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تحليل گفتمان شعر حجم و شعر انقالب اسالمی
عليرضا رعيت حسنآبادی



دانشگاه فردوسی مشهد
چکيده
شعر حجم (حجم گرایی) و شعر انقالب اسالمی دو جریان شعر معاصر هستند که در
دو سوي مناسبات و رخدادهاي شعري پنجدههي اخیر ایران قرار دارند .جریان شعر
انقالب داعیهدار و مروج شعر متعهد است و جریان شعر حجم آوانگاردیسم و بی-
تعهدي شعري را در دورههاي مختلف نمایندگی کرده است .تاکنون در گفتهها و برخی
نوشتهها نشانههاي زیاد و سخنهاي فراوان و درستی در تقابل گفتمانی این دو جریان
دیده شده است .این دو جریان شعري ،به اصطالح ،رقیب گفتمانی یکدیگرند و عناصر
گفتمانیشان در طول سالیان اخیر مدام در حال واسازي عناصر گفتمان رقیب بوده و
سعی داشتهاند ،گفتمان رقیب را از میدان به در ببرند .در این مقاله براساس روش تحلیل
گفتمانی «الکال» و «موفه» ،تقابل گفتمانی این دو جریان شعري براساس دو متن مهم
مرتبط با این دو گفتمان ،تحلیل شده است .بیانیهي شعر حجم و بیانیهي شعر انقالب
اسالمی (موخرهي مجموعهشعر رجعت سرخ ستاره) دو متن بررسیشده در این مقاله
هستند.

واژههای کليدی :شعر معاصر فارسی ،شعر انقالب اسالمی ،شعر حجم ،علی معلم
دامغانی ،یداهلل رویایی.

 دانش آموخته دکتري زبان و ادبیات فارسی ali_rayat2005@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله97/5/2 :

تاریخ پذیرش مقاله97/10/9 :
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 .1مقدمه
دربارهي جریان شعر انقالب در طول چهاردههي اخیر ،به تواتر سخن گفته و کتاب ،مجله
و نشریه چاپ شده است .تقریباً بی هیچ اغراقی ،میتوان ادعا کرد جریان شعر انقــالب
اسالمی تنها جریانی است که عوام مردم با کلیات و اهداف آن آشنایی هرچند مختصر دارند.
دربارهي تاریخچهي جریان شعر حجم و شیوهي پیدایش این جریان شعري نیز در نشریات
تخصصی ،کتابهاي ادبی و مصاحبههاي شاعران فراوان سخن گفته شده است؛ درنتیجه
سخنگفتن از تاریخچهي این دو جریان شعري ،در این مقاله ،تکراري و بیهوده است.
شاعران و رهبران این دو جریان که با فاصلهاي ده دوازدهساله به جامعهي ادبی ایران
معرفی شدهاند ،ادعاهاي فراوانی دارند .جریان شعر حجم با رهبري یداله رویایی ،از سال
 1348تا کنون مسائل ادبی فراوانی را در بستر گفتمان شعر معاصر مطرح کرده است.
شاعران و رهبران جریان شعر انقالب اسالمی نیز پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران،
در اوایل دههي شصت ،ایدهها و آرمانها و مسائلی را در ادبیات و شعر مطرح کردند که
همسو با آرمانهاي انقالبیون و توده ملت و برگرفته از آمیزههاي اسالم و انقالب بود.
حیات تاریخی این دو جریان مشابهتها و تفاوتهایی دارد .نخستین مشابهت این
است که در پیشانی نام این دو جریان ،نام دو شاعر دامغانی به چشم میخورد؛ یداله
رویایی و علی معلم دامغانی .دو متن مهم از این دو ،در تاریخ ادبیات معاصر ایران ثبت
شده است .بیانیهي شعر حجم و موخرهي کتاب رجعت سرخ ستاره که منبع الهام و تغذیه
فکري شاعران و هواداران این دو جریان شعري بوده است .دومین مشابهت این دو جریان
تاریخی ،رسانهمحوربودن این دو است .حیات تاریخی جریان شعر انقالب در طول چهل
سال اخیر تماماً وابسته به رسانههاي دولتی و حکومتی بوده است .بیشک بدون حمایت
و پشتیبانی رسانهاي ،شعر انقالب با تغییرات کنونی جامعه و ادبیات ،توان حفظ حیات
تاریخی خود را نداشت .از سوي دیگر جریان شعر حجم نیز جریانی تماماً وابسته به
رسانه است که این مطلب پیشتر در مقالهاي نشان داده شده است( .رک .رعیت
حسنآبادي )1396 ،شباهت دیگر این دو جریان این است که هر دو پس از سالهاي
اولیه تولید و تولد که عمدتاً سالهایی پرشور و هیاهو و پرسروصدا بوده است ،دورهي
افولی را پشت سرگذاشتهاند .جریان شعر حجم در فاصلهي سالهاي  1357تا  1369کالً
از گفتمان شعر معاصر فارسی مطرود و کنار رانده شده بود .جریان شعر انقالب اسالمی
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نیز با پایانگرفتن فضاي جنگ تحمیلی و در حد فاصل سالهاي  1372تا  1384از مرکز
گفتمان شعر معاصر کنار زده شد و جاي خود را به گفتمانهاي آوانگارد و تازهپایی چون
شعر دههي هفتاد ،شعر زبانگرا و ...داد .درحالیکه تا پیش از آن ،گفتمانی مسلط و پابرجا
و بیرقیب بود .شباهت دیگر این دو جریان این است که هر دو جریان توانستند با استفاده
از ظرفیت اجتماعی و فرهنگی پیشآمده ،دوران افول را پشتسرگذاشته و دوباره در
گفتمان شعر معاصر ،خود را مطرح کنند .رويکارآمدن دولتی با عنوان دولت اصولگرا با
شعارها و ادعاهاي انقالبی ،توجه نهادهاي دولتی را به جریانهاي شعري و هنري انقالبی
دوچندان کرد .از سوي دیگر تغییرات فضاي بینالمللی ناشی از تغییرات تکنولوژيهاي
مدرن و شبکههاي اجتماعی و نیز رواج جریانهاي شعري مدرن در اواخر دههي هفتاد
و اوایل دههي هشتاد ،پاي جریان شعر حجم را به گفتمان شعر معاصر باز کرد.
اما تفاوت اساسی جریان شعر انقالب با جریان شعر حجم در این است که شعر
انقالب را گروهی کثیر از شاعران و هنرمندان و نهادهاي انقالبی همراهی کردهاند؛ اما
جریان شعر حجم ،جریانی است که گرچه گروهکردن شعار آن بوده است ،اما نتوانسته
است خیل گستردهاي از شاعران را با خود همراه کند؛ هرچند این جریان بهعنوان جریانی
اثرگذار ،جریانهاي شعري نسل بعد از خود را تغذیه کرده و ازاینمنظر با جریان شعر
انقالب تفاوت دارد .جریان شعر انقالب ،مولد و موثر بر هیچجریان شعري پس از خود
نبوده است و ایدهها و آرمانهاي برگرفته از مفاهیمی است که در طول زمان تغییرات
اساسی نداشتهاند.
در این مقاله تحلیل گفتمان دو جریان شعر انقالب اسالمی و شعر حجم براساس دو
متن مهم و موثر شعر معاصر انجام شده است .نخست ،بیانیهي شعر حجم و دیگر موخره-
ي کتاب رجعت سرخ ستاره اثر علی معلمدامغانی .روش تحلیلی ما همان چیزي است
که الکال و موفه در معروفترین اثر خود ارائه کردهاند .روشی که محققان ادبی در سالیان
اخیر بارها در پژوهشهاي ادبی از آن استفاده کردهاند .با توجه به شناخت مخاطب با
روش تحلیلی این دو پژوهشگر و با توجه به مطالب تئوري و نظري فراوان دربارهي
روش ،از هرگونه شرح و توضیح دربارهي این موضوع خودداري کردهایم .در تحلیل
گفتمان ،پس از توضیحات کلی دربارهي دو گفتمان ،عناصر گفتمانی هر دو تحلیل و

98

ـــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،4زمستان ( 1398پياپی)42

بررسی شدهاند .همچنین زنجیرههاي همارزي معرفی و تقابل عناصر گفتمانی این دو
نشان داده شده است.
 .2.1پيشينهی پژوهش
دربارهي تحلیل موخرهي کتاب رجعت سرخ ستاره بهعنوان مانیفست شعر انقالب ،هیچ
پژوهشی یافت نشد که محتواي این متن را تحلیل کرده باشد؛ تا چه رسد به اینکه این
متن را از لحاظ گفتمانی با بیانیهي شعر حجم مقایسه و تحلیل کرده باشد؛ بنابراین
ازاینحیث ،مقاله پیشینهي پژوهشی ندارد و آنچه در این مقاله مطمح نظر بوده است ،در
هیچ پژوهش دیگر بدان پرداخته نشده است .امّا در مورد شعر حجم و بهویژه تحلیل
محتواي بیانیه چند نوع تحقیق وجود دارد:
الف) تحقیقاتی که در آنها سیر تاریخی جریانهاي شعر نو بررسی شده و فصل یا
صفحاتی به جریان شعر حجم اختصاص داده شده است .در بعضی از این تحقیقات ،متن

بیانیهي حجمگرایی نیز دیده میشود؛ براي مثال ،کتاب در خلوت روشن :بررسی نظریهها
و بیانیهها در شعر معاصر (از نیما تا امروز) نوشتهي مهدي شادخواست که در سال 1384
در تهران به چاپ رسیده است .فصل دهم این کتاب دربارهي «شعر حجم و رویایی»
است .نویسنده ،این فصل را در  25صفحه ارائه کرده است که  12صفحهي آن حاوي
پینوشتها ،لیست آثار رویایی ،اشعار رویایی و متن بیانیهي شعر حجم است .نویسنده
در این فصل هیچ تحلیلی در مورد متن بیانیه و محتواي شعر رویایی بهدست نداده است.
در جلد سوّم تاریخ تحلیلی شعر نو ( ،)1377به زندگی رویایی اشاره و متن بیانیهي
شعر حجم آورده شده است .محقّق در جلد چهارم نیز ،به بحث شعر متعهّد و شعر
غیرمتعهّد پرداخته و نقش و رفتار رویایی را بهعنوان طرفدار شعر غیرمتعهّد شرح داده
است( .لنگرودي)128-127 :1377،
براهنی در طال و مس ( )1380دو جا دربارهي رویایی و جریان شعر حجم صحبت
کرده است .براهنی در تحلیل و نقد پیرامون «شعرهاي دریایی» رویایی و آثار او را
تحتتأثیر مستقیم آثار و اشعار «سنژون پرس» و برخی اشعار او را نیز ترجمه و اقتباس
از کتاب  Amersمیداند( .براهنی )1202-1193 :1380،براهنی در صفحات  1503تا
 1557نیز به نقد گزارش یکی از سخنرانیهاي رویایی پرداخته است.
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بررسی جریانهاي حاشیهاي شعر معاصر عنوان پایاننامهي کارشناسی ارشد طاووسی
است که در چکیدهي آن آمده است« :بعد از ظهور نیما یوشیج و پیدایش شعر نو فارسی
و تثبیت این قالب شعري جدید ،جریانهاي مختلف شعري در شعر نو فارسی پدید آمد.
این جریانها به ترتیب تاریخ ظهور ،عبارتند از .1 :شعر تندر کیا (شاهین)؛  .2شعر
هوشنگ ایرانی (شعر جیغ بنفشی)؛  .3جریان شعري موج نو (احمدرضا احمدي)؛ .4
شعر حجم (یداهلل رؤیایی)؛  .5شعر ناب (سیّدعلی صالحی)» (طاووسی)3 :1380،
تحلیل سه بیانیهي ادبی و تجزیهوتحلیل اشعار شاعران پیشرو جریانهاي مرتبط با آن،
مطالبی از این پژوهش است که با موضوع پژوهش حاضر ،ارتباط دارد.

دیگر پژوهشهاي مشابه به شرح زیر هستند؛ کتابها :صور و اسباب در شعر معاصر
(نوريعالء ،)1348،شعر نو از آغاز تا امروز (حقوقی ،)1371،سیر نقد شعر فارسی از
سال  1339تا ( 1347حیدري ،)1376،گزارههاي منفرد؛ بررسی انتقادي شعر امروز ایران
(باباچاهی ،)1377،چشمانداز شعر معاصر ایران (زرقانی ،)1387،تفریق جمعی ،تحلیل
آثار سیزده شاعر نوپرداز از نیما تا امروز (معمار )1389،و پایاننامهها :بررسی انتقادي
صنایع بدیعی در شعر چهار شاعر معاصر (یداهلل رویایی ،رضا براهنی ،محمّدرضا
شفیعیکدکنی ،محمد حقوقی) (هاشمی ،)1390،بررسی نمودهاي حماسی در شعر نو ،با
تکیه بر اشعار نیما یوشیج ،مهدي اخوان ثالث ،احمد شاملو ،سیاوش کسرایی ،یداهلل
رویایی و فریدون مشیري (رحیمینژاد.)1391،
ب) دستهي دوّم ،پژوهشهایی هستند که اختصاصاً به اشعار رویایی پرداخته و
جنبههاي زیباییشناختی ،ادبی ،زبانی و هنري آنها را نشان دادهاند .آنچه در ادامه میآید،
نمونههایی از این پژوهشها است:
برّرسی آثار یداهلل رؤیایی با تکیه بر بیانیهي شعر حجم (میرشکاک،)1385،

آشناییزدایی در اشعار یداهلل رویایی (نورپیشهقدیمی ،)1382،ابهام در شعر یداهلل رویایی
(نجفیاکردي ،)1393 ،شعر حجم و خاستگاههاي اشراقی آن (عمارتیمقدّم،)1386،
بررسی احوال و آثار یداهلل رویایی و شعر حجم (بزرگیموزیرجی ،)1384 ،نقش
نظریههاي ادبی در خلق آثار ادبی با توجّه با اندیشهها و سرودههاي یداهلل رویایی (رحیمی،
 ،)1391بررسی کنشهاي گفتاري در شعر حجم (مطالعهي موردي :آثار یداهلل رویایی)
(دهکرديصفري )1391،و شعر حجم ،برناردنوئل و یداهلل رویایی( 1طاهایی.)1997 ،
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ج) دستهي سوّم ،آثاري هستند که بهعنوان تحقیق یا پژوهش ادبی بهشمارنرفته ،امّا
مطالب مندرج در آنها با بخشی از مسائل مورد بررسی در این تحقیق ارتباط دارد.

کتابهاي حاوي مصاحبهها و مکتوبات یداهلل رویایی از این جملهاند .از سکوي سرخ
(رویایی ،)1357 ،عبارت از چیست (رویایی )1386،و هالک عقل به وقت اندیشیدن
(رویایی )1357 ،که در آنها  ،اطّالعات فراوانی در مورد حواشی ایجادشده براي جریان
شعر حجم ،تحلیل گزارههاي مندرج در متن بیانیه و مبانی تفکّرات رویایی دیده میشود.
کتاب تئوري شعر از موج نو تا شعر عشق (نوريعال )1373،نیز حاوي دو فصل مهم
دربارهي چرایی انتخاب نام حجم ،مفهوم سرعت در شعر حجم و اختالف اساسی موج
نو و شعر حجم است که اطّالعات مندرج در آن مهم و قابل توجّه است.
هرچند در زمینهي تحلیل محتواي بیانیهي شعر حجم ،پژوهشهاي فراوانی انجام شده
است که در مقالهها و کتابهاي مرتبط این پژوهشها آورده شدهاند ،در زمینهي تحلیل
موخرهي کتاب رجعت سرخ ستاره و نیز تحلیل گفتمان این دو متن و آنچه در این مقاله
مطمح نظر است ،هیچ پژوهشی ذیل پیشینهي پژوهش حاضر نمیآید.
 .2بحث و بررسی
 .1.2تحليل گفتمان جریان شعر حجم
تحلیل گفتمان شعر حجم تا حد زیادي با تحلیل بیانیهي شعر حجم انجام میشود .بیانیهاي
که در طول حیات تاریخی خود دورههاي متفاوتی را پشتسرنهاده است .گاه در مرکز
توجه منتقدان و گاه در فراموشخانهي ذهن آنها روزگار سپري کرده است.
این بیانیه که به امضاي چند تن از شاعران و هنرمندان رسیده است ،سه بخش دارد.
در بخش اوّل نویسندگان بدون هیچ مقدّمهاي به اصل مطلب پرداخته ،با زبانی بسیار
پیچیده و فشرده از ماهیت حجمگرایی و شعر حجم سخن گفتهاند .در بخش دوّم ،با بیانی
نفیکننده به این موضوع پرداختهاند که حجمگرایی چه نیست یا چه نمیخواهد .در بخش
سوّم که دو بند پایانی را شامل میشود ،با بیانی احساسی و عصبی ،مجدّد ،کلیاتی دربارهي
حجمگرایی آوردهاند.
کلیدواژههاي بخش اوّل «حجم»« ،اسپاسمنتال»« ،اسکله»« ،پرش سهبعدي»« ،حکمت
وجودي واقعیت»« ،علّت غایی»« ،دریافت مطلق و فوري و بیتسکین» است .متن ،خواننده
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را اگر نگوییم سردرگم ،دستکم گیج میکند و فهم آن چنانکه بعدها رویایی و دیگران
دربارهي آن صحبت کردند و اشاراتی داشتند ،نیاز به آگاهی دقیق و عمیق از پدیدارشناسی
و نظریات فیلسوفانی چون هوسرل دارد .اگرچه متن با عبارت «تأمّلی بر سر این حرف
میکنیم» سعی در توضیح کلیدواژهها دارد ،زبان موجز و بیان ناواضح باعث شده است،
خواننده در خوانش اوّل و خوانشهاي بعد به نتیجهاي مطلوب نرسد.
طاهایی در رسالهي دکتري خود ( )1385و نیز با انتشار مقاالتی ،این بخش از بیانیه
را تحلیل و روشن کرد که هرکدام از واژههاي یادشده چه معنایی دارد .وي براساس
پدیدارشناسی هوسرل و بررسی تطبیقی حجمگرایی با آثار هنرمندان فرانسوي به شرح
این اصطالحات پرداخت .این رساله پژوهشی است که رویایی از آن بهعنوان نمونهاي
نادر یاد کرد که توانست به ریشههاي فلسفی بیانیه برسد( .رک.رویایی)16 :1379،
در بخش دوّم که بیانی سلبی دارد ،با چنین عباراتی روبهرو هستیم« :اسپاسمانتالیسم،
سوررئالیسم نیست»« ،حجمگرایی نه خودکاري است و نه اختیاري»« ،شعر حجم ،شعر
حرفهاي قشنگ نیست»« ،ما تصویري از اشیا نمیدهیم ،منظري از علّت غایی آنها
میسازیم»« ،کار شعر ،گفتن نیست ،خلق یک قطعه است»« ،فصاحت و جستوجوهاي
زبانی رؤیاي ما نیست؛ ولی جادوي عجیب واژهها را در کارمان فراموش نمیکنیم»« ،نه
هوس است ،نه تفنّن»« ،عتیقه نیست»« ،تغییر جادادن واقعیت هم نیست»« ،واقعیت هم
نیست»« ،در زندگی روز و در زبان کوچه توقّف نمیکند»« ،شعر حجم ،از دروغ
ایدئولوژي و از حجرهي تعهّد میگریزد» .این عبارتها در ذهن خواننده این پرسش را
ایجاد میکند که اگر حجمگرایی اینها نیست ،پس چیست؟ این پرسش ،خواننده را به
تکاپو وامیدارد تا بار دیگر بخش اوّل بیانیه را مطالعه کند .خواننده در ارتباط بین این دو
بخش (اگر متن را رها نکرده و به کناري نیندازد) ،میتواند به دریافتهایی دربارهي
حجمگرایی برسد .هرکدام از جملههاي منفی ،ناظر بر نفی ایدهاي ادبی یا روشی رایج در
شعر و ادبیات آن روز است .تمایز حجمگرایی نسبت به سورئالیسم و رئالیسم ،خودکاري
نبودن آن ،تقابل با شعر متعهّد ،تقابل با شعر رمانتیک (شعر حرفهاي قشنگ) از مهمترین
موارد این بخش است.
در بخش سوّم بیانیه که لحنی احساسی ،عصبی و پرخاشگرانه دارد ،نویسندگان پس
از دعوت هنرمندان به حجمگرایی بهعنوان صفت جهانی روزگار ،از مبارزهاي سخن
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میگویند که علیه روشنفکران خیانتکار جریان دارد .سه گروه مال ،دانشمند و هنرمند
مورد خطاب نویسندگان بیانیه هستند« .تعهّد» و «مبارزه» در این بخش دو واژهي کلیدي
هستند که در بیانیه ،تغییر معنایی پیدا کردهاند .در همان روزگار ،مبارزان و شاعران چریکی
و متعهّد این دو کلمه را بسیار استفاده میکردند و گفتمان مسلّط ادبی روزگار نشر بیانیه،
براساس فعّالیتها و آثار آنها با تأکید بر این دو واژه شکل گرفت؛ امّا نویسندگان بیانیهي
حجمگرایی ،از تعهّد و مبارزه ،امري درونی را اراده کردهاند .مفاهیمی که به درون نبوت
می دهد و نگاه هنرمند را از رخدادهاي بیرون به درون شعر و هنر متوجّه میکند .پس
بیانیه ،تعهّد و مبارزه در معناي رایج را طرد کرده و از نو آنها را تعریف کرده است.
بیانیه اگرچه قصد توضیح امري جدید را دارد ،امّا متن و بهویژه بخش اوّل آن ،مبهم،
کدر و دشوارفهم است .با توجّه به ویژگیهاي مانیفست ،خاصیت توضیحدهندگی این
بیانیه ضعیف است؛ البته رویایی ادعا داشت که این متن عامدانه چنین نوشته شده بود.
(رک .رویایی )16 :1379،در این مانیفست عباراتی تیره و کدر وجود دارد که باعث شده
است متن بیانیه پس از حدود  47سال ،از سوي منتقدان متنی پیچیده و غیرقابل فهم و
استعاري تلقّی شود (رک .زرقانی)665 :1387،؛ بهعنوان مثال ،دربارهي کلمهي «مطلق»
در عبارت «به جستوجوي دریافتهاي مطلق و فوري و بیتسکیناند» دریافتهاي
متعدّد و گاه متضاد وجود دارد .طاهایی از آن معناي «آزاد» برداشت کرده است و توضیح
داده است که «این کلمه با توجّه به بستر فلسفی پدیدارشناسانهي متن ،معناي آزاد میدهد.
درنتیجه ،دریافت شهودي ما دریافتی است آزاد و بیقید و شرط ،دریافتی است مطلق به
معنی آزاد نه به معناي کامل» (طاهایی)97 :1385،؛ درحالیکه «دریافت مطلق» اوّلین
معنایی که فراخوانی میکند ،دریافت کامل و بینقص است.
استفاده از اصطالحات علم هندسه ،مانند طول ،عرض ،ارتفاع و حجم ،بیتعریف
گذاشتن اصطالحاتی چون «حکمت وجودي» و «علّت غایی» و غیره بر تیرگی متن بیانیه
افزوده است .اگرچه با مطالعهي فلسفهي پدیدارشناسی ،بسیاري از گرههاي موجود در
متن گشوده میشود ،بیانیه بهعنوان متنی که قرار است ایدههاي جدید را به روي جامعهي
ادبی بگشاید ،ناواضح و بیتوضیح است .نوع توضیح متن در برخی بندهاي مانیفست به
نظر با عمل مانیفستکردن (روشنگري و ایضاح) در تضاد است و نتوانسته این وجه از
مانیفست را محقّق سازد.
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از سوي دیگر ،رویایی آثار خود را غالباً به گونهاي نامگذاري میکند که به متن بیانیه
مرتبط میشوند .از سکوي سرخ ارتباط نزدیکی با پریدنهاي سهبعدي و رسیدن به
ماوراي واقعیت دارد .من گذشته ،امضا در پرانتزگذاشتن واقعیت را به شکلی هنري نشان
داده است .هالک عقل به وقت اندیشیدن ،به اندیشههاي فلسفی پنهان در بیانیه اشاره

دارد .دغدغههاي فرمی و زبانی مورد اشاره در بیانیه به شکلهاي مختلف در کتاب هفتاد
سنگ قبر متجلّی شده است .در جستوجوي آن لغت تنها نیز به کشفهاي ناشی از
حجمگرایی اشاره دارد .در تمام آثار رویایی ،دوري از حجرهي تعهّد و دروغ ایدئولوژي
نمود دارد.
 .2.2تحليل گفتمان شعر انقالب
با پیروزي انقالب اسالمی ،گفتمان شعري جامعه زیر تأثیر انقالب و نیز جنگ هشتساله
دگرگون شد .گفتمان شعري مسلّط این دوره بر محور عناصري چون اسالم ،انقالب،
تعهّد ،مبارزه ،استکبارستیزي ،مقاومت ،توجّه به محتوا ،دفاع از میهن ،حماسهي عاشورا،
والیت و امامت شکل گرفت .این عناصر بهسرعت با حمایت همهجانبهي حکومت و
فضاي احساسی جامعه به بُعد تبدیل شدند .تا یکدهه پس از انقالب ،گفتمان شعري
مسلّط براساس این رویکرد ادامه داشت و پس از آن نیز شاعران جریانهاي مختلف،
عناصر این گفتمان را واسازي ،طرد و بازتولید کردهاند.
مجموعهشعر رجعت سرخ ستاره در سال  1360به چاپ رسید و حاوي مثنويها،
غزلها و رباعیهاي علی معلّمدامغانی بود .مؤخّرهي این کتاب بین منتقدان ادبی و
شاعران ،بیانیهي شعر انقالب تلقّی میشد .این مؤخّره متنی است که میتوان ویژگیهاي
اصلی گفتمان شعر انقالب را در آن مالحظه کرد و مفصلبندي گفتمان شعر انقالب
اسالمی را از تحلیل این متن میتوان به دست آورد.
در این مؤخّرهي 13صفحهاي ،معلّم بر عنصر فرهنگ تأکید میکند و آن را سالحی
میداند که در مقابل حمالت دشمنان شرقی و غربی در کار است .او در سهصفحهي
ابتدایی از متن به مسئلهي مکتبی عملکردن یا نکردن پرداخته و علّت پیروزي یا شکست
را در آن میداند و جهان شرق و غرب را به علّت فهمنکردن معنویت محکوم میکند.
سپس ،از معنویت سخن میراند و حریف و فریفتگانش را به فهمنکردن معنویت وصف
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میکند« .این همان فنّ نهفته از سیصد و شصت بند فاخري است که در کشتی سرنوشت
آن را کامالً آزمودهایم .حریف این بند را نمیشناسد؛ زیرا از زاویهي نگرش او این حقیقت
را نمیتوان مشاهده کرد( ».معلّمدامغانی)240 :1360،
پس از آن ،معلّم با ذکر دو اصطالح «فرهنگ موجود» و «فرهنگ موعود» از فردید،
تعریفی دیگر از این دو اصطالح ارائه کرده و «فرهنگ موعود» را با عنوان «فرهنگ
معصوم» یا «فرهنگ تشیّع» تعریف میکند« .فرهنگ معصوم» متر و معیاري است که معلّم
در دست گرفته و براساس آن ،دورههاي تاریخی ادبی ایران را به سه دورهي کلّی تقسیم
میکند .1 :دورهي فرهنگ ممنوع (سبک خراسانی)؛  .2دورهي فرهنگ مخدوش (سبک
عراقی)؛  .3دورهي فرهنگ مردود (دورهي جدید)( .همان)243:
معلّم براساس عالقهي شخصی و تخصّصی که در سبک خراسانی دارد ،بندهاي بلندي
در بیان ویژگیهاي شعري و ادبی و سبکی دورهي فرهنگ ممنوع ارائه میکند که البته
هیچکدام از آنها (در زمان نگارش متن) تازه و جدید نیست و پس از آن «طاغوتستایی»
و «حرامگرایی» را دو ویژگی اصلی سبک شعر خراسانی برمیشمارد .در توضیح
حرامگرایی میآورد« :در شعر خراسانی اگرچه نشانههاي رقیقی از اسالم و سنّت وجود
دارد ،ولیکن بنا به جهانبینی خاص این دوره ،غالباً پیام شاعران در جهت مخالفت با
دستورات اسالم و فرهنگ معصوم است( ».همان)247:
در این متن ،اصطالح «طاغوت» کلیديترین واژهي متن است و همان تعریف قرآنی
است« .شاعر سبک خراسانی در طبیعت به دیدهي آیات الهی نمینگرد و در انسان و نفس
و جز آن نیز ،از همین روست که ما فرهنگ شعر خراسانی را طاغوتی نامیدهایم» (همان).
طاغوت نفس ،طاغوت انسان ،طاغوت حاکم و طاغوت طبیعت ،بزرگترین مواردي است
که شعر خراسانی به سبب ستایش آن به طاغوتستایی وصف شده است.
وصف معلّم از دورهي عراقی بسیار مختصر است و در حدّ اینکه آن را دورهي فرهنگ
مخدوش بنامد ،کار پایان میگیرد؛ امّا مهمترین بخش متن ،نظرات او در باب دورهي
ادبیات جدید است که او آن را «فرهنگ مردود» مینامد و میگوید :دورهاي که «چهار
سبک کالسیک نو ،شعر مشروطه ،شعر نو و غزلواره را در بر میگیرد( ».همان)248:
«دورهي جدید کالسیک نو و سبک مشروطیت و غزلواره تا حدودي با منطق تحلیل ما
قابل بررسیاند؛ امّا دربارهي شعر نو که محصول برتر فرهنگ مردود است ،قاعدهي تحلیل
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چیز دیگري خواهد بود؛ چراکه در دورهي فرهنگ مردود و بهخصوص شعر نو ،به علّت
تغییر و استحالهي پیدرپی در فرهنگ غربزده و هرزهپوییهاي قلم نویسندگان،
ضابطهاي آنچنانکه در سایر دورهها وجود دارد ،موجود نیست( ».همان)
اگرچه معلّم دورهي شعر نو را قابل بررسی نمیداند ،امّا براساس نظام ارزشیاي که
در ذهن خود دارد و بر همان تعریف طاغوت ،این دوره را دورهي تقابل و جايگزینی
طاغوت با اهلل و شیطان با رحمان و کفر با اسالم میداند( .همان )249 :همچنین ،او از
لحاظ ادبی ،این دوره را دورهي استحاله واژهها و مسخ میداند و اجنبیبودن ادبیات و
شعر این دوره را اثباتشده فرض میکند؛ دورهاي که در آن ادبیات از پیچیدگی طبیعی
و متعالی به سمت سادگی سوق داده شده است و کلمات در آن عمق و جهت خود را از
دستدادهاند( .همان)248:
جهانبینی فرهنگ مردود حتّی اگر به کلمهي اهلل زینت یافته باشد ،طاغوتی است و
طاغوت آن سواي طاغوت مثالً شعر خراسانی میباشد؛ یعنی در اینجا کلمهي طاغوت و
مصادیق آن بیشتر است( ».همان )251-250:در پایان نیز با بیان این نکته که شاخصههاي
منفی دورهي شعر نو (دورهي فرهنگ مردود) زیادتر از آن است که در آن مختصر بتوان
به شرح و بیان آن پرداخت (همان )249:متن را به پایان میبرد.
متن بهوضوح از گفتمان سیاسی و اجتماعی زمان نشر ( )1360تأثیر گرفته است.
دورهي مبارزات انقالبی و فضاي جنگ تحمیلی که معیارها و عناصر گفتمانی اسالم و
تشیّع در تمام ارکان جامعه ساري و جاري است .در تمام متن بیانیه واژهي فرهنگ و
ترکیبات مشتقشده از آن دیده میشود .این کلمه در متن  70بار تکرار شده است و در
کنار آن کلمهي طاغوت پربسامدترین واژه است که در متن و در چهارصفحهي انتهایی،
 18بار تکرار شده است (تقریباً در هر صفحه چهار بار) .این متن در دورهاي منتشر شده
است که کلمهي طاغوت و طاغوتی در جامعه ،معنایی نفرتآور دارد .زمانی که هرچیزي
که به نظام شاهنشاهی و بهخصوص به حکومت پهلوي دوّم منتسب میشد ،طاغوتی
نامیده میشد ،لفظ طاغوتی به خود میگرفت و طاغوت معناي تاریک و نفرتآوري در
جامعه داشت .در این بیانیه نیز از این ظرفیت گفتمانی استفاده شده است.
کلمات قرآنی در متن ،بسامد باالیی دارند؛ ملّت ،اسالم ،معصوم (صفت ویژهي
پیامبر(ص) ،حضرت زهرا(س) و دوازدهامام شیعیان) ،طاغوت ،مکتب ،معنویت ،مقاومت،
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حرام و حالل ،سالح ،زمزم ،کوثر ،نهضت و غیره ،همه برگرفته از فرهنگ قرآنی و تشیّع
است که در کنار استفاده از آیات قرآنی ،متن را تا ح ّد زیادي وابسته به ایدئولوژي اسالمی
کرده است .چنانکه گفته شد ،معلّم اصلیترین متر و محکی که براي بررسی در دست میگیرد،
ال مشخّص
فرهنگ معصوم یا فرهنگ تشیّع است که جهت گفتمانی او را در این متن کام ً
میکند و در تقابل با فرهنگ غربی و آمریکایی ،به باور نویسندهي متن ،قرار دارد.
جدول شمارهی  :1فراوانی واژهها در موخرهی رجعت سرخ ستاره

واژه

فراوانی( تعداد)

فرهنگ

70

طاغوت

18

اسالم

11

معصوم

9

از لحاظ ادبی نیز گفتمان متن بهوضوح موضعی تخاصمی در مقابل جریان شعر نو
دارد .معلّم دورهي ادبیات جدید را دورهي فرهنگ مردود نامیده و شعر نو را محصول
برتر «فرهنگ مردود» میداند .استفاده از لفظ مردود و نیز برتردانستن در این زمینه ،دو
نکته است که گفتمان تخاصمی متن را نسبت به جریان شعر نو نشان میدهد .همچنین،
چنانکه پیشتر ذکر شد ،او شعر نو را اصالً قابل بررسی نمیداند .شعر نو در متن با چنین
الفاظی وصف شده است :حریف ،کورباد ،هرزهدرایی ،هرزهپویی ،اجنبی ،استحاله ،مسخ،
استداللهاي احمقانه و زیرکانه ،غربزده ،طاغوتی ،بیماري غربزدگی ،سادهنویسان،
فرزند نامشروع ،شعري با شاخصههاي منفی بیشمار ،شیطان و کفر .الفاظ و واژهها خود
گویاي جهت ادبی متن هستند .متن ،درگیري شدیدي با شعر نو دارد و این درگیري کامالً
روشن است .طرد شعر نو ویژگی بارز متن در صفحههاي پایانی است.
معلّم در هیچجاي بیانیه ،هیچ مصداقی از فرهنگ معصوم ارائه نمیکند .جدا از
حرامگرایی و طاغوتستایی که دربارهي سبک خراسانی آورده شده است ،در متن نشانهاي
دیگر از فرهنگ معصوم دیده نمیشود .او رندانه از هرگونه توضیح دربارهي اینکه چرا
عنوانی چون فرهنگ مردود را برگزیده و چرا شعر نو از دایرهي تحلیل و بررسی او خارج
است ،خودداري کرده است« .و امّا پیش تر از این وعده کرده بودیم که فرهنگ مردود را
نیز در مقایسه با فرهنگ معصوم نقد کنیم صمیمانه اعتراف میکنیم که طرح این مباحث
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در مؤخّرهاي به این کوتاهی عمل صحیحی نبوده است؛ چراکه فرصت عرض دعوي
هست؛ امّا مجال عرضهي شاهد و دلیل نیست( ».همان« )249-248:جهانبینی فرهنگ
مردود حتّی اگر به کلمهي اهلل زینت یافته باشد ،طاغوتی است و طاغوت آن سواي
طاغوت مثالً شعر خراسانی میباشد؛ یعنی در اینجا کلمهي طاغوت و مصادیق آن بیشتر
است( ».همان)251-250:
گفتمان شعر انقالب در این متن واضح و روشن است .اسالم ،دا ّل مرکزي گفتمان
است که سایر عناصر حول محور آن مفصلبندي شدهاند .عناصر گفتمان شعر انقالب،
مقاومت ،فرهنگ معصوم ،مبارزه ،تشیّع ،والیت فقیه ،تعهّد ،غربستیزي ،استکبارستیزي،
نفی طاغوت و امام هستند.
 .3.2تقابلهای گفتمانی دو جریان
موخرهي معلمدامغانی زنجیرههاي همارزي متعدّدي را در مفصلبندي گفتمانی خود ایجاد
کرده است که اصلیترین آن زنجیرهي همارزي تعهّد و مبارزه ،برگرفته از آموزههاي
اسالمی است .این زنجیرهي همارزي ،گفتمان شعر انقالب اسالمی را در مقابل جریانهاي
شعري که خود را آوانگارد و پیشرو تلقّی میکردند ،قرارمیدهد .عناصر این زنجیرهي
همارزي عبارتند از :شعر ،مبارزه ،آرمان ،مسؤولیت ،مکتب ،انقالب و اسالم .در زنجیرهي
همارزي دیگري شعر نو دهههاي پنجاه به بعد با زنجیرهي همارزي زیر مورد طرد گفتمان
شعر انقالب قرار گرفت :شعر نو ،طاغوت ،غربزده ،فرهنگ مردود ،حرامگرایی.
زنجیرهي همارزي دیگر که ناظر بر ایدههاي شعري این گروه است ،مجموعه عناصري
است که مقابل ایدههاي شعري شاعران دههي هفتاد و حجمگرایی تعریف شده است و
این گروه را با آن دو گروه دیگر مقابل کرده است .این زنجیرهي همارزي ،عناصر اصلی
گفتمان هاي رقیب را به میدان گفتمانی خود فرستاده است .این زنجیره را میتوان
ساختارگریزي یا محتوامحوري نامید که شامل عناصر زیر است :هنر براي هنر ،فرم،
هنجارگریزي ،ساختارشکنی.
حضور طلبه -شاعرانی 2چون علیرضا قزوه ،محمّدحسین جعفریان و نیز شاعران
مخالف جریانهاي نو مانند علی معلّمدامغانی در مرکز این گفتمان ،رواج قالبهاي
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کالسیک با رویکرد مذهبی آیینی را در این دوره تقویت کرد .از شاخههاي فرعی شعر
نو ،تنها شعر نیمایی در این گفتمان مورد توجّه بوده است.
در این گفتمان دالهاي شناور و مفاهیمی چون فرم ،زبان ،هنر براي هنر ،تعهّدگریزي،
الئیسیته ،محتواگریزي و توجّه به تکنیکهاي زبانی و نیز قالبهاي مدرن شعر فارسی به
میدان گفتمان رانده و نظریههاي برآمده از گفتمانهایی چون موج نو ،حجمگرایی از
گفتمان طرد شدند.

فرم ،زبان،
تعهّدگریزی،الئیسیته،
شعر

هنر برای هنر،

تعهّد

آرمانگریزی ،طاغوت،

انقالب ،امام ،دفاع ،تعهّد،

مسئولیت

حرامگرایی،

اسالم ،مبارزه ،مقاومت،

دفاع

غربزدگی،

فلسطین،استکبارستیزی،

ارزش

هنجارشکنی

مکتب ،مذهب ،والیت فقیه

محتوا

عناصر گفتمان

زنجیرهی همارزی
میدان گفتمان

نمایهی  .1عناصر ،ميدان و زنجيرهی همارزی گفتمان شعر انقالب

اما در گفتمان حجمگرایی ،فرم دا ّل مرکزي است و سایر دالهایی که حول محور فرم
جمع میشوند ،عبارتاند از :حجم ،اسکله ،اسپاسمنتال ،فضاي ذهنی ،فاصلهي ذهنی،
پرش ،سرعت ،دریافت ،علّت غایی ،سکّو ،پرانتز ،اپوخه ،تسکین ،مطلق ،فوري ،فینالیته.
تمام مفاهیم یادشده با تعریفی که رویایی از فرم ارائه کرده و تشریفاتی که او براي شعر
قائل شده است ،مفصلبندي میشوند.
در این گفتمان دو زنجیرهي همارزي تعریف و ایجاد شده است:
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الف :زنجيرهی همارزی آوانگاردیسم
عناصر این زنجیره براساس منطق همارزي آوانگاردیسم در کنار هم جمع شدهاند .این
زنجیرهي همارزي ناظر بر ایدههاي ادبی و شعري حجمگرایی است و تعریف این گفتمان
از شعر براساس این زنجیره شکل میگیرد .شعر ،فرم ،زبان ،هنجارگریزي ،تکنیک و
ساختارشکنی عناصري هستند که تفاوتهاي میان آنها نادیده گرفته شده است و در یک
زنجیره یکدیگر را حمایت میکنند .این عناصر ،همانهایی هستند که توسّط گفتمان رقیب
(گفتمان شعر انقالب اسالمی) ،طرد شده و در میدان گفتمان قرار گرفته است.
ب :زنجيرهی همارزی نفی تعهّد
این زنجیرهي همارزي ناظر به تئوريهاي غیرشعري حجمگرایی (برآمده از بخشهاي
انتهایی بیانیه) است .عناصر این زنجیرهي همارزي ،عناصري هستند که گفتمان
حجمگرایی را در یک مفصلبندي زنجیرهاي در مقابل جریانهاي تعهّدمدار (گروههاي
چریکی پیش از انقالب و شعر انقالب اسالمی) قرارمیدهد.
تعهّد ،آرمان ،مسؤولیت اجتماعی ،ایدئولوژي ،جهتگیريهاي بیرونی عناصري هستند
که در زنجیرهي همارزي گفتمان حجمگرایی قرار گرفته و توسّط این گفتمان به میدان
گفتمان فرستاده شدهاند.

شعر
زبان
فرم
تکنیک
هنجارگریزی
هنجارشکنی

زنجیره همارزی

تعهّد ،مبارزهی
اجتماعی ،مسئولیت،

حجم ،اسپاسمنتال ،اسکله ،پرش

ایدئولوژی،

فاصلهی ذهنی ،فضا ،حکمت

جهتگیریهای

وجودی واقعیت ،علّت غایی،

بیرونی

میدان گفتمان

دریافت مطلق ،فوری و بیتسکین،
سرعت ،فینالیته ،فرم ،زبان

عناصر گفتمان

نمایهی  .2عناصر ،ميدان و زنجيرهی همارزی گفتمان حجمگرایی
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 .3نتيجهگيری
گفتمان شعر انقالب اسالمی و گفتمان شعر حجم در دو کران جریان شعر معاصر و در
تقابل و تضاد با یکدیگر هستند .گفتمان شعر حجم را میتوان اصلیترین گفتمان رقیب
جریان شعر انقالب اسالمی از مجموعهي جریانهاي آوانگارد معاصر دانست .زنجیرههاي
همارزي این دو گفتمان در میدان گفتمان جریان مقابل قرار گرفته است .الزم به ذکر است
که شاعران و منتقدان شعر دههي هفتاد و جریانهاي شعري پس از حجم ،با استفاده از
زنجیرههاي همارزي و عناصر گفتمانی جریان شعر حجم و افزودن عناصر دیگر و تغییر
و جابهجایی نقش برخی عناصر و دالهاي این گفتمان ،توانستند موفق به ساخت گفتمانی
مستقل با عنوان گفتمان شعر دههي هفتاد شوند .گفتمانی که جریانهایی چون شعر
حرکت ،شعر زبان ،شعر متفاوط را در دل خود داشت.
 .4پيشنهادهای پژوهشی
در این مقاله زنجیرههاي هم ارزي دو جریان شعر انقالب و حجم و تقابل گفتمانی آنها
نمایش داده شد .چنانکه در قسمت ابتدایی و بند پایانی بدنهي اصلی مقاله آمد ،گفتمان-
هاي شعري آوانگارد پس از حجم ،بهویژه جریان شعر هفتاد ،برساخته از عناصر گفتمانی
جریان شعر حجم هستند .بررسی و تحلیل گفتمان شعر دههي هفتاد و نسبت آن با
عناصر و زنجیرههاي گفتمان حجم ،میتواند موضوع پژوهشی مستقل باشد.
یادداشتها
1. La Poesie du Volume yadollah

 .2اصطالح و صفت «طلبه -شاعر» ساختهي سیّدحسن حسینی است که در کتاب گزیدهي شعر
جنگ و دفاع مقدّس ،بارها آن را بهکاربرده است .در این کتاب «علیرضا قزوه» نمونهي تمامعیار
براي این صفت معرّفی شده است.

منابع
براهنی ،رضا .)1380(.طال در مس .تهران :زریاب.
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بزرگی موزیرجی ،اسماعیل ( .)1384بررسی احوال و آثار یداهلل رویایی و شعر حجم.
پایاننامهي کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند.
حسینی ،سیّدحسن .)1381( .گزیدهي شعر جنگ و دفاع مقدّس .تهران :سورهي مهر.

رحیمی ،کاظم .)1391( .بررسی نمودهاي حماسی در شعر نو ،با تکیه بر اشعار
نیمایوشیج ،مهدي اخوان ثالث ،احمد شاملو ،سیاوش کسرایی ،یداهلل رویایی و
فریدون مشیري .پایاننامهي دکتري دانشگاه شیراز.
رعیتحسنآبادي ،علیرضا .)1396( .نقش رسانه در حیات تاریخی گفتمان شعر حجم.
بوستان ادب (شعر پژوهی) ،سال  ،9شمارهي  ،2صص .116-87
رویایی ،یداهلل1357( .الف) .از سکوي سرخ .مجموعه مصاحبهها .به کوشش غالمرضا
همراز ،تهران :مروارید.
ـــــــــــــ1357( .ب) .هالک عقل به وقت اندیشیدن .مجموعه مقاالت .گردآوري
غالمرضا همراز ،تهران :مروارید.
ـــــــــــــ .)1379( .پرسه زن گذرگاههاي اشتیاق .مصاحبهي کاظم امیري با یداهلل
رویایی ،ماهنامهي کارنامه ،شمارهي  ،11صص.16-2
ـــــــــــــ .)1386( .عبارت از چیست؟ به کوشش محمدحسین مدل ،تهران :آهنگ
دیگر.
زرقانی ،سیّدمهدي .)1387( .چشمانداز شعر معاصر ایران .تهران :ثالث.
طاووسی آرانی ،طیبه .)1380( .بررسی جریانهاي حاشیهاي شعر معاصر .پایاننامهي
کارشناسیارشد دانشگاه تربیتمعلّم تهران.
طاهایی ،عاطفه« .)1385( .حجمهاي نادیدنی» .بایا .شمارهي  ،41صص.99-89
عمارتی مقدم ،داوود .)1386( .شعر حجم و خاستگاههاي اشراقی آن .پایاننامهي
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
لنگرودي ،شمس .)1377( .تاریخ تحلیلی شعر نو .ج .4تهران :مرکز.
معلّمدامغانی ،محمّدعلی .)1360( .رجعت سرخ ستاره .تهران :حوزهي اندیشهي اسالمی.
میرشکاک ،آزاده .)1385( .بررسی آثار یداهلل رویایی با تکیه بر بیانیهي شعر حجم.
پایاننامهي کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

112

ـــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،4زمستان ( 1398پياپی)42

نجفی اکردي ،وحید .)1393( .ابهام در شعر یداهلل رویایی .پایاننامهي کارشناسی ارشد
دانشگاه شهیدبهشتی.
نورپیشه قدیمی ،محسن .)1382( .آشناییزدایی در اشعار یداهلل رویایی .پایاننامهي
کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن.
نوريعال ،اسماعیل .)1373( .تئوري شعر از «موج نو» تا «شعر عشق» .لندن :غزال.
Tahai, Atefe. (1997). La Poesie du volume Yadollah Royai et
Bernard Noel. Shahid Beheshti University.Literature and Humanitie.

