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بالل بحرانی

دانشگاه بوعلی سیناي همدان
چکيده
در دههی هفتاد خورشيدی ،جریانهایی در شعر فارسی ظهور کردند که شعر آنهاهم از
نظر زبان و بيان و هم از نظر محتوا ،با شعر دورههای گذشته به کلی متفاوت بود .وجه
مشترک همهی جریانهای شعری دههی هفتاد ،فراروی از زبان و بيان متعارف شعر
فارسی بود .یکی از مهمترین و تأثيرگذارترین جریانهای شعری دههی هفتاد« ،جریان
شعر زبان» ،به راهبری رضا براهنی بود .در این پژوهش ،ابتدا نظریهی زبانيت براهنی را
به اختصار معرفی کردهایم و سپس از خالل دیدگاههای جدید وی ،مؤلّفههای اصلی
شعر زبان را به دست دادهایم .مهمترین مؤلّفههای شعر زبان عبارتند از :نحوگریزی،
معنیزدایی ،چندصدایی ،جابهجاسازی پرتابی و . ...پس از ارزیابی شعر براهنی ،به عنوان
نمایندهی شاخص این جریان ،به نتایجی دست یافتهایم؛ از جمله این که در شعر براهنی
نيز مانند نيما و شاملو ،ميان نظریهی شعری و اجرای شعری شکافهایی وجود دارد.
دیگر اینکه این جریان شعری میتوانست با زدودن کهنگی از زبان شعر و متناسب کردن
آن با شرایط و اقتضائات زمانه ،شعر نوِ فارسی را در مسير بهتری قراردهد؛ اما با
تندرویهایی ،ازجمله تأکيد افراطی و غيرمنطقی بر معنازدایی و تخریب و از
همگسيختگی زبان ،این فرصت طالیی از شعر معاصر فارسی گرفته شد.

واژههای کليدی :شعر دههي هفتاد ،شعر زبان ،رضا براهنی ،نظریهي زبانیّت
 .1مقدمه
شعر فارسی ،در گذار خود از سنت به مدرنیته ،راه پر پیچ و خمی را پیموده است .از
دورهي مشروطه به این سو ،آهنگ تغییرات صورت و محتواي شعر در ایــران ،شتــاب
 استاد زبان و ادبیّات فارسیِ( erasht@yahoo.comنویسندهي مسئول)
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیّات فارسیِb.bahrani@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله97/3/6 :

تاریخ پذیرش مقاله97/5/2 :
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بیشتري گرفت .آشنایی ایرانیان با فرهنگ و ادبیات مغرب زمین ،تغییراتی را در شعر
فارسی سبب گردید .اما با وجود این ،از دید برخی منتقدان ،شعر فارسی «تا پیش از
رسیدن به دههي هفتاد ،از مرزهاي سنت ادبی و فرهنگی خارج نشد بلکه «سنّت» در
شکل دگردیسییافتهاي در دل آن ادامه حیات داد( ».زرقانی )15 :1391 ،از این نگاه ،این
دورهي شعر فارسی ،از همهي دورههاي پیش از خود ،متمایز میشود.
از زمینههاي سیاسی ـ اجتماعی مهم پیدایش صداهاي متفاوت در شعر دههي هفتاد،
میتوان به آرامش نسبی پس از جنگ ایران و عراق اشاره نمود .با فاصله گرفتن از فضاي
جنگی دههي شصت ،برخی از ارزشهاي اجتماعی ـ فرهنگی در جامعهي ایران دگرگون
شد .بدین ترتیب ،طبقهاي اجتماعی شکل گرفت که نشانههایی از طبقهي متوسط شهري
را در خود داشت .این طبقه ،که ارزشهاي فرهنگی خاص خود را داشت ،نقش
تعیینکنندهاي در جامعهي ایران ایفا کرد .همچنین میتوان به ترجمه و تألیف برخی
کتابهاي نظري ،بهویژه نظریههاي ادبی و فرهنگی جدید اشاره کرد .از میان این کتابها،
ساختار و تأویل متن بابک احمدي ،تأثیر بسیاري بر شعر و نقد این دوره گذاشت.
همچنین «در همین اثناست که ترجمه آثار متفکرانی چون فوکو ،بارت ،دریدا ،ریکور و
 ...جامعه ادبی را در تب تندي فرو میبرد که به ناچار نام «پُست مدرنیسم» به خود
میگیرد( ».خواجات)92 :1381 ،
باري ،در دههي هفتاد ،چند جریان شعري نوگرا سر برآوردند که وجه مشترک آنها
فراروي از زبان و بیان متعارف شعر فارسی بود .از جمله جریانهاي شعري نوگراي دههي
هفتاد ،عالوهبر جریان غالب شعر این دهه که به دوشاخهي معتدل و رادیکال تقسیم میشود،
میتوان به شعر گفتار ،شعر زبان ،شعر پسانیمایی ،شعر حرکت و  ...اشاره کرد .یکی از
مهمترین و تأثیرگذارترین جریانهاي شعري دههي هفتاد« ،جریان شعر زبان» ،به راهبري
رضا براهنی بود .در این نوشتار ،به معرفی و نقد و تحلیل جریان شعر زبان میپردازیم.
 .2پيشينهی پژوهش
دربارهي جریانهاي شعر نو در دههي هفتاد ،پژوهشهایی صورت گرفته است؛ اما
دربارهي جریان شعر زبان ،به طور خاص ،پژوهشی انجام نشده است .مقاالت
انگشتشماري دربارهي این موضوع نوشته شده اند که در دستهبندي و تعیین دامنهي
پژوهش ،به گونهاي دیگر عمل کردهاند .به عنوان مثال ،جریان مورد نظر ما در این پژوهش
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را «شعر پست مدرن» نامیدهاند و جریانهاي دیگري ،از جمله شعر پسانیمایی و جریان
غالب شعر دههي هفتاد و برخی دیگر از جریانهاي اصلی و فرعی شعر دههي هفتاد را
هم جزء آن به شمار آوردهاند .از جمله میتوان به این پژوهشها اشاره کرد:
ـ مهدي عباسی زهان و فرزان سجودي ،در مقالهي «تحلیل گرایشهاي پست مدرن
در متن «دف» براهنی» ،کوشیدهاند شعر دف براهنی را بر پایهي بوطیقاي شعر زبان آمریکا
تحلیل کنند( .عباسی زهان و سجودي)1392 ،
ـ قدرتاهلل طاهري ،در مقالهي «پست مدرنیسم و شعر معاصر ایران» ،به بررسی
«جریان شعري پست مدرن» ایران پرداخته است .او رضا براهنی را به عنوان پایهگذار این
جریان معرفی کرده است؛ اما علی باباچاهی را هم مدعی رهبري این جریان دانسته است
و از اکبر اکسیر نیز نام برده است( .طاهري)1384 ،
ـ علیرضا رعیت حسنآبادي ،در بخشی از مقالهي «مانیفست و تلقی از آن در گفتمان
شعر مدرن و پسامدرن فارسی» ،به مؤخّرهي رضا براهنی در کتاب خطاب به پروانهها
پرداخته است و آن را در چارچوب یکی از تلقیهاي رایج از مفهوم مانیفست ،بهطور
فشرده معرفی کرده است( .رعیت حسنآبادي)76 :1394 ،
ـ پیمان سلطانی ،در مقالهي کوتاه «پلیفونی در شعر براهنی» ،ویژگی چندصدایی شعر
براهنی را بررسی کرده است( .سلطانی)1378 ،
ـ رضا فرخفال ،در مقالهاي با عنوان «شعري هست که میآید / ...تأملی دوباره بر
تئوري زبانیت» ،نظریهي براهنی را بررسی کرده است( .فرخفال)1384 ،
ـ علی باباچاهی ،در مقالهي «محورها و مشخّصههاي شعر پسانیمایی» ،به هنگام
برشمردن تفاوتهاي شعر غیرنیمایی و شعر پسانیمایی ،برخی دیدگاههاي براهنی را مورد
انتقاد قرار داده است(.باباچاهی )13 :1378 ،از جمله در بحث نحوگرایی یا نحوگریزي،
دیدگاه براهنی مبنی بر مختلکردن نحو و دستور و ارکان زبان را رد کرده است(.همان)20:
ـ محمدهاشم اکبریانی (مهاب) ،در مقالهاي با عنوان «شاعر دههي شصت و هفتاد
نتوانست ،شاعر دههي هشتاد میتواند» ،بخش کوتاهی را به شاعران زبان اختصاص داده
و در آن ،شاعرانی چون مهرداد فالح ،پگاه احمدي ،رزا جمالی ،علی عبدالرضایی و  ...را
جزء این گروه دانسته است( .اکبریانی)45 :1381 ،
به طور کلی ،در بیشتر پژوهشهاي منتشر شده دربارهي شعر براهنی و شاگردانش،
دستهبنديها چندان دقیق و جامع و مانع نیست.
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 . 3نظریّهی «زبانيّت» در شعر
زبان در رویکرد جدید براهنی ،اهمیت ویژهاي دارد .او موضوع اصلی شعر را زبان و
وظیفهي شاعر را بیان آن میداند« :وظیفهي شاعر بیان خود زبان بوده است .نیما زبان را
به صورت خاصی بیان کرده ،شاملو آن را به صورت دیگري بیان میکند و ما به دنبال
بیان آن ،به صورت دیگري هستیم( ».براهنی 1374 ،الف)149 :
براهنی اصطالح ابداعی «زبانیت» را نخست در مؤخّرهي خطاب به پروانهها ،با معنایی
نزدیک به ذات و اصل زبان به کار میبرد و سپس ،چند سال بعد ،در یک یادداشت
مطبوعاتی با عنوان «نظریهي زبانیت در شعر» به توضیح بیشتر آن میپردازد .او در این
نظریه ،نگاه ابزاري به زبان را رد میکند و آن را پدیدهاي میداند که در هر نوبت استفاده
براي شعر« ،تمامی قوانین را باید به هم بزند ،حتی قوانین سنتی خود را و دستور و نحو
سنتی خود را ،تا «زبانیت» خود را به عنوان تجاوز ناپذیرترین اصل شاعري ،حفظ و به
سوي آینده پرتاب کند( ».همان)193 :
زبانیت زبان ،از دید براهنی ،یعنی آزادي زبان از قید معنا و نحو و مسائل دیگري که
بر زبان تحمیل میشود .هر شعري ،به کمک شیوهها و تمهیدات شعري ،زبان را ،به
شیوهي خود ،به رخ میکشد؛ اما او از شعري سخن میگوید «که نه تنها زبان ،بل زبان ّیت
زبان را به رخ میکشد( ».براهنی)14 :1383 ،
براهنی خطوط اصلی نظریهي شعري جدید خود را به طور پراکنده و نامنظم ،در
مؤخرهي خطاب به پروانهها ترسیم میکند .پس از آن ،در سالهاي بعد ،در چند یادداشت
کوتاه و بلند در نشریات ،به تکمیل و توضیح آن میپردازد .در اینجا ذکر این نکته الزم
است که براهنی پیش از انتشار خطاب به پروانهها نیز نشانههایی از توجه به زبان و لزوم
تغییر در شعر فارسی را از خود بروز داده است .از جمله در گفتوگو با ناصر حریري،
در سال  ،1365چنین میگوید« :من از زبانهاي موجود در شعر فارسی خسته شدهام]...[ .
دیگر زمانهي شعر گفتن به صورت نیمایی به سر آمده است .شعر گفتن به صورت
شاملو[یی] هم زمانهاش سر آمده است ]...[ .شعر فارسی باید جهت دیگري پیدا بکند».
(حریري119 :1365 ،ـ)120
اکنون او این «جهت دیگر» را یافته و مبانی نظري آن را تبیین کرده است .مهمترین
مسألهاي که در تئوري براهنی به طور برجسته به چشم میآید ،خودارجاع بودن زبان در
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شعر است .از نظر او «شعر ،سلطان بالمنازع اجراي زبانی ،در خدمت هیچ چیز ،جز
خودش نیست( ».براهنی 1374 ،الف)125 :
در نظر ّیهي شعري براهنی« ،عمل نوشتن» ارزش و اهمیت فراوانی دارد« :باید همه
چیز در خدمت نوشتن در بیاید تا عمل نوشتن ،فینفسه ،اتفاق بیفتد .در هر جا که در
این کتاب و یا شعرهاي دیگر ما ،این نوع نوشتن اصل قرار گرفته باشد ،ما به ذات شعر
نزدیک شدهایم( ».همان186 :ـ )187این بخش از نظریهي براهنی ،طنین صداي روالن
بارت را به یاد میآورَد .بارت میان دو نوع نویسنده تمایز قائل میشود؛ یکی نویسندهاي
ال وجود داشته) به کار میبرد؛ دیگر
که زبان را براي بیان اندیشه و هدفی (چیزي که قب ا
نویسندهاي که زبان براي او ابزار نیست؛ بلکه ،بهعکس ،خود ،وسیلهاي است که متن به
کمک آن ظاهر میشود .او نوع اول را نویسا ( )écrivantو دومی را نویسنده ()écrivain
مینامد« .نویسنده به کارکردي میپردازد ،و نویسا به کاري :چرا که نویسنده مینویسد ،و
حال آنکه نویسا اندیشهاي را بیان میکند ]...[ .نویسنده نیز عمل میکند ،ولی عملش قائم
بههمان موضوع عمل است ]...[.عمل نویسنده بر روي وسیلهي کار وي یعنی زبان صورت
میگیرد ]...[ .و قاعدتاا سرانجام در کار خود جذب میشود(».بارت)42-41 :1368 ،
بارت نوشتن را براي نویسنده« ،فعل الزم» و براي نویسا« ،فعل متعدي» میداند.
(همان 43 :و  )46نویسنده کسی است که با «عمل نوشتن» سر و کار دارد .او وجود خود
را وقف زبان میکند .نویسا «براي کار خود غایتی در نظر میگیرد (گواهی بر زمانه ،تبیین
جهان ،آموزش) .در این گونه کار ،گفتار وسیلهاي بیشتر نیست( ».همان )46 :نویسا از
نقش ارجاعی زبان بهره میگیرد؛ اما در کار نویسنده ،نقش ادبی (شعري) زبان برجسته
است( .صفوي ،1390 ،ج 57 :2و  )58نویسا «میکوشد تا هرچه مینویسد تنها یک معنا
داشته باشد؛ معنایی که باید خواننده آن را بفهمد یا به بیان دیگر باید به خواننده تحمیل
شود ]...[ .نویسنده ،اما ]...[ ،در پی ایجاد معنایی قطعی و نهایی در متن نیست( ».احمدي،
)230 :1385
براهنی میگوید« :در این عمل نوشتن ،پرسش ما از آن فضاهایی است که در اطراف
کلمات وجود دارد( ».براهنی 1374 ،الف )187 :چنین به نظر میرسد که منظور براهنی
از «فضاهاي اطراف کلمات» عدم انسجام و عدم ارتباط کلمات یک عبارت با یکدیگر
است .در اینجا ،منظور از ارتباط و انسجام ،در واقع ارتباط و انسجام عادي شده و
عادتزده است .اگر کلمات انتخاب شده در یک عبارت ،در ذهن خواننده ،با یکدیگر
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ارتباط معنایی و مفهومی داشته باشند ،کلمات« ،فضاي اطراف» ندارند .وقتی چند عبارت
که فضاي اطراف قابل توجّهی دارند ،در کنار هم بنشینند ،شعري ساخته میشود که زبان
و فضاي آن با شعرهایی که مخاطب فارسیزبان تا کنون به آنها عادت کرده ،تفاوت
دارد .نوشتن مورد نظر براهنی ،در واقع در پی بیرون کشیدن جاهاي مخفی زبان است:
«در زبان فارسی ،جاهاي پنهان وجود دارد که دستور و نحو جرأت رفتن به آن جاها را
نداشته است ،حتی خود شعر فارسی هم آن جرأت را پیدا نکرده است .تنها ،شعري که
به نوشته ،به صورت عمل نوشتن نگاه کند ،شجاع میشود و با نور شجاعت ،تاریکی را
بیرون میکشد .زیبایی واقعی نوشته در بیرون کشیدن اینجاهاي مخفیاست(».همان)187:
او دستورالعمل ساختن شعرهایی از نوع شعرهاي جدید خود را چنین بیان میکند:
ی آن جنسیت بکنید،
«کلمات را جنس به جنس بکنید ،از آن ها سلب جنسیت به ظاهر ذات ِ
و آن ها را به سوي جنسیتهاي دیگر برانید ،و براي آن ها دستوري از جنس دیگري
بنویسید که جدا از جنسیت دستور زبان ،و یا «پارودي» و مسخرهي آن جنسیت دستوري
است( ».همان)189 :
براهنی اولین الزمهي ورود به حوزهي تفکر انتزاعی در زبان را «حذف مضمون»
میداند( .براهنی 1378 ،ب )28 :به نظر او در شعر گذشته« ،به رغم رساندن زبان به بعضی
اوجها ،هنوز زبان خود زبان نیست و یا زبان به اوج زبان بودن خود ،به زبانیت خود،
دست نیافته است( ».همان) او بر این باور است که «شاعر کلمات را وسیلهي کوک کردن
مضمون نمیکند( ».همان )29 :و در شعر چیزي به جز خود زبان بیان نمیشود« .نقاش
کسی است که خود نقاشی را نقاشی میکند ،شاعر کسی است که خود زبان را شعر
میکند( ».همان)30 :
از دید براهنی ،زیباییآفرینی از طریق زبان ،همیشه نیازمند معنا نیست« .زبانیّت» مورد
نظر او «جملهي خالی از معنا و بیمعنا را هم بخشی از وجود زبان میشناسد( ».براهنی،
 )14 :1383در اینجا ،براهنی ناخواسته اعتراف میکند که «زبانیّت» مورد نظر او ،تنها
سطح و رویهي بیرونی زبان است.
نظریهي شعري براهنی ،تا حدودي مبتنی بر اندیشههاي پستمدرن است و نوع شعر
پیشنهادي او ،در همان زمان انتشار ،در محافل ادبی و همچنین ،در مطبوعات ایران ،به
شعر پستمدرن مشهور شد .براهنی خود نیز ،هم در مؤخرهي خطاب به پروانهها و هم
در نوشتههاي بعدي ،به پستمدرنیسم اشاره نموده است.
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 .4شعر زبان (یا زبانمحور)
نظریّهي شعري جدید براهنی و همچنین کارگاه ادبی او ،منجر به ظهور یک جریان شعري
در دههي هفتاد شد که میتوانیم آن را «جریان شعر زبان» یا «شعر زبانمحور» بنامیم؛
هرچند این جریان ،به نامهاي دیگري ،از جمله «شعر پستمدرن» نیز مشهور شده است.
ما در اینجا به دلیل گرایش زبانمحورانهي براهنی و شاگردانش ،از عنوان «جریان شعر
زبان» استفاده میکنیم .پایههاي نظري این جریان شعري و مؤلفّههاي اصلی آن را بیشتر
همان دیدگاههاي جدید براهنی تشکیل میدهد.
گروهی از شاعران دههي هفتاد ،که پایگاه و خاستگاه اصلی شعر آنها کارگاه ادبی
براهنی بود و در شعر خود ،بیشتر ،دیدگاههاي جدید او را به کار میبستند ،شکلدهندگان
اصلی «جریان شعر زبان» بودند .بیشتر این شاعران ،جوانانی بودند که در کارگاه ادبی
براهنی شرکت کرده بودند و تحتتأثیر مباحث مطرح شده در آن کارگاه ،شعر میسرودند.
از میان شاعران مطرح دههي هفتاد ،شمس آقاجانی ،رویا تفتی ،رزا جمالی ،عباس
حبیبی بدرآبادي ،هوشیار انصاريفر و  ...را میتوان چهرههاي شاخص جریان شعر زبان
دانست .شاعران زبانگرا ،شعرها و مطالب خود را عمدتاا در نشریهي بایا منتشر میکردند.
این نشریه ـ که مدیر آن ،فرخنده حاجیزاده ،از اعضاي کارگاه ادبی براهنی بود ـ از سال
 1378تا  1386منتشر می شد .البته برخی از شعرها و مطالب شاعران این گروه ،گاهی در
نشریات دیگر نیز چاپ میشد .سردبیر مجلهي بایا در دورهي اول انتشار آن ،فتاح محمدي
بود و صفحات شعر آن را شمس آقاجانی اداره میکرد ،که هر دو از اعضاي کارگاه ادبی
براهنی بودند .رویا تفتی ،پژمان و پیمان سلطانی ،از دیگر دستاندرکاران این نشریه ،نیز
از اعضاي کارگاه براهنی بودند .بنابراین ،دور از واقعیت نیست اگر بایا را نشریهي رسمی
این جریان ادبی بدانیم.
ما ،در این مختصر ،براي محدود کردن دامنهي پژوهش ،بر روي شعر خودِ براهنی
تمرکز میکنیم .براهنی ،در سراسر دههي هفتاد ،جز خطاب به پروانهها دفتر شعري منتشر
نکرد .البته پیش و پس از انتشار خطاب به پروانهها ،چند شعر از او در نشریات مختلف،
از جمله تکاپو ،بایا و کارنامه ،چاپ شده است .شعرهاي مجموعهي خطاب به پروانهها،
عمدتاا با هدف فاصلهگیري از شعر گذشته نوشته شدهاند .او بیشتر در پی آن است که
«فاصلهي زبان و بیان شعر خود را با زبان متداول و مسلّط بر شعر امروز رعایت کند».
(باباچاهی)357 :1377 ،

148

ــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،2تابستان ( 1398پياپی)40

 .1 .4مؤلّفههای اصلی شعر زبان
همان طور که اشاره کردیم ،مؤلّفههاي اصلی جریان شعر زبان را دیدگاههاي جدید براهنی
دربارهي شعر و شاعري تشکیل میدهد .در اینجا ضمن مرور و بررسی مؤلّفههاي مهم
این جریان شعري ،بازتاب آنها را در «اجراي شعري» براهنی بررسی خواهیم کرد.
 .1 .1 .4گریز از سلطهی نحو پدرساالرانه بر زبان شعر (نحوگریزی)
براهنی به سلطهي پدرساالرانهي نحو بر زبان شعر معترض است و میگوید« :به آن
صورتی که زبان را اکنون میشناسیم ،از قید نحو پدرساالرانهاي که بر آن حاکم است،
زبان را باید آزاد کنیم( ».براهنی 1378 ،الف )16 :او بر این باور است که «در زبان فارسی،
جاهاي پنهان وجود دارد که دستور و نحو جرأت رفتن به آن جاها را نداشته است ،حتی
خود شعر فارسی هم آن جرأت را پیدا نکرده است( ».براهنی 1374 ،الف )187 :او
گونههاي زبانی مختلفی را مثال میزند که هر یک در عین نقص نحوي و ساختاري و
معنایی ،در صحنهي زبانیّت زبان ،نقش خاص خود را بازي میکنند؛ از جمله «زبان
کودک ،زبان بازي مادر با بچه و بچه با مادر ،زبانهاي مختلف بازي ،زبان رؤیاهایی که
به جمله نمیرسند ،زبان کابوسها و شکنجههاي روانی و جسمانی ... ،زبان گیر کرده در
گرداب هولناک وحشتهاي امروزین( ». ... ،براهنی )14 :1383 ،همهي این موارد ،از نظر
براهنی ،با اینکه به جملهي کامل و دستوري نمیرسند« ،نقص و کمبود ،و الکنیّت را به
صریحترین شکل ،به مراتب صریحتر و بلیغتر از جملهي کامل معنیدار و معانی و
جمالت پیوسته و شکلدار ،به صحنه میآورند و همه را در صحنهي زبانیت زبان وارد
بازي میکنند( ».همان)
البته هنجارگریزي نحوي و عدول از نحو متعارف زبان ،در شعر امري طبیعی و رایج
است .در شعر سنتی فارسی نیز ،شاعر براي نظمآفرینی و ایجاد وزن ،گاهی نحو زبان را
بر هم میزند و اجزاي سخن را خارج از ترتیب عادي و مرسوم آن به کار میبرد« .شاعر
میتواند در شعر خود با جابهجا کردن عناصر سازندهي جمله از قواعد نحوي زبانِ هنجار
گریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد( ».صفوي ،1390 ،ج )54 :1امّا در
شعر کهن ،و حتی در شعر نیمایی ،تنها براي نظمآفرینی و رعایت وزن ،نحو زبان تا
حدودي به هم میخورد؛ در صورتی که در نظریهي براهنی ،مسألهي آزادي زبان از قید
نحو پدرساالرانه مطرح است .مراد او از این آزادي ،در واقع بر هم زدن قواعد دستوري
و نحوي ،تا حد تخریب و انهدام زبان است .از نظر علی باباچاهی «این اقدام شورشگرانه
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(و گاه خرابکارانه) اگر حاصل یک ضرورت زبانی ناگزیر و برآمده از عصیان درون و
حس و شهود شاعرانه نباشد ،راه به جایی نخواهد برد( ».باباچاهی)20 :1378 ،
در مجموعهي «خطاب به پروانهها» ،نحوگریزي را در این شعرها بیشتر میتوان
مشاهده کرد« :سوکنامه»ُ « ،شرّا»« ،در این زمین زیباي بیگانه»« ،هَـ هْ»« ،پس از دیدار»« ،از
هوش می»« ،شکستن در چهارده قطعه « ،»...پلهي آخر»« ،موسیقی» و «گُلْپُل».
براهنی در این شعرها ،براي نحوگریزي ،از شگردهاي مختلفی استفاده کرده است؛ از
جمله ،قطع جمالت و آوردن جمالت بدون فعل / ...« :که من اگر چه همین نیز با  /و
خوابِ ایستاده که توفان گنج نهفته را برساند به سطح آب ( »... /براهنی 1374 ،الف:
 ،)86و «دستی شبیه پنجره با رگهاي توريِ آوازي از تو را که در پرنده  /کشیدهي پرده
بر چهرهاي که یَشم شبکالهش نیز  /یک روز هم پدرم اینجا از روي برگها و برهنه بیآنکه
با بهشت ( »... /همان)87 :؛ ناتمام گذاشتن جمالت و پایان دادن جمله (و شعر) با حرف
ربط / ...« :و میروم از هوش می منی اگر تو مرا تو شانه بزن زانو! منی از هوش
میوَ» (همان)85 :؛ تغییر مقولهي دستوري کلمات« :آب را و ،کافی را ترکیب میکنند /
گل میچکد به روي نمیدانم /پس حاضري تو و ،تولد من در باران  / ... /از
دوستداشتنیتر از با نیست  /... /با هم که دوستداشتنیتر از از نیست ( »... /همان)99 :؛
کاربرد ضمیر شخصی به جاي ضمیر مشترک (خود)« :یک لحظه من خودم را گم میکنم
نمیبینَمَم» (همان )84 :و« :و بعد مرا به دور من بچرخان» (همان)106 :؛ به کار بردن
ساخت گذراي سببی برخی از فعلها ،بر خالف قواعد دستوري« :مَردي مرا هماره به
بوي تو میرَوانَد» (همان« ،)91 :حاال نگو که شهر مرا آفتاب میرَواند  /یک زن نمیرَوانَد/
مرا به او بخواهانید ( »...همان)
در برخی موارد نیز شاعر با ضمیرها بازي کرده و از کاربرد عادي آنها آشناییزدایی
کرده است« :من اگر زن بودم آیا تو میشدم؟» در اینجا شاعر ،ضمیر دوم شخص را
براي فعل اول شخص ،به عنوان مسند به کار برده است .البته این نوع نحوگریزي ،در
شعر قدیم سابقه داشته است .به عنوان نمونه میتوان به این بیت مولوي اشاره کرد:
گفت اکنون چون مَنی اي من در آ نیست گُنجایی دو من را در سرا
(مولوي)137 :1390 ،
گاهی نیز ضمیرهاي شخصی را جمع بسته است« :مردم براي من تویی ،آن جنگل
توهاست» (براهنی 1374 ،الف)63 :؛ و یا« :وقتی تو خواب باشـی وقتـی توهـا خوابیـده
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باشند!» (همان )65 :این کار نیز در شعر فارسی بی سابقه نیست:
عاقبت مستغرق جانان شوند
تا من و توها همه یک جان شوند
(مولوي)82 :1390 ،
براهنی بر این باور است که شعر باید نحو زبان را قطع کند تا زبان واقعی شعر را به
وجود بیاورد (براهنی 1374 ،الف)184 :؛ اما در بسیاري از نمونههایی که در شعر او
مشاهده میکنیم ،این شکستن و قطع نحو زبان ،جز ایجاد نوعی آشفتگی و طنز و هزل
زبانی ،دستاورد مهم دیگري ندارد.
 .2 .1 .4معنیزدایی و عدم ارجاع به بيرون از خود و استقالل شعر از خارج از شعر
براهنی انتقال معنی را متعلق به نثر میداند و میگوید« :در نثر زبان وسیلهي انتقال معنی
است .در شعر ،زبان موضوعیت پیدا میکند به عنوان موضوع اول ،و اولویت با خود زبان
میشود .یعنی در زبان نثر ،زبان پس از ارائهي معنی ،نقش خود را تمام یافته اعالم میکند؛
در شعر زبان نقش اصلی را بازي میکند ،به همین دلیل ارجاعات خارجی را به حداقل
میرساند و در واقع «ارجاعی» به خود میشود( ».براهنی1374 ،ب )175 :از این رو،
شعرهایی مثل «آي آدمها»ي نیما و «پیغام» شاملو را نثر میداند و میگوید« :زبان شعر
ارجاع به خود میطلبد ،و وقتی که گرفتاري انتقال معانی پیدا کنیم ،خود به خود آن حس
ارجاع به خود شعر را از آن گرفتهایم( ».براهنی 1374 ،الف )169 :با رها شدن زبان شعر
از حاکمیت مطلق معنا و نحو ،ارجاع زبان ،از خارج از زبان ،به درون زبان برگردانده
میشود و این ارجاع درونزبانی ،یعنی به کار گرفتن دالهایی که مدلول آنها نه در بیرون،
بلکه در درون زبان است .در چنین شعري ،هر سطر شعر در زبان اتفاق میافتد و موسیقی
قراردادي و زبان قراردادي ندارد( .براهنی 1378 ،الف)18 :
براهنی در «نظریهي زبانیت در شعر» ،تصریح میکند که زبانیت زبان ،از معنی آن
جداست( .براهنی )14 :1383 ،براي او معنی در درجهي دوم اهمیت قرار میگیرد« :کالا
معنا در شعر فرعیت دارد ،به دلیل این که انتخاب مترادف براي بیان بهتر معنا نیست».
(براهنی 1374 ،الف )175 :یداهلل رویایی در انتقاد از براهنی میگوید« :این یک حرف
سطحی است که باید معنا را از زبان بگیریم تا [ ]...به خود زبان برسیم( ».رویایی:1380 ،
 )72از نظر رویایی «شعر نمیتواند معناهایی را که انسان به زبان داده است از زبان بگیرد،
بلکه برعکس با ارجاعآفرینیهاي تازه که میکند ،مکانی تازه به آن[]...میدهد(».همان)73:
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شاید بتوان گفت چالشبرانگیزترین بخش نظریهي براهنی آنجاست که معتقد است
براي نمایان شدن «معناي زبان بودن زبان» ،باید دستور و معنا و منطق متوقف شود (رک.
براهنی 1374 ،الف)187 :
بر این بخش از نظریهي براهنی ،نقد جدي وارد است .گویا او معنی را جزئی از زبان
ت زبان ،و
نمیداند! مگر زبان بدون معنی وجود دارد؟! آنچه او بیان میکند ،تنها ،صور ِ
در واقع ،جسمان ّیت زبان است .اگر جسم بدون روح بتواند زندگی داشته باشد ،زبان هم
بدون معنا میتواند وجود داشته باشد .چگونه با در هم شکستن ساختمان دستوري و
منطقی و معنایی زبان ،میتوانیم ادعا کنیم که اکنون زبان ،معناي زبان بودن خود را به ما
نشان میدهد؟! آیا زبان بودن زبان ،تنها در ساخت آوایی و موسیقایی آن نهفته است؟ آیا
در شعر باید اجزاي زبان را بدون در نظر گرفتن معناي آنها ،به عنوان مصالحی مجزا به
کار برد؟ براهنی در توضیح یکی از هشت قطعه شعر خود ،میگوید «زیبایی درونی آن از
بیمعنایی آن به وجود آمده است .لذت هنري هر گونه حالت «هرمنوتیکی» و معنیبخشی
را از آن گرفته است» (همان)189 :؛ اما مشخص نیست که کاربرد پوستهي فاقد معناي
زبان ،چگونه میتواند زیبایی بیافریند!
در برخی از شعرهایی که در بخش پیشین به آنها اشاره کردیم ،عالوه بر نحو زبان،
نظام معنایی زبان نیز تخریب شده است .گاهی دلیل بیمعنایی ،همان نحوگریزي است؛
مثالا در این عبارت« :مثل همین تو که در یک همان متبلور میشد» (همان ،)57 :شاعر
ضمیر اشارهي «همان» را به عنوان اسم به کار برده و براي آن صفت شمارشی «یک» هم
آورده است .در برخی از شعرها نیز عدم انسجام و ارتباط منطقی میان سطرها و
عبارتهاي شعري با یکدیگر ،در کنار برخی دست کاريهاي صرفی و نحوي ،سبب
بیمعنایی شده است .مانند قطعهي  6از «شکستن در چهارده قطعه »...؛ این قطعه از چند
سطر متنافر تشکیل شده است که پیوند مفهومیِ روشنی میان آنها دیده نمیشود:
«مَردي مرا هماره به بوي تو می رَواندَ  /زیباست فصل کبوتر به چابهار  /قولنج کلمهي
پیچاپیچی است که در نخاع شعر به قنداق میرسد ( ».]...[ /همان)91 :
در برخی از شعرهاي مجموعهي خطاب به پروانهها ،ساختار نحوي و معنایی زبان
آنچنان به هم ریخته است که تقریباا میتوان گفت تنها مجراي ارتباطی متن با مخاطب،
فقط صدا و موسیقی ظاهري کلمات است .شعر «موسیقی» این گونه است« :پیانو می ُشپَند
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یک شوپن به پشت یک پیانو و ما نمیشنویم  /و ما نمیشنویم  /و ما نمیشنویم  /و ما
نمیشنویم  /وَماوَما وَما وَما نمی  /شنویم [( ».]...براهنی 1374 ،الف)111 :
در این شعر ،براهنی ابتدا از یک اسم خاص (شوپن) فعل ساخته و سپس آن را به
پیانو نسبت داده است .سپس با قطعه قطعه کردن کلمات و تکرار قطعههاي مختلف آنها
بازي کرده است .در این شعر معنا به حداقل رسیده است و نحو زبان هم در بیشتر موارد،
رعایت نشده است .منطق و روایت نیز در پی شکستن دستور زبان ،به حاشیه رانده شده
است .دیدگاههاي براهنی در زمینهي معنا و بیمعنایی خالی از تناقض نیست .مهمترین
تناقض این است که غالب شعرهاي او در مجموعهي خطاب به پروانهها ،به هر روي
حامل معنایی هستند و به چیزي بیرون از زبان ارجاع میدهند .معدود شعرهایی هم که
در آنها آگاهانه کوشش کرده است معنا را به حاشیه براند ،تصنّعی به نظر میرسد و
پیداست که شاعر به قصد آزمودن و نشان دادن نظریه و تکنیک جدید ،آنها را سروده
است .تناقض دیگر این است که براهنی شعر را مستقل از دنیاي خارج میداند (همان:
)168؛ اما براي توضیح شعر خود ،به «خارج از شعر» متوسل میشود .اگر شعر براهنی،
حتی همان هشت سطري که به عنوان نمونه و براي تشریح نظریهي خود آورده است
(رک.همان ،)185 :ارجاع بیرونی ندارد ،چرا باید چندین صفحه دربارهي آنها توضیح
بدهد؟
 .3 .1 .4چندصدایی (پُلیفونی)
یکی از ایرادهایی که براهنی بر شعر نیما وارد میداند« ،تکصدایی» است (رک.همان:
 )137در مقابل ،او شعر خود را «چندصدایی» میداند و حتی در توضیح یکی از شعرهاي
خود ،عالوه بر «چندصدایی» ،به «چندزبانی»و«چندشاعري» نیز اشاره میکند(.همان)192 :
با اینکه اصطالح «چندصدایی» ،آن گونه که مثالا باختین معرفی میکند ،بیشتر مربوط
به رمان میشود (رک .احمدي)99 :1385 ،؛ اما در گفتمان شعر و نقد دهههاي اخیر ایران،
بهویژه از دههي هفتاد به این سو ،به عنوان خصلت شعر نیز به کار رفته است .البته مفهوم
چندصدایی ،در اصل ،در موسیقی به کار میرفته است و باختین آن را براي توصیف
رمانهاي داستایوفسکی به کار برده است( .رک.همان) در گفتمان ادبی امروز« ،چندصدایی
به معناي توزیع مساوي صداها در یک متن است .چنانکه تمام صداها حق حضور داشته
باشند ،بدون اینکه یکی بر دیگران مسلط باشد( ».نامورمطلق )399 :1387 ،بهزاد
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خواجات معتقد است که «در یک شعر چندصدایی موفق نقطهي شکلگیري در کشاکش
حقایق متکثر نطفه میبندد( ».خواجات105 :1381 ،ـ)106
وقتی براهنی در بیان تکصدا بودن شعر مرغ آمین نیما میگوید «همه با یک صدا و
در یک وزن حرف میزنند» (براهنی 1374 ،الف ،)137 :احتما اال به تعریفی از مفاهیم
تکصدایی و چندصدایی نظر دارد که بیشتر جنبهي صوتی و موسیقایی دارد .شاید از
همین روست که بهزاد خواجات با اشاره به ویژگی چندصدایی در شعر امروز ،میگوید
«این امر ،توسط عدهاي بیشتر به شکل ظاهري (صداهاي متفاوت و حتی با حروف چاپی
مختلف) ادا میشود و در عدهاي دیگر ما شاهد فرآیند و نتیجهي برخورد صداها
(انگارهها)ي متفاوت هستیم» (خواجات)93 :1381 ،
پیمان سلطانی ،از شاگردان براهنی ،در مقالهاي ،شعرهاي مجموعهي «خطاب به
پروانهها» را داراي عناصري از قبیل پلیریتمیک ،پلیفونیک ،ههتهروفونیک ،ههته
روتوپیک ،ههتهروگالسیک و  ...میداند و بر این باور است که این عناصر «براي اولین
بار در شعر ایران اتفاق افتاده است( ».سلطانی )106 :1378 ،او شعر براهنی را از این
منظر ،برتر از شعر شاعرانی چون الیوت و کامینگز میداند و معتقد است که در شعر
الیوت ،با وجود چند صداي مختلف« ،نه همزمانی روي میدهد و نه درزمانی .تمامی
توصیفها نیز پس از دیگري میآیند .درست است که بیش از یک راوي حضور دارد،
اما هیچ کدام صداي یکدیگر را قطع نمیکنند و هیچ وقت ،همصدا نمیشوند( ».همان)
بنابراین در شعر الیوت ،چندصدایی واقعی وجود ندارد .او شعر کامینگز را هم همین گونه
میداند .البته خودِ براهنی در جایی ،براي توضیح مفهوم چندصدایی« ،سرزمین ویران»
الیوت را مثال زده است( .براهنی116 :1380 ،ـ )117از نظر سلطانی ،در شعر براهنی
«عناصر ترکیب صدا [ ]...با عبور راويها از یکدیگر ،قطع و بریدن صداها ،همزمانی و
 ...است که در نهایت شعرها را چندصدایی میکند .به صورتی که این ترکیب صداها در
انتهاي یکدیگر نمیآیند و همجوار نمیشوند .بلکه از میانهي صداي نخست صداي
دیگري همصدا خواهد شد( ».سلطانی )106 :1378 ،او شعر «نگاه چرخان» براهنی را
براي این منظور مثال میزند( .همان)
با توجه به آنچه سلطانی میگوید ،چندصدایی در شعر براهنی بیشتر در نمونههایی
دیده میشود که با دیگر پایههاي نظري او در تضاد است؛ مثل شعر نگاه چرخان که یک
شعر روایی است و با وجود آشفتگی معنایی ،روایتی را بیان میکند .یکی از مهمترین
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انگارههاي براهنی در نظریهي زبانیت ،عدم ارجاع شعر به خارج از شعر است و روایت،
در واقع نوعی ارجاع به بیرون است.
مسئلهي دیگر اینکه در چندصدایی ،آنچه سبب میشود مخاطب از البهالي شعر،
چند صداي مختلف را دریافت کند ،معنا و مفهوم شعر است .وقتی نظام معنایی زبان در
شعر تخریب شده باشد ،در واقع حلقهي پیوند مخاطب با شعر گسسته شده و دریافت
صداهاي متفاوت نیز ناممکن میشود.
 .4 .1 .4جابهجاسازی پرتابی در مقابل جانشينسازی استعاری و نمادی
براهنی مفهوم «جانشینسازي استعاري و نمادي» را در شعر نیما ،در مقابل «جابهجاسازي
پرتابی» قرار میدهد و بر این باور است که نیما «به رغم مساعی فراوانش در آوردن زبان
جدید ،بیشتر در شعر از طریق جانشینسازي استعاري و نمادي عمل کرده است تا جابه
جاسازي پرتابی( ».براهنی 1374 ،الف )140 :او سپس اصطالح «جابهجاسازي پرتابی» را
این گونه توضیح میدهد« :شاعر باید یک حوزهي خالقه را از جا بکند و در حوزههاي
دیگر ،از طریق به هم زدن قوانین جملهي خطی ،زمان خطی ،مکان خطی ،آن را در حال
جابهجا شدن ،زمان به زمان شدن ،فضا به فضا شدن ،به صورت پرتابی بروز دهد» (همان).
در جایی دیگر ،چنین میگوید« :چگونه شعر از طریق «جابهجاسازي» به وجود میآید.
براي این کار الزم است ،وظایف آحاد دستوري جمله ،جابهجا شوند( ».همان )188 :سپس
یک سطر از شعرهاي خود را به عنوان مثال میآورد« :اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به
آن سرسرا سکوت سرازیر ساز» (همان) و میگوید« :تنها در یک شعر میتواند یک اسم
شبیه یک صفت از یک فضاي ذهنی دیگري بشود» (همان)
البته این توضیحات ،منظور براهنی را به روشنی بیان نمیکند؛ اما میتوان این گونه
نتیجه گرفت که در نگاه او ،شعر امروز ،میدان عمل استعاره و نماد نیست .از دید او شعر
باید به گونهاي باشد که در آن ارتباط موضوعی و معنایی جمالت و مفاهیم از هم بپاشد
و کل شعر به تصاویر مقطّع و جمالت بریده بریده تبدیل شود .به این معنی که ارتباط
معنایی و دستوري و حتّی تصویري و زمانی میان بخشهاي مختلف شعر در ظاهر بریده
شود .جابهجاسازي پرتابی مورد نظر براهنی ،در واقع از میان برداشتن توصیف ،تشبیه و
استعاره است( .تسلیمی)203 :1393 ،
این اصطالح ،به نوعی یادآور مفهوم «پرش حجمی» (سه بعدي) است که در بیانیهي
شعر حجم مطرح شده است( .رویایی35 :1391 ،ـ )36همان گونه که براهنی شعر
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تصویري کنونی ایران را بیشتر بر اساس جانشینسازي میداند و به جاي آن «جابهجاسازي
پرتابی» را پیشنهاد میکند (براهنی 1374 ،الف ،)140 :در بیانیهي شعر حجم نیز تصریح
شده است که «ما تصویري از اشیا نمیدهیم ،منظري از علت غایی آنها میسازیم .عواملی
را که بدین گونه وام میگیریم ،در جایی دوردست با فاصلهاي از واقعیت مینشانیم».
(رویایی )37 :1391 ،تفاوت میان این دو اصطالح ،به همان اندازهي اختالف میان «پریدن»
و «پرتاب شدن» است .شاید بتوان گفت سرعت و شتاب پرتاب شدن ،بیشتر از پریدن
است .دیگر اینکه در پرتاب شدن ،نوعی ناخودآگاهی نهفته است .شاید به همین سبب
است که اصطالح جابهجاسازي پرتابی مورد نظر براهنی را با نظریهي «ناخودآگاه زبانی»
الکان مرتبط دانستهاند( .تسلیمی)192 :1390 ،
در نظر الکان ،ناخودآگاه ،ساختاري همانند زبان دارد« ،نه فقط به این دلیل که با
استعاره و مجاز کار میکند ،بلکه به این دلیل نیز که مانند زبان از دیدگاه مابعد-
ساختگرایان ،بیشتر از دالها تشکیل شده است تا نشانهها یا معانی پایدار( ».ایگلتون،
 )231 :1380در این دیدگاه« ،ناخودآگاه ،حرکت و فعالیت پیوستهاي از دالهاست که
مدلولهایشان غالباا براي ما غیرقابل دستیابی است زیرا واپس زده شدهاند .به این دلیل
است که الکان از ناخودآگاه به عنوان «غلتیدن مدلول زیر دال» ،رنگ باختن و تبخیر
مداوم معنا ،و متن «نوگراي» غریبی که غالب اا غیرقابل خواندن است و یقیناا اسرار نهائی
خود را هرگز تسلیم تفسیر نخواهد کرد صحبت میکند( ».همان )232 :بنابراین ،اگر
بگوییم جابهجاسازي پرتابی مورد نظر براهنی ،همچون پرتاب واژههایی است «که معانی
رانده شده به ناخودآگاه را رو میکند»(تسلیمی،)192 :1390 ،چندان نامربوط نخواهد بود.
با نگاهی به شعرهاي مجموعهي خطاب به پروانهها ،میبینیم که در این زمینه نیز میان
نظریهي شعري و اجراي شعري براهنی ،هماهنگی کامل وجود ندارد .مثالا در همان
نمونهاي که او خود مثال میزند (اسبی شبیه سبز  ،)...تنها مقولهي دستوري کلمهي «سبز»
تغییر داده شده است؛ یعنی صفت به جاي اسم به کار برده شده است .دیگر اینکه در
شعرهاي این مجموعه ،تصویرپردازي و «جانشینسازي استعاري و نمادي» هم فراوان به
چشم میخورد .مثل «گردوي چشم رهگذران پوکیده است [( »]...براهنی 1374 ،الف:
)25؛ و «پنجاه و پنج سال پیش که من کفش هاي دنیا را پوشیدم  /دنیا شروع کرد به
چرخیدن مثل نوار فیلم [( »]...همان)51 :؛ و «صدها هزار کفّهي رنگین و خرد و خیس
ترازو از آسمان به روي زمین نازل شد» (همان)55 :؛ و «ناگاه در قفس خواب هاي تو از
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پشت نردهها مثل پرندهاي بزرگ ،جنگل دنیا را فریاد میزدم» (همان)63 :؛ و  . ...البته
نمونههایی که در آنها بر اساس جابهجاسازي پرتابی عمل شده است ،کم نیستند؛ اما
نمیتوان گفت که وجه غالب شعرهاي کتاب است.
 .5 .1 .4نوعی پریشانگویی تعمدی و اسکيزوفرنی یا جنون زبانی
براهنی شعر شاعرانی چون نیما ،شاملو و فروغ را فاقد شقاق و بحران و «جنون لفظی» و
«اسکیتزوفرنی کالمی» میداند( .براهنی1374 ،ب )180 :او میگوید« :حافظهي زبان
اعتیادي باید مختل شود .جنونی که به زبان دست میدهد ،عین سالمت آن است .شقاق،
اسکیتزوفرنی ،چندشخصیتی شدن زبان ،فراتک جنسی کردن آن ،راندن آن به سوي
هرمافرودیتیسم زبانشناختی ،اساس شعري از این دست است( ».براهنی 1374 ،الف:
 )190از دید او« ،انسان متفکر موجود خطرناکی است .ترازو موقعی عوض میشود که آن
موجود خطرناک [ ]...دفعتاا طوري حرف میزند که انگار دیوانه شده ،به سرش زده»
(براهنی80 :1384 ،ـ !)81زبان شعر ،در دورانهاي گذشته نیز در پارهاي موارد ،قدري
چاشنی جنون داشته است؛ اما این جنون زبانی ،جز در موارد معدودي در کار موالنا ،منجر
به آشفتگی زبانی و ایجاد فضاي اسکیزوفرنیک در شعر نشده است.
گاهی متن به دلیل بر هم خوردن ساختار نحوي و معنایی و منطق زبانی ،هذیانوار و
جنونآمیز جلوه میکند؛ گاهی نیز بدون بر هم خوردن این عناصر ،متن خود وارد فضاي
ذهنیِ اسکیزوفرنیک میشود .در شعر براهنی با هر دو نوع جنون کالمی روبهروییم .آنجا
که میگوید «مثل همین تو که در یک همان متبلور میشد» (براهنی 1374 ،الف،)57 :
نحوگریزي موجب هذیانوارگی کالم شده است؛ و وقتی که میگوید «قولنج کلمهي
پیچاپیچی است که در نخاع شعر به قنداق میرسد» (همان ،)91 :ناهمواري ساختار معنایی
سبب شده است که سخن او جنونآمیز شود؛ اما در این سطر« :و عصر باز خانوادهي
بینایی به خواستگاريام آمد» (همان )96 :و سطرهاي بعد از آن ،بدون آنکه نحو و معنا
به طور محسوسی تخریب شود ،فضاي ذهنی و روانی به گونهاي است که متن را به وادي
جنون میکشاند.
شعرهاي اسکیزوفرنیک براهنی و شاگردانش ،واکنشهاي مختلفی در پی داشته است.
حتی برخی آن را «مثل ویروس خطرناکی» دانستهاند که «در میان شاعران امروز بهخصوص
جوانترها گسترش مییابد و هر روز قربانیان تازهتري میگیرد( ».خوشروان:1385 ،
 )358عبدالعلی دستغیب ،ضمن مخالفت با کلیّت چنین شعرهایی ،بر این باور است که
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«در مدرنیسم و پسامدرنیسم گفته میشود همان طور که عقالنیت بشرترقی میکند جنون
بشر نیز ترقی میکند( ».قربانعلی )73 :1382 ،عنایت سمیعی ،براي اینگونه شعرها تعبیر
«فضاهاي مالیخولیایی عجیب و غریب» را به کار میبرد( .همان )107 :اما علی باباچاهی،
که با بیشترِ دیدگاههاي براهنی مخالف است ،روایت جنون را در شعر او میستاید و معتقد
است «شعر براهنی در جایی از شعر نیمایی (و غیرنیمایی) جدا میشود که روایت خرد
جاي خود را به روایت دیوانگی میدهد [ ]...آواي دیوانگی ،قطع یا جابهجایی آواها و
بُرشهاي ناگهانی در شعر او ،براهنی را در افقی نو و یا در وضعیتی دیگر نشان میدهد».
(باباچاهی )13 :1378 ،او قطعهي  11از «شکستن در چهارده قطعه  »...را براي این منظور
مثال میزند که در آن «خواننده با روایتی دیگر روبهروست .روایتی که عقل آن را تأیید
نمیکند( ».همان)14 :
نکتهاي که در اینجا نباید از نظر دور داشت این است که این آشفتگیهاي زبانی و
ادبی در شعر شاعران این جریان ،میتواند نمودار روزگار پرآشوب و سراسر اضطراب
انسان امروز به شمار رود« .براهنی و همچنین شاگردانش این پاره پارهنویسی و آشفتگی
زبانی را سعی میکنند با دالیل فلسفی و جامعهشناختی توجیه کنند .به نظر آنان
درهمریختگی شعر و اسکیزوفرنی شکلی ،زبانی و محتوایی آن ،نمایندهي جهان آشفته
است و جز با «جنون زبانی» نمیتوان جهان و انسان عصر حاضر را توصیف کرد».
(طاهري)348 :1393 ،
 .5نقد و ارزیابی جریان شعر زبان
شعر زبان ،به منزلهي یک جنبش ادبی ،آغازي پرشور داشت؛ اما این آغاز پرشور به طور
شایسته و بایسته به انجام نرسید .به این معنا که براهنی پیشنهادهایی را مطرح کرد؛ برخی
به پیروي از او شروع به سرودن شعرهایی کردند که بسیاري از آنها از اقبال عمومی
نسبتاا بیبهره ماند .هم خود براهنی و هم شاگردان او ،در نظریه و عمل ،تندرويهایی
داشتند که موجب شد سیل انتقادات مخالفان به سوي آنها روانه شود .واقعیت این است
که این جریان ،پیش از آنکه به پختگی و تکامل الزم برسد ،انگار در نقطهاي متوقف شد
و از آن همه شور و جنبش ،تنها پارهاي هنجارشکنی زبانی و به هم ریختگی منطق شعري
در ذهن جامعهي ادبی ماند .شاید از این لحاظ ،شعر زبان ،بیشباهت به شعر هوشنگ
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ایرانی نباشد ،که سالها ،بدون توجه کافی به محتواي آن« ،فقط با دو کلمه ،قضاوت شد:
جیغ بنفش» (ایرانی!)7 :1393 ،
ي براهنی و شاگردانش ،تا حدودي یادآور شعر نامتعارف
برخی از شعرهاي زبانگرا ِ
هوشنگ ایرانی است .هم بیگانهنمایی پدیدههاي هستی و آشناییزدایی افراطی از زبان
متعارف در شعر معاصر ،هم ساخت مصدر جعلی از اسمها و دیگر کلمات غیرفعلی و هم
به کارگیري صداهاي بیمعنی و برخی کلمات ابداعی فاقد معنا ،سالها پیش از براهنی و
شاگردانش ،در شعر هوشنگ ایرانی سابقه داشته است .برخی نیز بر این باورند که براهنی
و شاگردانش «در نحوشکنی ،سنتگریزي ،فاصلهگذاري و بهرهگیري از مؤلفههاي مدرنیسم
و پستمدرنیسم ،راه هوشنگ ایرانی را تکامل بخشیدند(».آقامحمدي)114 :1390،
براهنی نظریهي جدید خود را با «توضیح تضاد میان تئوري شعر و اجراي شعر» بیان
میکند .همانطور که در بخش پیشین ،در موارد مختلفی اشاره نمودیم ،در کار خود او
نیز ،گاهی تضادها و یا تناقضهایی میان تئوري و اجراي شعري دیده میشود« .گروهی
از منتقدان بر این باورند که ذهنیتِ دکارتی که براهنی آن را به نیما و شاملو نسبت میدهد؛
در تئوريها و آثارِ خودِ ایشان نیز مشهود است به این معنی که ضدعقل براب ِر عقل،
هنجارگریزي در برابر هنجار و فرم و شکل در برابر معنا قرار میگیرد( ».قربانعلی:1382 ،
 )19بزرگترین تناقض او این است که بهترین و زیباترین شعرهایش ،ارتباطی با «نظریهي
زبانیت» ندارند و یا ارتباط کمتري دارند .آنگونه که در شعرهاي براهنی و برخی از
شاگردانش دیده میشود ،هرگاه شاعر از کنش ارادي براي سرودن شعر بر اساس نظریه
و تکنیک و فرم از پیش تعیین شده دست برمیدارد ،نتیجهي کار تا حدودي بهتر میشود.
در این زمینه میتوان به این شعرها اشاره کرد« :دهان»« ،وسوسهي سؤال»« ،فواره»« ،ماه»،
«نسیم و خاکستر»« ،حتی اگر صدا « ،»...آن چه نوشتهام»« ،نیامد»« ،هفت» و  . ...در این
شعرها ،اثر چندانی از نظریهي شعري جدید براهنی به چشم نمیخورد و ساختار زبان
در آنها دستخوش تخریب نشده است.
این جریان شعري به دلیل برخی تندرويها و همچنین توجه بیش از اندازه به تئوري،
مخالفتهاي شدیدي را به سوي خود کشاند .حتی برخی از ویژگیهاي این جریان
شعري ،مانند اسکیزوفرنی زبانی ،کاربرد برخی صداها و واژههاي ساختگی بیمعنی،
شکستن و قطع کلمات و جمالت و کاربرد جمالت ناتمام و برخی بازيهاي زبانی،
موجب تمسخر مخالفان شد.
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بیشترِ شاعران دهههاي پیشین ،با شعر و نظریهي جدید براهنی به مخالفت برخاستند.
ی
منوچهر آتشی میگوید« :به طور کُلی در شعر هیچ یک از عناصرِ ساختاري و زیباشناخت ِ
شعر از بین نمیروند .بسیاري حرفها فقط شلوغبازي است .در شعر ممکن است یک
عنصر (مثل تصویر) کمرنگ شود اما هرگز از بین نمیرود .همهي اینها شعر را رازآمیز
و زیبا میکند .مگر اینکه ما بخواهیم شعر به توصیهي جناب براهنی بنویسیم( »...همان:
.)14م .آزاد معتقد است «اینها بیشتر تئوري میبافند تا شعر .]...[ ،خطرِ تئوري
پردازيهایی که «ساختارشکنی» را عمده میکنند در تضادي است که در عمل ـ خالقیت
شاعرانه ـ پیش میآورد( ».همان)26 :
برخی شاعران نسلهاي بعدي نیز در کار براهنی و شاگردانش به دیدهي انتقاد
نگریستهاند .مهرداد فالح معتقد است که «شعرِ براهنی و آنچه در خطاب به پروانهها
ارائه داده ،اصو اال زیرساختی کهنه دارد ]...[ .نگاه وي خیلی شبیهِ نگاهِ شاعرِ کالسیکی مثل
مولوي است( ».همان )161 :او براي نمونه به تأکید غیرضروري بر وزن اشاره میکند.
بهزاد خواجات نیز براین باور است که «بسیاري از این شعرها فقط تئوري و صورت
جدیدي دارند ،به مفاهیم که دقت کنیم ،همان شعر رمانتیک و تغزلی گذشته هستند».
(خواجات )120 :1381 ،علی عبدالرضایی کار براهنی و شاگردانش را حرکتی انحرافی
در شعر معاصر میداند و میگوید «دیدگاههاي براهنی ،بیشتر از روي کتابهایی که
میخواند ،گرفته شده است .منتهی استعداد خالقه در و جود براهنی ،چندان قابل توجه
نیست و او به صورتی کجوکوله تکنیکهایی را که از اینجا و آنجا میگیرد ،به اجرا
درمیآورد( ».روانشید95 :1379 ،ـ)96
در یک ارزیابی منصفانه و به دور از تعصب ،نمیتوان به کل منکر جنبههاي مثبت و
خالقانهي این جریان شعري شد .از جمله ،میتوان به این موارد اشاره کرد :عادتزدایی
از آنچه به عنوان تجدد ادبی حاکم شده و رفته رفته ،تبدیل به سنت شده بود؛ پیشگیري
از فرسایش و کهنگی زبان شعر معاصر؛ گسترش ظرفیت زبان شعر؛ نوآوري در زمینهي
وزن نیمایی و  . ...شاید اگر شاعران این گروه ،از جمله خود براهنی ،آشناییزداییها و
بیگانهگردانیهاي زبان شعر خود را اندکی متعادلتر به پیش میبردند ،این جریان
میتوانست درخشش تازهاي در آسمان شعر معاصر به شمار رود .بسیاري از نکاتی که
براهنی در مؤخرهي خطاب به پروانهها مطرح میکند ،نشان میدهد که او دستاوردهاي
اندیشهي نوین انسان معاصر در زمینهي زبان و ادبیات را به خوبی دریافته است .احاطهي
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او بر نظریات متفکران عصر جدید ،از نیچه تا دریدا ،کمنظیر است .این پشتوانهي نظري
میتوانست به گونهي بهتري در آفرینش ادبی و جهتدهی به مسیر جریان شعري مورد
نظر او به کار گرفته شود.
 .6نتيجهگيری
شعر زبان با شاخصههایی از قبیل ساختارشکنی و عدم انسجام و همچنین نحوگریزي و
دوري از معنا و مضمون و تصویر ،خود را از شعر دورههاي پیش متمایز میکند .در
ارزیابی و تحلیل این جریان شعري ،که با تکیه بر شعر براهنی صورت گرفت ،به این
نتیجه میرسیم که در کار خود براهنی نیز ،میان نظریهي شعري و اجراي شعري
شکافهایی وجود دارد .برخی از مؤلّفههاي مورد تأکید براهنی ،در شعرش بازتاب
چندانی نداشته است و در مواردي هم اجري نظریهها در شعر ،جنبهي تصنعی و آزمایشی
دارد .همچنین نتیجه می گیریم که شعر زبانمحور ،در کنار جنبههاي مثبتی از جمله
عادتزدایی و عبور از تجدد ادبی حاکم ،گسترش ظرفیت زبان شعر ،نوآوري در زمینهي
وزن و موسیقی شعر ،چندصدایی و  ،...به دلیل برخی افراط و تفریطها ،از جمله
معنیگریزي و بر هم زدن ساختار زبان ،نتوانسته موجودیت خود را به عنوان یک جریان
اصیل و پایدار در پهنهي ادب فارسی حفظ کند.
این جریان میتوانست با نو کردن زبان شعر و متناسب کردن آن با شرایط و اقتضائات
زمانه ،شعر نو فارسی را در مسیر بهتري قرار دهد؛ اما این امر حاصل نشد و با تندرويهاي
نظري و عملی و تأکید افراطی و غیرمنطقی بر معنازدایی و تخریب و از هم گسیختگی
زبان و نادیده گرفتن بالغت سخن ،این فرصت طالیی از شعر معاصر فارسی گرفته شد.
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