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 گفتارپیش

 
است  «کرگدنیسم»بخشی از کتاب  «؟مدرن چیستغزل پست» جستار

 رون به چاپ رسید.آخورشیدی توسط انتشارات  1398ر پاییز سال که د
غزل » مفهوم عبارتکه نآ با علم بهن موضوع و دلیل اهمیت باالی ایبه 

های اخیر در ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته که طی سال- «مدرنپست
بعضا نامتناسب و نادرست ی با تعبیرها ،ادبیات فارسی معاصر مادر  -است

ن شدم تا این جستار مهم را به صورت یک کتابچه آبر  ،گرددتفسیر می
 جلدی برای مطالعه عالقمندان منتشر سازم.تک

ترین ترین و جامعکامل ،روی شماستواکنون در پیشکتابی که هماین 
و تشریح اصول و  نآتاریخچه سیر تحول  ،مدرندر توضیح غزل پست اثر،

 . باشدمی ،این سبک از ادبیات وارداتی پارسی ارکان
پیشنهاد  ،کنندو عزیزانی که این اثر را مطالعه میدوستان تمام به 

 و مجموعه شامل توضیحات تکمیلیکه  نسخه کامل این مجموعه را ،شودمی
توسط  «کرگدنیسم»کتاب  عنوانتحت بوده و من مدرنهای پستغزل

 را تهیه کرده و مطالعه نمایند. رون منتشر شده استآانتشارات 
و  «کرگدنیسم»خرید تلفنی کتاب برای  ،هر کجای دنیا که هستیددر 
. تماس بگیرید 021 – 66962850با شماره  ،تانن درب منزلآتحویل 

 ،درس اینترنتی زیرآبه  ،این کتاب PDFبرای دریافت نسخه همچنین 
 :مراجعه کنید
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 چیست؟مدرن غزل پست

 
مدرن است. ای از هنر، فلسفه و اندیشة پستمدرن شاخهغزل پست

فکری/فلسفی است که در پی تحوالت اجتماعی و  مدرنیسم، جریانیپست
در دنیای چنان نفوذی رفته بهسیاسی در جهان معاصر، به وجود آمد و رفته

یکم بر پایة آن ساخته شد. وجدید دست یافت که بنیانِ تمدنِ قرنِ بیست
ها و نظمِ خشکِ مدرنیسم در یک کالم، اعتراضی علیه چهارچوبپست

ا بمدرن، در گام نخست بایستی مدرنیته است. بنابراین برای درک غزل پست
پس مدرنیته و س گرایی توسطِ مدرنیسم و ناکارآمدیِ چگونگیِ عبور از سنت

ها نیز، جنبشمدرنیسم آشنا شویم و الزمة شناخت این سلسلهپیداییِ پست
این  غازِ آآگاهی از تحوالِت اجتماعِی غرب طِی چند قرنِ اخیر است. لذا در 
های یانجستارِ آموزشیِ مهم، ابتدا به تاریخ اروپا و چگونگیِ تحوالت جر

 اندازیم.نگاهی میفکری در چند قرنِ اخیر، نیم
 

 از عصر رنسانس تا عصر الکترونیک
های بنیادین قرن چهاردهم میالدی را بایستی زماِن آغاز تغییر و تحول

های بزرگی در اندیشه و هنر و فلسفه جنبش دانست. این زمان، آغازِ در اروپا 
 «دوران رنسانس» است که تا سیصد سال به صورت پیوسته ادامه داشت و به

ها بود که زندگی در ، قرنمشهور گردید. تا پیش از آن «ییدوران نوزا» یا
محوریِت تماِم  1شد. کلیسا و کتاب مقدساروپا به صورت یکنواخت دنبال می

علوم و فنون و هنرها بودند و هرگونه شک و تردیدی در اصولی که روحانیونِ 
گردید. این فساد کردند، موجب شکنجه و حتی مرگ میمسیحی تبیین می

قی و سیاسی کلیسا، به همراه عواملی چون فئودالیسمِ غالب که موجِب اخال
مشکالِت زیادی در زندگِی اجتماعیِ مردم شده بود و همچنین استمرار 

مانده با دنیای گرا و عقبهای صلیبی که باعث آشناییِ اروپاییانِ واپسجنگ

                                                           
 گویند.، کتاب مقدس میبه مجموع دو کتاب عهد عتیق و عهد جدید مسیحیان -1
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تغییرِ  آرام آمادة خیزش وگردید، باعث شد تا غرْب آرام 1درخشاِن شرق
های ذخیره شده، سرانجام ها و انرژیهاین انگیز نگرش در زندگِی خود شود.

های عمیقی در ساز دگرگونیدر قرن چهاردهم میالدی فوران کرد و زمینه
 های بعدی گردید.شدن سرنوشتِ دنیا در قرنفکر و اندیشة غرب و دگرگون

ی نان و هنرمنداظهور دانشمندان و فیلسوفتحوالتِ عصر رنسانس، با 
ها و ها و کاردینالهای پاپشان دیگر نه به کلیسا و نطقهمراه بود که نگاه

 یونان و رومِ ها، بلکه به اروپای پیش از مسیحیت و دوراِن طالییِ اسقف
 رومِ هنرمندانِ این عصر، با دیدی نوین به یونان و منعکس بود. باستان

های فهفالسفه، با احیای فلس وق کردند ای خلالعادهباستان، آثارِ هنریِ فوق
های سازِ عصیانقدیم یونانی و قرار دادنِ آن در مقابل دینِ مسلط، زمینه

ه بها نهایتاً مردمی در مقابل ظلم و ستِم دستگاه کلیسا شدند. این جنبش
 گرایی و پایانِ تدریجِی عصرِ کلیسا منجر گشت.رشد ملی

ا آغاز و طولی نکشید که به سرتاسر نخستین تحوالت، در شماِل ایتالی
مداری آغاز ترتیب دورانِ خِرَدگرایی و انسانقارة اروپا کشیده شد. بدین

ها شد. اختراعِ باروت، گردید. منطق و ریاضیات، جایگزین اندرزهای دینِی پاپ
وجود آورد. نظریه ها بههم زد و انقالبی در شیوة جنگها را بهتوازنِ قدرت
زمین توسط کوپرنیک مطرح گردید و سپس با ساختِ تلسکوپ  کُروی بودن

دلیلِ اذعانِ کتاب مقدس به گالیله به اثبات رسید. تا پیش از آن به
. 2شدراندن از این موضوع، کفرگویی محسوب می بودن زمین، سخنمسطح

ترتیب با اثباِت گِردبودِن زمین، علِم فیزیک از الهیات منفک گشت. از بدین
گر رصد کردنِ ستارگان و ماه و مشتری توسط تلسکوپِ گالیله، سوی دی

موجب شد تا بشریت به حقارتِ خود در کائناتِ الیتناهی پی ببرد و این در 
 دانست.های کلیسا بود که انسان را محوِر آفرینش میتقابلِ با آموزه

                                                           
 مسلمانانی که تحت لوای خالفت عباسیان، وارث ساسانیان و تمدنِنویعنی تمدن ایرانیان و  -1

 .ایرانی بودند سالِکهن

ام که برخالف توضیح داده و دیگر صفحات( 59)پاورقی صفحه « اساطیر ایرانی»درکتاب  -2

اند، ایرانیان بنابر مندرجات کتاب بودن زمین واقف گشتههای اخیر به ُکرویاروپاییان که در سده

 ردبودن زمین آگاه بودند.اوستا، از هزاران سال پیش به گِ

 ، تهران: انتشارات آرون.(1397نی، بهمن انصاری ، )اساطیر ایرا
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میالدی توسطِ گوتنبرگ،  1450با اختراعِ دستگاهِ چاپ در سال 
عصر رنسانس به اوج خود رسید. این اختراع باعث شد تا  هایپیشرفت

ساِز رشِد سواِد شده، در تمام اروپا منتشر شود و زمینههای ترجمهکتاب
های بعدی گردد. درواقع صنعتِ جدیدِ های علمی در سالعمومی و پیشرفت

های چاپ، بذرِ دانش را در اروپا کاشت چرا که منجر به نشِر سریعِ کتاب
 قدیمِی یونانی و رومی )که موجب پیدایی جنبش اومانیسم و فلسفیِ
شده ترجمهگرایی در برابر الهیات کلیسا شده بود( و همینطور کتب تازهانسان

ساز آشنایی اروپاییان با به التین )که زمینه 1ایرانی/اسالمی از زبان عربی
 دستبهشناسی و ریاضیات گردید(، و دستعلومی چون پزشکی و ستاره

ترین آثار ها در سراسر اروپا گشت. برای نمونه، از مهمشدنِ گستردة آن
العادة بعدی های فوقساز پیشرفتایرانی/اسالمی که در اروپا ترجمه و زمینه

 هایکتاب و یاهواز مجوسی عباسبنیعل اثر یالملکطب گردید، کتاب
 بودند که نایسناب هر سه اثر المعارف بزرگ طب، و قانوندائرة ،یالحاو

ترجمه و پایه علم پزشکی نوین گردیدند و یا در ریاضیات،  نیو الت یبه عبر
وجود انقالبی در علوم محاسباتی به ،یخوارزم از جبر و مقابلهترجمة کتابِ 

 آورد. 
انگیزِ های شگفتدر کنار این رشدِ سریعِ علمی و فکری، پیشرفت

های جدید شد. از به یافتن سرزمیننیز منجر  2نمادریانوردی و کشفِ قطب
و  3کلمبتوسط کریستف 1492آن جمله میتوان از کشف قاره آمریکا در 

های قرن پیدا کردِن راه مستقیم دریایی از اروپا به هند در واپسین سال

                                                           
 زبانِ های نخستین هجری، ایرانی بودند اما به دلیل عربی بودنِ اکثر دانشمندان اسالمی در سده -1

های نوشته شده توسط ایرانیان تا قرن سه و کتاببیشتر خلفای عباسی، تقریبا  در دربار حکومت

 چهار هجری، به زبان عربی است.

 شد اما اروپاییان در عصر رنسانس با آن آشنا شدند.ها پیش در آسیا استفاده مینما از قرنقطب -2

جدید گردید. بعدها  ةساز حرکت بسیاری از دریانوردان اروپایی به سوی قارکشف آمریکا زمینه -3

ها و پوستان و تصاحب زمینافرادی نظیر کورتز و پیزارو در قرن شانزده با کشتار سرخ

ای به های افسانههای هنگفتی دست یافتند. این ثروت، به ثروتالتینشان در آمریکای طبیعیمعادن

ها در ساز مهاجرت بسیاری از اروپاییزمینهکردن زندگی اروپاییان، افزون بر تجمالتیاروپا رسید و 

 .که منجر به تغییرِ مسیرِ تاریخ شد های بعدی به آمریکا گردیدقرن
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امیدنیک توسط واسکودوگامای پرتقالی پانزدهم با دور زدِن آفریقا از راه دماغة
اول قرن شانزدهم توسط فردیناند دوِر دنیا در نیمه زودی نخستین سفرِ و به

شرقی آسیا و بسیاری سفرهای ماژالن و آشنایِی اروپاییان با جزایر جنوب
دنباِل این کشفیاِت جغرافیایی، سیل طال و ثروت و منابع دیگر نام برد که به
ر های جدید، توسط دریانوردان اروپایی به قاره سبز، سرازیمعدنی از سرزمین

 کلی دگرگون ساخت. شد و سبک زندگی اروپاییان را به
ولِ در بحثِ هنر، جریاِن هنر در عصر رنسانس، کامال از مسیرِ معم

وسویی دیگر، حرکت کرد. نتیجة آن نیز سمتتاریخِی خود خارج شده و به 
د. مدرن بود که در جای خود توضیح داده خواهد شپیدایی هنرِ مدرن و پست

 جسمةمون دوناتلو با خلق مجسمة داوود، میکل آنژ با ساختِ هنرمندانی چ
 ، ازسوگ مریم و داوینچی با خلق تابلوهای نقاشیِ شام آخر و مونالیزا

 د. ترین هنرمندان این عصر بودنشاخص
الهی، جای مشیتهمزمان در فلسفه، رنه دکارت با تکیه بر خِرَدگرایی به

های موثری برداشت. ت گامدر جهت شکسِت جزمیت و ترویجِ شّکاکی
ولی، هایی نظیر کمدی الهی از دانته و شهریار از ماکیاهمچنین نگارش کتاب

لق فکری اروپاییان را به کلی تغییر داد. در اسپانیا، سروانتس با خجهت
را به  های قرون وسطیهدفِ شوالیههای پوچ و بیبازیکیشوت، قهرماندون
های خود، گارش نمایشنامهن، شکسپیر با خند گرفت و در انگلستانریش

  انگیز نمود.سبک و سیاق نویسندگی را دچار تحولی شگفت
گیر و عظیم خود در علیهذا عصر رنسانس با تمام دستاوردهای چشم

قرن هفدهم به پایان رسید. این پایان، در اصل آغازی بود برای تحوالت بعدی 
در انگلستان و سپس « روشنگریعصر »دنبالِ رنسانس، در غرب. چرا که به

در سرتاسر دنیای غرب، گسترده شد. عصر  زودیدر فرانسه آغاز و به
های عظیم در هنر و فلسفه بود. فالسفة بزرگی چون روشنگری، عصر انقالب

ولتر، روسو، کانت و اسپینوزا در این دوره پرورش یافتند. همچنین هنرمندانی 
مدارانی نظیر توماس ون و سیاستچون گوته، دانشمندانی همچون نیوت

www.takbook.com
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. در یک جمله باید گفت که عصر 1جفرسون از بزرگان این عصر بودند
رنسانس، دوران شکفتن دانش، و عصر روشنگری آغازگر تفکر آزادی و 
آزاداندیشی در ذهن مردمان بود. بازماندة تفکراتِ قرون وسطایی در این عصر 

ِک مترقی و جدیدِ زندگِی خود خو کلی از بین رفت و غرب که با سبطوربه
خواهیِ گسترده و گرفته بود، اکنون آمادة برداشتنِ گامِ بعدی بود: دموکراسی

ها. نخستین رویدادها در شرط در همة زمینهوقیدهای بیدستیابی به آزادی
های جنبشفرانسه و  انقالبِ تحققِ نتیجة این خواسته، انقالبِ آمریکا،

  بود. التینآمریکای اروپاییِ  اجرنشینانِ ة مهطلباناستقالل
انجام رسیدِن اهداف و جاافتادنِ تفکراتِ دوم قرن هجدهم، با بهدر نیمة

ها، عصر روشنگری به پایان رسید و در خواهی در میان مردم و دولتآزادی
 ن شروعآغاز شد. انقالب صنعتی ابتدا در انگلستا« انقالب صنعتی»پی آن، 
متحده گسترش تاسیِس ایاالتدر سراسر اروپا و کشور تازه سرعتشد و به

و  سمکلی تغییر کرد و دیگر خبری از فئودالییافت. زندگی اجتماعی مردم به
ن داری و کشاورزی و مظاهرِ دنیای قدیم نبود. انقالب صنعتی در عیزمین

که رونِد پیشرفِت غرب را سرعت داد، اما آغازی بود بر بدبختی و آن
های بزرگ و پیشرفتِ وحشتناکِ صنعت، ماندگِی شرق. ایجاد کارخانهعقب

استعمار و  نیاز به مواد اولیه را چند برابر کرد و برای تامین این نیازها،
 د. رسی استثمارِ کشورهای آسیایی و آفریقایی توسط اروپاییان به اوج خود

ده از تحوالتِ سریعِ دنیا در جریاِن انقالب صنعتی و استفادة گستر
آالتِ صنعتی به جای نیروی انسانی، کارگران بسیاری را بیکار نمود و ماشین

فقر عمومی را افزایش داد. در نتیجه بسیاری از کارگرهای بیکارشدة اروپایی، 
زودی متحده مهاجرت کردند. بهبه امید دستیابی به زمین و شغل، به ایاالت
ز نیروی انسانی نیز گردید و با این سرزمیِن لبریز از منابع طبیعی، مملو ا

تازیِ جهانی، زمینه برای پیشرفِت سریع و یکهدرگیر شدن اروپا در دو جنگ
در قرن بیستم و « عصر الکترونیک»متحده آمریکا مهیا شد و سرانجام ایاالت

                                                           
 در  یو ادب یعلم ژورنالدستاوردهای علمی مهم در این عصر، بنیانگزاری نخستین  یکی از -1

که روند پیشرفت دانش بشری  میالدی بود 1665در سال  Journal des sçavansپاریس با نام 

 .انگیزی متحول ساختگونة شگفترا به
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، در این سرزمین آغاز گشت که تا امروز «عصر تکنولوژی»دنبال آن نیز به
 ادامه دارد.

 
 مدرنیسمگرایی تا مدرنیسم و پستاز سنت

صورت کلی و با نماد و تصویری از جامعة را اغلب به ییگراسنت
 یزمان ةلزوماً دور گرایی در شرق،گذارند. مقوله سنتنمایش میکشاورزی به

گیرد و تا همین امروز نیز بسیاری از کشورهای آسیایی و در برنمیرا  دقیقی
نیافته، التین، در شمار کشورهای توسعهکایآفریقایی و برخی از ملل آمری

اما در غرب و در معنای مصطلحِ  شوند.گرا محسوب میسنتگرا و نیمهسنت
گرایی به قرون وسطی اطالق شده و دامنه آن تا پایان عصر ادبی، سنت

گونه قلمداد کرد توان ایندر واقع می یابد.رنسانس )قرن هفدهم( امتداد می
گرایی در وشنگری در اواخر قرن هفدهم، پایان دوران سنتکه آغازِ عصر ر

 اروپا بود.
گرا دارای خصوصیاِت شناسی نوین، جوامعِ سنتدر تعریف جامعه

 میان یتعاون و همکارترینِ آن، نگاهِ عامة مردم به مشخصی هستند که مهم
ی برا جامعه یِعموم رفاهِ است. در این جوامع،  شاوندانیو خو خانواده یاعضا

گرا هستند و افراد، اهمیت چندانی ندارد. درواقع جوامعِ سنتی، بیشتر قوم
ها جهانی در میان آنوطنی و نگاهِ بلندمدتْ به پیشرفتِ جامعةایدة جهان
گرا، یکی آن است که های مهمِ جوامع سنتاز دیگر مشخصه شود.دیده نمی

مقهوِر آن  و عتیاز طب عنوان عنصری در دل طبیعت، بخشیبه یتبشر
گرا، بر دغدغة فکرِی ساکناِن جوامعِ سنتکه عمدهدیگر آن شود وشمرده می

گرفته و ایمان بر خِرَد، مبنای خرافات و اوراد و باور به ماوراءالطبیعه شکل
 ارجحیت دارد. 

در نقطة مقابل، عبارت مدرنیسم را معموال با تصویری از جامعة صنعتی، 
مدرن، اختالف  عصرِو پایانِ آغاز  در ارتباط باکنند. در غرب، معرفی می

های تاریخی، آغاز مدرنیسم را حال با توجه به دادهبا اینوجود دارد.  هایینظر
زمان با انقالب توان به صورت تقریبی در اواخر رنسانس، تعالی آن را هممی

 جهانی دوم در قرن بیستمصنعتی در قرن هجده و پایان آن را با پایان جنگ
 مرزبندی کرد. 
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درواقع مدرنیسم،  شکل گرفت. یانسان دِ رَخِ اساسِ مدرنیسم بر پایة
تجزیه و تحلیلِ مسائل، باعث  یو تالش برا یباوردرَخِسبکی از اندیشه است. 

گردید تا انساِن مدرن، جبرگرایی و رضایت به قضا و قدر را رها کرده و برای 
یابی به ِل خویش، در جهِت دستها، با تکیه بر هوش و عقعبور از بحران

 یمعنا در یفکر یانیجرهای اساسی، کوشش نماید. لذا مدرنیسم، حلراه
، برای خود یِتجرب هایاییو توان یانسان از دانش، فناور گیریِه و بهرهاستفاد

را  در غرب سمیمدرن شِ یدایپ باشد وبهبود و دگرگونیِ محیِط پیرامون می
گرایی و سلطة کلیسا دانست. با پیدایش و تواکنشی بر ضد سن بایستی

 که دکارتگیریِ این جنبش، مکتِب اومانیسم و سوژة انسانِ مدرن همه
دسته از باورهای سنتی گردید که تر آن را مطرح نمود، جایگزین آنپیش

حال به طور معمول، آغاِز شد. با اینمحوریتِ آن حولِ کلیسا خالصه می
کنند. یعنی با ارائة نظریاِت انقالبِی کانت تعریف میرسمِی عصرِ مدرنیته را 

مرور شدِن دانشِ جهانی، بهدرست از زمانی که پیشرفتِ فناوری و گسترده
زمان، های کهن را از جامعة غربی زدود. از اینخرافات و باور به افسانه

ها یتمحوری و باور به اندیشة قدرتمندِ انسانی، به وجهة اصلِی تمامِ فعالانسان
های جامعة مدرن ها تبدیل گردید و خَِردگرایی، کانون همة دغدغهو جنبش

 قرار گرفت.
بنیاِن فرهنگیِ جامعة  ،مدرنیسم ةفلسفبا قرارگرفتنِ انسان در کانوِن 

 دیگر اکتسابی بود نه الهامی و قتْیحقغربی نیز از ریشه دگرگون شد. اکنون 
و  شیاختراع و آزماکار و کوشش و پیشرفتِ بشر با  جامعة نوین دریافت که

ناسوت و  و زُهدگرایی. دنیکشاضتینه از راه ر دیآیبدست م یعلم تفکرِ
پایه  شت و سکوالریسم،ندا ییمدرن جا ةملکوت و جبروت در فلسفو الهوت 

، یمیبه ش یاگریمیک لِیتبد. جدید، تعیین گردید ةفلسف قلمروِو اساسِ 
 یجابه پزشک مراجعه بهشفاخانه و  یجابه مارستانیو ب کینیکل پیدایشِ

ترین محصوالتِ دنیای جدید و از مهم ،سیدعانو ساحر و جادوگر و
 مدرنیزاسیون شده بود. 

جدای از این موارد، با مدرنیسم، اقتصاد نیز متحول گردید. فئودالیسِم 
طور جدی، به عنوان بخشِ گذشته، جای خود را به اقتصاِد مدرن داد و زن به

مدرنیسم  نیز، هنر ةعرص دری از جامعه، وارد عرصة اقتصاد شد. حتی مهم
کوشید تماِم چه از گذشته باقی مانده بود، نمود و میشروع به تخطئة هرآن
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ذوق و استعدادهای بشری در عرصة هنر را با ابزار خِرَد، از نو بسازد. حاال 
 و کردمیرا رد  سمیرئال یِدئولوژیاحتی صراحت دیگر هنرِ نوین، به

چه که از جامعه دنیای مدرن، هرآن گرفت.میگرایی را پیشه مفهوم
گرای سابق برجای مانده بود را با نگاهی توام با استهزا و طنزی سنت
ناپذیر بود که عصر نگریست و سرانجام همین نگاهِ انعطافآمیز میسخره

 مدرنیته را به پایاِن خود نزدیک کرد. 
که در تعارض با اصوِل مدرنیته قرار داشت، به مدرنیسم با هرچیزی 

پرداخت. پیروان این مکتب، از همان آغاِز پیدایش، با تمام مبارزه می
ها که بسیاری از این سنتولو آن- یفرهنگ و یمذهب ،یاخالق یهاسنت

نکشید که  بر همین مبنا، طولی گالویز شدند. -توانست مفید باشدمی
ها آن بست رسیده است.جنبشِ فراگیر، به بن روشنفکران دریافتند این

جهانی را سوم و وقوع دو جنگگسترش فقِر جهانی، استعمار و استثمارِ جهان
دانستند. نیچه در انتقاد از مدرنیسم گرایِی افراطِی مدرنیسم میاز اثرات عقل

 بشر با تکیه بر خِرَدگراییِ پیشنهادیِ کانت، سایر احساسات و غرایزِ»نوشت: 
طبیعِی انسانی را نادیده گرفت و محصول این خِرَدگرایِی صرف و افراطی، 

اندیشمندان، در پِی  ترتیب، طولی نکشید کهبدین« جنگ بود و ویرانی و فقر.
  .کردندرا مطرح  سمیمدرنعصر پست عبور از مدرنیسم، آغازِ 

 یفراصنعت ةجامعرا با تصویری از  سمیمدرنپستدر تعریفِ ادبی، 
دوِم آن، گذارند. این مکتب در قرن بیستم آغاز شد و در نیمةمایش مینبه

گیر در واکنش به مدرنیسم عصیانی است همهاوج گرفت. دراصل، پست
است  یاگسترده تحوالتِ  رِیسمدرنیسم، مدرنیتة متعصب و کورکورانه. پست

 و فرهنگِ  اتیهنر، ادب ،یفلسفه، معمار به یانتقاد ینگرش صورتِ که به
است  گریدای مدرنیسم، مدرنیتهدر یک کالم، پست مدرنیسم شکل گرفت.

ها نگرشِ مدرنیستپست. افکندیمنو نظر یبا نگاه ة پیشین،تیکه به مدرن
بار در قباِل خودِ مدرنیسم گرایی را اینکننده و انتقادی مدرنیسم به سنتنفی

 .بردندکار به
ها یستنگونه که مدرت را آنها، نباید بشریمدرنیستبه اعتقاد پست

معتقد بودند، محدود به افکار و ابزارهای دوران مدرنیسم نمود، بلکه بایستی 
های ادوارِ گذشته و دوران باستان نیز استفاده کرد. از ویژگی

گذشته را همچون منابِع خامی  فرهنگ و معنویتِ هاتمدرنیسپست
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با  .را برداستفاده نهایِت مدرن،  بشرِ  رشدِ برایها که باید از آن ستنددانمی
مدرنیسم واروِن آرای مدرنیسم، در کنارِ پستهمین تفکر بود که 

ی نیز های غیرخرافِی بومرسوموها و آدابداشِت خِرَد، به برخی سنتگرامی
ها بر این باورند که انسانِ مدرن همچون اسالفِ مدرنیست. پستتوجه نمود

ها و معنویات رَد، نیازمندِ توجه به روح و سنتاش، در کنارِ عقل و خِسنتی
 .است

مراتبِ منظم و ترین مشخصة این مکتب، فقداِن هرگونه سلسلهمهم
یافته در نگرش به تماِم مکاتبِ فرهنگی و فکری و هنری و اصولِ سازمان

پیچیدِن مدرنیسم، جنبشی طوفانی برای درهمفلسفی است. بنابراین پست
ای است و به همین دلیل مکتبی شدهتعیینضباطِ ازپیشنوع نظم و انهر

 هاست.پیچیده و مملو از ابهامات و تناقض
مدرنیسم معتقد بودند که جوامعِ مدرِن صنعتی، از متولیان مکتب پست

تر، در زیر چادر کشی و استثماِر نوینِ اقشارِ ضعیفصنعت در جهِت بهره
کنند و خود مشغولِ فاده می، سواستهای تازهها و فناوریتکنولوژی

مدرنیسم برای داریِ نوین! باری پستاند: بردهگرایی و فراغت شدهمصرف
و ابهام  ت،یقطععدمِسختی نیافتاد. چنان بهایستادن در مقابل مدرنیسم، آن

مدرنیسمِ در مسیرِ »سرعت توانست مدرنیستی، بهچندوجهی بودنِ تفکرِ پست
 زانو درآورد! را به« قرار گرفتهافراط 

 یهاقالب شکستنِ توان از مدرنیسم میپست های اصلیِاز مشخصه
شناختی و چه در مباحث ادبی و فلسفی و ی؛ چه در رویکردهای جامعهطبقات
چه که با هر آن دنِ یکوبو درهم پایبندی به هر نوع فرم و ساختارعدم ،هنری

تغییر درآمده بود، و غیرقابل تکیه بر اصولِ قراردادی به صورتِ قوانینِ نانوشته
 . برد نام

قوانین و ساختارِ مشخص،  دلیل نداشتنِمدرن، بهمکتب پست طورکلیبه
حال نباید فراموش کرد که . با اینقابل درک هستندسختی بعضا به

مدرنیسم، همین انسجامِ پیچیده و منظم، در عیِن ترین نقطة قوتِ پستبزرگ
 شده است.نبودِ نظمِ از پیش تعیین

 تا امروز، از میانة قرن بیستم در طولِ تاریِخ کوتاهِ خود سمیمدرنپست
. اما در است مودهیپ فلسفیو  یرا فراتر از مسائل ادب یخموچیپ پر رِیس خطِ

طلبیِ این مکتب، تقریبا توانسته است تا با همین زماِن اندک، سرکشی و جاه
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را  یانسانعلوم و یاجتماععلوم ناصرِتماِم عکمابیش گذر از مفاهیمِ بنیادی، 
مدرنیستی پست تفکرِ یمحورها نیترمهمطورکلی به. بیاوردزیرِ پرچِم خود به

 شدة علمی وقوانینِ پذیرفته یِ ، نفیستیمدرن یِ دمداررَخِ یِنفعبارتند از: 
های قیدوشرط در تمام شاخصهخواهیِ بیآزادی و آزادی ،یو اجتماع یاخالق

ایستادگی در بشر، حقوقجانبة فکری، اعتقادِ صریح به رعایِت همهزندگی و 
مبارزة  سوم، ِجهانتوجهِ گسترده به ، دارِی سنتی یا نوینبرابر هرگونه برده

 حمایت از هنر قید و شرط از حقوق زنان،جانبه با نژادپرستی، حمایتِ بیهمه
از  ، حمایتهانگفرهخرده توجه عمیق به غیروابسته و مستقل، و هنرمندانِ

رویة منابع زیست، مخالفت با مصرفِ بیتوجه به محیط ،حقوقِ حیوانات
 .و.. طبیعی
 

 
 مدرنغزل پست

مدرنیسم اشراف گرایی، مدرنیسم و پستحال که به مفاهیم سنت
مدرن پستیافتیم، وقت آن است تا به موضوع اصلی این کتاب یعنی غزل

 بپردازیم.
مدرن است و ادبیات ز ادبیات پستای امدرن شاخهغزل پست

باشد. مدرنیسم میهای مهم مکتب پستمدرن نیز خود یکی از زیرشاخهپست
« مدرنغزل پست»گذاری این هنر، بایستی توجه داشت که عبارت در نام

درواقع نامی است که در دهة هفتاد خورشیدی و همزمان با فراگیرشدنِ 
استفاده شد. بنابراین « مدرنشعر پست»جای تدریجیِ این سبک در ایران، به

در بخِش اول این عبارت، ارتباطی با مفهوِم سنتِی غزل در « غزل»واژة 
تواند در مدرن میعنوان یک قالبِ شعری ندارد و غزل پستمعنای مصطلح به
یا حتی -های غزل، مثنوی، رباعی، شعر سپید، شعر نو و... هر یک از قالب

جا توضیح مورد استفاده قرار گیرد. در این -قالب شعریترکیبی از دو یا چند 
این نکته ضرورت دارد که برخی از فعاالن این عرصه معتقدند که غزل 

دار همچون های شعریِ سنتی و چهارچوبمدرن بایستی تنها در قالبپست
کار برده شود. اما این رویکردی اشتباه است و این وفاداری قصیده و مثنوی به

مدرنیسم است. چرا که های کالسیک، در تضاد با تمام اصول پستبه قالب
 -تر نیز گفته شدگونه که پیشهمان-مدرنیسم ترین شاخصة پستبدیهی
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شده است. جدای از تعیینهای از پیشکشیوفاداری به خطقطعیت و عدمعدم
از زدة امروز و خطرِ مند در دنیای شتابهای دغدغهآن، فراگیرشدنِ ناگفته

کردن در پشتِ تابلوهای وفاداری رفتِن اندیشه و محتوا در هنگامِ توقفدست
گیرانه در مسیِر پیشرفتِ جریانِ ها، خود عاملی پیشها و سنتبه قالب

های زبانی و شعر است. بنابراین باید توجه داشت که مدرنیسم در بازیپست
ده است و به بیان استفاهای شعری، قابل مدرن، در تمامِ قالبغزل پست

های شعری های سنتی و کالسیک، از قالبتوان در کنار قالبتر، میساده
ها حاویِ مدرن )نظیر شعر نو و شعر سپید( نیز در شرایطی که محتوای آن

مدرن مدرنیستی باشد، تحت لوای غزل پستمایة پستاندیشه و درون
 1استفاده نمود.

شمایلِ ادبیِ وین غزل، شکلمدرن محتوامحور است. در اغزل پست
ترین دغدغة شاعر، بیانِ صریحِ شناختی دارد و مهماشعار، تنها جنبة زیبایی

سُرای های ادبی است. بنابراین غزلترین قالباندیشة خود، در درست
تواند بهترین قالب مدرنیست، برای بیاِن اندیشه و افکاِر خود، میپست

های ادبی( را برگزیند. رعایت وزن در قالب )یا تلفیقی از 2کالسیک یا مدرن
 -های کالسیک استفاده کنددر صورتی که شاعر از قالب-مدرن غزل پست

دلیل همان حال بهبرای جنبة زیباییِ کالمِ شاعر، امری ضروری است. با این
مدرنیسم، وفاداریِ دقیق به اصولِ قطعیت در جریان پستمبحثِ عدم

تواند می -رعایت موشکافانة وزن عروضی شعرمثال -های کالسیک وزن
تر اندیشه و مقصودِ شاعر، نقض شود و در این در جهتِ بیان دقیق« گاهی»

تواند تنها به رعایت وزن هجایی اکتفا کند. در برخی موارد صورت، شاعر می
شکستنِ کاملِ توان با احتیاط، شکستن هجاها و درهمخاص و استثنا نیز می

                                                           
که در ابه دیگر های مشو نمونه« ایرس قهوهخ»، «مرد نقاش»، «صدای زن»های مثل غزل -1

 .وردهآ «کرگدنیسم»کتاب 

 ، تهران: انتشارات آرون.(1398، بهمن انصاری ، کرگدنیسم)

شود منظور های کالسیک میجا که صحبت از قالبکهر توجه داشته باشید که در این نوشتار، -2

است و هرکجا که  دیگر قوالب سنتی شعر فارسی و «رباعی»و  «مثنوی» و« قصیده» و «غزل»

 است. «شعر آزاد»و  «شعر سپید»، «شعر نو»شود، منظور های مدرن میصحبت از قالب
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. اما نکتة مهم 1قطعاتی سرود -بودنِ غزلرعایتِ آهنگین شرطِبه-وزن 
ریختنِ وزِن غزل، تنها در صورتِ رعایِت دیگر جاست که این درهماین

سازوکارهای شعرنویسی و تجربه و تبحِر شاعر و تسلط او بر شعر و اصول 
رعایت وزن و عروض در مواقع شعرنویسی، بایستی انجام شود. یعنی این عدم

دلیلِ نداشتِن که شاعر بهایستی هوشمندانه و خودآگاه باشد نه آنلزوم، ب
مدرن به زیروزِبَر کردِن قوالب و اوزان و تخریبِ دانشِ کافی، با برچسبِ پست

 قواعدِ ادبی، اهتمام ورزد!
مدرن، دگرگونی در نوعِ استفاده از قافیه دیگر ویژگی مهم غزل پست

و « لبریز»یا « باغ»و « داغ»همچون  است. در شعِر سنتِی فارسی، واژگانی
مدرن، همچون اشعار قافیه هستند. استفاده از قافیه در غزل پستهم« عزیز»

باشد اما با یک تغییر مهم: در زبان عربی هر حرف، سنتی و کالسیک می
متفاوت « ث»با « س»دارای یک صدا و تلفظ خاص است. مثال تلفظ حرف 

کنند و دومی را با نوک زبان. این فظ میاست. اولی را به رسم مرسوم تل
« ح»و « هـ»یا « ق»و « غ»یا « ض»و « ذ»تفاوت تلفظ در حروف دیگر مثل 

های یک از واژهنیز وجود دارد. به همین خاطر، در شعر عرب برای مثال هیچ
توانند با دیگری به دلیل تفاوت در آوا، نمی« ثالث»و « خالص»و « ناس»

که قواعِد شعِر فارسی، برگرفته از قواعِد شعرِ اینپروا به قافیه باشند. باهم
گونه که در شعرِ همانعربی است، در اشعاِر سنتیِ فارسی نیز این قاعده به

مدرن باری، غزل پستشود، همواره رعایت گردیده است. عرب استفاده می
 -باب مثالمن-که جاییشکسته و معتقد است، از آناین قاعده را درهم

شکل تلفظ در زبان فارسی همه به یک« ث»و « ص»و « س»حروف 
توان همه را یک حرف واحد فرض کرده و واژگانِ منتهی به شوند، پس میمی
و « اشخاص»و « اساس»هایی مثل قافیه دانست. بنابراین واژهها را همآن
صدا قافیه باشند. این کارکرد، در میان دیگر حروف همتوانند هممی« میراث»

                                                           
تکنیکِ شکستنِ  باکه  «کرگدنیسم»کتاب در « حرف مفت»بنگرید به غزل توانید برای نمونه می -1

 تکنیک رااین  واقعدر  است.شده  سروده با رعایت آهنگین بودنِ شعر، و تنها ،وزن عروضی و هجایی

شعر »و « غزل»تلفیقی از دو قالب  ،«حرف مفت»گونه بگوییم که اغزل این توانیمیبه زبان ساده م

 .باشدمی« نو
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« روح»با « کوه»، «مریض»با « لذیذ»، «اجاق»با « االغ»نیز کاربرد دارد. مثال 
 1قافیه هستند.هم« سکوت»با « سقوط»و 

مدرن، عدم وابستگی به زباِن ادبی است. یعنی ویژگی بعدِی غزل پست
بازاری و توان بنا بر سلیقه و اندیشة شاعر، از ادبیاتِ کوچهدر این شعر، می

 2استفاده کرد. -جای آنیا حتی به-در کنار ادبیاتِ سنگیِن فرهنگی  عامیانه
جا نیز الزم به توضیح است که استفاده از ادبیات عامیانه بایستی در این ولی

سوادی و ناآشناییِ شاعر دلیل بیکه بهبنا بر تجربه و دانشِ شاعر باشد، نه آن
 دانشِ شاعر! اندازی باشد برای توجیهِ کمبودِبا ادبیات، دست

جدای از موارد باال، استفاده از انواع صنایع ادبی نظیر تشبیه و تضمین و 
لحاظِ نوعِ کارکردِ ادبی، همانند شعرِ سنتی مدرن، بهاستعاره و... در غزل پست

 3است.
 بی واما مواردی که تا اینجا توضیح داده شد، خصوصیات ساختاری، اد

ته از کلیاتِ دیگر یاِت آن برگرفمدرن بودند که کلنگارشی غزل پست
تفاوت که با دگرگونی در برخی قوانیِن  های شعرِ فارسی است؛ با اینسبک
اش باز ترِ محتوای اندیشهنفِع ارائة دقیقگیرِ سنتی، دستِ شاعر را بهپاودست

ت گونه که در آغاِز این بخش نیز گفته شد، ادبیاگذاشته است. اما همان
مدرن با شعر کالسیک محور است و تفاوت اصلیِ غزل پستمدرن محتواپست

 خت.نیز در متفاوت بودنِ محتوای آن است که اکنون به آن خواهیم پردا
مدرنیسم به لحاظ های پستها و شاخصهترین تکنیکیکی از مهم

مایه و محتوا، کشیدنِ پای مخاطب به درونِ بازی است! در ادبیاِت درون
ق اثر در متنِ بازی قرار دارد و مخاطب در حاشیه کالسیک، معموال خال

چه که نویسنده برای او مهیا کرده است نشسته و تنها با مطالعة اثر، از هرآن
کند. یک لقمة آماده که نویسنده، در دهان مخاطب گذاشته و برداری میبهره

                                                           
پاره  مثال. برای کار برده شده استبهبسیار  «کرگدنیسم» کتابسازی در از قافیه شیوهاین  نمونة -1

 را مشاهده کنید.« بغض شعر»دوم از غزل 

 مشاهده کنید. «کرگدنیسم» کتابدر « موتزارت»نمونة این تکنیک را در بیت دوم از غزل  -2

، به با نگاهی بر غزلیات حافظ با کارکرِد انواِع صنایع ادبی در شعر سنتی ”آشنایِی عملی”برای  -3

 .مراجعه کنید« چنین گفت حافظ»فصل دوم از کتاب دیگر من با نام 

 ، تهران: انتشارات آرون.(1397)چنین گفت حافظ، بهمن انصاری ، 

www.takbook.com



 17                                                  (از کتاب کرگدنیسم) چیست؟مدرن غزل پست

مدرن، اوضاع مخاطب تنها بایستی آن را قورت بدهد! اما در ادبیات پست
جا سعی نگارنده بر این است تا مطالبِ ذهن خود  متفاوت است. در اینکامال

تنیده و هایی از ابهام و ایهام و به صورت چندوجهی در هم را در رشته
ای فلسفة فکریِ خود را در البالی واژگانِ اسرارآمیز پنهان سازد که گونهبه

گوناگونی از های مخاطب با توجه به تجربه و کششِ ذهنی خود به برداشت
منظور، آفرینندة اثر بایستی با از هم متن دست یابد. برای رسیدن به این

پی و از بین بردنِ مرِز میانِ درهای پیها و ایجادِ تناقضگسیختنِ روایت
حقیقت و وَهم و شناور ساختِن موضوع در دِل واژگان، اصل مطلب را در گرد 

مدرن، مخاطب واقع در ادبیات پست. در1و غباری از ظِنّ و شکّ، مخفی سازد
عنوانِ بخشِ مهمی از بازی، کنندة صرف نیست، بلکه بهدیگر تنها یک مصرف

بایستی با توجه به دانش و تجربة خود، بکوشد تا مطلب را در قلمروِ 
هرمنوتیک، تفسیر و تاویل کرده و زوایای پنهانِ آن را کشف نماید. پس در 

ری از لقمة آماده نیست! بنابراین در غزل جا برای مخاطب، دیگر خباین
تصویر کوشد تا با کمکِ فنونی چون استعاره و ایهام و بهمدرن، شاعر میپست

ای از کشیدنِ روایِت خود در غباری از ابهامات و پیچیدنِ منظور در هاله
های زبانی معانیِ رمزآلود، تفکرِ خود را در البالی واژگان و احتماالت و بازی

گیری نماید. هرچند که در ن کرده و مخاطب را وادار به تفکر و نتیجهپنها
معنایی سوق پیدا جا باید مواظب بود تا شعر از چندمبنایی، به ابتذال و بیاین

 نکند. 
مدرن، استفادة درست از اصوات و های غزل پستیکی دیگر از تکنیک

که تکیة اصلِی آن  گیرِی شجاعانه از عبارات است. برخالف شعر کالسیکبهره
مدرن تلفیِق حساس و ظریفی است از بر پایة زباِن نوشتار است، غزل پست

                                                           
مشاهده است. قابل «کرگدنیسم» کتابهای نمونة استفاده از این شگردها در تقریبا تمام غزل -1

در رمان  نیزرا  نویسیدر داستان از این تکنیکتوانید نمونة استفادة دقیق و درست همچنین می

تمام اصول  در نگارش آن باشد کهتنها رماِن فارسی می این رمانمشاهده کنید. « مسلخ روح»

 مدرنیستی است.نمونة کامل یک اثر تماما پست ومدرنیسم رعایت شده پست

انتشارات  و چاپ دوم، 1394)مسلخ روح، بهمن انصاری، تهران، چاپ اول، انتشارات منشورسمیر، 
 .(1397ها، الکترونیک سایه
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ای که به واژگان و کلمات اندازهجا شاعر به همانزبانِ گفتار و نوشتار. در این
مدرن دهد، به اصوات نیز توجه دارد. چنین است که در غزل پستاهمیت می

ر طبیعت را نیز در قالب حروف و واژگان توان برخی از صداهای موجود دمی
آرایی است. . نکتة دیگر در این بخش استفادة درست از صنعت واج1کار بردبه

های زبانی در ادبیات منظوم و آرایی از صنایع ادبی مهم در جهت بازیواج
. همچنین 2باشدمدرن میمنثور است، و از ابزارهای پرکاربرد در غزل پست

ست بایستی در استفاده از ابزارهای موجود )واژگان( برای مدرنیشاعر پست
مدرن ترین عبارات خود، جسور باشد. سانسور در غزل پستخلقِ دقیق

ترین کاملمعنایی ندارد و استفادة صریحِ شاعر از بهترین واژگانی که به
حتی در مواردی استثنا، استفاده از –ممکن بتواند منظور او را برساند  ِشکل

امری ضروری است. اما  -و ادب های معموِل عرفکشیگانی خارج از خطواژ
شده و از جا نیز باز باید تاکید کرد که این نوع گفتار بایستی حسابدر این

شاعرانِ جدید،  -اصطالحبه-روی تجربه باشد. چرا که دیده شده برخی از 
تکنیکی از غزل »محتوا را در زیر عنوان مایه و بیفحاشی در وسِط ابیاِت بی

 کنند!، توجیه می«مدرنپست
مدرن، تکنیکِ تصویرسازی است. اصوال ویژگی مهِم غزل پست دیگر

نویسی و مانند رمانبه-مدرن تصویرسازیِ جریانِ روایت در غزل پست
اغلب دارای ظاهری نامانوس است.  -مدرننویسی در ادبیات پستداستان

شده در این غزل، در عین نظم کشیده  بهمایه و محتوای روایاتِمعموال درون
که دارای ماهیتی رئال، واقعی و برآمده از حقایقِ در متنِ جامعه هستند، آن

شوند. صورت سورئال و فراواقعی روایت میاما این حقایق، اغلب به
صورت اسکیزوفرنی و مدرن، تاحدودی بهتصویرسازیِ فضاها در ادبیات پست

آمیز و مسخره، وقایعِ کوشد تا با دیدی جنوننویسنده میپریشانه است و روان
همچنین تبدیِل راویِ روایت از  .3اطراف را در قالِب اثر ِخود، تصویرسازی کند

امری است که اگر  -های روایتدر بزنگاه-شخص و بالعکس شخص به سوماول

                                                           
 .«کرگدنیسم» کتاب در« خشخش»مثال بنگرید به غزل  -1

 کنید. «کرگدنیسم» کتابدر « خورسگ»نمونة درستِ استفاده از این تکنیک را در غزل  -2

 بنگرید.  «کرگدنیسم» کتابدر  «ک ما...پایان اسفنا»به غزل  -3
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دیگر  . بخشی1درستی انجام شود، در جذابیت اثر بسیار موثر استبا دقت و به
از تکنیکِ تصویرسازی، ناتمام ماندنِ تعمدی روایت با صالحدیدِ خالق اثر 

ترین آن ناتمام تواند به چند صورت باشد. مرسوماست. این ناتمام ماندن می
بندی پایانی است تا مخاطب پایانِ ماجرا گذاشتِن موضوع و جلوگیری از جمع

گذاری، نواعِ دیگری این ناتمامرا در ذهن خود و با سلیقة خود رقم بزند. از ا
و  -فاعل موارد برخی در یا- یکی استفاده از واژگان نصفه و دیگری حذف فعل

 .2ناقص رها کردِن بیت یا مصرع است
 ظرف زمان و مکان است.  ِمدرن، شکستنهای غزل پستاز دیگر تکنیک

برای  -در صورت داشتنِ دانش و تجربة کافی و تسلط بر شعر-تواند شاعر می
کردِن موضوع و درگیر کردن ذهن مخاطب، ظرف مکان و زمان را پیچیده

« گذشته»های زمانهای گوناگون و در شکسته و روایت خود را مدام در مکان
های . همچنین مورد دیگر، تلفیق روایت3، شناور سازد«آینده»و « اکنون»و 

 اما با قرارگرفتن ارتباطی به یکدیگر ندارندگوناگونی است که در ظاهر هیچ
ها در کنار هم، به یک مفهوم واحد رسیده و یک روایت کامل روایتاین خُرده

 .4سازندرا می
مدرن، در جهت های غزل پستها و تکنیکدر کل، مجموعِ شاخصه

شده در شعرِ سنتی برای رعایتهمیشه هایها و بنیانشکستِن شالوده
هایی ترین تکنیکاند. خالصة مهماد شدهترِ اندیشة شاعر، ایجرساندِن دقیق

که در سطور قبلی، مفصال توضیح داده شد از این قرار است: از هم 
گسیختگی در روایات، تناقض، عدِم وجودِ مرز میاِن حقیقت و وهم و شناور 
بودن موضوع، تصویرسازیِ پریشان، تمرکز بر اصوات، شکستگیِ تعمدِی وزن 

شخص و بالعکس، شخص به سوموِی روایت از اولو فرم و ساختار، تبدیِل را

                                                           
بانو، »مصرع: این ، راوی در «نحسی سیزده»از غزل  یر بخش پایاند ،«کرگدنیسم» کتابدر مثال  -1

شخص ظاهر شده اما بالفاصله در مصرع بعدی: ایگاه اولدر ج« یگانه حوّای من، آدمت کجاست؟

 گیرد.شخص قرار میدر جایگاه سوم« بار من جای تو این سیب را خورده استاین»

باید »غزل مشاهده خواهید کرد. مثال به  «کرگدنیسم» کتابهای این تکنیک را به وفور در نمونه -2

 اه کنید.نگ« پرواز تا مریخ» شعرپارة آخر از یا به « کنی باور

 باشد.می «کرگدنیسم» کتابدر « هازنگخاله»های این تکنیک در این کتاب، غزل یکی از نمونه -3

 .«کرگدنیسم» کتابدر  «سردرد مرموز»بنگرید به غزل  -4
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اختیارِ  بودنِ معنا، چندوجهی بودن و باز بودن شعر وعدم قطعیت و احتمالی
گیری، ناتمام ماندِن روایت با صالحدیدِ شاعر، عدم ثبات و مخاطب در نتیجه

نظمِی توام با نظم)!(، ایجاد ناپذیرِی روایات، آشفتگی و بیبینیپیش
ی عجیب و دور از هم در کنار یکدیگر، ساختارِ نامتمرکز و هاتقارن

گیری از اصوات، صراحت نامتجانس، عدِم رعایِت قراردادهای سنتِی ادبی، بهره
انگاری، نگاه فکاهی و توام با طنز و ریشخند به شاعر و جسارت در کالم، هیچ
ر و تسلسل، های زبانی، تکراهای کالمی و بازیقوانین، گرایِش شدید به بازی

 1دو پهلو و حتی چند پهلو بودن روایت، شکستن ظرف زمان و مکان و...
توان تا ابد مدرنیسم میکنم چرا که درمورد پستسخن را کوتاه می

های بسیاری ها و پیچیدگیسخن راند. این جنبش از تمام جهات دارای شاخه
بار دیگر تاکید یک نهایت امتداد یابد. در خاتمه بایدتواند تا بیاست که می

مدرن، یک قالب شعری نیست. بلکه سبکی از ادبیات شود که غزل پست
شده، کوشیده رعایتجدید است که با ترکیب و تغییرِ ساختارهای همیشه

ها و هاست تا تیمی متشکل از شاعر و مخاطب تشکیل داده و به بیان اندیش
مدرن با شعر پست اوت اصلی غزلبپردازد. تف های دنیای مدرن،دغدغه

تواند شبیه به مدرن میکالسیک، در محتواست نه ساختار. ساختار غزل پست
ها باشد و شاعر مختار است های شعر کالسیک یا مدرن یا ترکیبی از آنقالب

 ایِ خود، ازدیِد حرفهکه به قوانین قبلی احترام بگذارد یا به فراخورِ صالح
شعرِ عهتواند تعیین کند آیا قطحتواست که میها بگذرد. اما این مبرخی از آن

مدرنیستیِ های پستمدرن است یا نیست و درواقع، جنبهشده، پستسروده
هایی که در این مقاله به مایة شعر پنهان شده است. مولفهاشعار در درون

مدرنیست در هایی محتوایی هستند که شاعر پستتفصیل بیان شد، تکنیک
، تواند آثاری خلق نماید که تاریخ آیندة بشریتا، میهصورت تسلط بر آن

 نشانة احترام در مقابل آن ایستاده و کاله از سر بردارد. به

                                                           
مدرن های دیگر ادبیات پستمدرن نیست و در شاخهها فقط مختص به غزل پستاین تکنیک -1

نویسی را در رمان حوزة داستان تمام این موارد دراِی درست و حرفهکارکردِ مثال شود. نیز رعایت می

های کوتاهی که در کتاب که پیشتر نیز معرفی گردید، و یا داستان «مسلخ روح»من با عنوان 

 توانید مشاهده کنید.میام، منتشر کرده« هاسرزمین جذامی»

 ، تهران: انتشارات آرون.(1398ها، بهمن انصاری ، جذامی )سرزمین
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