در مران می«تو»با خودارجاع و ناایشی  هرواینگر تنهایی اس   ه من را به یون

اس  و یا  وجودی ممنلل  ه شاعر فلط بدان جواز ورود به خلدوتگ « خود»ای از بازتاب و سایه

یرایدی مطلدب نباید ای  یاان را ایجاد  ند  ه شعر موج ندو بده هو« تو»اس . فراخواندنِ را داد 

دیگر، از دیگدری یسیدری نرمد  و بده   ند؛ هرچند شاعر موج نو را چون هر فردیرایگ پردا می

ناپذیر و به هادر  دسردل، چندر  نرمد   ده و اسبنه اجنناب« جهنو، دیگری اس » سا  سارتر

منوقدف « بدودن»توان در هریس نایاسنعالیی پایدار باشد.   شاعر موج نو هاوار  در موقعر  سوه

. خواسد  و نرداز بده (Deleuze ,1994: 112) «بدودن، بایدد درف شددن واقعدی مدا باشدد»شد. 

انددازد. ر  را بده جریدان میساو سدر« شددن»ویشن  هو  ه باشدد، ندایسیر ندوعی ویو، با خیف 

شددن، »ناایاندد. شدن، حر   دائای اس  و منظر جدیدی مردان دو حاسد  و وضد  را بدازمی»

ر د  شعر موج نو، بارها ح (.Parr ,25 :2005) «های دیگریون اس ت ررر و پویایی مران وضعر 

یررد. اما هندوز در ابنددای را  اسد  و ای قرار میو در مسنانه برناسوه  مزمایدمیدیگر را   به سوه

خدود اسد  « بودیی» هموج نویی هو دسباخن  رسد. سوهبه مرز جهان دیگری و اشنراف با او نای

 .نگاهی به دیگری دارد و برشنر دوس  دارد دیگری/ تو را وارد جهان خویگ  ندهو نرو

 

 تحلیل و بررسی -2

 دیگری )تو(: هویت شخصی، هویت روایی، متنیشناسی مخاطبِ درونهستی -2-1

شدود، رو بده افلدی دارد و ماارد  گو یفنده می   ه هر سانی  ه از جان  فرد سانمشکار اس

حلرل  انکشافی مشنر ی اس . بده بردان دیگدر، »یررد افلی  ه ایر ادبی در من جای مییابد. می

 (.31: 1761 )تدودورو ، «ی وسع  یافنه اس   ه  لرد ورود به من مننی روایی یا شاعرانه اس جهان

در ای  من  روایی یا شاعرانه، هوی  و همنی سوه  در ملدام راوی و هوید  ماارد  حندی ایدر 
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شود. بده پذیر تبرر  می نند  و خطابخطاب درونی و به سوی سوه  باشد، در دیاسکنر. خطاب

ماک  اس  خود یا وجهی از بودییِ خدود یدا دیگدرانِ بدرون از « سوه »یا هاان « م »ی. معنا 

بده اید  معناسد   ده خدود مد  ید. »پدذیری خطاب خود را خطاب  ند و با من سا  بگوید.

های منفاوتی  ده مد  از منهدا یفنارهای منعلب به جهانرویدادم، رویداد پاساگویی مداوم به پار 

   (.33: 1761 )هوسکویرم ، «یذرممی

مدورد یویرو یا خود را نفس می نرو، حدیث، وقنی ما از خودمان صحب  میبه باور پل ریکور

یکدی »ی تدوان در دو عبدارت خالصده  درد: دهرو، برای ما دو مدل وجود دارد  ه مدخطاب می

خدود،  هداشد ِ  لاد ه وفاداری بده خدود در نگا درحاسی .خود هداشن   لادوم، نگه شاصر  و

« هادان»و « خود(. »,Ricoeur 1994 :118) دهد.را نشان می 7و هاان 1کا  شدیدی بر  خودش

شناسدا اسد (،    ه ریکور در شدناخ  هوید  راوی )باوانردد سدانگوی درونِ مدن   ده سدوه

منددی پوشانی ندارند. بمنه به ندوع ادرافبا هو منطبب نرمنند و هو شناساند هاوار   امالًبازمی

اسداس مردسان انکشدا  یدا های دیگر بدرون از خدود، و برهمنیی سوه  با جهان و تالق هدر سحظ

 همثابدرا بده« تدو»و « هادان»شدوند  یدا ترومای سوه   ه تا چه پایه خود را در ملامِ خود منلمو

یذاری پوشدانی یدا فاصدلهخارج اما مرتبط با همنیِ خود ادراف و تجربده  ندد، اید  هو  همنند

در حدال جددا  دردن سدوه  از »ای اسد   ده ها، نوعی از تجربهیذاریفاصله شود. ای تبرر  می

ای سدوه  .(176: 1769 )اسردری، «خودش و تضار  ای  همنند  ه سوه  دیگر مثل قبل ناواهد بود

یدذارد و من را ماارد  خدود ای برون از خود به اشنراف می نند  ه ادراف و تجربه را با ادراف

چندر  نرمد   ده همدنی مدا مانندد »خودبمند  و جداماند  نرمد ؛   وهدهد، دیگر سقرار می

جوهری در خود فروبمنه باشد و خود را تداوم باشد؛ همنی ما پروسدنه خدود را از خدویگ فدرا 

 ه روح جهانی بر اصل یگانگی و یکوارچگی بندا شدد  و عامدل چرا (؛11: 1767 )سویناس، «افکندمی

 ده شدود هر  وجده اجداز  داد  نایشدن اس . به هار  منظور بهمنفی در  ار من، انسوا و ایسوسه

(. اسبنده اید  Hegel, 2001: 162) ممک  یسیند و ریشده دواندد ایسوسه شدن و جداماندیی در من

بلکده  ،سدوه  نرمد  هیذاری و یکوارچگی، از نوع یگانگی و اتحداد در هات و جدوهر یگانداشنراف

ای هر  می در هر رابطده»ری در ادراف و تجربه اس .  ردن دیگاشنراف در همنومندی و سهرو

 (.  76: 1767 )سویناس،« جس واقعر  شاصی وجود خود راشود، بهچرس را با دیگری سهرو میهاه

                                                           
1. self / ipse 
2. sameness / idem 
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جانبده تواند بده ردور ی.نای نگ  ه، در سحظ«هاان»و « خود»برخورد »انداز دیگر، از چشو

« مد »زمدان ورزیو تا بده یکددیگر برسدرو. هوتوزی  شود. ما  نگ می« دیگری»یا « م »برای 

یر. بندابرای ، نده  نگ« دیگری»پذیرم و  نگ« م »پذیر و برعکس،  نگ« دیگری» نشگرم و 

(. در سداح  Theunissen, 1984: 339) «ممازینی وجود دارد نه برای دیگدری هنلط« م »برای 

میاهی نرمد   ده   و ابژ از شیء ند، باشی قات و تجربه مییی را  ه م  مال«تو»یفنگومندی، 

 سند اس .  و در ای  داد« م » هشناسا و شری. تجرب  شود بلکه سوهبازناایاند  می

)نده  هوی  و همنی ماار  در شعر موج نو چنر  وضعی دارد. زمانی  ده راوی درون شدعر 

یدا « تدو»از  ندد  ده شعر  ه بررون از شعر هوی  مشاصی دارد(، ممار می  سرایند همثابشاعر به

افکندی سا  بگوید، ای  خطاب و ماار  هو وجهی از حدیث نفس دارد  ه نوعی بدرون« تو»با 

اس   ه هوینی جدا اما ادرا دی « خود»اسواق  برون و جدا از یا فرافکنی از خود اس  یا چرسی فی

 اشنراف پذیر با راویِ شعر دارد:
 (.177: 1769 )اسهی، های پرا ند  در تن  باشولوسه نو تا چندانو تو احاره  نی/  ه منجو یمماز می  

نامدنر  را در تدو  ههوای اعنراضدی دارد امدا بردژن اسهدی سحظدویرچه  لر  ای  شعر، حال

 یردد:برمی« تو»ترجر  وار به  هممازد و در ادامه و به یونبرند و میمی
 . (جانهاا) شم منجا  ه پوس  مرروب تو/ جهان را از هرثت و ج رافرا می 

راوی  همثابد ، در عر  حال  ه مرجعی در خود بده«تو»، «م »یونه روای  شاعرانه ضارر در ای 

« تدو»رور  ه هدر ضدارر هاان» یابند.شنو نرس مرج  میدارند، در باف  برون از خود در ملام روای 

وی اشدار   ندد  ده بده را« م » ند، هر ضارر شنو اشار   ند بر وجود راوی دالس  می ه به روای 

و « مد »های ضدارر در رف  و بریش  ارجاع (.71: 1761 )پرینس، ای بر وجود روای  شنو اس نشانه

شدوند  رو در  نند  و خطدابنظرر  ه در من خطابی. ساح  یفنگومندی بی ه، ضا  تجرب«تو»

 نداهانرازحر د  تددریجی از حاسد  »یررند،  ه به تعبردر ای. هدال رو و در عرض یکدیگر قرار می

را رقدو  (11و6: 1769، ند.. ای. هدال) «مدذا ر ،  نشدگر()قابدل مراتبی( به ی. حاس  هاندراز)سلمله

 شود. زند، امکان تجربه و ناود هوی ِ مننشر منان نرس مزمود  میمی

اش رو بده جاند  او دارد و ی ماار  شعر  ه یویی شاعر در خلوتِ خودخواسدنه«تو»بنابرای ، 

ضدرورت خطداب در ممداز »یابدد. چندیانده می برند، هوی  و همدنیبا خود حاضر میجا من را هاه

(. در اید  حاسد ، Theunissen, 1984: 305 ) « ندپذیری و ناتاامی دالس  میبر تداوم« تو»یفن ِ 

دهدد. هادر  بصدررت امری ناتاام خود را در معرض نگا  قرار می همنسسبه»روای  شاعر و ایر شعری 
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 (.11: 1761 ) اداسی،«  نددام اس   ه به صورت منطلی نفس حضور تفمدررها را معلدب مدیامر ناتا

شدد  در شدعر ی رواید «تدو»تر در ناتادامی همدنیِ در ناتاامی شعر بلکه برگ تعلرلی  ه نه صرفاً

 شوند.ناایاند  می« م »شناسانه در سراسر  وحدت و  ثرت با ریشه دارد  ه از بعد همنی

نفدس ممدنلرو راوی شدعر بدرای که حدیثیفنه شد، شعر موج نو، برگ از من ترچنانکه پرگ

دارد  ده در « تدو»شعریِ شدت رو به ماار ِ درونخوانند، بهمااربانی باشد  ه شعر را می هها

در عدر  حدال  ده در « تدو» شا  مفرد در شعر حضور دارد.برشنر مواض  به صورت ضارر دوم

س مشاصدی از جدنس، صدفات و تشدا  خدود را عرضده مفهوم  می یا چرسی اس  وسدی چرد

، «مد »چه به صورت مفرد و ممنلل و چه به هاراهدی بدا « تو» ند. به هار  دسرل، ضارر نای

 یابد.های یونایون میمرج 

 

  1هویت شخصی: خود همثاببه« تو» -2-2

رون شدد  و در شد ، ناودی از خودِ شاعر اس   ه از م ِ او بدی خطاب«تو»یا  در شعر موج نو، 

در  مدوت دوم شدا ، تدالش راوی « خدود»یو با واس . خطاب و یف جایگا  ماار  نشمنه

ویو و یذر از مرز تنهدایی و بده اشدنراف یذاشدن  شدناخ  و تجربده بدا برای یشودن باب یف 

شداعر صدورت یرفنده، در  های اس   ه در نبودش،  ه برشنر به دسرل انسوای خودخواسدندیگری

های ایسیمدنی شداعر شود. به ی. معنا ادراف، احماس و تجربدهودبودیی ناایاند  میوجهی از خ

مثابده ناپذیر تجربده بدهصورت ماهوی و تللرل»شود، به دسرلای از بررونر  بران مییرچه به یونه

(. 71: 1761، رشدردیان بده نلدل از دریددا) «شدن به سدوی دیگدری، بداز هدو خودبدودیی اسد برون

از رریب نوعی رواید  قابدل » های مدرنرمنی اس ،رجع  به خود  ه یکی از مؤسفه افکنی وبرون

 «قابدل درف و دریافد  اسد « خودهوینی»نظر یا از رریب نوعی بازنگری هر  در مفهوم تجدید

در نوعی از مرری  در مفهدوم چردسی بردرون از « خود»دیدن و به بران موردنِ (. 17: 1761 )نوهری،

وجود سرچشداه  هیابد  ه به باور سویناس، از ماهر  دویانرا  می« خود»رس به سوه   ه سرانجام ن

فاقد بمدار  اسد . مد ، خدودی دارد  وجود داشن  دویانگی اس . وجود داشن  هاتاً»یررد: می

 « ند، بلکه با من هاچون هانشر  یا شدریکی سدر و  دار دارد ه نه فلط در من انعکاس پردا می

شدا  در با چنر  دریافنی از وجود اس   ده باشدی از مرجد  ضدارر دوم (.17: 1767 )سویناس،

 دهد:ارجاع می« خود»دفنرهای موج نو، به 

                                                           
1. self 
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 (.77: 1767 )برژن اسهی، دانیای و نایو روزهاس ،/ روزهای بارانی،/  ه تو مرد 

 (.79: 1713 )نجات، نگرینوشی/ و مینه را میی پوسنند/  از وحش  جرعه مبی میها یدازند سنار 

 هخودی  ده بده یفند . خطاب برژن اسهی و هوت  نجات در شعرهای باال، خطاب به خود اس

اش را نگدا  دارد. یدویی شاصدی  دهد تدا شدکا  و حدوزشدیی نایمسانی ت  به هاانریکور به

 ه، ممدثس«خدود»بده « مد » ند. رفد  و بریشد  از شاعر قرار یرفن  در مسنانه را نرس تجربه می

 ند  ده در عدر  منکده خدود ماسد  در ای را مطرح میدرف و دریاف  از رریب سوه  عرنر  و

، راهدی بدرای تفمدرر خدود [خود]رهایی از قرد » پذیرتر باشد.اس  تا شناخ بررون از ما ایمناد 

افکندی رسدد اید  برون( و به نظدر میTaylor, 1989: 160) «سانی قابل  شف اس اس   ه به

سدازد. اید  ها و زوایای یونایون خود تواناندد میرا در شناخ  و تفمرر الیه شناسا(  )سوه شاعر

 رود:شناخنی و شناخنی به  ار میهای وجوددر حرطه یری معاوالًیونه خطاب
پنداشدنی مفنداب از یدادت ای/ تدو  ده میی سنگی یشنهو سرانجام درخواهی یاف   ه خود میرنه 

 (.13: 1731 )احادی، برد  اس 

اش میداهی شدود  ده بده او از موجودید  فعلدیینجا شاعر به چرسی در خدود واقدف میدر ا

، اید  ت رردر و تبددیل «ایسنگی یشنه هخود میرن» دهد. چرسی  ه پرگ از ای  نبود. عبارت می

، شداعر را بده وجهدی از «پس مد  بدودم»  ه در شعر زیر عبارت ند. چنانوجودی را تبرر  می

 اس :باشد  ه تا پرگ از من، چنر  تصوری از خویگ نداشنهنی میاش شعور و صرافبودیی
  بد./ مردان مده و رود -های  وهیمردم و خود/  اانی از مواز بود/ با رنگ ه میپس م  بودم/ من

 .(1: 1716 )شجاعی،

 نندد / خطداب سوی شناخ  جهدانِ پررامدونِای  نوع از خطاب، مواقعی از وجودشناخنی به

 ار ندداریو بلکده زاویده و حاسنی، با نفمانر ِ صدر ِ سدوه  سدرو ند. در چنر  شوند  حر   می

های  ار ردی با محندوای  نشدی، یفنه در»شود. بُعدی از چگونگی  ار رد سوه  بر ما ناایان می

من  هما با دو نوع شناخ  مواجه همنرو: یکی شناخ  در مدورد  نشدگر و عالدی  ده بده واسدط

 (.19: 1767 )شعرری، «شناخ  در مورد خود عال و محنوای منیردد و دیگری معرفی می
و سدر  ها؛/حلرلد  نایافنده یررد/سا  می یرری،/مسان هریا   ه می پوشی،/و چشو هریا   ه می

 (.77: 1767 )اسهی،  ندخنکا یونه را  بود می یردانی/مخر، نفمی  ه روی می

یدرفن  دن از چرسی یا  مدی و مسدانپوشر، به معنای چشو«یرفن مسان» ،«پوشردنچشو»

سوه  با جهان پررامدون  ه ند  ه در مواجهبر  می یا چرسی اس  و به محنوای  نشی دالس  می

 خویگ صورت یرفنه نه منکه بودیی او را بران  ند.



 9311 بهار و تابستان، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی نیامریم رامین      119

 

 1نمثابه هویت روایی: حرکت به سوی همابه«  تو» -2-3

« خدود»ز منکده بده رسد  ه خطاب شاعر بدرگ اشود و به نظر میبرشنر می افکنیبرون هیا  زاوی

وجدود   دارد، وجهی از دیگدریِ اوسد   ده در دایدر« م »بمنگی برشنری با ارجاع دهد  ه ها

، شدکا  و مررید  «خدود»یررد اما در ملایمه و بده نمدب  بدا منلمو شد  و چندیانه جای می

ان شود. در چندر  مدواردی  ند تا به مورد خطابگ یرایگ یابد و هاایجاد می« م »برشنری با 

هوید  روایدی »اش. به نظر ریکدور، یابد تا هوی  شاصیهوی  رواییِ شاعر نرس ناود برشنری می

 ند. ردوری  ده مردان خاص، مداخله می هی. واسط همثابدر ساخنار مفهومیِ هوی  شاصی به

هاچدون دو روی ید. سدکه بده یکددیگر یدرایگ « هاان»و « خود»قط  شاصر ، جایی  ه 

 «یردردرهاندد، قدرار میشددیی می، خویشدن  را از هاان«خود»یابند، و قط  خودابلایی  ه می

(Ricoeur, 1994: 119). توان حکدو  درد به هار  دسرل، در مواجهه با خطابِ شاعر به یلر  نای

اش را با مدورد خطدابگ بده را نشانه یرفنه تا اسنلالل و هوی  شاصی« خود» ه شاعر ممنلرو 

 ند، یا هاانی  ه قصد دارد با او یکدی تللدی شدود. بده بردان دیگدر، قصددمندی در  ظشدت حف

دهدد؛ تری میشاصدیشدد  در شدعر وجده مرری خطداب«تو»خطاب، به  های شعر و نحویسار 

 اس   ه با دیگری )ملصود دیگری عامی اسد   ده صدرفاً« م »ترِ شوند چرا ه باگِ دورتر و جدا

شدود؛ تبردر  اید  پروندد و مدو مییابدد و بدا من هاپذیرتری مینرافهوی  روایی دارد( وجده اشد

مندی، تجربه و  نشگری با حفدظ حاسد  شود  ه باشی از ادرافبندی میبمنگی چنر  صورتهو

اند برخدی از فرلمدوفان  وشدرد »یابد. )هاان( اننلال می ترازی از هوی  شاصی به هوی  رواییهو

شدا  تعریدف  نندد و تث ردد را از    نندهای برجمنهاوم موقعر تا هوی  شاصی را به مثابه تد

هدای ارتکدابی و اش بده اسگوهدایی  ده  دنگباشی به ی. شا  از رریب صفات مشاصههوی 

 (.711: 1761، )دسرو رینروا«  ند، ت ررر دهندمن شا  را با هو حفظ می  شداتفاقات تجربه

،  شدردیی و یمدنردیی «تدو»بده « مد »از  خطداب شدعر  برنرو  ه دایرمی در شعرهای زیر

یابدد و بده هادر  دسردل، یدویی تدری میاس ؛ روری  ه مرج  ضارر، وجده بررونیبرشنری یافنه

اوسد  و نده قطعرد  «ِ خدود»تاامی  ند  ه نه بهای خارج از خود اشار  میسا  به سوه   یویند

 ی جدا از وی اس :«تو»بررونی و شاصی دارد  ه بنوان یف  

                                                           
1. sameness 
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دانو/  ده ام/ اما هارنلدر مدیای/ با خود چه بگویو/  ه تنها ماند ا تو چه بگویو/  ه به دیوارها ماند ب

 ی ماهرد  ید. بحدران اسد دهندد شود/ موازاسنبداد/ هرچه ملرظ میای  فشار/ ای  خفلان/ ای  
 (.1: 1713 )اصالنی،

 )شداهرخناش،اید دوسد  بدداری شد  را من.!/ در احاره مزاد/ برا: به وسع  علد / برا و زاری   / ب

1719 :17  .) 

ام/ چده مسدان در  فدی مب / به چهر  بگو/ چهر داند/  فی مب بردار و/ دریا نایدیگر چه بایدم یف 

 (.  17: 1711 )اصالنی، دهوشود/ ا نون/ دیگر/ دل به مب میخواند  می

تر  ده بگدویو/ اسدناوان ید. و تاز  [...]تیتر از سایهیی  ه بریرری/ اینجا نشمنهاز پر خفاش حلله

)اسدالموور،  افندد/ سایه از م  دورتدر مییوییاو  ه بلند می [...] قبری بلرزد وسی/  ود انه در 

 (.11تا، بی

  ند:بومی، شعر را از م  شروع می همحاود شجاعی در شعر سه یردان
 .(1: 1716) ممدمردم/ و در  در  قرنفل/ از نفمو به عطر میم  منکه می

 ندد  ده هندوز وجده خطداب می« خدود»به وجه حاس  تث ردی رو به جان  « م »سوس، 

 درونی دارد:
  بد./ مردان مده و رود - دوهیمردم و خود/  اانی از مواز بود/ با رنگهدای  ه میپس م  بودم/ من

 .جا(هاان)

  ده در شدکا  مردان دهدیی را ندا می«تو»رود و  ای بعد، خطاب شاعر، از درون به بررون می

دهدد در  بدودی و مداتو و ت ِ شاعر  ه بوی مرگ می« عروس بنفگ»اس . ایمناد « تو»و « خود»

اند  ده راوی از ای بده اشدنراف رسدرد یر مرگِ درونی راوی شعرند  ه در نلطهواری تداعیو سوگ

و بازیشد  « خوانیود میخ»اس . ارجاع به هاانی  املی نرسرد به ای « تو»در ممد  وسی با خود به

  ند.را تبرر  می« م »و « خود»، شکا  مران «دهدتنو بوی مرگ می»شا  در به ضارر اول
مر!/ تدو!/ عدروس بدنفگ!/  ده  خوانی/ به یدادیشایی/ و به خود میتویی/ عروس نارنجی!/  ه سبی می

  (.9و1: 1716 )شجاعی، دهدتنو بوی مرگ می

 )اردبرلدی، هادساد مردی/ ر می/ نشمنه بر الشدهونه  ه تو میفراع باسی برای نشمن /اینگ

1761 :37). 

شدنود و روی مدا نشمدنه، مدا را مینادود چردسی اسد   ده روبده  خطاب، انگار  سراسر ِ نحو

جانبه اس   ه میداهی مدا  ند. فرایند شناخ ، ممرری دومی های میاهی ما از چرسی را  املسحظه

نظو باشی ادرا ی عل  مننهدی » دهد. در واق  ، دوبار  به خود ارجاع میرا با اننلال به ی. بررونر

 (.  773: 1733)ام. بژ ،  «تواند واقعر  داشنه باشد  ه معکوسگبه معلول، هاانلدر می
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با م  برا به مکاشفه صرادان ندور/ مد  پدر از شدناخن / در  [...]  نون تویی/ پایرسی  ه مروب منم 

 یدابیبه تو  ه ا نون تویی و در هراهوی عاب خا منری/ تویی  ه مرا بداز میسراسر ای  ادامه ابلب/ 
 (.71: 1711 )اصالنی،

ات/ / قل  تو را با زمال نراروز یداخنه بودند/ تا دیگر مهر ندورزی./ بدر در خانده.دیدمبا تو یناهی نای

روشد  پگدا  مدردد اری.ونان تزید./ تو منروف افناد  بودی/ و چنوشنه بودند/ در ای  خانه/ مرگ می

 (.13: 1769 )اسهی، براناف بودی 

شدود تدا باشدی از فرایندد اسبنه باید توجه داش   ه مااربی  ه مورد خطاب سدوه  واقد  می

میاهی را به دوش یررد، هو عل  اس  و هو معلول؛ هو شناسدند  اسد  هدو شناسدایی شدد . در 

شدود تدا در ملدام ، شناسایی شد ، سوس به موضوع شناخ  رهناود می«م » نام ، توسط هوهل

 هشدوند تدا بده نلطدمی« هاان» هدو روی سک« تو»و « م »شناسند  قرار یررد و سرمخر، هر دوی 

دیردیمدی مبنندی بدر » یونده مدوارد، بمدامد فعدل دانمدن  باالسد .منعر  میاهی برسند. در ای 

اسد . افعداسی چدون خبری دیگر اعالم شد  هی اس   ه به وسرلشدن از  نششناخ  به معنی میا 

هددای مانلددف زدن، دانمددن ، ندانمددن  برددانگر سددطوح و حاس  ددردن، فهاردددن، حدددسمشدداهد 

در شعرهای زیدر، راوی در ملدام شناسدند ، ماارد ِ خدود را بده  (.131: 1733 )تدودورو ، «اندمیاهی

  ند:هی برشنری از من دارد، دعوت میدانمن ِ من چرسی  ه خود به وجه پرشرنی میا
ی روشنای از دسد  رفنده شدوی/ بدی  ده باید/ تا هاهس / میو تنها/ ایر بدانی چلدر تاری. شد 

 (.13: 1767 )اسهی، چرسی از تاریکی بر توانی داش 

 داندیهای علفدی میسد  و حلده دام علف تدوی  ددام حله/ دانیام  ه میای  دانگ عطاری  بند

 (119: 1767 )اسهی،

هدای سدرا  بدر دانمنی در مخری  مِده/ دسد  نند/ میبرادر  ِی رشد میدانمنی درخنان بیتو می

 (. 193و193: 1731 )احادی، های سورد روان اس / تا یرا  مخری  را بجویدبدن

بردا و بددان/  ده چگونده بدا  [...] شدودچه مردانی/  ه چگونه دسو با سبدها و یذرنددیان بمدرط می

 (.71و71: 1713 )اصالنی، سوزندها بر من میشوم/  ه برگروها میامانی بر دل/ بر پراد س

ایو/ و هاس / م  و ای  سحظه بهدو پروسدنههای م  نگرانم / خواهو یف / سالبه بنفشی  ه پل.

 .(11و11: 1711 )اصالنی، امدانی  ه چمان روح  بوتری را از یاد برد تو می

شدود  ده درف سدوه  را از ناایشی بررونرنی برای من ترسدرو می هبه یون، «تو»در خطاب به 

 بندیِ ادرافاش فاصدله نگردرد، صدورتتر  ند. تا سوه  از هوید  شاصدیموقعر  بررونی افسون

شود، بلکده از منفرد بر خودش درف نای« م ِ»اساس تثمل بر« م »تثسرس »ناق  خواهد بود. 
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 ده  1ایدهد  ه در اید  فراینددها مردانجی برناسدوه روی میرریب ررفی از فرایندهای سازند  

 (.  36: 1767 )مرلر، «یررد، اوسوی  دارددرون من خویشن  فردی شکل می
نامرد/ و مرغ خمدنه  ده  اس / و هوای تاز ، زنجرر را مفل  میشگفنا انمان با حادیه خویگ را می

/ و شاید تو مدرع تفکدر باشدی/ و [...]داش /یش / درهای یشود  را به بمن  وامیبا دسنو حرام می

 ( 13: 1713 )نجات، موریاز روزنامه تثسف براارت را به زبان می

  .(71: 1719 )شاهرخناش، شود تبعرد  رددانی/ اما فرلامازها را نایها را میزاویه  تو انداز

ای ناسدوه رب هدر مدوقعرنی  ده او را فرایرفنده بده مرتبد« مد »دهی، در ای  شکل از خطاب

سوه  اسد   هنفممیاهی، میاهی از چرسی اس   ه جدا از موجودی ِ فی  ند. در اینجاحر   می

دهرو، اید  جاسد . زمدانی  ده مدا خدود را خطداب مدیدر هار « خود»و تفاوتگ با خطاب به 

 ند؛ از ی  رو شاصی و مررقابل تلمدرو اسد . امدا خطاب نفمانر  دارد و وجود ما را احاره می

ر خطاب به هاان، به وجهی روایی نراز داریو  ه در قام ِ ما وسی بررون از ما، به نحدو انضداامی، د

، پرسدگ را از «داندیمی»، «دانونادی»تر  ند. در شعر زیر، شداعر بدا ها را ملاوسشناخ ِ پدید 

  ند:خود وانهاد ، به مااربگ وایذار می
 [...] یدا بده ریشداند! [...] به پذیرندد /[...] زنندد  برع می ر -یو -خانه -ها / ه بر  لردفراوان مسنانه

ای؛/ خاف را اما/ به جویددن/ بگدذار،/  ده از تبدار  ه خرر  خفنه رمد/دانی؟/مور میمی /[...] دانونای

 (.71: 1767 اسهی،) توس 

بدودیی در شدکل رسدد و هاداناوج می های مران م  و تو به نلطدیا  دو سوی ای  برناسوه 

رجداع ید. از مد  و تدو اشود؛ اینجا دیگر بر سر ای   ه ضارر ماار  به  ددامنابگ محلب می

 اس :منی اتفاع افناد  -تویی و تو -م  ند  ه  ه شاعر تصریح میماند؛ چرادهد، بحثی نایمی
ود تویی  ده خد -م  و تو و تو و تو -ما -ی ماس و مرسان تو مرسان هاه -و تو باید در نوسان باشی -

 .(13: 1713 )رسائل،-و منی  ه خود توام -منی

 

 2مثابه دیگریبه« تو» -2-4

خدوریو  ده دیگدری برمی هدر شعر موج ندو، بده ناوند« تو»های مرج  ضارر در بازناایی از یونه

دهندد بلکده بده شدد ( ارجداع نای)م  و توی یکدی به خود یا هاان شا  صرفاًضاررهای دوم

 نند  ده فردیندی جددا از او دارد امدا سدوه  در فرایندد ناسا اشار  میش  وجودی ممنلل از سوه

                                                           
1. intersubjective 
2. other 
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یذاری و ندام دارد. تفداوت اید  اشدنراف« دیگری»شناخ  نرازمند حضور و هاراهی او اس   ه 

هاراهی با منچه در مبحث پرگ اشار  رف ، در ای  اسد   ده در حاسد  هوید  روایدی، نادایگ 

بده دسردل « مد »ای  ده تشدار  موقعرد  یوندهشود، بهبه اجرا یذاشنه می« خود»بررونی از 

پذیر نرمد . امدا در مسانی امکانیابند بهشدیی یرایگ میتو  ه به هاان سراسر  و دویانگی م /

شود  ه برگانه و یکده اسد  نده منکده وجده برروندیِ ، موجودینی ترسرو می«تو»دیگری خواندنِ 

 هدیگدران بده معندای هاد»مطاح نظر نرمد   ده « دیگری»باشد. در اینجا ای  تعبرر از « م »

سازد نرم ، بلکه دیگران  مدانی همدنند  ده خود را از منها مناایس می« م » مان دیگری  ه 

 مدی  ، دقرلداً«دیگری»؛ بلکه برعکس، (113: 1767)هایدیر، « دهروماسبا خود را از منها تاررس نای

 شود:مناایس می« م »یا موجودینی اس   ه از 
 (.76: 1713ل، ئ)رسا نگریوها میتنها از تو/ به تبریسی -/ و م -جدا از م  و تو

را تضدعرف  درد ، « مد »یر اما از من رو اهارد  دارد  ده موقعرد  سدلطه« دیگری»وجود 

انمدان فلدط در » ندد. شناخ  و میاهی او را از خود و پررامون خود، مررشاصدی و تکاردل می

اش بده واسدطه چه خاص سوه  اس ، سدل  ماسکرد بازیردد و منبه خودش  تواندملام برگانه می

 (.  11: 1761 )سویناس به نلل از ریچلی، دیگری اس 
 امیدویو  ده مد  چدا  را پشد  سدر یدذارد و به تو می - نوهای تو تعبرر میم  خودم را با حر 

 (.91: 1713 )رسائل،

شدود، حر د ِ یشدود  شددنِ میی. حر   تعریف  همنسسدر چنر  حاسنی، سوه  از رریب و به

شدود، دیگدری منعکس مدیرود، شود سوه  اس . سوه  از خود فراتر میخودِ سوه . منچه یشود  می

دیگری در اعاداع جهدانی  ده »مرسوپوننی،   شود. به علردشناسد و بازشناساند  میمیشود، باز می

 های معر ، نایهان، و بده وسدرلسحظهدر  ام قرار دارد. حضور دیگری برای م  دقرلاًم  بر من یشود 

شود، مد  خدود را دیدد  شدد   جی نگرش م  تکذی  می شود،فوران دیگری در جهان مشکار می

 (.711: 1767 )رشردیان، «ای اس   ه منجاس  X  نو و دیگری هاانحس می
تدا مروبدی/  اوسر   ه به سحریاهی زد  شدد از/ ضربه -و تویی  ه حاملِ ینگِ مماف ِ بعردِ دلِ منی

 (.19: 1713 )رسائل، -خورشرد/ خواهد  ردبامی بی تاامگ را راهی  ه ضربه

ها/ بده را  شدوم/ های سردم/ با تصویر  لادها نون/ بنشر / بر ررح ی. بگومگوی مفصل/ تا بر وق 

 (.1: 1711)اصالنی،  بنشر / امروز بمرار دسننگو

ه سدوه  بده وجدودی ممدنلل از خدود اشدار  ، از من رو  د«دیگری»مثابه در خطاب به تو به

پذیرش خصل  یفناانی هدر موضد  »   ند، ناایگِ اقرار به نفی تاامر  از خود، بارزتر اس .می
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: 1767ئدو و موفده، ال)ال  «اسد یذار پروند خدورد  لرنی بنران همنسسسوهیی با ررد مفهوم سوه  به

ا در چردسی شدری. مید تا دیگری رزیر میبه اشوقنی سوه  از جایگا  تاامر  خواهانه(. 133-136

شناخنی از م ِ صدر  بده   تبدیل سوه یابد.اهار  می« دیگری»نوا شود، نلگ یررد  ه با او ها

هایگ از سدوی فرلمدوفانی چدون ا . یررد  ده زمرندهو یویی بوبر شکل مییف  هدر فلمف« ما»

تبددیل « مدا» شدناخنی، بده  اید  سدوه 1ا . ارنبدرگ هدر نظرید»ارنبرگ و انبر فراهو شد  بود. 

شداول را مسرمنی پذیرفنه نرم  و ارنبدرگ، میداهی جهانشود. در نظریا  ارنبرگ میاهی اید می

یردرد و منظدور از شداول و اشدنراف، اشدنراف را می« مد »جای « ما» ند  ه جایگسی  من می

ج ندو نردس یدا  بده اید  شناسا در شعر مو  (. سوهTheunissen, 1984: 258اس  )« تو»و « م »

 یابد.در شعر ناود می« ما»یابد و به شکل ضارر جا  مشار   شناخنی یرایگ می
یافد   خاهروس / مساان را مهویی  ه/ به صحرای نا. مرد  مری/ ما دو با هو/ در چشو یشود 

 .(11: 1769 )اسهی،

 )شداهرخناش، س   ندروهدای پدایرس را رسداهای جنگلمسود رفنرو/ تا حااسهو ما خمنه و خاف

1719 :17  ) 

ها از تصویرمان خمدنه شددند/ و نگاهادان را ای  ه باز بود چشو دوخنرو/ شرشهما به یگانه پنجر 

 (.73: 1731 )احادی، بازیردانردند

 .(91: 1713 )رسائل، م  و تو به هو خواهرو پروس  اللِ الل -تاریکی در ای  یوشه

شدود  ده چندان تضدعرف میسدوه  من هجویاندوقعر  سلطه، م«تو»و « م »یرایی یا  در هو

یابد  ه تمدارری نرمد  بلکده بده شناخنی می هتری در ای  ارتبا  دوسویدیگری جایگا  وسر 

 یررد: خواس  سوه  و برای رسردن به  فرامیاهی و رهایی صورت می
 انجامروباران/ به سوردی می باران/ ی. صدا داریو/ چون دو قطر  ما چون دو قطر 

  .(71: 1769 )اسهی، ریسی/ و م  از خود رها مرشومهای م  میتو بر دس 

شدناب « مد »یردرد، از خدود رهاشددییِ جدای می« مد »در « تو»قدر  ه باال، هر هدر ناون

تدو بمدط »هاان راویِ شدعر اسد ، منچندان در  نند   ه یابد. به بران دیگر، خطاببرشنری می

راوی را پر  ند چندان  ده جدایی بدرای مد ِ او نااندد. راوی یداهی در من  یابد، تا تاام جهانِمی

وار شدود هر تر میو  وچد.یابد تا تاام جهانِ تو را پُر  ند. یاهی راوی  وچ. دیگری بمط می

زیر نردس اید  یدرایگ بده  هناون (.779و771: 1733 )پاشایی، «نری  حجو برای تجلی تو بااندتا برش

 دهد:را نشان می« م »به « تو»دادن  یا برتری« توشدیی»

                                                           
1. H. Ehrenberg  
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 (.11: 1711)صفایی،  ترتر/ شاید شعرتر/ دایر ای تو از م / هارشه

بدو را بده شدعرش پروندد های مرتور رمای از نامهبرژن اسهی در شعر چارم از دفنر دیدن، جاله

 اید  افدول خدودی یی/ به تااشای ند/  ه پنج افب دارد/ و پنجر ای افول میجا سنار زند: اینمی

Car je est un autre ،در زبان فرانمه، فعل  (.71: 1767 )اسهیest شا  مفدرد بده  دار برای سوم

شدود: اس   ده چندر  معندی میبه  ار رفنه  jeشا رمبو برای ضارر اول هرود اما در جالمی

دادن نشدانجایی فعل در شدعر رمبدو بدرای دسنوری و جابه  عدول از قاعد« م ، دیگری اس !»

شدیی یدا دیربدودیی در شدعر مدوج ندو دیردیمی م  به دیگری اس . اسبنه ای  وجه از دیگری

شود  ه در امر تااشدا، تجربده، مشارِف فراخواند  می همثاببمامد باالیی ندارد و برشنر، دیگری به

 را هاراهی  ند: « م »درف و دریاف  چرسی، 
 بردا از من بگدویرو  ده صدبح از خانده برممدد [...] دانند/یها از عشب هر  نایویی/  ه شاخهچه می

 (.71: 1713 )اصالنی،

 (.13: 1761 )اردبرلی، نرلوفران برا! ایر هوای یریمن  داری/ با م / در ای  بهار/ به بدرقه

  ند: ویو و بازیویی خاررات یذشنه را بردار میو یا مرل به یف 
 م  فرص  نداد/  ه مد  بده تدو از روزهدای دبررسدنان بگدویوهای هواپراا/ مرروب بود/ به ای  بال

 (.711: 1731 )احادی،

موجدودینی  مثابهدر برشنر موارد به« دیگری»و « هاان»، «خود»در ملام « تو»در شعر موج نو، 

 ده همدنی تدوان  درد؛ چرای بدر من منرتد  نایشود  ه جنمر  و صف  شاخصعام بازناود  می

های شعری  ه پدرگ از اید  ممدد، قرینده و دارد تا چرمنیِ او. در ناونهماار  برای شاعر اهار  

شدوع وی مشاصی نرم   ه بنوان تشار  داد  ه ماار  راویِ شعر، زن اس  یا مدرد، مع  اشار

همد  تدا  رزم؛ منسسنی عارفی دارد یا سراسدی و یدا اجناداعی. صدرفاًاس  یا دوس  و هاراز و ها

های همدنیِ خدود، درف و دریافد  و مراتد  میداهی و تجربده راوی شدعر را در شدناخ  از«ِ م »

مانندد مینده خاصدر  های زنددیی یداری رسداند و او را هاراهدی  ندد و بدهزیمنی و دیگدر جنبده

های شعر به ررزی اس   ده نشرنی واه در محور ها« تو»ه، یا  ارجاع به هابازتابندیی دارد. با ای 

 ندد تدا نلدگ و شناسانه و شدناخنی عبدور میهمنی هحرط  ند  ه ازرای من تبرر  میصفنی را ب

رساسنی تاریای و اجنااعی یا عارفی را بر عهد  یردرد. اید  ماارد  نادودی از فدردی اسد   ده 

تواندد تاباندد و میهدای اجناداعی شداعر را بازمینمب  به اوضاع زمانه میا  و معنرض اس  و مرمان

 باشد.« دیگری»در ملام هوی  روایی یا « تو»ناودی از 

 



 117   9311بهار و تابستان ، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  متنی در شعر موج نوشناسی مخاطب درونهستی

 

 تعهد هتو: اعتراض و مسأل -2-4-1

های صریح یا پوشدرد  اعندراض بده ممدائل های یونایون تاریای و به شرو ادبرات ایران در دور 

مشروره و پس از من، اید    ویژ  از دوراس . بهاجنااعی و سراسی و فرهنگی را در خود بازتاباند 

هایی  ه ادبردات اعنراضدی و سراسدی بدروز کی از دور شکل مشکارتری به خود یرف . ی اعنراض

ها و اسنهابات سراسدی  ده در تالرو. »(1)های چهل و پنجا  شامی اس یابد، دههچشاگرری می

روی سراسی بده خدود وتاریخ معاصر ایران فراوان اس ، باعث ظهور ادبرات اعنراضی شد   ه رنگ

هدای اعنراضدی های حسب تود  و دیگر جریانوج فعاسر زمان با اهو .(113: 1769 )ا بریانی، «بگررد

برند، شدعر مدوج ندو در اسداس بدا ها و علاید خویگ بهر  میمثابه تریبون مانرفم  ه از شعر به

دان و شعری شکل یرفنه بود و ای  خود، مسید بر عل  شد تا مننلد های صرفاًها و وسواسدمدمه

 نند. اسبنه سسوم و عدم سسوم اعنندا بده ممدائل سراسدی و  شان را ترسترمااسفان موج نو ترر اعنراض

 ددام اسد  و هرروی هندر و ادبردات قدرار یرفنهاجنااعی در شعر، چاسشی اس   ه هاوار  پرگ

هندری و  هبحث، مدرنرنه نردس جامعدهای مورداس . چه بما  ه در دههمنادیان و مدافعانی داشنه

فشدرد و شدعر در از سوی دیگر سن  نرس هاچندان پدای میادبی را زیر تثیرر خود قرار داد  بود و 

در چندر  تالرادی، شدعر شدد. اساس رویکرد ماس  به هر ی. از منها داوری میای  دو و بر همران

عهد نویمدند  در مردان ت هممثس» خورد.اجنااعی و هنری مح. می هاساس انجام وظرفموج نو بر

اسداس تعهدد یدا عددم نویمندیان و میارشان برشاعران و دوسنی موضوع بحث بود و های ضدیرو 

و شداید یکدی از دالیدل دیگدر  (69: 1761 پرور،)قدانون «شددتعهد نویمند  به نظر منان ارزیدابی می

هاده و بدا ای فروغ ماندن شعر موج نو نبودِ مشکار اعنراض سراسی به وض  موجود بود  باشد.  و

اش بدر من مبندا شدکل وجودی هشعری بود و فلمفهای که موج نو در اساس به دنبال ظراف با من

تادامی دهد  ه منها بههای شعر برخی شاعران ای  جریان نشان میها و مضاونیرفنه بود، عنوان

هدای املد  مدوج نویی»عدال، اند و بنا به اظهار نوریاعننا نبود به مضامر  سراسی و اجنااعی بی

پردازندد و اجناداعی و مبدارز  بدرای مزادی میاصرل در شعر خود به مضامرنی هاچدون عدداس  

هدای ها نمب  دهند، شداعران اید  شدعر بده مرمان وشند به موج نوییبرخال  منچه دیگران می

دفنرهدای شداعران مدوج ندو  همطاسعد (.67: 1737 )نوری عال، «بند همنندبسرگ عداس  و مزادی پای

اعنندا بده اوضداع مدر خداسی از تعهدد و بی ند  ده شدعر منهدا یکهای نوری عال را تثیرد مییفنه

های . مننهدا ردرز بردان شاصدی شداعر  ده حندی مضداوناس اجنااعی و سراسی زمانه نبود 
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پروراندد، موجد  شدد  نجواهدا، دهدد و میشدکل می« تدو»سراسی و اجنااعی را در خطاب بده 

 دید  نشود:  چنان  ه بایدوهشدارهای شاعر از وض  زمانه، منها ها، شکای  ردندردِدل
 سنجد بموار/ مرامشد  را بمدنان/ شد  قطبدی برددار اسد / تدا تدو را باواباندد فانوس را/ به ساقه

 (.71: 1761 )اردبرلی،

ای/ در پرکدر حلسونرد / اعناداد بده سدنگوار  م  ای  خریا  را/ با خشو تو متگ زدم/ ای  ه هندوز/

  .(77: هاان)  نی!می

سدربسیر/ از توسد   ده ماسردات  یرفندهمانه باش/ ای رهگدذر سدایهتو افمون مفناب باش/ و تو دل ز

 (.31: 1713 )اصالنی، یررند/ از توس   ه مجوزی دارند بر حکوم می

از مردان رودهدای  [...] یون/ به یا  زین / به یا  شرری / یا  فرید ها/ به یا  مننیقرن تو خواهر هاه

 (.13: 1713 صالنی،)ا به خشکی نشمنه/ تو سرالب یذر خواهی بود

بدسرگ،  ده بر ندی و  / ای سامعه [...] م  با خون موش و ممنشرع، تاریخ ابنالی تو را خاهو نوش 

مد  خراند   رفنند،/ به حنجدر را پس از بر  می خرگ نامهبرااری! ای  نرا ان خاموش/  ه شجر 

 (.191و 191: 1769 )اسهی، اند رد 

را یکمدر مانرفمد  و تریبدونی بدرای ممدائل اجناداعی و درس  اس   ه شاعر موج نو، شعرش 

اش وا دنگ ، بده اوضداع زمانده«تدو»ویوپردازی ههنی با یف   دهد، اما به شروسراسی قرار نای

موجودینی عام و فرایرر دارد و بده ندوع انمدان ارجداع « تو»ها، یونه خطابدهد. در ای نشان می

یردد تدا بازتابنددیی دارد و بده مبددأ نردس بدازمی دهد. در ای  شرو ، باشی ازخطاب خاصر می

هدایی « دیگدری»قرار یررد و باگ دیگری ازخطداب رو بده جاند  « هاان»نرس در نلگ « م »

   یررد:های دیگر را  فارغ از نوع و جنس دربرمیانمان هاس   ه ها
/  ده شدباهنی بده یدویییی از چندار میو تو با م / قصده [...] نی ه فراموش میو تویی انمان/ چرا

 .(113: 1767 )اسهی، خفن  دارد

 (.37: 1731 )احادی، خا ی را صرلل دهی ای انمان  بود/ مرحانی نرم /  ه بگذارند یذشنه

رهدد/ تدو چشدو بمدنه بدر هامان سوخ / تابمنان از مفرغ میحلله خا منری ت / دساان بر دس 

 .(76تا: اسالموور، بی) سرااب/ تا اننظار دود و شرجی

هدای توفدان/ تدا یکبدار  برویندد/ از درخندان شدعله/  ده نشدانو و بدر تدابنام تو را بر خدون می       

 .(17: 1769 )اسهی، / از جنگل  وتاهی/  ه به نام انماناندداد  دس هاشان را از ساقه

اندد، مندد مزادی بود تاریخ، دمدمه ههای دیگر  ه هاچون هارششاعر موج نو هاچون انمان

 سراید:ای معنرضان و مبارزان مریره میبر
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عرند. بداز  های فریاد توس / و خشو پنهان پش  شرشهدر اننهای  اروان بوسنان/ اوج نفس/ و پله

 (.79: 1713 )نجات، شکفدتو/ و یل می اند و خند شود/ بر امضای پروند ، یلی دوخنهمی

خواندد/ و ملرداس مویانده بدر   را مییای خویگ را در مینه  اویددی/ و ایادان چشداان ، پنجدرؤر

 )عرفدان، چشاان /  بوتران را قاصدان شاد  رد/ و در  ه بداز شدد/ یرمدوی خدون پریشدان یشد 

1761 :13).   

 )نجدات، ها، ساع  خواب را بورس/ جامه از ت  به درمور و دو بازو بگشا/ و  بوتر را رهدا  د از سنار 

1713 :13.) 

گر با انگشنان  بشارتی نبود!/ انگشنان   ه نردبدامی بدود/ تدا  بدوتران یرایرد/ دیزمان به  بودی می

 .(63: 1769 )اسهی، پر ند / به بام برمیند

فردی اس   ه در برابر زمانه وجدانی میدا  و برددار دارد و بده  همنسسبه« تو»های باال، در ناونه

ه شدکل موجدودینی  ند. یرچه ای  خطاب، شاصی اس  اما بدمنچه مطلوب نرم ، اعنراض می

شود. در سرودن از مزادی، یا  خطاب شاعر ممنلرو به مفهوم مزادی اس   ده فرایرر ناایاند  می

 دهد:، به ی. مفهوم ارجاع می«تو»صورت، مرج  ضارر در ای 
تا هاچنان  ه هفنه در قلد  تدو/ بده / [...]یابوتر میمزادی: م  ای  عرد سروهای ناز را هاه روز  تاز 

 .(117: 1769 )اسهی، [...]رسدمی پایان

 
 معشوق ذهنی  -2-4-2

ها به موجودینی/ دیگدری یررد و واه به خود می ندرت حال و هوای عاشلانهشعر موج نو یا  و به

ای مدبهو در شدعر وار و به یونده نند  ه یویا معشوعِ راوی اس ؛ یرچه وجودش سایهاشار  می

دهد  ه یدویی راوی بدا وار شعرهای زیر به مااربی ارجاع میشود. باف  منایی و مسلترسرو می

 من سَر و سِِّر عاشلانه دارد:
هات درو ام/ مبار هفد  فصدل را از شدانههای عاشلانهاز چه بنرسو/ تو با منی/ با تاری ابریشو/ و نفس

 (.71: 1716 )شجاعی،  ندمی

ها را روشد  نگدا  نور چشو/  ه پش  شرشده و [...] هامانی و چرتی  وتا / با مبی دخنرانه بدقوسیمی

 (.17: 1767 )اسهی، مید/  ه تو نای-دارد،می

/ از دیدوار دود سدرگار تدا [...] چشاان تدو داشدنو/ من را زیبدا یدافنو  ررح مشوشی  ه دربار با هاه

 (.76: 1731 )احادی، توانم  من را برداردیایو حصاری بود  ه فلط چشاان تو میؤر

های ممد  تدو و داش / تو ممدی از ضل  شرقی باران/ دسو هوای خاسی بمنر/ هوای بوسهدسو هوای ت

 (11: 1719 )شاهرخناش، داش 
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 (.73: 1716شجاعی، ) نگرمهایو را میچرخو و/ نفسشور سبان  می م / در امنداد دس  تو/ و در مس 

/ در بداز بدود و هدر   دس جدس از چادر سفرد قافله زن ممد/ و چای دم  رد/  ه تو در برابرم نشمنی

دم بهار را یفنی/ و درخنان را صدا زدم/ سرود ساد  خوانددیو و فرامدوش شددیو/ م  نرامد/ وقنی من

 ( 16: 1713 )نجات، برای فرزند، بلرطی جدا  نرو/ وزش ش  در تکرار اس 

چندان یونده و ههندی اید  شدعرها یدا  منامنبود مدسوسی روش  در ارجاع به ماار  و فضای ابه

وج ندو، معشدوعِ شدعر بدرگ از های ت سسی شهر مدرسد در برخی ناونهیابد  ه به نظر میشدت می

از م ِ راوی داشنه باشد، باشی از اوس  یا بده تعبردر یوندگ،  -هرچند ههنی-که وجودی ممنلل نم

نصدر تر عنلگ حرداتی»نااید. نهفنه در درون اوس   ه در قام  معشوع در شعر ر  می هعنصر زنان

  های واقعدی دروندی هامداز  ندد و رادهد تا خود را با ارزشمادینه ای  اس   ه به هه  امکان می

خود نلدگ راهنادا و مردانجی را   عنصر مادینه با ای  دریاف  ویژ های وجود برد.تری  باگبه هر 

یلدر  ی زیدر بدههادر ناونه (.733: 1767)یونگ،  «به عهد  دارد« خود»مران م  و دنرای درون یعنی 

راوی دارد یدا «ِ مد »شدد  در شدعر موجدودینی ممدنلل از ی توصرف«تو»توان حکو  رد  ه نای

 اوس : هباگ درونی و زنان
هدای / در ما [...] میدیهای سردِ درخ / دیدم تُرا  ه از توی بداغ میهای سا  پنجر / و ش در ما 

 (.39: 1713 رسائل،) تا  و  برد-پررهن  را/ / بوی -به باد دادم/ و باد -سا  پنجر / پررهن  را

نشدر  سباند / در هدای هوبرد/ تویی  ه مردمکی/ بدرای پرهردس از عشدب/ رنگچرا یریه مرا در نای

 (.111: 1761 )اردبرلی، سوزدافمون مخری  اجاع می

 )عرفدان، زند/ بوی دخ / و تنفس روشنای تو/  ده خداف خدارا  دردپررامون / نفس مس زنگ می

1761 :37.) 

اش یسیدد اسبنه بمامد شعرهایی  ه به معشوع ارجاع دهد در موج ندو بده دسردل ماهرد  خلوت

هایی  ه ممد در شعر شاعران مدوج ندو شعر موج نو ماهر  منایی ندارد و ناونه چندان نرم . اصوالً

 شاار اس .اندف و انگش 

 

 گیرینتیجه -3

دهدد  ده شداید ارجداع می« تدو»ر شکل زبانی بده بررسی شعر موج نو نشان داد ماار ِ راوی د

امدا شدعر  ،پذیری و یفنگومندی یرایگ داردچنر  به نظر مید  ه شاعر به نوعی بررونر ، ارتبا 

ایسیمدنی، ههندی و فردبداور  همدرنرمنی و داشن  دمدمد هموج نو در سطح فکری به دسرل زمرن

نفدس شعر مدوج ندو ندوعی حددیث اصوالً یرایانه دارد.پذیری و جا اس  و  انر ماهر  اشنراف
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بهندر من »دهدد مصدداع ارجاع می« تو»شا  به ضارر  اربردن ضارر اولجای بهاس  و ایر به

« تدو»مدسوسی و ارجاعی ضارر  هیابد. دامنرا می« باشد  ه سر دسبران یفنه مید در حدیث دیگران

« دیگدری»و « مد »مردانجی مردان  ه  ،«هاان»یرفنه تا « خود»اش، از به رمو ناایگ بررونر 

یردرد. اسبنده اید  رردف در می بدر موجودینی ممنلل و بررونی را در مثابهبه « دیگری»اس ، تا 

خاص، به شکل خطی نرم   ده از  رورعام و در هر ی. از شاعران موج نو به رورشعر موج نو به

ارانده، مداهرنی سدرال و مدخود شروع شود و به دیگری پایان یابد بلکده بده دسردل خصدل  هه 

درممددن بهمرل به اشنراف یذاشن  و ازخودشناخنی و های همنیای دارد  ه بنا به یرایگسحظه

سرودن در شعر یدا باشدی  هشاعر در سحظ هو فراخواندن دیگری به عنوان مشارِف میاهی و تجرب

دی از هوید  شاصدی ناو به مثابه« تو»شود و از ای  روس   ه مرسان خطاب به از من تبرر  می

یا هوی  روایی و دیگر ناودهایی  ه برشارد  شد، در شاعران موج نو منفاوت اسد . ردوری  ده 

اسد   ده برشدنر ماارد  قدرار « خود»در شعر برخی از منها چون برژن اسهی، هوی  شاصی یا 

ل، احاددی، شداهرخناش، ئدر ملام دیگری و شعر برخی دیگر چون حمر  رسدا« تو»یررد تا می

شود. در مجاوع، فضدای یابد و حضور دیگری درف مینرس یرایگ می« ما»صالنی و اسالموور به ا

سدازد نوعی خطاب ناایشی اس   ه هوینی روایدی برمی« تو»دهد  ه  لی شعر موج نو نشان می

های شدناخ  دهد  ه شاعر در رف  و بریش  بده خدود و بررونرد  از خدود، زمرندهو مجاسی می

درممددیی بده شداعر خدود بدهدیگر، ماهر  خودبازتابنددیی و از  راهو  ند. به برانتری را فدقرب

شدود. پدذیر میدهد  ه یدویی از رریدبِ برروندی امکانفرص  یفنگومندی و شناخ ِ از خود می

یرا، ایسیمنی اس  و ماهرنی شدناخنی دارد. شدعر مدوج شدت شعر درونبنابرای  شعر موج نو به

دهدد  ده را به سداح ِ تنهدایی خدویگ را  می« دیگری»اس   ه یا  نرس  خود با خود هنو، زمسم

پذیری داشنه باشدد، از ندوع سدسوم بده شدناخ  و ارتبا  ه ه صب حنی ای  فراخواندن برگ از من

تثیردِ خود اس . با وجود ای ، منجا  ه شاعر به برون از خود نظر برفکند، مفاهرای چون عدداس  و 

یردرد و مدسول سراسدی و اجناداعی بده خدود می« تو»یابند و ر ناود میمزادی و انمانر  در شع

مید  ه در ای  مدوارد به مران می -هرچند ههنی- پذیرد و پای معشوعرنگ منایی میندرت، تهبه

 ی. هوی  روایی باشد. تواند صرفاًمی« تو»نرس 
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 نوشتپی

را تشکرل دادند، به دسردل منکده در ابنددا یرچه برخی از ای  شاعران پس از مدتی یرو  شعر دیگر  -1

یوی مدوج نثریرایان مشکل  شدند و نوری عال نرس نام منان را در زمرشاعران موج نو تللی می  در زمر

شعر حجو  ده درخدور   ش دریایی به دسرل اشنهارؤپرداخنه شد. به یداهلل ر مورد به شعر منان نرسنو می

 س .ابحثی جدایانه اس ، پرداخنه نشد 

 91و  11 هاصطالح شعر موج نو بریرفنه از سرناای موج نو فرانمه اس   ه به رور مشدا  دهد -7

در ممداز ارتبددا  چنددانی بدا سدرناا نداشدد . اید  عندوان اول بدار در تحلرلددی »یردرد؛ را در بدر می

ل بدار . در واقد ، او(17: 1763 )مداری، «نمل نوی پس از جنگ ظاهر شد  پدید  شناسانه دربارجامعه

 نندد و خاصدی اردالع می  ا مورس مطرح شد  ه برخی مننلدان به دور هاصطالح موج نو در مجل

 .(Wiegand, 2005: 9) نوشنندویژ  منها  ه برای  ایه دو سرناا میبرخی بر  اریردانانی خاص، به

ایی اردالع ایااهیمدو بده جندبگ انگلوممریکد .اس موج نو از ایااهیمو اروپایی نرس تثیرر یرفنه -7

شود  ه در اوایل قرن برمنو در وا نگ به رماننرمو و شعر ویکنوریایی پدید ممدد و بدر خدال  می

 ندد. ایرچده ازرا منها، بر سادیی، شفافر ِ بران و دق  در به  اریرری تصویرهای بصری تث رد می

عر انگلرمدی تدی. ا . اند وسی ایااهیمو در علاید فرلمو  و شایذار ای  جنبگ خواند پوند را بنران

هدای دورتدری در تداریخ ادبردات بدرد. هدایس ریشه ایااهیمو را بایمد  بده زمدان. هوسو ریشه دارد

 :Hughes, 1972) دهددها و عبریان نشدان میهای ایااهیمو را در  ارهای مصریان، چرنیریه

4.)   

هدل بدا ندام چ هاش در دهداسد  و اوسدر  دفندر شدعری برمد  هزاد  ده رضا اصالنیدمحا -1

در فضایی مننشر شد  ه هنوز جریان مدوج ندو ملبوسرد  ( 1711) های نراکنی روزهای بادش 

های لسدا هسدوینامو  (1711) بر تفاضل دو م ربهای نرافنه بود و پس از من دو مجاوعه با نام
  مطدرح شدد و در رد های نراکندی، روزهدای بدادشد مننشر  رد. اصدالنی بدا ( 1713) مانوع

 دهد.موج نو قرار می هنثریرایان اصرل شاخ  ران موج نو قرار یرف . نوری اعال وی را در زمرشاع

بده شداار  رانیدا یاسدرس اترددو دهه را دور  سوم ادب  یا سند ،رسن اتر ناب ادب مند ینو -1

بدر تندوع و حجدو  یاسدرس اتردو ح یزندی یبه معنا دیباور اس   ه نگا  جد  یو بر ا موردیم

 .(71و71: 1769 ،ی)ن.. احاداس  بود  ریذارردور  تثی  یدر ا یاسرس اترادب
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