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Abstract 

The impacts that contemporary poetry in Iran has received from the mid-

twentieth century literary and philosophical schools should be more 

critically scrutinized. This essay explores the emergence of contemporary 

poetry in Iran and in line with one of the prominent movements of 

postmodern American Poetry, which is, "Language Poetry." The two key 

concepts in language poetry that have influenced recent poets of Iran are 

“story-telling” and the "routine." This research shows that both schools 

define story-telling as a kind of experimental autobiography in which 

pieces of everyday life, images, and sounds from media and consumerist 

culture, vague memories, myths, and the unconscious are woven together. 

Recent poetry in Iran shows a deconstructive approach towards poetry, 

story-telling, and identity. This analysis reveals the affect of media on the 

most private realms of life regardless of culture and geography. 

Contemporary poetry in Iran purges emotionalism and lyricism in order to 

return to vague stories of everyday life; it diverts from heroic (epic), 

didactic, romantic, and revolutionary inclinations to scattered 

autobiography. This degree of fragmentation in language and meaning 

reveals the rapid technological and neurotic changes in contemporary life, 

whether in Iran or America.    
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Poetry, Story-telling, the Routine. 
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 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397، پاییز و زمستان 19، شمارة   10سال 

 های شعر پسامدرن ایران و آمریکابررسی تطبیقی مؤلفه
 پژوهشی(-)علمی

 2ورنرگس منتخبی بخت

 چکیده
نیازمند  غرب پذیرفته که شعر پسامدرن ایران از مکاتب ادبی و فلسفی اواسط قرن بیستمِتأثیراتی 

راستای  را در شعر دهة هفتاد ایران و در پژوهش حاضر، پسامدرنیسمتر است. بررسی موشکافانه

کند. هدف از این ، تحلیل می«شعر زبان»های شعر پسامدرن آمریکا، ترین جنبشیکی از برجسته

است که تأثیری انکارناپذیر بر شعرپردازی « شعر زبان»بررسی  دو مفهوم کلیدی در بوطیقای  مقاله

این بررسی تطبیقی از آن جهت حائز «. پردازیروزمره»و « روایت« :استپسامدرن ایران داشته

که در آن  دانندمی گرانویسی تجربهنامهاست که هر دو سبک، روایت را خودزندگیاهمیت

گرا، خاطرات ها و فرهنگ مصرفهای زندگی روزمره، تصاویر و اصوات برآمده از رسانهکهتتکه

 دهدتنند. تحلیل این دو سیاق شعری نشان میمبهم، اساطیر و ذهن ناخودآگاه هویت را درهم می

شعر پسامدرن ایران رویکردی ساختارشکن به رابطة شعر، روایت و هویت دارد. این بررسی از  که

دارد. شعر ترین لحظات زندگی فارغ از فرهنگ و جغرافیا پرده برمیزدگی در خصوصیرسانه

پردازد و از باخته از روزمرگی میهای رنگپسامدرن ایران با زدایش احساسات و تغزل، به قصه

آورد. پاشیده روی مینویسی ازهمحالانواع حماسی، تعلیمی، عاشقانه و انقالبی، به نوعی از شرح

پریشانه در زندگی معاصر اورانه و روانر تغییرات سریع، فنّدرجه از گسست در زبان و معنا بیانگاین 

 چه در ایران و چه آمریکا است.
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 مقدمه -1

است و تعاریف، همواره مورد مناقشه بوده ،ن ایرانچیستی و کیفیت ماهوی شعر پسامدر

پسامدرنیسم  ،است. شاعران جوان دهة هفتادپی داشتهضدونقیض در  یهانشواک و تفاسیر

. اعتنایی کردندو گاه بی اکراه و تردید بدان نگریستندآغوش باز پذیرفتند و منتقدان با را با

از ایران آشکاری است که شعر معاصر تأثیرات  ،شماریکوچک چنینشاید یکی از دالیل 

های شصت و هفتاد در دهه گراعنوان مهد شعر تجربهبه ،های پسامدرن آمریکاجنبش

)رضوانیان « تقلید و ترجمه» ، شعر پسامدرن ایران را محصولمنتقداناست. میالدی پذیرفته

ت اق سنّبه مذ چیزی نیست که گراییاین درجه از غرباند. ( دانسته264: 1393 و خلیلی،

جاست که همان ا مشکل اینامّ خوش آید نوگرایانو حتی موج سنگ شعر فارسیگران

روی  کنی رادیکالنویسی و نحوشدهة هفتاد ایران به متفاوتاز اندک شاعرانی که 

، به اند و متأسفانه همین امرشتههای شعر پسامدرن ندابرداشتی درست از مکتب ،اندآورده

تصنعی، ب، دورازذهن، مخرّ ،شعر فارسی و پسامدرنیسماتحاد  که ستامنجر شدهاین 

 نشر مجموعه اشعار متعدد تحت عناوینپایین انگاشته شود. البته چاپ و سطحِ مبتذل و

قافیه و  نوشتة بدون وزن،است؛ گویی هر دلبوده آوانگارد و نوگرا مزید علت ،پسامدرن

تحلیل  ،شعر پسامدرن ایران نیاز دارد چهآن .خواند «شعر پسامدرن»توان ساختار نحوی را می

، اشعار علی این هدف به برای نیل .ادی از منظر رویکردها و مفاهیم اندیشة معاصر استو نقّ

طالعة تطبیقی با اشعار ران سیلیمن مورد م ترین پیروان پسامدرنیسم در شعر،، از جدّیقنبری

(Ron Silliman)  شعر زبان» پسامدرنِ بنیانگذاران جنبشآمریکایی و از» (Language 

Poetry) ادبیات تطبیقی استفاده  ییمکتب آمریکااین مقاله از  .گرفتدقرار خواه

ارتباط تنگاتنگ با سایر  در ملیتی قلمداد وآثار ادبی، فرامرزی و فرا ،در آن که بردخواهد

آمریکایی ادبیات  مکتب (۸۵ :13۸9 ،ولکک: .ر) .شوندها و هنرها بررسی میرشته

، در پی گسترش تعامالت بینافرهنگی ،گرایانههای ملیجستن از نگرشتطبیقی با دوری

های ارتباطی فرهنگی و اجتماعی در عرصة ادبیات و هنر جهان برقراری گفتمان، خلق پل

های ادبی، انواع ادبی، مضامین، ها و جریانحوزة روابط ادبی، مکتب که در ششاست 

     (31-17 :13۸9 ،انوشیروانی.ک: ر) .شودمی دنبالها و ترجمه سایر دانشهای غالب، مایه
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نمایندگی علی  به را ایران سامدرنشعر پهای ویژگیرو بر آن است تا جستار پیش

های هفتاد و هشتاد از پیشتازان شعر پسامدرن در دهه توانقنبری را میقنبری بررسی کند. 

 گاهیبرانگیز و همواره امری چالش ،دانست. تعریف پسامدرنیسم در ادبیات ایران

به این رویکرد هنجارگریز و  ،چندان اندکمخالفانی نهاست و آمیز بودهسفسطه

ش با شعر پسامدرن ادلیل آشناییا قنبری بهامّ اندشکن روی خوش نشان ندادهلودهشا

در  شفراوانهای عات و ترجمهواسطة مطالبه او ای برخورداراست.آمریکا از جایگاه ویژه

ادة پرحذر شعر تجربی قدم بصیرت در ج آگاهانه و با، آمریکا شعر پسامدرن حوزة

طریقی دارد که باید طی شود. او  است؛ بوطیقا . برای او پسامدرنیسم، صاحبِاستگذاشته

است و با مطالعه و تحقیق به نو نبودهدر پی بوطیقای فرامدرن و پساموج کورکورانه

آثار او را درخور تأویل و  ،همین امرو  استپسامدرن رسیدهشعرپردازی  ابعادسازوکار و 

  دهد.ر میقراتفسیر 

آمریکا به« زبانشعر »دار نشان دهد طریق و سیاق قنبری، وام که این مقاله بر آن است

ت زبان را جِد دغدغة زبان و مادیّرهبری ران سیلیمن در دهة هفتاد میالدی است. قنبری به

در و  ترینمحورتوان زبانرا می آمریکا در اشعارش دارد و در همین راستا، شاعران زبان

قنبری و پسامدرن خواند. بررسی تطبیقی اشعار گریزترین شعرپردازان زبان ،حالعین 

نیسم را در اشعار قنبری مشخص سازی پسامدرتواند میزان تأثیرپذیری و بومیمی سیلیمن

گونه که در مقدمه اشاره نیست. همان یابیابهتطبیق و تش اًمقاله صرف ا هدف از اینامّ کند

در باب  تراست تا نگاهی ژرف نیازمند تحلیل و رویکرد نقادانهایران شد، شعر معاصر 

آثار در  پسامدرنهای شعر مؤلفهرو، ازاینگیرد. واننده قراردر اختیار خ معاصر اندیشة

و « نثر و روایت»مکتب شعر زبان،  منظر دو مفهوم کلیدی درقنبری و سیلیمن از 

    .شدبررسی خواهد  ،«روزمرگی»

 پیشینة تحقیق -1-1

البته است. نشده شعر پسامدرن ایران و آمریکا انجام به تحقیقی با رویکرد تطبیقی کنونتا

مدرنیسم پست»است. شاید بتوان مقالة قرار گرفتهبررسی تاحدی مورد شعر پسامدرن ایران 

استناد در قابل هایپژوهش  طاهری را یکی ازاهللترنوشتة قد (13۸4) «و شعر معاصر ایران
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به تحوالت شعر معاصر و اجتماعی البته طاهری با رویکردی تاریخی  این حوزه دانست.

به دو  نوگرایی راطاهری موجنگرد. های دهة هفتاد میایران از ظهور نوگرایان تا پسامدرن

د مقدم، هوشنگ محمّ های افراطی شاعرانی مانندِنوجوییکند: ابتدا بخش تقسیم می

علی باباچاهی، رزا  رضا براهنی، ،دهة هفتادایرانی، احمدرضا احمدی و سپس موج دوم 

( نوشتة قدسیه 1393« )شناسی شعر پسامدرن ایرانگفتمان» محمد آزرم و غیره.جمالی، 

های ، براهنی و جمالی را در چارچوب گفتماناشعار باباچاهی ،نیان و احمد خلیلیرضوا

دستغیب نیز  عبدالعلی کند.بررسی می« فرهنگی»و « اجتماعی-سیاسی»، «عقیدتی-فکری»

باب به مباحث و تعاریف کلی در  ،(13۸9« )مدرنیسم در شعرهای باباچاهیپست»در مقالة 

      پردازد. می پسامدرنیسم در اشعار باباچاهی

 ت تحقیقضرورت و اهمی -1-2

ای است تا مفاهیم و رویکردهای نقد مدرن و بینارشتهشدت نیازمند شعر پسامدرن ایران به

سریع و  ورانةافنّبا توجه به تغییرات رهایی یابد.  ،بردسر میخالء انتقادی که در آن بهاز 

توان نمیادبیات و شعر را  و تحوالت پیچیده در ادراک انسان،سابقه در عصر کنونی بی

با ترجمة پراکندة آثار  . قنبریتحلیل کرد های شناختی و پدیدارشناسانهز چالشمنفک ا

 Maxine) ، مکسین چرنوف(Adrienne Rich) آدرین ریچ مانندِ ،شعرای معاصر آمریکا

Chernoff)ِجیْ، جان ک (John Cage)ِر، پل هوو (Paul Hoover) دیوید آنیتن و 

(David Antin)، است وامدرن کامالً آشنا یدات شعر پستمهاست که با ثابت کرده 

رأی شعرشناسان، ن بهسیلیمطرحی نو دراندازد.  ،با این معماری جدید خواهدمی

از دهة پنجاه  را (Procedural) ترین آثار فراروندیترین و پیچیدهترین، برجستهرنگارنگ»

توان از نوادگان شعر زبان را می (Watkin, 2007: 509) «.استتاکنون منتشر کرده

یاد « فراروندی»عنوان شعر از آن به ،شناسی شعر پسامدرنواژهسنت دادائیسم دانست که در 

بارزترین ا امّ گیردبهره می (۵01همان:« )جراگراییها و واژگان موجود و ااز متن» وشود می

ت دادا و اتفاق و تصادف در سنّ»گرفتنش از تفاوت در فراروندی سیلیمن، فاصله

  رو، رویکرد او به زبان متفاوت و درخور توجه است.ازاین همان(« ).ئالیسم استرسور
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 ر پسامدرن قنبریشع -2

و جنگ  وهفتانقالب پنجاه. بود شعر فارسی در سالهبیست پایانی بر رکود ،شعر دهة هفتاد

بعد از این سال ،جریان اندیشگی»ا امّ بودلی برای نوآوری باقی نگذاشتهایران و عراق مجا

اش را واقع وجه مصرفیکند و درخود آغشته میها را بهیابد و رسانهمیهاست که رونق 

 همثابها را بهشدن، مرزک، تکنولوژی پیشرفته و موج جهانیدهد. افزار انفورماتیمی هتوسع

: 13۸9،زادهحسنقنبری و « )هم شکست و سیالیت جریان اندیشگی را تشدید کرد. موانع در

قیاس ماعی و فرهنگی در دهة هفتاد و در ساختاری، ذهنی، اجتشیب تند تغییرات  (29-33

در ا امّ یابدها و ارکان ادبیات نمود میلفهدر اضمحالل مؤ ،های پنجاه و شصتبا دهه

ایران و جهان،  اندیشةبدون آگاهی از نقشة شعر و  ،شاعران بسیاریهای اخیر، سال

 ساالری درمردم. گویی اندنندگان دادهاخورد خو نام شعر پسامدرن بههایشان را بهنوشته

 Marcel)  و سخیف که در آثار مارسل دوشانریختن دیوار بین هنر واالادبیات و فرو

Duchamp) ّاست. هنر پسامدرن در ایران بوده ی یافت، تنها رهیافتو جان کیج تجل 

حبیبی،  فر، رویا تفتی، عباسهوشیار انصاریدر آثار شاگردان رضا براهنی از جمله 

الح، علی عبدالرضایی، مهرداد ف از جمله ،دیگر معاصرانو  شمس آقاجانی، رزا جمالی

رخاندن چرخ شعر با اتکا جمله چگرایی ازتهنوز آثار سنّ ،رضا چایچی و حافظ موسوی

بازی با فرم  و شودمیهای الوان و متغیر دیدهنگاه نبودفضاهای ذهنی و ساختاری بسته،  به

 به شعر احساسی و (E. E. Cummings) ای کامینگزای مانندِ ،ن آوانگاردشاعراسبک  به

از  های قنبری حاکیترجمها امّ استنبستهرخت بر شانهنوز از شعر هاسبک رمانتیک

آنتولوژی شعر پستویژه پساساختارگرایی است: ترجمة بهاش نسبت به نقد ادبی، آگاهی

 و( Allen Ginsberg) آلن گینزبرگ ، اشعارزوزه و اشعار دیگر پل هوور ،مدرن آمریکا

رو، آثارش به شعر ازاین (.Julia Kristeva) ژولیا کریستوا «انقالب زبان شاعرانه»

 دهد.نشان می قرابت خاصی ،«شعر زبان»ژه مکتب ویبه و پسامدرن آمریکا

 سیلیمن و شعر زبان -3

که در اواخر دهة شصت و اوایل دهة هفتاد میالدی پا به عرصة  آمریکا« شعر زبان»مکتب 

از شعر پسامدرن پس  تن رو نهاد، جانی تازه بود که بهشعرپردازی تجربی و پیش
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در  رکابانشو سایر هم (Charles Olson)چارلز اولسون  نگاریساختارگرایی و تاریخپسا

هستة اولیة شعرای زبان  .شددمیده (Black Mountain College) کالج بلک مانتن

 Charles) ، چارلز برنستین(Bruce Andrews) وزمتشکل بود از بروس اندر

Bernstein)ن، لین هجینیان، ران سیلیم (Lyn Hejinianو ) باب پرلمن (Bob 

Perelman) .محورشان را وامدار شعرهای گرترود این شاعران، رویکرد نوگرایانه و زبان

در دهة سی  (Louis Zukofsky) س زوکوفسکیو لویی (Gertrude Stein) استاین

 ,Silliman, Harryman)« محور و احساسیهنجارهای شخصیت»دانند که  بر می

et.al,1988:261) نسیسکو فرابه سان پس از هجرت اعضای گروهکشیدند.  بطالن خط

تبیین اهداف و رویکردشان به  برایمتعدد  هایبیانیهها و های هفتاد و هشتاد، مقالهدر دهه

 ،و بلک مانتن (Beat Poets) بیت وخیز پسامدرنیسم در آثار شاعرانفتپس از ا شعر

  .منتشر کردند

 شاعران زبان است.ش بنا شدهریزبرون شاعر با تمام احساساتِبر نفی وجود  ،شعر زبان

یرپا تی دسنّ از ،هشتاد آمریکاهای هفتاد و رسیده در دههچاپر بهشع هایبررسی مجموعه با

نگاهی روایی و گفتمانی، محصور در : »دندهخبر میو سرسخت در این صنعت شعری 

زند. شاعر در این گوشة تنهایی، به انجام فرد دم میهای منحصربپیرنگی خاص که از تجربه

در گر ذهنیت آمریکایی معمول مشغولی، تداعیکاری خاص مشغول است. این انزوا و دل

برانگیز قصد و ایدئولوژی، انکار تأملایدئولوژی بی»چنین  (264:همان« ).شعر معاصر است

به  گنجاند تامی)همان( را توأمان در ظرف متن  «ینشینگرایی و عزلتفردیتو ت است نیّ

شود. در این افتاده و احساسی تبدیل میپاای پیشا لحظة اعتال به تجربهامّ دست یابد اعتال

نمایاند. م رخ میکّطلب و متحشتن در پس صدایی منیّتلت، نوعی خاص از تجربة خویحا

. اندو آشفته دلزده ،از سوزوگدازش اش بر متن،رواییاز این صدا، از فرمان شاعران زبان

گاه با لحنی بیوکند و گاهحکومت می آمریکا این صدا سالیان سال است که بر شعر

 گیرد.خود میبه( 26۵همان:« )تمثیل اجتماعی»قالب  ،«ملودراماتیک»
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 قنبری و سیلیمن شعربررسی تطبیقی  -4

 : جملة جدید، روایترنثگانة شعر، سه -4-1

، سیلیمن در آثار شاعران بلک مانتین پسامدرنیسمل اوّبحران شعر آمریکا پس از افول موج 

. یاری جوید« نثر»و « روایت» از آورد ووعی متفاوت از شعرپردازی روی به ن هرا بر آن داشت

هیچ کمکی به تحول در نوع و « ر آزادشع»ورود نثر به شعر در قالب که قاطعانه باور دارد  او

، محاکات، سازمندی، قصدمندی»بر  است. شعر آزاد با تکیهمفهوم شعر نکرده

مانتیسیسم ربار هنوز گویی  ،(Watkin, 2007:505)« تقریر و فرانمود خودانگیختگی،

 «جملة جدید»اند. شدهحاشیه راندهت که وزن و قافیه بهکشد، با این تفاودوش می را به

(New Sentence)  چانتینگکه سیلیمن در مجموعه اشعار (Tjanting) (19۸1 معرفی )

هر جملة جدید، ست. برای مقابله با این مشکل ا وابزار نوین شعر پسامدرن ا ،کندمی

ندارد.  ارتباطبه جمالت قبل و بعدش لّی لحاظ زمانی و عِاز واحدی مستقل است که 

راک و در اد خورد. ایجاد گسستف رقم میتنها در غالب پاراگرا ،ت هر جملههویّ

ابتکار و خالقیت » اصلی در بوطیقای او، ن است. نکتةنوشتار، غایت اصلی سیلیم

کردن خواننده در این ( و سهیمAji, 2005:86« )بازچینش» نیست، بلکه« نتیکیمانئور

اش، از کاروان هر جمله با وجود شفافیت ساختار نحوی ،در این سبک فرایند است.

های با واسازی تقابلسیلیمن  گیرد.و روایت نطفه نمی ماندبازمی شجمالت قبل و بعد

خلق را  ، متاشعرهاییگفتمان شعریجمله و سطر در  دوگانة نثر و نظم، جمله و پاراگراف،

 د. که تنها بر روند نگارش داللت دارکند می

است: توالی و تسلسل ترین اصل زبان بنا نهاده شدهیدیبر کل ،«جملة جدید»تکنیک 

ن آگاهانه منطق پیوست را و نظم یکسان است. سیلیم نثر جمالت، گویی جوهرِکلمات و 

را چنین بیان « جملة جدید»های ویژگی دهد ومورد تردید قرار می در زبان شعر و نثر

میت است، نه . پاراگراف، واحد ک2َ دهد؛. پاراگراف، جمالت را سازمان می1» کند:می

 (Silliman, 1986: 574)« گیری است.واحد اندازه ،. طول جمله3 منطق و مجادله؛

پروراند و با می واسازی روایت خطین نظریة شعرش را در بستر ترتیب، سیلیمبدین

نوشتارش را در قالب « و آشفتگی در منطق خطیّت (Non-sequiturs) آمد منطقیناپی»



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 249                                  1397، پاییز و زمستان 19، شمارة 10نشریّة ادبیّات تطبیقی، سال                                         

، 1 ،1 ،2 ،3 ،۵ ،۸ ،13 ،21) (Fibonacci Number Series) فیبوناچی دنبالة»ریاضی و 

.. »).(Aji, 2005: 88) عنوان افزایش تدریجی، صفر به دهد. در این منطقِمی یجا

 خاستگاه، محل زایش و پیدایش خطیّت است، با این تفاوت که با درآمیختن در اعداد پیش

و ظهور یک  ماند. حلول صفر در یکود باقی میقوت خرو، هویت اعداد پیشین همچنان به

بستان وحاکی از آن است که در منطق خطی، در روایت خط و خط روایی، در بده ،در دو

کند. در این بازی بین مین و متأخرین همواره خودنمایی میبین علت و معلول، ردپای متقدّ

 یابد. سازمان می اعداد و زبان، نثر و نظم، هر پاراگراف از ترکیب جمالت جدید و تکراری

 خورد:چشم میسیلیمن به «چانتینگ»های جملة جدید در کتاب یکی از بارزترین نمونه

 نه.این »

 پس چی؟

 دوباره و دوباره شروع کردم. این نه.

ند که اقدری ملتهببهکباب  دستم از بریدن گوشتِ های کفماهیچه»هفتة پیش نوشتم 

ز . البم شکاف خورد که چی؟ امروز صبحْ خوب«. دست بگیرمبهتوانم خودکار سختی میبه

ای گونهاتاق زرد را به ،نور خاکستری روز کنم.وباره شروع میدربارة به درون که. دوباره و د

 کند. این نه. روغن داغ روی گاز ریخته بود. آور پر میلمال

 ملتهب قدری از بریدن گوشتت شستم بهماهیچة انتهایی انگش»آن هم نه. هفتة پیش نوشتم 

یکنم؟ امروز صبح لبم نرم و بنشد. پس چی؟ شروع می«. شودمیاست که فکر کردم منقبض 

  (Silliman, 1981: 16) «ریخت است. بیرون روی صندلی کهنه نشستم.

شدن بر یک موضوع زدنش برای متمرکزوپا، دستتالشش برای نوشتن شعر نسیلیم

بریدن )»از این فعل  حاصل یهای معناو تداعی شگرفتندستقلم به)چه موضوعی؟(، 

برای یافتن موضوع و احساس واحد  . او تقالیشکندرا به شعر تبدیل می «(گوشت کباب

 ،شعر لحظة نگارشِ ک به بازروایتِبا تمسّ گرداند وبه شعر برمی را )دو رکن شعر سنتی(

آفتی است که  باور دارد تفکر خطی در شعر ، چراکهکند رد نهاد شعر را بازنگریقصد دا

و  استنیز سایه انداخته تنها بر نثر بلکه بر نظمت نهکن شود، گویی طلسم خطیّباید ریشه

ن شعرش را به نثر و بازروایت سیلیمگونه است که شاعر باید از بندش رهایی یابد. این



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آمریکا و ایران پسامدرن شعر هایمؤلفه تطبیقی بررسی                         2۵0

نه بازخوانی کند. در این سیاق، تناقضی آزاردهنده کند تا بتواند هر دو را از کُش میمنقّ

ا وجود خیزش وار، بو ریاضی مندکند: متن با وجود حرکت نظاممیذهن خواننده را آشفته 

راهی  اکند، گویی محتوگام، هیچ معنا و ساختاری را در ذهن تداعی نمیبهجلو و گامروبه

هایی از زندگی برگورغم شاخیابد. علینمیاین نظام و سازه از برای درز به بیرون 

درخت حیات و  و بریدن گوشت، کردنجمله تصویر مبهم کباباز ،نشخصی سیلیم

ت دساش را درزندگی «مادة خام»وید، گویی متن تنها راش از دل شعر نمیزنجیرة زندگی

 دهد. گیرد و بدان قوام نمیمی

نثر  ،ششعراست. نویسی آشنا و پاراگراف زبانشاعران  «جدید جملة»ساختار  باقنبری 

گیرد و روایتش به نثر میسخره  وایت را بهشعرش، ر شعر را. شکند و نثررا منقطع می

 کتاباز قنبری در ضمیمة یازدهم  گذرد.زند و نثرش، نگران از کنار شعر میریشخند می

شابه و جمالت طوالنی م نویسیبه پاراگراف (13۸1وقت )و ضمائم پاره رؤیانامه )به/از( 

فیبوناچی را و دنبالة ایش تدریجی جمالت با این تفاوت که افز آورد،ن روی میسیلیم

  :بنددکار نمیبه
آشیل پاهای  های قانونی برا در خیابان شناسهامّ شود دستی را حواله کرداز آپارتمان نمی»

ها هم سری بزنی به رند که باید به ویترین کتابفروشیها چنان متغیکند و قیافهمیتو حکم 

ر ای بآبی نیزه ةزمین ی دردر آن وقت حتّ/ تومان 37۵0ها/ چاپ دهم/ شناسی رنگروان

حماسه شود در فهرستیابی یک لحظه مینی و درمیکپهلوان اژدهاکش میدان پرتاب می

 .نام کردها ثبت

رو کنار آمدیم ها با پیادهسیمرغ ما از تعدد اشاره ةشود به آشیانکه منتهی می بانیخیا در

گویند گلوگیر نیست فقط من شبیه فرشاد به من آهسته نرفتم و اداره همچنان که می[ ]...

های ، همچنین دستم پرتاب کنم  من بهترماتاق ةخطور نکرده که تقویم را به گوشفکرم 

ستون کوتاهی  ، درگذرنامه، در سفارت دانمارک ةهای من در ادار، این دستبهتری دارم

دادند و من خوشم آمد و نشان خودشان را  ،قبر مادرم ریختم برمی در روزنامه و خاک که

  (1-16سطرهای : 13۸1)قنبری،  .«ها حرام نیستخوشی

مش همچنان روح شعر زع مقابل طلسم خطیّت که به ،قنبری با تثلیث شعر، نثر و روایت

ابتدا نیاز، عادت و طمع خواننده را  اوگانه، ایستد. در این سهتسخیر دارد، میپسامدرن را در
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کند. شدت سرکوب میبه ،پذیرد و سپسداری با آغوش باز میروایتپذیری و به روایت

و  دهدقرار می و اجتنابشان از یکدیگر جمالت دیگر «همنشینی»هر جمله را در  قنبری

 نیست؛ زبان ادبی موجود بندی مطلقِنام صورتچیزی به»گونه است که در شعرش ینا

« رافیا، فلسفه، تاریخ، ریاضی و غیره.تواند وارد شعر]ش[ بشود؛ جغای مییعنی هر زمینه

باشد و  شعر نباید جوالنگاه خطوط روایی (26-2۵: سطرهای 1391 ،آوریشمسقنبری و )

 که داندمیخوبی به تند. او نیزنامه در شعرش میخودزندگی ،نیز مانند سیلیمن قنبرینیست. 

هوای واز حال ،اشهای زندگیشرحهاهد از شرحهخواش سرسختانه میخواننده

 ،ها«سیمرغ» های تاریخ،از بریده شد،می رد « کتابفروشی»از که  و روزی ش«آپارتمان»

غایت هدفمند و ، داستانی بههای مختلفهای فرهنگ، از ناگفتهها«اژدهاکش»و « پهلوانان»

ل کند و از این تاریخ و فرهنگ خود را نیز مسجّ اش زندگی،سطهوادار بسازد و بهنتیجه

نوعی دیگر از ابزار » ، شعرسیلیمن ی مشابهسبکبهو قنبری برای خاطر شود. بابت آسوده

 ،شاعر هر بارهایی خاص در متن که تکرار است؛ رخداد مکرر عبارت چینش، بازچینش و

جا که زمینه هرگز ثابت نیست، این ابزار، پویایی معنا را دهد. ازآنتغییر می را شانزمینهپیش

 (Perelman, 1985: 237)« دوباره است.کند. هر بار تکرار، شروعی خاطرنشان می

 ریزد. میمه، تاریخ، روایت، نثر و شعر فرونانامه، زندگیجاست که مرز بین خودزندگیاین

سوی چندآوایی و گسیل به حال در و قنبری، شعر را برساختی مرکبن و یلیمس

را انگارند. آنها زبان تکثرگرایی در سطوح مختلف ادراکی، فرهنگی و اجتماعی می

دانند. نیاز به یم ی متعددهابا ابژه« من»تالقی  داد چندگانگی، ناهمگونی، دگردیسی وبرون

بازار ادراکی و شناختی که در آن امر شخصی و کردن این آشفتهانسجام و یکدست

 شودمنجر میبه این ، دهدبه امر اجتماعی و اجتماع و بالعکس تغییر ماهیت می ،خصیتش

 ،قنبری نیز مانند سیلیمنجوی روایت باشند. و، )نا(آگاهانه در جستاششاعر و خواننده که

بازار چاپ و  مانند و اجتماعی «قبر مادر»زیارت  مانندِ ،کران رخدادهای فردیرا در بی شعر

 داندخوبی میبهد و کنزبانی و غیرزبانی ترسیم میهای پدیده ،در ایرانکتاب  نشر

 ون با حالجی همین نیاز مشترک، سیلیم. است ساختن این ملغماش تشنة همگونخواننده

با  آنها د.نفروغ کنبی خوانندگانشان را در خود و شعلة این تمنا د تاننویسمی قنبری شعر
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ت کامل و تکرارشونده، با افزایش تدریجی خطوط و ، با جمالانساختار نثروارش

ثابت  ت صداییی از سنّمشکلی که هر نویسنده پس از رها»سازند: چالش می هاپاراگراف

. بدون شخصیت، روایت و بردن متن استپیش چگونگی ،شودگریبان میبهدست با آن

راند جلو میبند بعدی را بهراگراف بعدی و یا عدی، جملة بعدی، پابحث، نیرویی که خط بَ

 Silliman and)« بندی، توجیه وجود واژگان چیست؟چیست؟ بدون ترکیب

Blumenreich, 1989: 34) 

های زبانی آورد. گسستا قنبری کمتر از سیلیمن به متاشعر و شعر فراروندی روی میامّ 

 او به میانگیلحظة پیدایش شعر کند. را تسلیم  قدر که متنشنه آنبرای او اهمیت دارد ولی 

زمینة ایماژهای ورورفته را در پسخاطرات رنگ دهدمی ا ترجیحامّ قائل است نثر و نظم

گذرنامه و ) از مجله مهاجرت و اژدهاکشی(، اجتماعی «سیمرغ»فرهنگی و اساطیری )

قنبری در شعر ( بچیند. قبر مادر ،تقویم ،شخصی )فرشاد (، چاپ کتاب ودانمارک سفارت

دهد و بیشتر از خود بروز می های زبانیاز نوگرایی در بازی درجة کمتری مقایسه با سیلیمن

 دهد. دل تأثیرات اجتماعی قرار میاش را در از سیلیمن قطعات زندگی

عبدالحمید همین کافه تریای »ست: خوبی هویدال بهوّدر ضمیمة ا ،این رویکرد قنبری

 –نرسیده به راه  –روی باد روبه –نخل و غروب خیابان ساحلی  رو عصر/ عبدالحمیدِهروب

دهد/ پاسپورت خیس تو را/ با کشتیِ گذر نمیتو را نامه / عبدالحمید!/]...[ هایمجنب/ شانه

: 13۸1« )های مادر در حوض ظهر/ و در گردابی چنین هایل عبدالحمید!دستسندبادِ 

اجتماعی )مهاجرت(  نقد با هنامخودزندگی نویسی وخاطره جا نیز تلفیقاین (1۵-1سطرهای

تصاویری پراکنده  کنار را در اهل اهواز «عبدالحمیدِ»از  . قنبری خاطراتی مبهماست برجسته

های موقتی و موقعیت هاست؛موقعیت کشیدنچالششعر، به ، چراکهدهدقرار میاز مادرش 

و  هاتصادف ها،انتهای زمینهرون ماتریکس بید قنبری و تصاویر ذهنی تمام مشاهدات. میرا

 .یابداهمیت دوچندان می ،تجربة تجربه رو،ازاین و گیردشکل می عوامل اجتماعی

 حماسة روزمرگی -4-2

ای هیچ داده»اند؛ ثبت لحظاتی از زندگی که نامیده شده «حماسة روزمرگی»اشعار سیلیمن 

« .کنیمعبور از خیابان به آنها فکر میهایی که با هر بار در گردش نیست، تصمیم
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(Epstein, 2010: 737)د؛نگیرجان می در شعرش یاطالعاتو درخالءداده . لحظات بی 

 به و «تمایز، برتر، تخصصی و ساختارمندندهای مجامانده از تمام فعالیتبقایای به»آنها 

 در این حماسه ،(Henri Lefebvre) سیاقی مشابه ویلیام کارلوس ویلیامز و آنری لوفبر

پس برخالف رأی  (8-737)همان:  «.شدتجربه واالتر خواهدتر باشد، هرچه حیات نازل»

تعهد  بدونکاریکاتور شعر خالق، »برخی منتقدان که شعر سیلیمن و سایر شعرای زبان را 

زدگی زندگی روزمره به سیاست ،اشبا تمام وجود شعری اوبینند، می( 741)همان:« سیاسی

 باور دارد.

و تغییر « استعارة تحول» العاده در روزمرگی نیست؛امر خارقدنبال کشف به قنبری نیز

ای زندگی روزانه به چیزی ماورایی در بوطیقای او جایی ندارد. قرار نیست جرقه

های اش از پس الیهشناختینظام روزمرگی را منقلب کند و ابعاد زیبایی ،غیرمنتظره

برای زندگی روزمره قائل  یآالیشگر شود. او چنین ظاهر معصومانه و بیهتکرارشونده جلو

ترین لحظات و گرایی در خصوصیداری، ایدئولوژی و مصرفنیست؛ نظام سرمایه

شعر  ،پس در نگاه قنبریاست. یشه دواندهرخنه کرده و ر ،ترین حاالت و عاداتشخصی

تواند باشد و این عین ها و مشوشات روزمرگی نمیچیزی جز بازنمایی تأثیرات، دغدغه

شنبه/ ماهی از دست تو » نویسد:. او در ضمیمة سوم چنین میزدگی در ادبیات استسیاست

نینه و سنگین/ این مأکمی با ط ستی نشستگانیم/ آهنگْباشم که نلغزم/ اشاره/ بر آخرین شَ

کمی  / آهنگْاز چهارشنبه گذشت/ پنجشنبه/ در هر قدم سر به باال یا دست کسی اهواز پَر

/ )نه این جمله نباشد(/ در - شنبهسه - گاه معشوق در پاگرد سومنینه و سنگین/ قبلهبا طمأ

/ یکشنبه/ یننینه و سنگکمی با طمأ شنبه/ آهنگْگاه معشوق مگر سهوسومین پاگرد/ قبلهسی

گیرد و بلوری سخره مینامه و تاریخ را به، خودزندگیقنبری (1-1۵: سطرهای 13۸1]...[.« )

بودن شعر باید چیند تا نشان دهد سیاسیار هم میررخدادها را در کنبَها و اَموقعیتاز خرده

گذرد. قنبری عبور کند؛ روزمرگی که از دل روزهای وارونه می از مجرای روزمرگی

زدایی برداشته باشد؛ راه آشناییتا شاید قدمی در  بردمینام  روزهای هفته را از انتها به ابتدا

ند معشوقش را از نو برانداز کند، گویی همین تغییر شاید با همین زدایش روزمرگی بتوا

 در دلش برپا کند. تواند انقالبی ساده، می نگرشِ
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 شدن خاطراتصنعتی -4-2-1
است. در صنعت خاطرات و خاطرات  مدلول مستقیم روزمرگی ،شدن خاطراتصنعتی

وار بدون هیچ ، پیاپی و مسلسلفکرها، هاها، توهم، یادها، هذیانتصویرها، صداها صنعتی،

ادبی شعر در ابتدا بر نوع شوند. صف میدادن و سنجیدن بهی اندیشیدن، تمییزفرصتی برا

 ها بود، باپایة انفصال از نثر و زبان محاوره شکل گرفت. شعر نوعی عداوت با روزمرگی

رجعت شعر پسامدرن به نثر،  که ا سیلیمن باور داردامّ هاتنزل و فروکش معنویات و ارزش

ی، نظام محاوره و روزمرگی، به تسلسل زنجیروار جمالت، نشان از تأثیر زهرآلود ابزارگرای

کارگری، تجمیع و انباشت کاالها و عالئم انحصاری در جامعة پسامدرن است. آمریکای 

در معرض نشانگان و کدهای کاالوار قرار دارد؛ زنجیرة  ،از دوران مدرن بیشتر ،کنونی

ادراک  است.ههویت انسان را تغییر داد ،کنندة کاالهاو توالی دیوانه انتها شده، بیمصرف

عالمت »در شعر  شود. اونشانه روی نشانه، ابژه روی ابژه انباشت می است؛شده ایزنجیره

شکل  به آشکارترینرا  خاطرات شدنو صنعتی روزمرگی مفهوم( 1993)( Ⓡ« )انحصاری

  کند:عملیاتی می ممکن

 لمس کن. مرا  اول»

 بود. مردی جوان اهل نانتاکت

 راننده(.شعر تمرین است )گوشة پیشانی در آینة 

 خواهم نشست و برای خودم نردبانی خواهم نوشت.

 . رؤیاآلود است یا خاطرة گل رؤیاآیا 

 نرم. های بلندِساقهرقصد، بندی بین سطرها میترکیب

 بخار کوهی از مدفوع اسب در باران.

 . ()استفراغ در اسطبل اوکیاولین خرید، بهترین خرید 

 «کار نیستم.محافظه» دان کویل:

 است. ظرفیتنمایش  ،در فراغتلذت 

 دادن روی صندلی چرمی در یک روز سرد.برهنه، لم

  (Silliman, 1993: 166) ، لوسی و دسی ریکی نامیده شد.لوسی چه معنی دارد
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، نوعی نظام کارگری را بهتولید زبانیخطانداختن راهبهو  با توالی خطوط سیلیمن

صف نشاندن زبان.  خط کردن و دربه تولید و مصرف،وعی فشار برای د، نکشتصویر می

 «مردی جوان اهل نانتاکت»تصویر . ستدر آمریکا بازتاب صنعت فرهنگ ،این رویکرد

(Nantucket)، نشانگان ای از ، آغازگر طیف گستردهای آرام در ماساچوستجزیره

های نگاه بارقه .یا گذشتة آمریکا است ها و تاریخ معاصرهاجر از فرهنگ، سینما، رسانهم

پراکنده شود؛ تصاویر در این شعر نیز دیده می ،نامه و روایتدوگانة سیلیمن به خودزندگی

 .O.Kآغل اوکی ) ،جا سفر کردهکه شاید سیلیمن به آن نانتاکتسواحل  از و مبهم

Corral1۸۸1ها در سال گاوچران و کشتار بین کشیترین تفنگ( در آریزونا که بزرگ 

ها کم )در آن سال لمعاون اوّ( Dan Quayle)سخنرانی دان کویل  اتفاق افتاد، جاآن

که سعی  19۸۸سال  در اوهایو صنایع فوالددر جمع کارگران  جورج بوش پدر وسال(سن

 سریاللوسی و ریکی ریکاردو دو شخصیت ، کار نشان دهدداشت خود را در سیاست کهنه

تا  19۵1 که از سال (I Love Lucy) «لوسی را دوست دارم» بسیار محبوبِ تلویزیونی

شد و تالش این زوج را برای ورود به عرصة بازیگری نشان در آمریکا پخش می 1960

چه کند، گویی هر آنعبور می های آمریکاسیلیمن از فیلتر رسانه خاطراتپس  .دادمی

  .گیرددر خاطره جای می شود،ای میرسانه

ذهن  نشده،پردازشکامل های العادة دریافت دادهو سرعت فوق هاتأثیر رسانهدلیل به

ها گنبرد؛ اشباح سرگردان تصاویر، تأثیرها، رسر میانسان پسامدرن در هذیان همیشگی به

 ند.زیت را پس می، منطق و علّشوند و حسابگریچشم ظاهر میپیش گاهوبیو صداها گاه

بخار کوهی از مدفوع اسب در » شعرش به فلسفةن از ذهن سیلیم اگر پس نباید تعجب کرد

« اوکی( آغل)استفراغ در اولین خرید، بهترین خرید » ر بعد،در سطشود. میمعطوف « باران

هشعاری تبلیغاتی که البته با ردپای خاطر خوبی مشاهده کرد؛بهتوان صنعت خاطرات را می

 کشتار واقعة تاریخی از این محل تاریخی و یا آغل )بازدید سیلیمنای مبهم از روزی در 

دان با ایماژ و صدای  ر بعد، تصویر آغلدر سط است.هم آمیخته شده در ؟(1۸۸1 سال

: تاریخ استنیافتنی نی، نگاه تاریخی دستدر عصر کنوخورد. برهم میدوباره کوایل 

بدون ؟ آغلشده؟ یا روزی در اینهچیست؟ سخنرانی سیاستمداران؟ رخدادهای رسا
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شود. امر ت انسان معاصر ناممکن می، تاریخیّسرگیجة فنّاوریرسانه و آور تهوعخوراک 

بسط  گریترین لحظات زندگی تا سطح کالن رسانهخصوصیو ترین تاریخی از شخصی

  ند. کپیدا می

یاد  ی«گراف-بیو-اتو» از وقتو ضمائم پاره رؤیاکتاب نامه )به/از( مقدمة  قنبری در

مایة دسترا اش های روزمرگیتکهتکهغریب، وعجیب دستاوردهای جایبه او .کندمی

دار و ، زاویه«اریب»باید نگاهی که  کندخاطرنشان می ،از همان ابتدا و دهدمی شعرش قرار

عناصر »که شاعری است  ،قنبریداشت.  و ادبیات روزمرگی نویسیحالحمتفاوت به شر

اش را در دورترین جای گیرد و فضای شعریبازی مییندی نامتعارف بهفراناهمگون را در 

مانند نیز  او (12-02: سطرهای 1391، نوریقنبری و ) «.دهدممکن به مخاطب نشان می

روند  نامحسوس اما دائمی و تأثیرگذار درای و حاشیه هایدنبال جریان به ،سیلیمن

 :آورداز همان ابتدا در کتاب شعرش به صنعت خاطره روی می و سازی استتهویّ
 صدا درآورده ام در را بعراقی ةهمسای»

  عراقی سرباز نیست ةاین همسای

  و شکر و کمی پودر کاستارد ما هم که با شیر و

 چسبیدو خالصه دسری که چه می

 (۵-1سطرهای : 13۸1)قنبری،  «دما ما که قند فراوانمان آرزو بو

طعنه از و بهگرداند چرخ خاطراتش را می، قنبری عراقگ ایران جن و ایدئولوژی زخمبا 

گوید، با جنگ از خودش می کند؛می خودروایی قنبری راند.سخن می دشیرینی و قن

از  تواندنمی ،تر استشان پررنگحال حضورزمان های گذشته که در بدون ابژه زیراکه

  .بگوید خودش

تسری  ها«رنگ» و« کلمات»به  های بعددر سطر ای،انتخاب آگاهانهچنین اختالط و 

 : یابدمی
 و با رنگ روغن»

 سوی افالکزدیم بهگی بال میبه دریوز
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ههای روشن را بکم رنگکنند و سپس کمهای زمینه را تیره انتخاب میدر رنگ روغن رنگ)

  شدم فشرده میه هایمان بهدندان (برندکار می

 لرزه افتادهایمان بهگونه

  کمر که که می لرزید وها و صندلی میز

 چرخیدمی

 موج کارونپدر با آبرنگِ موج ةحتی قاب مرد

پایان میهای تیره بهم با رنگکسپس کم و شوددر آبرنگ زمینه با رنگ روشن شروع می)

 د(رس

  کشیداهر) از/ به( گیسوی بلندش دست میخو

  (10-22: سطرهای 13۸1)قنبری،  «ددهانمان باز مانده بو

 تصاویر  ردپای تابلوی نقاشی رنگ روغن و خاطرات قنبری،تولید و خطدر صنعت 

گرا و معرض ذهن منطقبار در ینچند او متن شود.میختهآلود رقص با زخم جنگ آمیمه

متبلور  )همان جمالت درون پرانتز( کتابچة دستورالعمل نقاشیاستعارة  که در شهدفمند

بوی رنگ روغن و لیزی آبرنگ را در رقص دخترک  ،ذهن شاعرگیرد. قرار می ،شودمی

زند. های جنگ را ورق میسال ،های کارونجموکند و در موججو میوجنوبی جست

اطرات و در هزارتکة خها، کامالً آگاهانه برخالف سیالن ذهن مدرنیست ،نقنبری و سیلیم

شاید بتوان از تعبیر  ن است.شناسی ذهن پسامدر: این پدیدارشوندمیها غرق یادآوری

کلوزآپ و بازکاوی در »و تصاویر  هامدرنیست برای« منظرشات یا فراخنگتصاویر ال»

 استفاده کرد.  و سیلیمن قنبری ( برای اشعار7۸ :13۸۸، )شیری« اجزا و ابعاد

برداشت پردازی است. ، روایتزبانان شعر طور که در مقدمه اشاره شد، از ارکهمان

ر لحظه از الی هایی است که ههمان خاطرات و یادداری ،ن و قنبری از روایتسیلیم

البته  .آنِ واقعه را درک کرد اق، آنْتوان لحظة اتفهرگز نمیپس  د.ریزمی شانانگشتان

ا امّ وردیاد آروایات و خاطرات را به بود تا نقطة آغازهمواره در تالش خواهد انسان

امر دور  ها از اینبیشتر از مدرنیست پسامدرن را خیلی هنرمند ،شدن خاطراتصنعتی

وقفه در اند که ذهن بیمحصول و مدلول زیستن در دنیایی ابزاری خاطرات صنعتی .کندمی
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آیا گیرد. با این اوصاف، های فرهنگی و اجتماعی قرار میها و برانگیزشآماج شوک

 اوج و فرود برای شعر قائل شد؟ابتدا، نقطة عطف، توان می

سیلیمن  :وجود داردبه صنعت خاطرات ا تفاوتی آشکار بین نگرش سیلیمن و قنبری امّ

های برنامه گرایی آمریکاست. اشارات متعدد او بهمصرف بندة فرهنگ رسانه، کاال و

ت خاطرات را نشان کایی صنعنوع آمری ،، خرید و مایحتاج روزانهتلویزیونی، جراید

بیشتر به او نماید؛ تر میرنگو کاال کم هاا در اشعار قنبری، این هجمة رسانهامّ دهدمی

کهن تا جنگ  و ادبیات تمدن پردازد: از اساطیر،می در دنیای معاصر گذشتة ایراننمودهای 

نگاه  گویی در.« نستعلیقِ شیرخدا و رستم دستانم آرزوست خرچنگ قورباغه شد» :تحمیلی

در مقابل  ،های اساطیری و شاهکارهای ادبیخاطرات، هنوز شخصیتشدن صنعتی به قنبری

و اجتماعی  سیلیمن به رخدادهای سیاسی کنند. اگرعرض اندام می فنّاوریگری و رسانه

، قنبری کندنوشخوار می اها رماحصل رسانه ناچارو به کندچند دهة اخیر آمریکا اشاره می

و « رستم دستان»عراق به  دارد و از جنگ با و جهان گذشتة ایرانروی دل در گ

تر مراتب شخصیای بهرابطه ،رسد. او در مقایسه با سیلیمنمی «دن کیشوت»گری و «شوالیه»

   کند: برقرار میایران تر با تاریخ و اجتماع واسطهو بی

  برخاستیم»
  آنکه سرود ای ایران بخوانیمبی

  عالئمی بود با حروف ابجد درکتاب قانونو گریه از 

  کلید کلید درب زیر زمین

 را گم کرده بود معماهای ما

  بودپیش پریده ةدختر همسایه از انشای هفت

  ترین شوالیه بودمشجاع من که نسبتاً و

  (31-23: سطرهای 13۸1 )قنبری، «متلخ دن کیشوت گم شد ةدر زر

  معاصر دنیا و ایران، عام، اساطیر، رخدادهایهای فرهنگاز براده نگاری قنبریختاری

الگوهای ایرانی بارزتر از البته نقش کهن گیرد.و ناخودآگاهش شالوده میزندگی روزمره 

که باور دارد قنبری  ،در ضمیمة چهارمسیلیمن است. شعر وهای آمریکایی در الگکهن
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بر روی  «هاترین کفشهای کودکانهقدم»کنار را باید در « پانلی» تاریخ و جغرافیای

ی از تواند جزی، مینیمکساختمانی که هر روز از آن گذر می« پیلوتِ»ها یافت. خیابان

کهن آمده ز متون»گذار باشد: رثیالگوها تأو کهن «قالی سلیمان»بلندای پرواز تاریخ و به 

امروز کودکانه/ استها آمدهبر پانل جغرافیایش /زندمیو بر تخت طاووس تکیه / است

که / اندسلیمان چنان قرینه ةها بر قالیچو نقش/ کنندر میها از همین خیابان گذترین کفش

چه در آن (6-1سطرهای : 13۸1)قنبری،  .«بردبه آسمان هفتم می« پیلوت»فراش شما را از 

باید در قصة جوجه اردک  ریخ نیست؛ تاریخ راتا ،دهدچشم را خراش میروزنامة صبح 

 ،در نهایتالبته  یافت.هوگو  «تردامونگوژپشت »و یا  «هانس کریستین آندرسن» زشت

شدن قرار گرایی همواره در خطر عادیتجربه نویسی وتفاوتاین نوع از داند می قنبری

چراکه با شعر جهان آشنا شد و با تکیه بر نثر قرن  ،شاملو در دهة سی آوانگارد بود» دارد:

گرچه آوانگارد هم نهایتاً تسلیم  ]...[ اش را بنیان نهاد.هسوم و چهارم هجری جهان تاز

« .شودمیها نوشتهاتوبوس شود و شعر شاملو هم نهایتاً پشت کامیون ومصرف بورژوازی می

 (97-91: سطرهای 1391 ،آوریشمس و )قنبری

 گیرینتیجه -5

. شعر استهعلی قنبری و ران سیلیمن پرداختاشعار پسامدرن این مقاله به بررسی تطبیقی 

شة پسامدرن ایران که در دهة هفتاد شکل گرفت، تأثیراتی بنیادین از رویکردهای نقد و اندی

تب شعر اترین مکبرجستهیکی از  عنوانرا به «شعر زبان»ردپای  است. قنبریغرب پذیرفته

پردازی شعر را وارد عرصة روایت ،قنبری و سیلیمن دهد.در آثارش نشان می ،سامدرنپ

ی تجلّها سراییو حماسه کنند. برای خوانندة ایرانی، تالقی شعر و روایت در شاهنامهمی

به  را ایرانی قنبری همین نیاز و عادت خوانندةتی شاعرانه و شعری بس ارزشمند. سنّ ؛یابدمی

 روزمره، خاطرات و تصاویر پراکندة گیرد و از زندگیسخره میبه هاو حماسه هاابرروایت

 شعر و روایت، ، تالقیبرای خوانندة آمریکایی د.سنویشعر می آگاهخود)نا(برآمده از ذهن 

است و  (Beowulf) بیوولف و اودیسه ایلیاد،یادآور  ،پردازیروایتپردازی و حماسه

ها نیست. او بیشتر از اسیر اساطیر و حماسه ،قنبری سیلیمن مانندِ رو،ازاین نماید.بیگانه می

شدن ذهنش شکوه دارد. هر دو و از صنعتی پردازده دنیای پیرامون و معاصرش میبقنبری 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آمریکا و ایران پسامدرن شعر هایمؤلفه تطبیقی بررسی                         260

روی  نویسینامههای عمیق فرهنگی و اجتماعی، به خودزندگیشاعر، با وجود شکاف

 بن جا ازایت، نثر و نظم را یکرو یعنی بیات،شعری که سه عنصر حیاتی در ادبه  آورند،می

حماسی، تعلیمی، عاشقانه و انقالبی، به نوعی از  انواع از یرانشعر پسامدرن ا افکند.می

بیانگر  ،است. این درجه از گسست در زبان و معناروی آورده پاشیدهنویسی ازهمحالشرح

در چه در ایران و چه  ،معاصردر زندگی پریشانه و روان اورانهفنّ تغییرات سریع،

 .ستآمریکا
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