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 چکيده  
این مقاله   آن  مفهوم هویت  به  در  انواع  و  پرداخته  و علوم اجتماعی    شناسی در علم روان و 

مدرنیسم،  مکتب پست از ؛ پس از آن  بررسی شده است مفهوم بحران هویت از وجوه گوناگون 
بحران هویت و دالیل آن در    ي و درباره سخن رفته  و ورود آن به شعر امروز ایران    ها مشخصه 

پست  و  شعر  بحث  ایران  ادامه است شده   وگو فت گ مدرنیستی  در  طبقه   ، .    بندي برآیند 
براي تبیین  ضمن تشریح هر یک از عناوین،    تقسیم و این بحران به شانزده عنوان    هاي شاخصه 
بحث بر این    ي مدرنیستی ایران به عناوین افزوده شد تا نتیجه از شعر پست   هایی نمونه بیشتر،  

کند که شعر پست  تاکید  یک نکته  ایران در  دهه د ی  مدرن  بحرانی هویتی  دچار    ، گذشته   ي و 
از گذاري شخصیتی و    اي تواند نشانه می هرچند این بحران لزوما ماهیتی منفی ندارد و    ؛ است 

 . تر باشد گونه ر متفاوت و دیگ وضعیتی  فرهنگی به  

 .مدرنشعرپست ران،ی شعرا سم،یمدرنپست بحران،، تیهو  های کليدی:واژه
 

 مقدمه   .1
روان  ( Identity)  هویت در   شناسانهمفهومی  حتی  مختلف  انحاي  به  و  بارها  که  است 

فرهنگی   و  اجتماعی  استمطالعات  شده  تعاریف  تعریف  این  اگر  از  می.  که  کوشند 
یا متفاوتِ  هايسویه آن در شعر و  مختلف  بگشایند، ردیابی    به خصوص   هویت پرده 

تواند  ، میداندمیمدرنیسم منتسب  و جریانی که خود را به مکتب پست  شعر امروز ایران
 بیفکند.  ترشاخص شعري پس از انقالب در ایران، نگاهی عمیق  هايبه یکی از جریان

تبد   و  تغییر  هر  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  طرفی  ادبی  لِ از  و  تغییر    ،هویتی  بدون 
 ت  ـو در حقیق ت ـیساجتماعی، سیاسی و اقتصادي میسر ن  هايو برساخت هازیرساخت 
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و    ها. تمام این دگردیسیاندهمبسته   يگانهسهآن تحوالت    ياین تغییرات به نوعی آیینه
گذاري    يو ادبی با دوره  شناسیروان  ياجتماعی و چه در حیطه  يچه در حوزه  هاتبدل 

آن   از  که  به  میهمراه است  کرد  «بحران»توان  مارسیا   ؛یاد  نظر  »از  (،  masrcia)  چراکه 
بودن   شدن و فرایندِ   بودن، در فرایندِ يیعنی در مرحله؛  (، داینامیک است crisis)  بحران
استcommiment)  تعهد  است. ثابت  و  ایستا  براي    ؛(  تکاپو  یا  بحران  بنابراین 
»وقتی بحران    ( و به بیان دیگر78  :1396س،و رسیدن به هویت است«)شولت   یابیهویت

این است که چیزي هست که    ،گیردمیدر بماندنمیاولین معنایش  بر قرار خود    ؛تواند 
که   هست  شودمیچیزي  جایگزین  باید  یا  و   ؛خواهد  است  معلق  که  هست  چیزي 

رسد که این بحران غالبا،  می نظر بنابراین به؛  (158  :1393)مختاري،«داند باید چه شودنمی
  اي ست و هم، خود عامل شرایط تازهاقتصادي ا-اجتماعی  يهم معلول تحوالت زیرینه

ناچار اتفاق بیفتد و از سوي دیگر، بسته به ماهیت تجربی خود، حامل عناصر  هکه باید ب
به یکدستی و    ، اولیه و تثبیت معیارهاي جدید  هايمتنافري که در روند فروکش هیجان

 کرد.سازگاري بیشتري میل خواهند  
 

 تعریف هویت. 1.1
در  Identity)   هویت  معین (  است تعریف    گونه این   فرهنگ  باري   : شده  هستی،  »ذات  تعالی، 
  فرهنگ انگلیسی آکسفورد (  5228:  1371معین، ) .«آنچه موجب شناسایی شخص باشد وجود،  

معنی   به  را  اشخاص » نیز هویت  یا  افراد  عینی  یا وجود  ) آورده   «شخصیت   ,Oxfordاست. 

خصایصی است که    »هویت، تبیین مجموعه   اند: گفته ( همچنین در تعریف هویت  643 :2001
( و  63:   1380)شیخاوندي،   آورد«می   امکان تعریف صریح یک شیء یا یک شخص را فراهم 

که  معتقد است  انسان، هویت سرچشمه »به   کاستلز  براي  به   ي طورکلی  است؛  تجربه    معنا و 
مجموعه  یا  فرهنگی  ویژگی  یک  معناسازي،  فرایند  یک  در  از    اي پیوسته هم به   ي طورکلی 

داده    هاي ویژگی  اولویت  دیگر  معنایی  منابع  بر    ( 12  : 2، ج 1380)کاستلز،   «. شود می فرهنگی 
،  ها جیمز مارسیا نیز اعتقاد دارد که»هویت، سازمانی درونی، خودجوش و پویاست که از سائق 

( و  142  : 1380، جمالی بنی )احدي و    گیرد«می فرد نشأت    ي ، باورها و تجارب گذشته ها توانایی 
  و معرفی   شدن از نیازهاي طبیعی انسان به شناخته   «بودن چه کسی » »هویت به معنی  :  سرانجام 

گیرد. این احساس نیاز به تعلق، نیازي ذاتی و اساسی است  می شدن به چیزي یا جایی نشأت  
 ( 27  : 1377  « )مجتهدزاده، . که در هر فرد وجود دارد 
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 انواع هویت  .2 .1
  ،و نیز مرزهاي تبیین هویت در آراي پژوهشگران  هاگستردگی و تنوع دیدگاهبا توجه به  

، هویت عمدتا یا  هااما در بررسی فرهنگ لغت  ،مختلفی اشاره شده  هايبه اقسام و دوره
و در دستگاهی عرفانی جاي گرفته یا در  است  کاررفته بهدر معناي ذات وجود یک شیء  

شود و در میجب تمایز یک چیز از چیزهاي دیگر  که مو  هااز ویژگی  ايمعناي مجموعه 
 این مقوله، منظور ما تعریف دوم است. 

سال   کاوشگري)  1966»در  معیار  دو  بر  انطباق  با  تعهدExplorationمارسیا  و   ) 
(Commitmentحوزه سه  با  و  ارزش  ي(  و  ایدئولوژي  شغل،  یعنی  کلی    هاي عملکرد 

منزلت سنجش  براي  روشی  شخصی  )   هايبین  من  به Ego Identity statusهویتی   ) 
، هویت  روگذاري کرد: هویت دنبالهطور نامهویتی را این   هايوجود آورد. مارسیا منزلت
بحران هویت  هویتسردرگم،  و   جنکینز(  Hunsberger& …, 2001:366)«یافتگیزده 

(Jenkinsدرونی دیالکتیک  حاصل  را  هویت  نیز  جامعه  -(  و  فرد  یا  و  میبیرونی  داند 
هاي  سازد. از نظر وي هویت می ثانویه جدا و متمایز    هاياولیه را از هویت  هايهویت

 هايشوند و گروهمیاولیه نظیر جنسیت، قومیت و خویشاوندي در اوایل زندگی ساخته  
شکل در  اساسی  نقشی  دار   گیرينخستین  به  درحالی   ؛ندآن  نسبت  اولیه  هویت  که 

تغییر مقاوم   هايهویت مقابل  نیستند  ترند ثانویه در  آن  تغییر  به  آسانی قادر  به  افراد  .  و 
به  48-33  :1381،  جنکینز  رک.) دیگر هویت  از طرف  قابل هویت  (  و گروهی  فردي 

است ویژگی:  تقسیم  به  که  است  هویتی  فردي  ب  هاي»هویت  فرد  و  دارد  اشاره  ه  فرد 
را معرفی    هايآن ویژگی  يوسیله معتقدند    اي( عده 180  :1380«)عیوضی،.کندمیخود 

کند و عضویت گروهی را  می که هویت اجتماعی در پیوند با عضویت گروهی معنا پیدا  
از سه عنصر   این  عنصر شناختی.  1»  دانند:میمتشکل  از  به یک گروه   )آگاهی  که فرد 

دارد( ارزشی)فرض  .2  ؛تعلق  منفی    يدرباره  هاییعنصر  یا  مثبت  ارزشی  پیامدهاي 
احساسی)احساسات نسبت به گروه ونسبت به افراد دیگر    عنصر.  3  ؛عضویت گروهی(

توان  ، می از اقسام دیگر هویت  (86  :1386)دوران،«.خاص با آن گروه دارند  يکه رابطه
 .  اشاره کردهویت جنسی،هویت زبانی، هویت دینی و...  به هویت ملی،

 

 هویت در سير زمان  .3 .1
 ه  ـ تکدر شرف تکوین انسان چهل ناخواه»ما خواه  گرچه داریوش شایگان معتقد است که
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  : 1386)شایگان، «هستیم که دیگر به هویت خاص و ویژه تعلق ندارد و چندهویتی است
 :گرفتمتمایز براي مفهوم هویت در نظر  يطورکلی سه دورهشاید بتوان به، (48
بیشتر در فضایی عرفانی قابل   : در این دوران هویت هویت در دوران پیش از مدرن .الف

 ؛بررسی و تبیین است و در معناي ذات مطلق و گاه به معناي هستی و وجود آمده
براي  در این تفکر هویت عبارت است از کیفیتی که ذهن    :دیدگاه مدرنیته  ازهویت    .ب

از آنِ شیء که از آنِ ذهن فاعلِ  میبازشناسی آن،ارزش دیگر بدان   بخشد و هویت نه 
زمانی   تا  قراردادها  این  و  است  قراردادهایی  و  قوانین  تابع  مدرن  انسان  شناساست. 
مرجعیت دارند که قرارداد دیگري جایگزین آن نشده باشد. در این قراردادها نیک و بد  

 ؛ کنندمیو بد را اکثریت تعریف  مطلق معنی ندارد و نیک 

ثابت   به کثرت در هویت معتقد است و به هویت  از مدرنیته: فرامدرن  ج. هویت پس 
براین ندارد؛  جهاناعتقاد  هویتِ  هویتاساس،  با  بلکه  نداریم؛  ثابت  و  مواجه  شمول  ها 

  . هستیم و این نکته برخورداري از هویتی یکپارچه را دشوار و حتی ناممکن کرده است
 ( 78: 1387قطبی،)رک.

 
 . بحران هویت 4.1
و نظرمیبه آدمی  بیرونی  و  درونی  تحوالت  بنابر  و  خود  ماهیت  بنابر  هویت  که  رسد 

اساسی   یا  جزئی  است  ممکن  تغییرات  این  است.  تغییراتی  دستخوش  همواره  جوامع، 
رویارویی  ي این تحول، بحرانی است که شرایط موجود را به سمت  باشد؛ منتها دروازه

نتیجه  و  داده  سوق  مجادلهباچالش  حاصل    ايي  چه  و  بیاید  فائق  که  تا  است؛  مکتوم 
هاي متعددي است که عبارتند از:  »ازخودبیگانگی یا بحران هویت، داراي شاخص  شود.

بی بیاحساس  احساس  پوچی،  احساس  جامعهقدري،  از  معیاري،  جدایی  گریزي، 
هاي زیر  ران هویت ممکن است در یکی از حالتاین بح  (52:  1372«)ستوده،.خویشتن

. بیگانگی از هویت خودي و مسحورشدن در مقابل پیشرفت و شکوفایی  1ظاهر شود: »
ارزش2دیگران؛   که  زمانی  تازه.  ارزشهاي  داراي  جوامعِ  واردِ  و اي،  شود  سنتی  هاي 

ارزشبدین تضعیف  حدفاصل  در  عدمترتیب  و  سنتی  مستقر  کامل  هاي  استقرار 
هاي  آمیز هویت. تعدد و تنوع تعارض3شود؛  هاي جدید بحران هویت ظاهر میارزش
میخاص مخاطره  به  را  جامعه  یک  درون  در  جمعی  هویت  که   )رک.  «.اندازدگرایانه 

 (29-25  :1384زهیري،  
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روان میان  علی»از  که  درونی  )حس  هویت  مفاهیم  بر  اریکسون  نیز  رغم  شناسان 
ثابت   تاکید میمیتغییرات خارجی  آشفتگی هویت  و  بحران هویت  بحران  ماند(،  کند. 

واژه »عدم هویت  توصیف  براي  وي  که  است  که  اي  نقشی  قبول  در  نوجوان  توانایی 
 ( 64  :1377، «)نوردبی و همکاران.استکار بردهجامعه از او انتظار دارد« به

 
 مدرنيسم وطنی مدرنيسم، پست. پست5.1
نخستیني پست »واژه براي  در سال مدرنیسم  اسپانیا  بار  ادبیات  در  بیستم  قرن  هاي سی 

پست و  است  از«  »پس  معنی  به  پست  معنی  شد.  از  استفاده  »پس  یعنی  مدرنیسم 
دوره به  صرفا  »پست«  اما  نمیمدرنیسم«.  داللت  زمانی  میي  و  مفهومی  کند  تواند 

داشتهEpistemologic)  شناسانه شناخت  نهفته  خود  در  بحران  ب(  یک  وجود  از  و  اشد 
کند دارند که پست  (262-261  :1374)احمدي،«.حکایت  اعتقاد  مدرنیسم چیزي  برخی 

هاي این  نبود که در پی مدرنیسم آمده باشد، بلکه به نوعی انتقاد از مدرنیسم و تندروي
این با  بود؛  بتوان پست نهضت  نتیجهحال، شاید  و  معاصر  را سوداي جهان  ي  مدرنیسم 

پ  یک  روژهشکست  در  روشنگري  عصر  از  پس  که  مدرنیسمی  دانست؛  مدرنیسم  ي 
ضرورت تاریخی با ابزار تکنولوژیک و قوانین کالن در پی آن بود که در یک همتاسازيِ  

شهر خود راه ببرد و در این  سترگ، بر جهانی یکدست فرمان براند و بشر را به آرمان
گیري از آن دل  شمند آن باشد، به فاصلهراه، بیش از آنکه نگران سنت و عناصر هنوز ارز 

کالن   اقتصادي  و  فکري  نهادهاي  صداي  کالن،  صداي  وضعیتی،  چنین  در  بسپارد. 
خواهد کُند  را  پروژه«  »حرکت  ناموازي  و  خُرد  صداي  هر  و  بود  کرد. خواهد 

نتیجهپست و شاید  بود  پروژه  این  با  مقابله  و  بهمدرنیسم چالش  و  پروژه  این  نوعی  ي 
طبقه  سرخوردگی  و  بیگانگی  جامعه«)جنسن،»حاصل  متوسط  بنابراین  12  :1379  ي  (؛ 

پست تکثرقلب  در  تکهPluralism)   مدرنیسم  و  روایتتکه(  کالن)کردن   Masterهاي 

narrationاند؛ درواقع افراد  تپد؛ چراکه از این منظر»افراد آدمی مقدم بر اصول شده( می
مدرن نیازمند  پیشین براي بقاي خود در فضاي پست  اند و اصول آدمی خود اصول شده

 ( 15 :1381 )بازرگانی، ها هستند«آدم
تاریخچه  از  پست فارغ  درازا می ي  به  را  بحث  که  در غرب  اوایل  مدرنیسم  از  کشاند، 

ترجمه دهه  ورود  متعاقب  و  شمسی  هفتاد  فوکو  ي  میشل  نظیر  غربی  ازمتفکران  هایی 
 (Michel Foko  ژاک  ،) ( لیوتار) JacquesDerridaدریدا  ژان   ،)Jean Lyotard  مارتین  ،)
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زمان با تحوالت  ( و نیز هم JeanBaudrillard( و ژان بودریار ) Martin Hdideggerهایدگر ) 
مدرنیستی به مجامع ادبی کشیده شد و بحث  سیاسی و اجتماعی در ایران، عنوان شعر پست 
هاي اخیر سرشار از  ال گرفت. »ایران در دهه بر سر این اصطالح و ضرورت آن در جامعه با 

بحران آشفتگی  و  که جامعه ها  بوده  پست هایی  فرهنگ  به  را  ما  کرده ي  نزدیک    است مدرن 
به کنند که همه اي زندگی می ...]مردم ما[ در جامعه  تغییر می چیز  کند؛ درنتیجه  طور فشرده 

قطعیت، فروپاشی روایت  مان عدم اي ثابت ندارند و این مسئله ه این مردم عقیده و اندیشه 
تکثرگرایی و خردگریزي کالن، نسبی  مدرن مشاهده  اي است که در فرهنگ پست اندیشی، 

البته بدیهی است که شعر پست 287:  1393شود.«)رضوانیان و خلیلی، می  مدرنیستی ایران  ( 
ي  ی جامعه هاي فرهنگ قدر تفاوت اش باشد و این شعر به توانسته مانند تابع غربی هرگز نمی 

 هایی بوده است.  ي غربی شاهد اختالف ایرانی با جامعه 
 

 مدرنيستی ایران . بحران هویت در شعر پست 2
جامعه  پست برخورد  مفهوم  با  ایران  ادبی  تازه  ي  موقعیتی  در  نو  هویتی  مرهون  مدرنیسم، 

هفتاد شمسی  ي است. این هویت که از پِس تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي اوایل دهه 
ي پذیرش این مکتب است و هم در مواجهه با آن به  گیرد، هم آماده اندک شکل می اندک 

کند و به همین سیاق، بحرانی هم که از  مدرنیسم میل می هاي پست بستگی بیشتري با آرمان 
اند و هم در  گذارند، بحرانی است که ذاتی این مکتبش دانسته این منظر بر آن انگشت می 

پیدا می مواجهه   از شعر و شاعران امروز نمود  تازه، در هویِت بخشی  این رویکرد  کند.  با 
ازاین  تازه شاعرانی  انساِن  از  تازه  برآوردي  تحت  »دوگانگی  دست  است  معتقد  که  اند 

ترین مشکل و معضل بشر است؛ چراکه انسان بین عالم ایستاده و جایگاه خویش را  بزرگ 
  ي هویتی تعیین کرد؛ به توان براي هستِی یک پدیده، محدوده نمی داند. در این وضعیت  نمی 

  پذیرنیست؛ هاي هویتی »خود« امکان که شناسایی »غیر« به دلیل عدم صراحت مؤلفه طوري 
 ( 117:  1378آید.«)کاجی،  وجود می درنتیجه بحران هویت به 

پست وضعیت  هویت در  هویتمدرن  به  را  خود  جاي  یکپارچه  تکههاي    تکه هاي 
پیش  می را  ادبی  اثر  که  هستند  اتفاقات  این  و  نیست  کار  در  ارگانیسمی  دیگر  دهند؛ 
اند که وقایع و کل نبوده و بدین نکته مشرف برند و شاعران مثل اسالف خود، دانايمی

ارزیابی و  وقوف  قابل  ناظر،  موقعیت  به  بسته  براي  حقایق  ضرورتی  اگر  البته  و  اند 
در   باشد.  میان  در  هیچارزیابی  مداوم،  سیالیت  تمام  این  و  نیست  خود  قرار  بر  چیز 
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پایستگیگذاريارزش و  بایستگی  و  میها  سر  به  دمادم  بحرانی  در  به  ها  »بحران  برند. 
پدید می بیماري  در جریان یک  ناگهانی است که  تغییر  آن آید و صفت ویژهمعناي  ي 

شود و از انتقالی  اپدید میحالت و فرایندي که با آن تعادل ن   معموال بروز وخامت است.
اجتناب دیگر خبر مینسبتا  اوضاع  و  به سوي شرایط   :1382آشتیانی،«)میري.دهدناپذیر 

ي  هاي فکري و شعري دههها و پایگاه ( بدیهی است که در این وضعیت، تمام ارزش63
و  دگرگونی شده  دستخوش  ادبی،  متن  باطن  و  ظاهر  در  حتی شصت،  و  پنجاه  چهل، 

ه از  وفور  نشان  و  جهانی  حوادث  اجتماعی،  اتفاقات  کوران  در  که  نودهد  ویتی 
پست ترجمه مکاتبی چون  با  آشنایی  و  غربی  میهاي  قوام  به  باید  مدرنیسم  منتها  رسد. 

توجه داشت که این هویت نو هم، هویتی یکپارچه و یکدست نیست و دچار تناقضات  
 اري است.قر مدرنیسم اساسا بر بیپرشمار است؛ چراکه قرار پست

زمان داراي یک عنصر ایستا  طور هم. هویت به 1»تناقض در هویت سه عامل دارد:  
سو بیانگر تداوم و استمرار است و از سوي دیگر در  و یک عنصر پویاست که از یک

  ها . هویت چندگانه است؛ یعنی افراد و گروه2معرفی فرایند بازتولید و بازتعریف است؛  
. هویت باردار احساس و ارزشی است که با رفتار  3ته نیستند؛  الزاما به یک هویت وابس
پیدا می  تباین  و هزینه استعقالنی  مستلزم سود  رفتار عقالنی  و  .کند؛ چراکه  «)موثقی 

پست3  :1385  همکاران، می(  که  شعري  و  سرسپردهمدرنیسم  را  خود  این  کوشد  ي 
تناقضاتی که همواره در جامعه ایرانی در چالش میان سنت و  ي  مکتب معرفی کند، از 

ابراز شعري که شاید چندان به  ي مناسبی پیدا میمدرنیته وجود داشته، زمینه  کند براي 
دهد؛ زیرا در کشف واقعیت،  سنت شعر فارسی و حتی خود شعرنو پایبندي نشان نمی

ي  قطعیتی توجه دارد که تا پیش از این، مسئلهگرایی و عدممدرن به نسبیوضعیت پست
تا پیش از انقالب، جریان غالب در شعر امروز ایران یا   شعر معاصر ایران نبوده است. 

اجتماعی منفردي  -شعر  صداهاي  گاه  و  رمانتیک  و  غنایی  شعر  یا  است،  بوده  سیاسی 
یداهلل   و  احمدي  احمدرضا  تجریدي  شعر  یا  و  سپهري  سهراب  عرفانی  شعر  چون 

ز بیرون شعر، براي تمام عناصر درون  رؤیایی. در آن وضعیت، دستگاه فکري منسجمی ا
هاي  ي ذات سترگ خود، با ارزشگذاريکرد. اما انقالب به واسطهشعري تعیین مشی می
ي این دوران گذار بود. به بیان وجود آورد و بحران، خصیصه اي بهجدیدش، شرایط تازه
ت که در  هاي اساسی میان دو فضاي پیش و پس از انقالب این اس دیگر»یکی از اختالف
به و  اندیشه  ایام  اندیشهآن  عمل ویژه  معین  و  مشخص  نبود...  بحران  دچار  سیاسی  ي 
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سیاسی بود، مسلط -کرد... پس کاراکتر بحران هم بر شعر آن روز که اساسا حماسیمی
 ( 158  :1393 «)مختاري،.نبود اما امروز اندیشه،خود گرفتار و ذهن دچار بحران است

ک مکتبی  شرایطی،  چنین  عدمدر  و  تکثرگرایی  از  میه  سخن  در  قطعیت  گوید، 
پوست جامعه حال  در  که  ناهمگون  اندازي اي  عناصر  و  است  فکري  و  زیستی  هاي 

  خوانیم: تواند مورد اقبال قرار بگیرد؛ چنانکه میبسیاري را در خود آشتی داده است، می 
سه  هویتی  فقط  نه  امروز  دنیاي  حتی شهروندان  و  بلکه  »ایرانیان  تکه  هویتی چهل پاره 

پاره را در عین ناسازگاري تجربه کنند... حالت دارند، اما گویی مجبورند هویتی چندین
ساحتی  الیه )ایران باستانی، اسالمی، مدرن( در قیاس با تک دوزیستی حاصل از این سه 

حوزه میان  در  پیرامونی،  ساکنان  است.ما  الهی  موهبتی  مدرن،  مختلف  انسان  هاي 
میشناخت   گرفتاریم، جهانالي جهانبه کنیم، ال زیست  ناسازگار  بههایی  که  طور  هایی 

( از سوي  145  :1386«)دستغیب،.دهندکنند و تغییر شکل میمتقابل، یکدیگر را نفی می
ها در ها و تشکیک نسبت به داوريتوان ناگفته گذارد که تمام این تکثرگرایی دیگر نمی

»بازدارنده واقعیت،  داوري  ي  قبال  از  خاصی  نوع  از  را  انسان  بلکه  نیست؛  داوري 
کنند که انسان باید وظایف اخالقی خود را انجام دهد  گرایان انکار نمیدارد. شکمیباز

موضوع این  به  پایه و  بر  بیها  کند  عمل  احتمالیات  باشدي  یقین  انتظار  در    «.آنکه 
به487  :1378  )مختاري، پس  پست نظرمی(  دیدگاه  که  )همچنانمدرسد  در  رنیستی  که 

ي شعر امروز ایران(، با وجود هویتی مرکب، نسبت به ارزیابی هستی و جامعه بی  حیطه
قضاوت منتها  نیست؛  خدشهاعتنا  و  اطمینان  قابل  چندان  را  خود  نمیهاي  داند  ناپذیر 

ي تشکیک به تمام واقعیات و حقایق، سکوت محض است و نه اتخاذ موضعی  وگرنه نتیجه 
مدرنیستی ایران گسترده است  هاي بحران هویت در شعر پست ها. مشخصه براي توضیح آن 

 شود: ها اشاره می ترین آن گنجد؛ اما براي تبیین مسئله به مهم و در این مقال نمی 
 

 گرایی قطعيت و تکثر. عدم1.2
مدرن اي دانست که هویت مدرنیسم و پاشنه ي پست گرایی را قلب تپندهشاید بتوان تکثر

چرخد. بالطبع شعري که در این چارچوب شکل  مدرن میبر آن به سمت هویت پست
تأویلمی به  که  است  آن  بر  بهگیرد،  »اگر  باشد.  پاسخگو  متفاوت  هرکس  هاي  راستی 

می را  خود  باور  مورد  حقیقتحقیقت  که  حقیقت  یک  نه  نکته،  پس  هاست. سازد، 
میتأویل گوناگون  حقایق  گوناگون،  حقیقت هاي  از  سخن  وقتی  میان  آفرینند.  در  ها 
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باشد، ما ناگزیر باید از انواع دانایی یاد کنیم و این البته به یک معنا،نمایانگر محدودیت  
ها این محدودیت دانایی را منکر  دانایی نیز هست. خردباوري تنها با انکار دیگر تأویل

قیقت و سرانجام بیان سرراست  شود؛ یعنی با هزار ترفند تأویل خود را یکتا تفسیر حمی
 ( 146  :1377.«)احمدي،کندآن معرفی می 

 (17 :1377،  شهیدينظام ... )دهدپریشانی و این دوار همیشگی / نام شما را تغییر می -
)باباچاهی،یک  - نبود...  یکی  و  بود  یکی  که   / کن  فکر  کسی  به  زمان  سه  در  و   جا 

 ( 7 ب:1392
به    -  / راه ؟  / کجاست  تابلو؟  از آن گذشتههرکجا که میکو    )عبدالرضایی،   ام...رسم 

1379:  10 ) 
 

 ها و نمادها . بازتعریف یا فسخ اسطوره2.2
ها و نمادها بوده است. اما با  ي چهل و پنجاه، در تسلط اسطورهشعر امروز ایران در دهه 

دههتحوالتی که جامعه از  ایرانی، پس  از سر میي  کنون  تا  گذراند،  ي شصت شمسی 
گیرد؛ چراکه  تلقی از اسطوره و ضرورت نمادگزینی توسط شاعران، مورد تأمل قرار می

ویژگی   سه  )با  ساختمند  ایدئولوژیک  نظام  یک  نمادین  شرح  بیانی»اسطوره،  به 
( و تغییر در  357-356  :1384آوري و تولید اقتصادي( است«)رک.بهار، فرمانروایی، رزم

ها و باورهاي اساطیري و  تواند انگاره وجهی آن، میر سهاین نظام ایدئولوژیک و ساختا 
نماد   »باید  کاسیرر  قول  به  زیرا  بکشاند؛  اضمحالل  حتی  یا  بازتعریف  به  را  نمادین 

ذاتی از تغییر و بهاي را نه نموداري از حقیقت نهان یا اسرار، بلکه صورت قائماسطوره
انگاشت واقعیت  ناگفته  162  :1373.«)بیدنی،تفسیر  پست(  که شعر  فی نماند    مدرنیستی 
ها و نمادها، مگر در  تواند با اسطورهها مبراست و از این رو نمینفسه از کالن روایت

 رو شود. بهاي تنازعی، روزمینه
اسطوره  - دارد  میهوا  را  سیها  از  که  یکی/  یکی  عرقوآورد  تن  بند  بریزد/  سه  شان 

پاشنه  لخآشیل  را  کفش  کارگر  کنان  لخ ي  پپسی  و  عرق  بوي  اسفندیار/  بخواباند/ 
 ( 8 :1386. )آرمات،ساختمانی بگیرد

می   - من  که  سهرابی  این  پسر  این   /! کهنهنه  زخم  ندارد/  مردن  خیال  را  شناسم/  اش 
طورها که عاقبت/  کشد/ اینافتد... جار میها راه میها و خیاباندارد/ توي کوچهبرمی

 ( 88: 1378دارد...)فالح، ... دور برمیکندمی رخش را به نام خودش 
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 . بازی 3.2
هاست.  مدرنیست هاي تکراري در آراي پست بازي و به بیان بهتر بازي زبانی یکی از مقوله 

هاي معنایی و نحوِي بسیار همراه است  شکنی ها و شالوده این بازي بالطبع با هنجارگریزي 
هاي زبان متعارف  افراط در عدول از محدوده شود و گاه تنها  که گاه موجب سیالیت متن می 

شناسیک وجود ندارد. به بیان  است و یک بازي که در پشت آن هیچ معرفت ایجابی یا زبان 
پست  هویت  می بهتر  استقرار  جاي  به  را  بازي  جامعه مدرن  از  لیوتار  که  »مدلی  ي  نشاند. 

می پست  ارائه  بازي مدرن  داخل  در  فرد  آن  در  که  است  مدلی  و  دهد،  متعدد  زبانی  هاي 
 ( 63:  1382اش تنوع و ستیزه است در مبارزه است.« )ساراپ،  گوناگونی که مشخصه 

ي انسانی،  گیرد که »در رهیافت گفتمانی، سوژه شورش در زبان از آن عقیده نشأت می 
کنندگی خود را از دست داد و در خدمت زبان یا جهان ناخودآگاه زبان  حاکمیت و تعیین 

ضد  قرار   حکومت  به  را  خود  جاي  آن  اومانیستی  مفهوم  در  عقل  حکومت  و  گرفت 
منظر، زبان متعارف و رسمی )حتی  ( ازاین 24:  1378اومانیستی زبان و گفتمان داد.« )بشیریه،  

مدرن با آن از دِر ستیز  ي متعارف(، مظهر استقرار قدرتی است که هویت پست زبان شاعرانه 
ها و  شود؟ باید در مصداق ن را برهم بریزد. حال نتیجه چه می کوشد بنیادهاي آ درآمده و می 

ها به بررسی پرداخت تا زشت و زیباي این بازي به چشم بیاید؛ چراکه بازي زبانی  نمونه 
 پریشی چیز دیگر. بازي زبانی: چیزي است و زبان 

داده  - تو هر چهمن قول  از درخت/  نپرم  با  بپرم  یا  تو که  به  نیمهام  را/ و تمامت  هاي 
نیمه کنی  البتهتمام  را/  خیلی عجیب  این سیب  دیگر  )باباچاهی،   ي  من  بدون  کنار    در 

1383:  50 ) 
برمی  - دارید  پا  پیش  از  که  است/  همان  دارید/راه  پا  هستید/  پا  هنوز  این  اگر  دارید/ 

 ( 13:  1380شود نشوید! )عبدالرضایی،اند باال/ بلند؟/ نمیدیوار را تازه آورده
 پریشی:زبان
نمی  - خیابان  میقارچ  )نسبت  مینشیند  چنگ  مو  منسوب،  قارچِ  تو(/  به  زند،  دهم 

 بدرآبادي،دهم به تو(... )حبیبیام)نسبت میي تاریک: بره ام/ بردارم سایه از زبانه مو:بره
1376:  37 ) 

-  ترسمترم/ میگوید زیباترم، مخفیآورد/ میقبل از آنکه اتفاق بیفتد شکلک را درمی  -
  ترم/ من از تمام ترهایت ترترم/ تو پاکی من ترم/ تري، ترترم/ یک کالم، ترم )آقاجانی،

1377:  67 ) 
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 معنایی یا پُرمعنایی . بی4.2
پست هویت  دَوَران  در  یک  نشانگر  که  واحد،  معناي  یک  بیانگر  نه  ادبی  متن  مدرن، 

شناسا)شاعر(؛ چراکه  گرایی فاعل  اي براي گوشزد نسبیتفکري و ذهنی است و عرصه 
بدهد.گزاره دنیایی  این است که چه معنایی در چه  به  وابسته  اعتبار  ها و  »حقیقت یک 
معناهاي  بلکه  هستند؛  حقیقتی  بیانگر  نه  و  دارند  معنایی  نه  خود،  در  به  اعتبارها  شان 

( در چنین  7:  1377«)احمدي،.شودتأویلی وابسته است که در افق دنیایی خاص ارائه می 
که در پی  طی شاعر پستشرای  انتقال حرف و احساسات خود،  پی  نه در  مدرن، دیگر 

آفرینش شعر   را در  بگشاید و خواننده  را  تأویل  باب  تنظیم فضایی است که  و  ترسیم 
لبه بر  تیز  سهمی ببخشد.این وضعیت بخشی از شعر امروز را  پرمعنایی  بیي  یا  معنایی 

ه دارد که »مجبور نیستیم خودمان را به یک  دهد چنانکه شاعر و منتقدي عقیدحرکت می
ها... هستند شعرهایی که زیبا هستند و فاقد معنی،  یک از معنیمعنی ملزم کنیم، به هیچ

لذت در کلمات است و بدون تردید در زیروبم کلمات، در آهنگ کلمات... این شعرها  
(  13:  1378«)براهنی،.طرز زیبایی، به شکل دلنشینی فاقد معنا هستندفاقد معنی هستند به

فی  زبان  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  میاما  و  معناست  به  مقید  موقعیتی  نفسه  در  توان 
ي زبان از معنا اگر هم در  مدرن از معناهاي متکثر و شکننده سخن گفت؛ اما تخلیه پست

وضعیتی شاعرانه ممکن باشد، جز تفنن دستاوردي ندارد و منجر به اثري نخواهد شد  
 ي فرهنگ ادبی دوران در نظر آورد.وان آن را در حیطه که بت
تله  - میان  خودم  خرگوشو  و  نقطه ها  پلنگ/  از  تلگراف  ها/  این  در  را/  سیاهش  ي 
! )سلحشور،  جنبانک را/ به یاد بیاور در بهارآالیش را/ و تودمفرستم/ از خرس/ قزل می

1382:  82 ) 
الي خطوط/  بهتسکین از ال گذرد/ بیکه میخواستم تعطیل کنم/ اما این گاو است  می  -

ببینیم/ که از فرستندهکرنش کنیم و در پایان سریالی حماسی/ پرچم هاي  هاي سفید را 
 ( 49:  1380ند.... )خواجات،  هاي جوان در سفرقدیمی/ به آنتن

 
 . چندصدایی5.2

این هویت    هاي معرفتی استوار است ومدرن اساسا بر تراکم یا تزاحم الیههویت پست
جامعه به  که  میوقتی  وارد  ما  ادبی  نه ي  تلفیق  شود،  در  بلکه  نیست،  بیگانه  آن  با  تنها 
مدرنیته  و  زمینه سنت  جامعه،  این  میي  پایش  و  بالش  براي  بهاي  »در  بیانیابد.  دیگر 
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پست هویتوضعیت  رنگ  مدرن،  تدریج  به  واحد  و  یکپارچه  تجویزي،  کالن،  هاي 
و  می هویتبازند...  به  را  و هویتجاي خود  متفاوت  و سرکوب هاي خرد،    هاي طرد 

( از نظر  143-142  :1392،«)هریج و ایزدي .دهندي سابق میشده شده و بر حاشیه رانده
پست هویتشاعران  این  سرکوب مدرن  و  طرد  صداهاي  هاي  شکل  به  شعر  در  شده 

ما با شعري یکدست و  هاي پیشین،  شوند و بر خالف شعرمتفاوت و متعارض ظاهر می 
»الزمهیک و  بود  نخواهیم  مواجه  الحان  صدا  با  صدا  چند  وجود  چندصدایی  شعر  ي 

می نفی  را  یکدیگر  دیدگاه  )که  استمختلف  شعر  در  (  20  :1379پور،«)وقفی.کنند( 
حساب، باید بین شعر چندصدایی)تکثر صداهاي ذهنی شاعر( و شعر چندآوایی که  بااین

 هاي فکري گوینده است، تفاوت قائل شد: دارد و فاقد چالش ي تکنیکیبیشتر جنبه
اند/ ]شاعر تکرو برویم از این والیتِ تا آن سر اینجا/ شاعران مرده ولی شرط را برده  -

 (61 :1383[ )باباچاهی،ي ما برو !تو از این جا برو/ از وسط دایره 
تا مثال حوالی دارآباد/ این همه  از کریم  - اند/ )آقا  دارا را ببین چه توانا شدهخان زند/ 

 ( 47 :1376(... )پاشا،بلیت اضافه ندارید؟
 

 گیها و توجه به روزمرروایت. اعراض از کالن6.2
هاي کالن  ها و برنامه داد و براي آن تئوري می آینده و سعادتی که مدرنیسم به بشر بشارت  

دربرنداشت؛ در این شرایط هویت منبعث از  اي  عمل نپوشید و نتیجه ي داشت، هرگز جامه 
ها اعتماد کند؛ بلکه در پی آن است که فارغ از  روایت تواند به کالن این وضعیت، طبعا نمی 

ترین  ترین و سهل ي ملموس مثابه مفاهیم سترگ فکري، سیاسی و اجتماعی، روزمرگی را به 
نیاز ببیند؛  د را از کلیات بی تجربه از هستی و زندگی دریابد و با پرداختن به جزئیات، خو 

تاریخ ندارند. آن ها رابطه مدرنیست چراکه اساسا »پست  با  تا  ي خوبی  نیز  را  آینده  ها زمان 
تقلیل می  حاِل جاودان  فراروایت سرحد  قصه دهند.  در حقیقت  که  ها  هستند  بنیادینی  هاي 

می  مشروع  را  پست گفتمان  توسط  و  جامع مدرنیست کنند  آنکه  دلیل  به  زندان  ها  در  را  ه 
اند.«  بخشند مورد انتقاد واقع شده هاي اندیشه، کلیت می کنند و به نظام محدودیت حبس می 

 (Bloland,1995:66  ) 
پست  شکوه،درحقیقت  وکاربست  مدرنیسم،  جاودانگی  و  کالن عظمت  هاي 

و در شاخص زبانی، عدول از زبان اجتماعی را با توجه به روزمرگی جایگزین می کند  
می اشعاري  خلق  به  منجر  گاه  نکته،  همین  و  ادبی  فخیم  کالم  به  و  نسبت  که  شود 
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بنابراین »شعر پستمی  نظر شعرهاي متعارف عصر خود، غیرشاعرانه به به  رسند؛  مدرن 
که طبقات حاکم، در اینجا حاکمان  ها توجه دارد و اینرزشها و تفاوتِ اارزشِ تفاوت

  )باباچاهی،  «.هاي ایدئولوژیک در شعر خصلتی ابدي ببخشندخواهند به نشانهادبی، می
 ( 230 ب:1392

ام/  دیگر براي چه باید دلم تنگ بشود؟/ حق بدي آب و هوا را که ماه به ماه گرفته   -
 ام.../من آفتاب را فقط/ ذاشتهقدري هم شعر براي جهاز دخترم کنار گ

 ( 48-47  :1375،پورام...)زرینکردن پیراهن و لیمو خواسته براي خشک 
عالوه  - بمباران/  آخرین  در  عدهو  هم  بر  من  نوري  محمد  نوار  مجروح/  و  کشته  اي 

 ( 64 : 1380)خواجات،  است شکسته
کنند/ در را  تعیین میها  وپنج تومان اضافی را/ فحشراننده یا مسافر؟/ تکلیف بیست  -

 ( 38:  1388آهسته ببندید! )قربانعلی،
 

 (سوژگی-من). تفرد7.2
پست هویت  که  میفردیتی  پناه  بدان  میمدرن  معنا  جمعی  هویت  مقابل  در  یابد؛  برد، 

منظر که هویت جمعی را به دلیل توسل به قوانین نوشته و نانوشته و تاریخمندي  ازاین
هاي خود  مدرن، خود و ارزشداند؛ از این رو شاعر پست اعتماد نمیخود، چندان قابل  

در انزوا می با جمع و جامعه،  تقابل  با سوژهرا در  بر آن است که  کردن خود و  بیند و 
به   امپرسیونیسم  تعبیري»از  به  زیرا  از هویت جمعی اعراض کند؛  دنیاي شخصی خود، 

ق و  اصول  جاي  به  را  فرد  مدرنیست،  هنرمند  سکو  بعد،  بر  مسل م،  پیش  از  واعد 
 (134 :1381.« )بازرگانی،نشاندمی

می  فردیت  بر  »تأکید  و  جمعی  هویت  از  اعراض  بر  این  تاکید  معناي  به  دقیقا  تواند 
هاي جوهري، قطعی، کالن و فاقد تمایز درونی دوران  ها نیز باشد؛ دیگر از هویت تفاوت 

شود  خبري نیست و آنچه بر آن تأکید می ي کارگر، زنان، سیاهان و...، چندان  مدرن، طبقه 
هاي سیال و موقتی است که حول محوري خاص به شکل موقت شکل  »تفاوت« و هویت 

توحیدفام، )عیسی   گیرد«می  و  پست 66:  1391  وند  شاعر  تفرد،براي  این  تنهایی  (  مدرن 
کردن  برجسته مدرن با  سان، شاعر پست اند و بدین آفریند. تفرد و تفاوت همزادي دیرینه می 

برمی  جمعی  متصلِب  و  مستقر  هویت  با  جدال  به  فردي  سیال  »در  هویت  چراکه  خیزد؛ 
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شکل  پسامدرن،  قبل  رویکرد  از  عامل  هرگونه  دخالت  از  دور  به  هویت  تعریف  و  گیري 
 ( 137:  1383جاه، گیرد.«)ساروخانی و رفعت موجود یا اجتماعی صورت می 

ن/ او براي من از بس که خودش را/ و از  علی باباچاهی هم درگذشت/ جراید تهرا  -
 (94 :1383)باباچاهی،کرد از بس خودش را...ساختمانی بلند/ تا سطح زمین/ خفه می

)عبدالرضایی،    کند/ که آفتاب بتابد/ یا نفت نباشد؟اگر من بمیرم/ دیگر چه فرق می  -
1377:  42 ) 

 ( 18:  1377ام)نظام شهیدي، دانم/ تنها پایبند این سروهاي قدیمی من اصول شما را نمی   -
 

 . طنز و شوخی 8.2
پست هویت  بهوقتی  بازي  بر  میمدرن  تأکید  خود  اساسی  اصول  از  یکی  کند،  عنوان 

  نوعی به سخره دهد. این بازي و طنز بهحال به طنز و شوخی هم اعتنا نشان میدرعین
کند. »گروتسک  گرفتن سازکارِ منطقی و دنیوي است که ماهیتی »گروتسک«ي پیدا می 
نمی معین  را  ودروغ  راست  و  غلط  و  درست  طنزنویسی،  درس  برخالف  به  و  کند 

آمیزهنمی دارد  بلکه سعی  تفکیکپردازد؛  آناي  از  دهدناپذیر  ارائه  :  1369«)تامپسون،.ها 
کار دفاعی بخش ناخودآگاه ذهن است و اثر  وي فروید »نوعی سازاین طنز به عقیده ( 73

ي ذهن  شدهتواند انرژي روانی سرکوب رو اهمیت دارد که مینز ازاینروانی لطیفه و ط
( آنچه را که به egoذهنی به ارمغان آورد... . خود)-را دوباره آزاد کند و ارضاي روانی

تابو با مبتذل و عامیانهکوفته شده( در آن سرtabo)  صورت محرمات  به است  کردن آن 
کند و تنش روانی را به صورت موقت  دوباره آزاد میشکل لطیفه )یا دیگر اشکال طنز(  

 (28 :1371)اخوت،«.بخشدهم که شده تشفی می
مدرن  جهان مدرن همواره در پی رسمیت و صالبت بالمنازعی است که هویت پست 

تابد؛ اما چون ابزار مادي تغییر آن را ندارد با طنز و شوخی به جدال با آن  دیگر آن را برنمی 
یابد؛ زیرا به یک  ر این سیر، با کسانی چون خود به هویتی مشترک دست می خیزد و د برمی 

ممنوعه  دانش  از  »طنز شکلی  فرهنگی است و درواقع  بیان  توان گفت که کارکردي  می ي 
زبان  مکانیسم دفاعی  داشتن حس عمومی و همگانی  مشابه  مفهوم،  این  به  دارد...  شناختی 

 ( 84:  1384  )کریچلی،   ترک است.«طنز، شبیه برخورداري از یک کِد سري مش 
باید متذکر شد که در شعر پست مدرن، این طنز گاه حاصل برخورد  در این میان، 

طبعانه با جهان و جامعه است و گاه به نوعی به نقدِ خویشتن و نقد شاعر  فعال و شوخ
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داند  شود و شاعر دیگر خود را لزوما در موضعی برحق و فراتر نمیتوسط خود بدل می
شود و این  ي طنز خود میمنظر به نقد دیگران برآید؛ بلکه خود، سوژه که بخواهد ازاین

 ي ما اگر نگوییم نایاب، کمیاب است:وضعیت در شعر گذشته 
-  ( اقساط  و  نقد  یکسره/  ملکوت/  باغ  به  سفر  شد/  افتتاح  مولوي  مرغ    اکسیر، سوپر 

1385:  40 ) 
... )سلحشور، ارزید/ شاید هم... به رفتنشنمیتعطیلش کنید!/ این زندگی به آمدنش    -

1382:  80 ) 
فرار میشصت  - کتاب  دوهزار جلد  از  که  برويمیلیون  راه خود  به  داري  ...  کند/ حق 

 ( 8 :1382)پاشا، 
شود و بعد آب/و آب سراسر عالم را  آدمیتم تمام شده!/ آدم منقرض شده اول انار می  -

 (107 الف:1392ت... )باباچاهی،فراگرفت/ انار سراسر عالم را فراگرف 
 

 معشوق دیگرسان   -عشق گریزی و . رمانتيک9.2
دهد »اکنون  مدرن هویت مقدس خود را از دست میعشق و معشوق نزد شاعران پست

مدت، مقطعی، موردي،  هاي کوتاهشود به جاي عشق از بازي عشق سخن گفت. بازيمی
آور و در ي وسیع و پرهیجان و ستوهدامنه از روي هوس و فاقد عمق و به دور از آن  

پیشین زیباي  یا  157  :1381.«)بازرگانی،عین حال  امروز  این شاعران شعر  از  پیش  تا   )
و   سمبولیک  عشقی  درگیر  یا  نادرپور،توللی(  )مشیري،  بودند  رمانتیک  عشقی  درگیر 

اسطوره عشقی  یا  شاملو(  کسرایی،  )ابتهاج،  طبیعتاجتماعی  و  یا  بنیاد  اي  )سپهري( 
اما در هویت پست لذت )فروغ(.  با  آمیخته  مدرن، عشق شکوه و عشقی مدرن و رنجِ 

ازدستجاودانگی را  ارزشمی  اش  کثرت  و  شکوه  اساسا  چراکه  و  دهد؛  جسمی  هاي 
اي نشان بدهد و اگر هم نشان مدرن بدان اعتناي ویژهذهنی چیزي نیست که شاعر پست

قرار خود خواهد بود و با پیرایش تمام خصائصی که تا  بیبدهد، با زیباشناختی سیال و  
رسد که در  نظرمیحال بهاند؛ بااین پیش از این شاعران، عشق و معشوق را بدان آراسته

تأکید هویت پست هاي  مدرن بر جسم، بر تجلیل روح و کیفیتیک وضعیت عاشقانه، 
هاي  دید نسبت به تمدنهاي متمایز تمدن جچربد. »یکی از ویژگیجبروتی معشوق می

اهمیت تمدنپیشین،  در  که  معنا  این  به  نه  است؛  بشر  جسم  جسم  یافتن  پیشین،  هاي 
اهمیت بوده و نوعی زهدگرایی بر بشر آن دوره مستولی بوده است. تمایز این ویژگی بی



 ( 42پياپی) 1398 زمستان، 4ی شماره  ،11 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  86

 

که جسمانیت، امروزه به یک نظام  طوريدر استعالیی است که جسم بشر پیدا کرده به
و   نشانههویتمعنایی  عادات،  در  را  خود  که  است  گشته  تبدیل  نمادها  بخش  و  ها 
 ( 65:  1395  )یعقوبی و میرمحمودي، «.کندبازتولید می

شود به نوعی عصیان در قبال  ها مطرح می مدرنیستعشق غیرمقید که در آراي پست
رسمیت و  است  مدرن  دوران  خصوصی  رابطه مالکیت  یک  به  و  بخشیدن  عاشقانه  ي 

رمانتیک به این رابطه، توسط شاعرانی از این دست، به نوعی عدول از  هاي غیرواکنش
 هاي عاشقانه نیز هست:روایتکالن

محله   - دختر  ساناز  قدر  بیستچه  می ي  تاکسی  این  کن  پاک  برف  مرا/  کند/  سالگی 
 ( 39  :1384... )مرتجا، زندنم باران/ دیگر رمانتیک نمیالخصوص که نمعلی 
هاي زبانی/ تو  شوند/ و در بازيي خودشان/ عاشق می ها هم به شیوهدرنیستمپست  -

 ( 97:  1375را/ به شرط این که آسمان همیشه ابري باشد... )باباچاهی،
 ( 25:  1379کشید/ مااااااا )عبدالرضایی، هاي درونم ماغ می عشق تو گاوي بود/ که در دره   -
ادامه  - در  در  و  تو  داستان/  میان ظرف آشپزخانهي  دور/  میاي  گم  کثیف  شوي./  هاي 

 ( 37 :1392... )یونان، انگیز استها غمپایان تمام داستان
 

 پریشی . اخالق10.2
پست هویت  نظر  و  از  مادي  منافع  حفظ  براي  ارادي  نظام  یک  مستقر،  اخالق  مدرن، 

در یک اثر    شهر مدرن.اي براي رسیدن به آرمانمعنوي قشري از جامعه است و وسیله
با   سازش  نوعی  به  انتظار،  مورد  ادبیت  و  فخامت  و  متعارف  اخالقی  وجوه  هم،  ادبی 

ي  مثابهنهادهاي اخالقی است و از آنجا که شعر ایران از دیرباز به حکمت و تأدیب به
نگریسته  ممتاز  خصلت  یا  یک  سلبی  ارزیابی  از  جدا  رویکرد،  این  از  سرپیچی  است، 
اعظمی   بخش  در  پستایجابی،  شعر  خصیصهاز  به  ما  شده مدرنیستی  بدل  سبکی    اي 

گونه  تواند قسمتی از شعر باشد هماناینکه منتقدي عقیده دارد که »اخالق میکما    است.
همان اما  زندگی؛  از  قسمتی  همهکه  اخالق  همهطورکه  نیست،  زندگی  هم ي  شعر  ي 

گاه  نمی که  است  زندگی  تصویر  شعر  باشد...  نیستتواند  گاه  و  است   «.اخالقی 
  شدن به زبان و بیان پوپولیستی ستیزي و حتی نزدیک( این ادبیت46:  1391  )طاووسی،

پست شاعر  هویت  بحران  به  محاوره(  لزوما  نه  کالن)و  با  ستیز  در  هاي  روایتمدرن 
  که، ظاهرا، براي این ادبیت و اخالقِ مستقر جایگزینی داشته   آنموجود اشاره دارد، بی



 87  ــــــــــ ــــــــــــــــــــ واجاتبهزاد خ /مدرنيستی ایرانبحران هویت در شعر پست 

 

فوکو) میشل  بداند.  ضروري  را  جایگزین  این  اصال  یا  از (  Michel Fokoباشد 
پست می اندیشمندان  »توصیه  مورد  این  در  جایگاهمدرن  برابر  در  افراد  که  و کند  ها 

ي  ي تجربهشود، به نفع انتخاب شیوههایی که از سوي دیگران به آنان ارائه میموقعیت
 ( 604  :1380)کوپر،  «.خود مقاومت نمایند

 (56 :1383)سبزي،صداي گاو در گلوي همه هست/ دودستگی نکن چاقو!  _
که عکس  _ تکیعنی  میهاي  و  است/  اولین  منزل   / نکنید/  نفره  باور  اصال  که  خواهم 

 ( 17  :1382! )خواجات، هفتاد سال سیاه
)پورمحسن،  !  ام همشهرياین دیوانه/ این تیر/ این هم شاخاش/ من گرازم/ می شناسی  _

1385:  52 ) 
 

 . چالش با هویت شهری 11.2
نتیجه با هویت شهري و  به طبیعت، رویکردي است  چالش  ي محتوم آن یعنی رجعت 

دارد.البته منظور رمانتیک از مکتب رمانتیسم سابقه  به طبیعت هرگز  که  بازگشت  در  ها 
ین رویکرد در  است. اانتخاب یک زندگی روستایی و ستیز با پیشرفت و تکنولوژي نبوده

حقیقت نماد چیزي دیگر است و آن چیز مسخ انسان در جهان مدرن و شهر در حقیقت  
بهرهمجموعه هدف  با  است  اقتصادي  روابط  از  دیگر  اي  سوي  از  بیشتر؛  وري 
شناسان معتقدند که هویت فرد به همان اندازه که محصول تالش او براي تعریف  »روان
اش را هم شامل  ي او با محیط کالبدي زندگی روزمرهرابطهاش با دیگران است،  رابطه
اي است که ما را  ي خود به گونهدیگر احساس ما نسبت به خانه و محله بیانشود. بهمی

دارد تا از آن نیز مانند خانواده و بدن و دیگر ابعاد »من« خود محافظت کنیم،  بر آن می
منطقه یا  خانه  گاهی  افراد  در  چنانکه  که  وجههاي  هستند، جزو  اجتماعی  آن ساکن  ي 

 ( 101  :1391.«)گلرخ، آورندشمار میخود به
بتوان مهم با عناصر شهري مدرن را در دو حیطه  ترین چالش پستشاید  مدرنیسم 

بالطبع سلسله  )و  تمرکزگرا  اقلیمیِ  احکام  و  نظام  اول  کرد:  از حیث  بررسی  که  مراتبی 
می پدید  شهروندان  دوم  سکونت  و  )نظیر  آورد(  شهري  عناصر  نمادین  نظام  تسلط 

بهمکان که  و...(  شهري  و  اداري  قوانین  و  ممنوعه  یک  هاي  براي  نمادهایی  عنوان 
پست توسط  مستقر  میمدرنیستفراروایت  تقبیح  می ها  را  »شهر  چراکه  توان شود؛ 

ی  ها و معانی دانست که در این رویکرد، شهر به متنمساوي با نظامی از نمادها و نشانه
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ها و  عناصر شهري نشانهشود. مجموعهیابد که از سوي ساکنان آن خوانده میتقلیل می
به را  نمادین  ساختاري  که  هستند  میعالئمی  شهروندان وجود  طرف  از  و  آورند 

 ( Olsen,1986:51) «.شوندرمزگشایی می

  )کیانی،   ي خودش نیست/ خانه شکل تجریدي صفر بزرگی استدیگر کسی در خانه  -
1385  :46 ) 

هایی که خون  خورده در حیاط مدرسه.../ بانکهاي زنگمانده/ تفریح هاي عقب ساعت -
 ( 10:  1375پور،شان جاري است... )زرینهايدر حساب

میدان  تو هیچ نقشی در فنجان/ و قهوه فقط عصري ارمنی/ در فنجان فردوسی گم/    -
 ( 85  :1373فردوسی گم )ارسطویی،

ب  - آغاز می این شهر  اتوبوس  )پاشا،ا یکی   شود/ و هر صبح/ در من چیزي کم است 
1381:  73 ) 

 
 ستيزی و توهم. تعقل12.2

گرایی مدرن  نشاند تا به عجز تعقلمدرن جنون را در مقابل تعقل مدرن میهویت پست 
برابر حل مشکالت مادي و معنوي بشر اشاره کند، چنانکه عده اي عقیده دارند که  در 

شیزوفرنیدو   و  التقاطی  هنر  به  گرایش  است:  کافی  پسامدرنیسم  معرفی  براي  . نشانه 
البته این عقل56  :1377  هاج،)رک.   به(  خصوص در  ستیزي در فرهنگ شعر فارسی و 

شعر عرفانی ما سابقه دارد اما در عرفان، بدل عقل، عشق است و مقصد همانا رجعت به 
گیرد و  ن، عقالنیتِ تاکنون، مورد هجمه قرار میمدرذات الیزال الهی. اما در آراي پست

داند.  ي راهکار، پرسش از کارایی عقالنیت مدرن را وظیفه میاین مکتب به جاي ارائه
پایه بر  ما  مدرن  حتی  و  سنتی  شعرهاي  اغلب  و  است  قیاس  اهل  غالبا  مدرن  ي  عقل 

می شکل  قیاس  شخصیتهمین  دلیل  همین  به  و  غالباگیرد  فارسی  شعر  »تیپ«    هاي 
هستند و کارکرد آنان، غالبا استعاري یا تمثیلی )نقش معشوق، عاشق، ظالم، زاهد و...(.  

شود؛  ي ذهنی از قیاس به استقراء منتقل میمدرن امروز، حرکت خالقه اما در شعر پست 
مختلف   خوانندگان  ذهن  در  )که  محتمل  کلیتی  به  رسیدن  براي  اجزاء  از  حرکت  یعنی 

نگاري وقایع )مبرا از معانی  نتایج متفاوت منجر شود(؛ درنتیجه روزمرگی و جزء تواند به  می 
گیرد و متن، از مرکزگرایی  گونه اشعار از بافتی ارگانیک فاصله می نمادین و استعاري( در این 

منطق، متوهم و غیرعقالنی جلوه  کند. این فرایند غالبا شعر را بی به پراکندگی صوري میل می 
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( عقیده دارد که »ویژگی زندگی اجتماعی معاصر ایران این  Lyotardانکه لیوتار) دهد، چن می 
راه  در  عقل  فراروایت  به  که  به سوي جامعه است  بی بردن جامعه  بهتر  است.  ایمان شده ي 

بزرگ براین  به اساس  که  عقل  و  ترقی  فراروایت  یعنی  مدرنیته  میراث  حقایق  مثابه ترین  ي 
 ( 11:  1385شود.«)نصري، می شود، تکفیر  علمی تقدیس می 

دیوانگی   و  ستایش جنون  به  نفی عقل  رمانتیسم هم  در مکتب  که  نگذاریم  ناگفته 
انجامد، با این تفاوت که در رمانتیسم، مقابله با بنیادهاي کالسیسم مورد نظر است و  می

شود  مدرنیسم سنت بار دیگر احضار میي آن بر زندگانی فردي؛ اما در پستنفی سلطه
 ها، نقشی بر عهده بگیرد:ر فضاي دَوَرانی اندیشه و گریز از جزمیتتا د
  دهم ام/ گوش فرامیهاي خفیف ابر در معدهام/ و به غرشاي از آسمان را جویدهتکه   -

 ( 48:  1370  )عنقایی،
کور گفته  هاتفی آواز داده: هادي ! ُهل بده !/ هادي کجا؟ هدهد کجا؟ هدایت کجا؟/ بوف  -

شود جا/  شود/ در صندوق عقب نمی هایی بوده مثل خوره/ در پاکت جا نمی زخم در زندگی  
 ( 168الف:  1392اید! )باباچاهی، اید/ پایین پریده در برف/ُهل بده!/ داده شده نمی 
سالگی/ به قرار مالقات با  اي به سی روح و دمپایی آمدهکه اگر به خیابان برنخورد/ بی  -

 (85  :1382خودت... )خواجات،
 ( 17 :1377جمالی،ام را تبریک گفت... )سالگیاین تنها پرتقالی است/ که پنجاه -
 

 . تلفيق فرهنگی 13.2
تمرکزهویت پست از  ماهیت خود  بنابر  و محدودهمدرن  ملی  گرایی  و  اجتماعی  سازي 

گذارد، این احترام  هاي ملی احترام میها و جزئیتفرهنگجوید و گرچه به خردهتبرا می
به   تبدیل نمیتفکیک و مرزپذیريرا  هاي  کند؛ همین نکته و تالقی هویتهاي مرسوم 

می  غیربومی  و  فرهنگبومی  عناصر  از  ترکیبی  به  و  تواند  شود  تبدیل  ناهمگون  هاي 
ي تا پیش از این را به بحران سوق دهد. تا پیش از این »پیوند تنگاتنگ  هویت یکپارچه

و سرزمین معین، نیازهاي هویتی را به خوبی    فضا، زمان و فرهنگ در یک مکان یا محل
ها درون دنیاهاي اجتماعی کوچک محدود، پایدار و منسجم خود کرد و انسانتأمین می 

شدن با  یافتند؛ ولی فرایند جهانیبه هویت و معناي مورد نیاز خود به آسانی دست می
ندگی اجتماعی، آن پذیرکردن و فروریختن مرزهاي مختلف زکردن این پیوند و نفوذپاره

هاي بنیادین امکان  دنیاها را به شدت متزلزل و حتی نابود کرد. تحت تأثیر این دگرگونی
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شدههویت پدیدار  معنا  و  هویت  بحران  نوعی  و  یافته  کاهش  بسیار  سنتی    «.استیابی 
 ( 245 :1381  محمدي،)گل
کلیساي سن  - بیاز  از  قبرستان شوشتر/  تا  کافهبیخوزه  تا  ونشبانه ي  لقا  از ي  گوگ/ 

بنشینداهللنعمتشاه ارگ  دیوار  بر  همه  ارگ/  دیوار  بر  همه  من/  ناتمام  شعر  تا  ... ولی 
 ( 25 :1383)احمدي، 

می  - جمع  برتون/  الکان/  میاسمم؟  را/  متأسفات  را/  متفرقات  سر  کردم  گذاشتم 
جمع بود/  پرغوغا  و  فغان  در  که  تکه جایشان/  سیصدوچل  چل/  اندرکردن  در  ون/ ي 

 ( 89 الف:1392)باباچاهی، .شودسرقت محسوب نمی
ام  پاره شمار/تکههاي بیآتن در من طلوع خواهد کرد/ و پاریس/ و پاسارگاد/ و زبان  -

 ( 46 :1392) بهنام،خور... هاي شما تاب میام به هیأت واژه/ دور چشمکنید/ هر تکه 
 

 گيری نتيجه .3
و گروهی،   فردي  بر هویت  تأکید  این  با  و  دارند  تحول  و  تغییر  راه  به  پا  تمام جوامع 

اي است براي تقابل عناصر سنتی و نوتر.  روست که عرصه بهتحول همواره با بحرانی رو
عرصه جامعه تمام  در  را  مدرنیسم  اینکه  وجود  با  ایرانی  تجربه  ي  خود  زیستی  هاي 

عرصه  در  پستنکرده،  شعر  به  ادبیات  دادهي  نشان  اقبال  نکته    مدرنیستی  همین  و 
هایی از عناصر فکري این مکتب است و  پویی با شاخصهي همسویی و همدهندهنشان
یکنتیجه  در  ما،  اجتماعی  حیات  در  نو  و  کهنه  عناصر  تالقی  با صدساله ي  اخیر.  ي 

هاي این  توان به نمودها و نمونهمدرنیستی ایران میها در شعر پستردیابی این مشخصه
در که  هویت  پیپهنه   بحران  افتاده  اتفاق  ما  ادبیات  و  هنر  نتایجی  ي  به  و  برد 

بروان این  یافت.  دست  اجتماعی  و  ادبی  از  شناختی،  گذار  مبینِ  هویت،  حران 
وضعیتموقعیت سوي  به  مستقر  عاطفی  و  فکري  تازههاي  با  هاي  گاه  که  است  تري 

اي است فراروي حیات  متناقض،آیینهعناصري همخوان و گاه با عناصري ناهمخوان و  
 دهد.ادبی ما که تصویري راستین از شعر مدرن ایران ارائه می

 
 منابع 

 . تهران: کانون هنر.بوسه بر نخاع مخاطب(. 1386) آرمات، سعید.
 . تهران: خیام.مخاطب اجباري(. 1377آقاجانی، شمس.)
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 . تهران: پردیس.شناختی رشدروان(. 1380السادات.)جمالی، شکوهبنی و احدي، حسن
 .مرکز: تهران. ي انتقاديمدرنیته واندیشه(. 1374. )بابک احمدي،

 . تهران: مرکز.کتاب تردید(. 1377ـــــــــــــ. )
 . تهران: ثالث. این روزهایم گلوست(. 1383احمدي، پگاه.)
 اصفهان: فردا.  شناسی مطایبه.نشانه(. 1371اخوت، احمد.)

 . تهران: روشنگران. گُـم(. 1373ارسطویی، شیوا.)
 . تهران: ابتکار نو. اندزنبورهاي عسل دیابت گرفته(. 1385اکسیر، اکبر.)

 . دارینوش: تهران. نم نم بارانم(. 1375.)باباچاهی، علی
 .پاندا: تهران. رفته بودم صید نهنگ(. 1383.)ــــــــــــــ
 تهران: نگاه.. در غارهاي پر از نرگسالف(. 1392.)ــــــــــــــ
 . تهران: زاوش. دهدعقل عذابم میب(. 1392.)ــــــــــــــ
 . تهران: اختران.ماتریس زیبایی(. 1381) بازرگانی، بهمن.
رضا. »چه1378)  براهنی،  پاره(.  گفتم«.  گونه  را  شعرهایم  از  بایامجله اي  شماره ي  ي  ، 

 .19-12، صص  2و1
 ، تهران: دانشگاه تهران.2. جسیاسیانقالب و بسیج (. 1378) حسین. بشیریه،
 . تهران:آگاه.پژوهشی در اساطیر ایران(. 1384) مهرداد. بهار،
 . تهران: نصیرا. هاي برف در کسوف تابستاندانه(. 1392) رضا.علی  بهنام،
ترجمه1373)  دیوید.   بیدنی، حقیقت«.  و  نمادگرایی  »اسطوره،  مختاریان، (.  بهار   ي 

 .181-161، صص 4ي ، شماره ارغنون
 . نارنج: تهران .هاي در راهراه(. 1376. )پاشا، ابوالفضل
 نگاه.. شیراز: نیماینجا را ورق بزن(. 1381) .ــــــــــــــ
 سرا.. تهران: داستاننام ابوالفضل من پاشاست(. 1382) .ــــــــــــــ

 ي سوم اندیشه.. تهران: هزارههاهفت(. 1385پورمحسن، مجتبی.)
 ي غالمرضا امامی، شیراز: شیوا.. ترجمهگروتسک در ادبیات(. 1369تامپسون، فیلیپ.)

 تهران: ویستار.این مرده سیب نیست یا خیار است یا گالبی. (. 1377جمالی، رزا.)
 ي شهره شریفی، تهران: فرآیند.. ترجمهمدرنیسمپست(. 1379جنسن، ه.و.)

 ي تورج یاراحمدي، تهران: شیرازه.جمه . ترهویت اجتماعی(. 1381جنکینز،ریچاردن.)
 . تهران: خیام.از کلید تا آخر .(1376حبیبی بدرآبادي، عباس.)
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 نگاه.. شیراز: نیمجمهور(. 1380) خواجات، بهزاد.
 سرا. . تهران: داستانمثل اروند از درِ مخفی(. 1382) .ــــــــــــــ

 ي جنوب.. شیراز: آدینهمدرن و پسامدرن(. 1386دستغیب، عبدالعلی.)
. تهران: پژوهشگاه فرهنگ،  هویت اجتماعی و فضاي سایبرنتیک(.  1386دوران، بهزاد.)

 هنر و ارتباطات. 
قدسیه احمد.  و  رضوانیان،  »گفتمان1393)  خلیلی،  پست (.  شعر  مدرن«.  شناسی 

 .285-263،صص   2ي ، شماره6ي ، دورهشناسی هنر و ادبیاتجامعه
 . تهران: هالی.اي کاش آفتاب از چارسو بتابد(. 1375) پور، بهزاد.زرین

ملی«.  1384)  رضا.علی  زهیري، هویت  »چیستی  سیاسیمجله (.  علوم  سال  ي   ،8،  
 .50-29، صص  29ي شماره

مادان. و  (.  1382)  ساراپ،  پساساختارگرایی  بر  مقدماتی  . پسامدرنیسمراهنمایی 
 ي محمدرضا تاجیک، تهران: نی.ترجمه

باقر مریم.رفعت  و  ساروخانی،  اجتماعی«. 1383)  جاه،  هویت  بازتعریف  و  »زبان   .)
 .160-133، صص  2ي  ، شماره5ي، دورهشناسی ایراني جامعهمجله

 سرا.. تهران: داستان ات بودمدرباره(. 1383)  سبزي، سیاوش.
 . تهران: آواي نور. شناسی اجتماعیاي بر آسیب مقدمه(. 1372) اهلل.ستوده، هدایت

 نگار. . تهران: رخدیوان خشم(. 1382) سلحشور، یزدان. 
 مهر. ي فاطمه ولیانی، تهران: فرزان . ترجمه زدگی جدید افسون (.  1386)   شایگان، داریوش. 
دوآن سیدنی  و  شولتس،  روان (.  1396آلن.)شولتس،  نوینتاریخ  ي  ترجمه.  شناسی 

 تهران: دوران. اکبر سیف و حسن پاشاشریفی،علی
تهران: مرکز بازشناسی اسالم و  ناسیونالیسم و هویت ایران.  (.  1380)  شیخاوندي، داور.

 ایران. 
 . تهران: ققنوس. آیین صورتگري(. 1391) طاووسی، سهراب.
 . تهران: نارنج.ي عزیزاین گربه(. 1377) عبدالرضایی، علی.

 .نگاهنیم: شیراز.  البداههفی  (.1379)ـــــ ـــــــــــ
 نگاه.. شیراز: نیمجامعه(. 1380)ــــــــــــــــ 

 . تهران: شفا.بر پلکان برج قدیمی(. 1370) عنقایی، کسرا.
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لیالعیسی محمد.  و  وند،  پست1391)  توحیدفام،  »فمینیسم  مفهوم  (.  در  مدرن 
 . 86-61، صص  17ي  شماره،  ي حقوق و سیاستدانشنامهدموکراسی«. 

. تهران: مرکز اسناد انقالب  طبقات اجتماعی و رژیم شاه(.  1380عیوضی، محمدرحیم.)
 اسالمی. 

 . تهران: آرویج.شومکالغ می  دارم دوباره(. 1378فالح، مهرداد.)
 . تهران: آهنگ دیگر. به وقت البرز(. 1388قربانعلی، مهرنوش.)

ي  ، شماره ي خیال آینهیت و معماري امروز ایران«.  (. »مفهوم هو1387)  اکبر.قطبی، علی
 . 25-17صص  ،10

 . تهران: روزنه.کیستی ما(. 1378) کاجی، حسین.
ي حسن چاوشیان و . ترجمهعصر اطالعات ،جامعه و فرهنگ(.  1380)  کاستلز، مانوئل.
 ، تهران: طرح نو. 2همکاران، ج
 سهیل سُم ی، تهران: ققنوس. ي . ترجمهدر باب طنز(. 1384) کریچلی، سیمون.

از دیگاه پست1380)  کوپر، مارتا. مدرنیته و مدرن«.  (. »وجوه اخالقی حمایت سیاسی 
 ، ترجمه و تدوین حسینعلی نوذري، تهران: نقش جهان.مدرنیسمپست

 . تهران: اشاره.پالژ مردگان شاد(. 1385) کیانی، آذر.
ي  ، شمارهي شهر و معماري بومیمجله (. »مکان و هویت شهري«.  1391)  گلرخ، ثمین.

 . 15-11، صص3
 . تهران: نشر نی. شدن فرهنگ و هویتجهانی (. 1381) محمدي، احمد.گل

پیروز. آستانه 1377)  مجتهدزاده،  ایرانی در  بیستي سده(. »هویت  اطالعات  ویکم«.  ي 
 .137-124، صص 130-129ي ، شماره12، سال سیاسی اقتصادي

 . تهران: توس.انسان در شعر معاصر(. 1378) مختاري، محمد.
 . تهران: توس. چشم مرکب(. 1393) .ـــــــــــــــ

 . تهران: بوتیمار. اتاقی که لزوما مرکز جهان نیست(. 1384مرتجا، محمدحسن.)
 . تهران: امیرکبیر.فرهنگ معین(. 1371) محمد. معین،

سحر.) آیمرلو،  و  رامین  شهر«.  1385موثقی،  در  فرهنگی  هویت  »عناصر    مجموعه (. 
 ، همدان.  مقاالت اولین همایش شهر برتر ،طرح برتر

 . تهران: فرهنگ. شناسی مسائل اجتماعی ایران اي بر آسیب مقدمه (.  1382)   آشتیانی، الهام. میري 
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قدیر. »پست1385)  نصري،  راهبردي«.  (.  مطالعات  و  مطالعات  فصلنامه مدرنیسم  ي 
 .31-7، صص  31ي  ، شماره9ي  ، دورهراهبردي

 . مشهد: نیکا.اما من معاصر بادها هستم(. 1377) شهیدي، نازنین.نظام
شناسان  هاي رواننامه و نظریهراهنماي زندگی(.  1377هال، کالوین.)  و  نوردبی، ورنون

 پژوه و رمضان دولتی، تهران: ترتیب. ي احمد به ، ترجمه بزرگ
شهریار.)وقفی »تک1379پور،  متن«.  صدایی(.  یک  آدینهمجلهبودن  شمارهي    ، 114ي  ، 

 .30-26صص
  ، ي فارابیمجلهي فرزان سجودي،  (. »فمینیسم و پسامدرنیته«. ترجمه1377هاج، یوانا.)
 .67-52، صص  29ي شماره

»هویت1392ایزدي، هجرت.)  و  حسین   هریج، پست (.  عالم  پلورال  ثمره هاي  ي  مدرن 
شناسی بنیادي، پژوهشگاه علوم انسانی  ي غربمجله مداران مدرن«.  سیاست قدرت

 . 161-135،صص 1ي، شماره4، سالو مطالعات فرهنگی

نخستین  (. »مدگرایی و بحران هویت«.  1395میرمحمودي، سیدهادي.)  و  یعقوبی، حسن
 همایش ملی علوم اسالمی، قم. 

 . تهران: مینا.روز به خیر محبوب من(. 1392یونان، رسول.)
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