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چکیده
فرم شعر فارسی طی تاریخ ،پیوسته دستخوش دگرگونیهای بسیار شده است؛ بهویژه در قرن حاضر و
پس از مطرحشدن شعر نو ،این تحول،ت ،شم گیرتر و بحثانگیزتر شده است .یکی از واپسین نظریهها در
زمینۀ شکل شعر معاصر فارسی را رضا براهنی با شاپ مجموعۀ شعر خطاب به پروانهها عرضه کرد .او در
نظری مقالۀ انتهای کتاب ،با عنوان «شرا من دیگر شاعر نیمایی نیست » ،بر آن بود
این مجموعه و در بحث
ِ
که با یافتن ایرادها و بنبستهای شعر نیمایی و سپید ،و با ارائۀ نظریهای نو ،از بحرانی که مدعیاست
گریبانگیر شعر نوی فارسی شده است ،عبور کند .نظریه و اشعار او در این مجموعه ،متأثر از شعر
پسامدرن و نظریههای ادبی غربی ،نظیر فرمالیس و شالودهشکنیاست؛ همچنین برخی از دیدگاههای
مطرحشده نظیر زبانیت ،شعر شندصدایی ،استفاده از صو،ت و قطع روایت ،برای نخستینبار با این
شعری براهنی در دورههای
مجموعه به شعر نوی فارسی راه مییابند .در پژوهش حاضر ،با مرور شکل
ِ
پذیری وی از پستمدرنیس  ،و همچنین با آوردن نمونههایی از اشعار و
مختلف کاری او و اشاره به تأثیر
ِ
ِ
تحلیل آنها ،کوشیده شده است واپسین نظریۀ فرم شعری براهنی بررسی و جمعبندی جدیدی از
ممخصههای شکلی اشعار خطاب به پروانهها ارائه شود.
واژههای کلیدی :شعر ،شعر نوی فارسی ،فرم ،رضا براهنی ،خطاب به پروانهها.
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

neginshahabi92@gmail.com
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ّ
 .1مقدمه
رضا براهنی یکی از شهرههای اثرگذار در شعر نو فارسی و نقد ادبی در ایران است .او که
دانشآموختۀ رشتۀ زبان و ادبیا،ت انگلیسی بود ،متأثر از فلسفه و نظریههای ادبی غربی،
به دنبال پایهریزی اصولی ِتر نقد و نظریۀ شعر و داستان در ادبیا،ت ایران بود .براهنی از
نخستین کسانی بود که به مسئلۀ شکل در شعر توجه ویژهای داشت .او با کسب تجربه در
شکلهای مختلف شعر معاصر فارسی و اثرپذیری از جریانهای غربی ،دورههای متفاوتی
را در مجموعۀ آثار شعری خود پمت سر گذاشت و در این زمینه ،موازی با اشعار ،آثاری در
نقد و نظریهپردازی منتمر کرد .بسیاری از یادداشتها و مقال،ت او در طال در مس ()1371
شعر جدید و رفتار رجعت به
به شاپ رسیده است که به مباحثی نظیر شکل ذهنی ،شکل ِ
مرکز در شعر پرداخته است .براهنی در مجموعۀ خطاب به پروانهها و مقالۀ «شرا من دیگر
شاعر نیمایی نیست » که در توضیح شکل اشعار این مجموعه و تبیین واپسین نظریۀ فرم
شعری خود نگاشته شده ،تا حد زیادی از شعر پسامدرن و نظریههای فرمالیستی اثر
پذیرفته و معتقد است شعر نو معاصر باید از شکل نیمایی و شعر بیوزن شاملویی عبور
عمل نوشتن برسد؛ به همین منظور ،او از شیوههای متعددی برای
کرده ،به ِ
خود زبان و ِ
شندصداییکردن و حضور شند شاعر در شعر ،روایتزدایی ،و همچنین ایجاد موسیقی در
شعر بهره گرفته و در نهایت از تمامی این شیوهها به منظور حذف معنا و فراتررفتن از
خود زبان و زبانیت زبان استفاده میکند.
روایت برای رسیدن به ِ
دربارۀ این مجموعۀ شعر و شکل ارائهشده در آن ،بهجز شند یادداشت و پژوهش که
آثار را از جنبه و دیدگاهی ممخص مطالعه کردهاند ،مطالعا،ت شندان گستردهای صور،ت
نگرفته است .در زمینۀ بررسی آرای نظری براهنی ،میتوان به شند یادداشت از علی
باباشاهی ،علی تسلیمی و شند مقاله و پایاننامه اشاره کرد.
علی باباشاهی در یادداشتی در کتاب گزارههای منفرد ( ،)1377نگا ِه تأییدگرانه به شعر
براهنی دارد .او پس از اشاره به مؤلفههای پستمدرنیستی ،به بررسی خطاب به پروانهها
میپردازد ،او اشعار این مجموعه را به متعارف و غیرمتعارف تقسی کرده و معتقد است در
هر دو دسته ،اشعار متوسط ،خوب و خیلیخوب وجود دارد .اشعار غیرمتعارف از نظر
باباشاهی ،اشعاریاست که هنجارگریزیهایی نظیر قطع جمال،ت ،تصرف در نرم (شکل
متعارف) افعال ،استفاده از اصوا،ت و دم و بازدم ،تعلیق جملهها و ک معناکردن و
بیمعناکردن عبارا،ت در آنها حضور دارد (باباشاهی .)377 :1377 ،سپس باباشاهی ،به
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ویژگیهایی نظیر تصویر ،استعاره ،وزن ،نحو و روایت در اشعار اشاره میکند و برای هریک
مثالهایی میآورد (همان.)393-384 :
در بررسی دیگری از این مجموعۀ شعر ،میتوان به یادداشت علی تسلیمی با عنوان
«شعر پسامدرن و دنبالهها» در کتاب گزارههایی در ّ
ادبیات معاصر ایران ( )1383اشاره
کرد .تسلیمی با معرفی براهنی به عنوان شهرۀ شاخص شعر پستمدرن ایران ،اشعار
مجموعۀ خطاب به پروانهها را بررسی و به برخی از شاخصههای این جریان شعری ،از
زبان شعر ،پاشیدگی معنا ،پاشیدگی روایت و
جمله اصالتدادن به عنصر شندزبانی و ِ
منطق زبان و حتی تصویر ،جابهجایی پرتابی ،تعدد فرم و ترکیب وزنهای مختلف و
شکستن وزن ،صور،تگرایی در شعر ،پاشیدگی دستورزبان و َصرف و نحو اشاره کرده است
و مثالهایی از شعر براهنی برای هریک میآورد (تسلیمی.)205-201 :1383 ،
کاووس حسنلی در کتاب گونههای نوآوری در شعر معاصر ایران ( )1398در بخش
جریانشناسی شعر نو ،به شعر زبانگرای دهۀ هفتاد و تأثیرپذیری از شعر پسامدرن اشاره
میکند ،لیکن اشارۀ آشکاری به شعر براهنی و این مجموعۀ شعر ندارد (حسنلی:1398 ،
.)90-71

از دیگر پژوهشهای صور،تگرفته در این زمینه ،میتوان به بخمی از پایاننامۀ
کارشناسیارشد امیر مهدوی همفجانی با عنوان «بررسی تحلیلی مناسبا،ت فرم و معنا در
شعر دهۀ هفتاد ایران» ( )1393اشاره کرد .همچنین بخمی از پایاننامۀ کارشناسیارشد
سمیه محمدینسب با عنوان «بررسی مؤلفههای شعر پستمدرنیستی در اشعار رضا
براهنی ،علی باباشاهی و یدالله رؤیایی» ( )1393در حیطۀ بررسی اشعار خطاب به
پروانهها از منظر اثرپذیری از اشعار پستمدرنیستی نوشته شده است.
در برخی مقال،ت به هنجارگریزیهای دستوری و نحوی این مجموعه پرداخته شده
است؛ از جمله مقالۀ «فراهنجاری دستوری در شعر معاصر» ( )1388نوشتۀ محسن
نورپیمه که در بخمی از آن به اشعار خطاب به پروانهها میپردازد و با ذکر شند
هنجارگریزی بهکاررفته در آن ،برخی از اشعار این دفتر را ناموفق ارزیابی میکند ،مقالۀ
ِ
دیگری از محسن قائمی با عنوان «بررسی هنجارگریزیهای دستوری در اشعار رضا
براهنی» ( )1394منتمر شده است که در آن نوآوریهای صرفی و نحوی با ذکر مثال برای
آنها بررسی میشوند .همچنین میتوان به مقالۀ عصمت خوئینی و مهدی کبکی با
عنوان «بررسی خطاب به پروانهها از منظر دستور زبان فارسی» ( )1395اشاره کرد که
اشعار را از دو جنبۀ نحوی و َصرفی مطالعه کرده است .او اشعار را از نظر َصرفی به دو
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بخش تقسی میکند :نوآوریهایی که مطابق با اصول َصرفاند؛ و نوآوریهایی که
گریزان از هنجارهای َصرفی هستند .از نظر نحوی نیز سرپیچیهای تعمدی براهنی را از
دستور زبان شناسایی میکند .در نهایت نویسندگان مقالۀ یادشده ،نوآوری اشعار این
مجموعه را از نظر َصرفی موفقتر از نوآوریهای نحوی ارزیابی میکنند .در سایر مقالتی
که به دنبال مسائل هنجارگریزی دستوری این کتاب بودهاند نیز دستهبندیهای ممابهی
را میتوان یافت .در مقالۀ «شرا من دیگر شاعر نیمایی نیست (بررسی مقایسهای بالغت زبان
در اشعار نیما یوشیج و رضا براهنی)» ( )1395نوشتۀ اسراءالسادا،ت احمدی و زینب شوقادی نیز
به برخی از ویژگیهای شعر براهنی و ابزارهای برجستهسازی زبان در اشعار او در مقایسه
با اشعار نیما پرداخته شده است.
سعید رحیمی در مقالهای با عنوان «خطاب به پروانهها؛ دربارۀ نظریۀ شعری رضا
براهنی» ( )1395با نگاه انتقادی به این مجموعه ،اغلب ایرادهایی که براهنی در مقالۀ
انتهای کتاب برای شعر نیمایی عنوان میکند ،سوء برداشت وی از دیدگاههای نیما و
حاصل بیتوجهی به دورۀ تاریخی نیما میداند.
در مقال،ت ،پژوهشها و یادداشتهای یادشده ،آثار این دفتر اغلب از یک دیدگاه و
رویکرد ممخص بررسی شده و بیمتر ،اثرپذیری براهنی از مؤلفههای شعر پسامدرن مد
نظر بوده و یا به برشمردن هنجارگریزیهای دستوری بسنده شده است .مقالۀ پیش رو،
گذشته از ویژگیهای پستمدرنیستی و آشناییزداییهای دستوری ،درصدد است
جمعبندی تازهای را از ممخصههای شکلی شعر براهنی بر اساس مباحث نظری که خود
او مطرح کرده؛ نظیر «شندصداییکردن»« ،قطع روایت»« ،موسیقی» و «زبانیت» در شعر
و شیوههای بهکاررفته برای هریک از این مؤلفههای شکلی با ذکر مثالهایی از این دفتر
توضیح دهد.
 .2فرم شعری رضا براهنی
کار خود متأثر از جریان شعر متعهد دهۀ شهل و با گرایش به شپ ،طرفدار
براهنی در آغاز ِ
شعرهای اجتماعی بود .او سعی داشت تجدد را در آثار خود با این تعهد پیوند دهد؛ و به
همین منظور ،از شکلها و تصاویر جدیدی برای ارائۀ مضامینش بهره گرفت .به لحاظ
شکلی در آثار شعری براهنی ،میتوان دورههای متعددی را پیگیری کرد .او در
مجموعههای نخست خود به وزن پایبند است و آن را جزو ذاتی شعر میداند و معتقد
شکل صوتی میپذیرد ،انگار که
است شعر بیوزن از آنرو که به تعداد خوانندگانش
ِ
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بینهایت فرم شعری دارد؛ و این مساوی با بیشکلی است (براهنی .)454 :1371،بر اساس
این دیدگاه ،او در آغاز کار ،فرم نیمایی را دنبال میکند؛ از جمله در آهوان باغ ،جنگل و
شهر بر فراز دار ،شبی از نیمروز ،مصیبتی زیر آفتاب ،گل بر گسترۀ ماه .او تجربههای
جدیدی را به این فرم وارد میکند که البته زیاد ه مورد پسند شاعران ه عصرش نیست،
و با اینکه تصاویر تازهای در شعرها ارائه کرده بود ،شندان مورد توجه قرار نمیگیرد و در
ً
نقدهای اندکی که بر این مجموعهها نوشته شده است ،اکثرا آثار را به لحاظ تألیفی
ضعیف ارزیابی کردهاند.1
او بعدها با اثرپذیری از آثار آلن گینزبرگ ( )Allen Ginsbergو جروم راثنبرگ ( Jerome
 ،)Rothenbergدر جنبش بیت ( )Beatو شعر اجرا ( )Performance Poetryکه عامهگرایی و
شفاهیبودن ،از ممخصههای آن بود ،دست به تجربههایی در تلفیق وزن و بیوزنی زد و
شعر را با اعتراض و دشنام و کلماتی که غیرشاعرانه تلقی میشدند ،درآمیخت؛ که حاصل
ّ
زندان ظلالله دید .او در مقدمۀ این مجموعه ،کار
آن را میتوان در مجموعۀ شعرهای
ِ
خود را عالوه بر آن سنت شعر امریکایی که اشاره شد ،متأثر از حرکتهای اجتماعی عصر
ممروطه و ریمههای هنر تودۀ ترکی و فارسی در ایران میداند (براهنی .)42-40 :1358 ،در
پمت
طولنی
این اشعار کمتر با هنجارگریزی دستوری مواجه میشوی  ،تکرار ،جمال،ت
ِ
ِ
سر ه با کلماتی زمخت و غیرشاعرانه ،و سطرهایی که با یکنفسخواندن و قطعشدن
ضربآهنگی پویا میسازند ،از ممخصا،ت شکلی این آثار هستند .پس از این دوره بود که
بعدی براهنی باز ه استفاده شد ،ولی بهتدریج
شکل نیمایی با اینکه در برخی از آثار
ِ
رنگ باخت.
کار براهنی با تجربۀ شعر بلند اسماعیل مواجه میشوی  ،که در آن پایبندی
در ادامۀ ً ِ
به وزن تقریبا از میان رفته است .براهنی مدعیاست که شعر بلند اسماعیل را مغایر با
معیارهای رایج شعر بلند فارسی و با ساختی «پولیفونیک» و «سنفونیک» نوشته است
(براهنی .)2042 :1371 ،شعر پولیفونیک یا شندصدایی از اصطالحا،ت مه براهنی ،بهویژه
در واپسین نظریۀ شعری اوست؛ از اینرو ،شعر اسماعیل میتواند به عنوان سرآغازی برای
این مباحث حائز اهمیت باشد .در ادامه به مقصود براهنی از شعر شندصدایی بیمتر
پرداخته خواهد شد.
براهنی که همواره از حضور وزن در شعر دفاع میکرد ،پس از تجربههای گوناگونی که
در شکل شعر از سر گذراند و مسیر تحولی که طی کرد ،در نهایت به جایی رسید که
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شکلهای موجود شعر نوی فارسی را دشار بحران و خستهکننده ارزیابی کرد
 :1383؟) .البته او با اینکه حرکت تدریجی به سمت بیوزنی را آغاز میکند ،اما یکسره از
وزن نیمایی غافل نمیشود و در برخی اشعار ،از جمله مجموعۀ بیا کنار پنجره (،)1367
میتوان استمرار این پایبندی به وزن را دید؛ اما این واضح است که او بهمرور از وزن
نیمایی و فرم شاملویی دلسرد شده است و به جستوجوی شکل جدیدی در شعر میرود ،و
به مباحثی نظیر «شعر شندصدایی»« ،جابهجایی»« ،قطع روایت» و مسئلۀ «زبانیت» و ...
در شعر میپردازد که میتوان این معیارهای تازه و اشعار متأخر او را متأثر از شعر
مکتب ممخص عرضه نمده و
پستمدرنیستی دانست .گرشه شعر پسامدرن در قالب یک
ِ
مؤلفهبندیهای مطلق ادبی دربارۀ آن صادق نیست ،اما میتوان به برخی ممخصههای
کل ِی ممترک در میان اشعار ،از جمله «عدم قطعیت»« ،اتفاقینویسی»« ،توجه به متنیت»،
«تفسیرزدایی»« ،صداهای شندگانه» و «وجوه شیزوفرنیک» (مثل «پرش ذهن» و «بیربطگویی
و روانپریمی») اشاره کرد (هوور )9-8 :1394 ،که در واپسین نظریۀ شعری براهنی قابل
ردیابی است .براهنی عالوه بر مقال،ت پراکنده ،بهصور،ت ممخص در مقالۀ «شرا من دیگر
شاعر نیمایی نیست » ،به این معیارهای جدید در شعرش میپردازد و شکل و زبان
پیمنهادی خود را در واپسین مجموعۀ شعرش ،یعنی خطاب به پروانهها ،به نمایش
میگذارد.

(براهنی،

ّ

 .3مؤلفههای فرمی در شعرهای مجموعۀ خطاب به پروانهها
 .1-3شعر چندصدایی و چندشاعره

شعر جدید نسبت به
براهنی دربارۀ شعر شندصدایی ،با اشاره به تغییر شکل درونی در ِ
شعر کهن ،معتقد است که زمان سرودن شعر شندصدایی فرارسیده است .او در توضیح
این مسئله شعر نیما را مثال میزند و معتقد است تمام صداها در شعر او در یک وزن حرف
میزنند ،درحالیکه صدا هنگامی که حرف میزند ،باید از وزن خارج شود تا هویت
مستقلی بیابد (براهنی .)67-66 :1374 ،مقصود براهنی از شندشاعره و شندصداییبودن
شعر این است که تمام شعر از زبان یک راوی و از دریچۀ شم او روایت نمیشود .از نظر
براهنی زبان در شعر ،به عنوان زبان برای زبان مطرح است؛ یعنی زمانی که ذهن زبان ،از
ارجاع به بیرون و ابژه قراردادن شیزی دست بکمد ،او معتقد است در شنین شعری زبان،
شندشکلی و شندزبانی میشود و گویی شعر حاصل کار شند شاعر است نه یک شاعر (←
براهنی .)190 :1390 ،او شعر «هَـه» را مثال میآورد و آن را ترکیبی از سه زبان ،اصوا،ت سه
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زبان و حاصل کار سه شاعر میداند که با یکدیگر تداخل کردهاند (همان .)192 :براهنی به
منظور القای حضور شند شاعر در شعر و ایجاد هویتهای مستقل برای هر صدا ،از شند
شیوه بهره میگیرد:
 .1-1-3جابهجایی زمانی و مکانی

براهنی از این جابهجایی به عنوان شیوهای برای قطعکردن روایت استفاده میکند و شعر
را نه از دیدگاه یک شاعر ،بلکه از دیدگاه شاعرهایی مینویسد که در مکانها و زمانهای
مختلف قرارگرفتهاند .هر شعر از جملههای ساختهشده توسط صداهای مستقل ،و
وآمد مدام و جابهجاییهای ناگهانی میان مکانها و زمانهای مختلف تمکیل
رفت ِ
تاریخی خاص به جغرافیا و تاریخی
میشود که مخاطب را از روایتی در یک جغرافیا و برهۀ
ِ
دیگر پرتاب میکند .او در یادداشتی بر کتاب شعر ،به دقیقۀ اکنون مینویسد:
شکل شعر از جابهجاکردن زمانی و مکانی تصاویر ،و گاهی ،حتی
گاهی ،حتی همیمه،
ِ
همیمه ،از تداخل تصاویر به وجود میآید (براهنی.)188 :1374 ،
و مینمین و شاه میرود و انقالب میآید
روح خواب را تسخیر میکند
جغرافیا بلند میشود و ِ
ش سوزانی در عمق روحهای جوان میماند
و جنگِ ،
ترک ِ
و بلمویس بعد از هزار مسخ و تجزیه ،تمییع میشود
 گفتی که اس بچه شه بود؟ «سهراب؟ «اسفندیار»؟ و ...شند ساله؟ ... شه بزرگ!- این سالها که گفته گذشته؟-َ
آنجا نمستهای و من نیست
موهای را از روی ابروهای کنار میزن
و میپرسی :موهایت کو؟
َ
 گفتی که اس بچه شه بود؟ و شند ساله؟-موهایت کو؟-
 شاید هزار سال! نمیدانروح خواب را تسخیر میکند
جغرافیا بلند میشود و ِ
 و بچههای تو! آنها کجایند؟ موهایت کو؟-من با برادر آبیشمم گاهی به تماشای اعدامیها میرفت
(براهنی)80 :1390 ،

یادآوری َد َرکه و
براهنی شعر «نگاه شرخان» را از یک خاطرۀ عاشقانۀ آغاز میکند؛ از
ِ
فروشی امیرآباد و موها و شم ها ،سپس به یاد خاطرهای از کودکیاش میافتد که به
گل
ِ
همراه برادرش در زمستانهای تبریز به تماشای اعدامیها در میدان ساعت رفته است،
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در ادامه ،شعر میان این دو فضا در نوسان است و گاهی با جمالتی ،خواننده را از فضایی
به فضایی دیگر پرتاب میکند .در انتهای شعر نیز این جابهجاشدنهای زمانی و مکانی
خواننده را از وقایع اجتماعی نظیر انقالب و جنگ به خاطرهای عاشقانه و شخصی و
ً
سپس به دوران کودکی شاعر میبرد ،و با تغییر ناگهانی مکانها ،مجددا او را از َد َرکه به
تبریز برده ،مخاطب را میان این زمانها سرگردان رها میکند.
 .2-1-3گفتوگو

براهنی از گفتوگو به عنوان شیوهای برای شندشاعرهکردن شعر استفاده میکند؛ گویی
شند نفر در مکالمهای با ه شعر را سروده باشند؛ البته در تمام شعرهایی که از این شیوه
ً
بهره گرفته شده ،با اینکه گفتوگو میان شند شاعر در جریان است ،نمیتوان الزاما انتظار
معنایی منطقی از آنها داشت؛ گویی هر شاعر در تعامل با دیگر شاعران،
سیر روایی و
ِ
ِ
سخن خود را میگوید:
ِ
گفت  :تو دستهایی ه داری؟

 یادم نیستگفت  :بهار ده انگمت نازنین دارد
از شم ماخولیی رنگش افسانه میتراود
آن شم ها :فضای – سینۀ – من – بودا – را – دید؟
یاد،ت هست؟
 نه! یادم نیست(براهنی)71 :1390 ،

در این مثال از شعر «پس از دیدار» اگر جملۀ «یادم نیست» را پاسخی به «گفت  :تو
دستهایی ه داری؟» بدانی  ،جدای از اینکه نمیتواند پاسخی معنادار باشد ،با جملۀ
روایی آن نیز به ه میخورد؛ شراکه
منطق
سوم «گفت  :بهار ده انگمت نازنین دارد»،
ِ
ِ
ِ
شاعر بعدی به جای دستهای یادشده در جملۀ اول ،از دستها و انگمتهای بهار
ِ
سخن میگوید .در ادامۀ شعر نیز از شم هایی صحبت میشود که نمیدانی متعلق به
شخص مورد پرسش در آغاز شعر است یا بهار یا شم هایی دیگر .واضح است که این
گفتوگوی ذهنی که گویا از ارتباط خاطرههایی در زمانها و مکانهای مختلف به وجود
پی روایتی واحد نیست و شعر از گفتوگوهای پراکنده از زبان شند شخص
آمده است ،در ِ
با ه سروده شده است.
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در شعر «میسوزی » نیز با اینکه طرفهای گفتوگو و محل گفتوگو بهصور،ت روایتی
مختلف حاضر در شعر در قالب
منطقی برای مخاطب ممخص نیست ،صدای شاعران
ِ
گفتوگوهایی منعکس میشود و شعر را از سیطرۀ یک راوی ،یک صدا و یک روایت رها
کرده و هارمونی جدیدی به آن میبخمد.
 بسیارخوب حال باید شکار کرد؟-وقتی که ما اصرار میکنی میگویند«:بسیارخوب» نگویید
[]...
 آخر شگونه؟ ما رد شدی از قلهها! و زنگ را شما زده بودید!- نه! برگردید! شاید رسیدن آخر را از خویش بیخبر از راه بیخبر برسید!-میگویی «:بسیارخوب» نمیگویی زیرا که صحنه دگرگون شد
(همان)73 :
 .3-1-3تعدد لحن جمالت

براهنی در برخی از آثارش ،برای القای تغییر صداها در شعر ،از نحوهای متنو ع برای
نماندادن تفاو،ت زبان شاعرها بهره میگیرد .در نظر براهنی به سبب حضور شند شاعر
در شعر ،منطقهای نحوی مختلف و متضاد در آن دیده میشود (براهنی.)190 :1390 ،
گل را به دست تو میدادم میخندیدی
ً
 مادربزرگ اتفاقا از تو خوشش میآید این ممکل تو نیست ممکل من ،مادر مناست-
و میخندیدی
 اما اگر تو دوست داری مادر شه صیغهایست؟- از شم های تو میترسد- شم است ،کفش نیست که دور بیندازم و بعد یک جفت شم نو بخرم از بازار وبپوش -
 نه ،او میگوید« :باید نگاه تازه بپوشد ،بیاشک»- گفت که در زندگانی من ،آفتاب نقش ضعیفی دارد و اشکها را نمیخمکاند-(همان)79 :

در این سطرها از شعر «نگاه شرخان» با لحن و جملهبندیهای متفاو،ت برای هر
گوینده ،یعنی راوی و راوی در این خاطرۀ خاص ،معموق و مادر معموق مواجه میشوی .
راوی که از خاطرۀ عمقی به ظاهر نافرجام سخن میگوید ،بخمی از گفتوگو با معموق
خود راوی در
را بازگو میکند؛ جمال،ت معموق محاورهایتر و سادهتر ،و جمال،ت
ِ
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گفتوگوها نیز از جمالتش در روایت کلی سادهتر و کمتر شاعرانه است و همین برخورد،
راوی حاضر در گفتوگوهای این زمان و مکان خاص را از راوی در کل شعر جدا میسازد.
ِ
مثال دیگر برای کاربست این شیوه ،شعر «میسوزی » است که در آن از گفتوگو میان
افراد ناشناسی استفاده شده است .لحن این گروه که برای خواننده معرفی نمیشوند،
تند و آمرانه است و لحن راوی در برابر آنها عاطفیتر و صمیمانهتر مینماید .در ادامۀ
پسر بیسن معرفی و در خود شعر به
شعر نیز به شخصیتی برمیخوری که به عنوان ِ
متفاو،تبودن لحن او از دیگران اشاره میشود.
وقت تأمل بر عمر و ماه و زمان را

وقت مکالمه با باغها ،گلها ،و رودها و دریا را
نداشتهای
وقت شما میدانی
بازآفرینی دریای یادهای جهان را
ِ
اتالف ِ
گفتند - :حرفهای شما مفهوم نیست! آیا شما زبان ما را میفهمید؟ -
ما حرفهایمان را تکرار کردی
[]...
گفتی  - :بسیارخوب حرفی نمیزنی -
گفتند - :این نیز یکسره نامفهوم است «بسیارخوب» نیز نگویید-
[]...
حال فقط میسوزی
میسوزی
آماده میشوی
گفتن پسر بیسن لحنی غریب داشت
«بسیارخوب» ِ
با لحن دیگران متفاو،ت بود با لحن ما ه (همان)75 :

استفاده از این شیوه ،یعنی تغییرا،ت ناگهانی که در لحن اتفاق میافتد ،از جمله
مواردیاست که میتوان در آن رد پای شعر پستمدرنیستی و مکتب نیویورک را شناسایی
کرد (هوور )23 :1394 ،که براهنی از آن به نفع ایجاد شعر شندصدایی سود برده است.
 .2-3روایتزدایی

خود زبان ،سعی در شکستن روایت
عمل نوشتن و توجه به ِ
براهنی به منظور بازگمت به ِ
منطقی شعر دارد و شنانکه اشاره شد ،به این منظور از شیوههایی نظیر جابهجاکردن
ناگهانی مخاطب ،تکرار و پرش در جمال،ت بهره گرفته است.
 .1-2-3قطع روایت

از جمله ممخصا،ت شعر براهنی که آن را از معنا جدا میکند ،قطعکردن روایت است ،که
برای نیل به آن از شیوههای مختلف زبانی استفاده شده است؛ از جمله جابهجایی زمانی
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و مکانی ،که شنانکه بیان شد ،از آن برای ایجاد شعر شندصدایی نیز سود جسته است.
براهنی دربارۀ شیوۀ «قطعکردن» و «جابهجایی زمانی» در مقالۀ «نقدی بر کتاب شعر ،به
دقیقۀ اکنون» ،در کتاب گزارش به نسل بی ّ
سن فردا ( )1374مینویسد:
تکهای از شعر درحالیکه مکمل تکۀ دیگر آن است ،قطعکنندۀ زمانی آن نیز هست؛
یعنی فرم ،موقعی به وجود میآید که شندین موتیف ،هرکدام متعلق به یک میدان
تصویری ،و متعلق به زمانها و مکانهای مختلف ،یکدیگر را قطع کنند ،در ه تداخل
کنند ،از ه منمعب شوند ،و به سوی ه بمتابند ،تا از ترکیب آنها کمپوزیسیون شعر
حاصل شود (.)175 :1374

در اکثر اشعار مجموعۀ خطاب به پروانهها ،میتوان قطع روایت را به شکلهای مختلف
جمال،ت فاقد سیر روایی و
مماهده کرد؛ برای مثال ،در شعر «در این زمین زیبای بیگانه»
ِ
سر ه  ،یکدیگر را قطع میکنند .در پایان شعر جملۀ مربوط به میکروفون با
تصاویر ِ
پمت ِ
ِ
پریدن از آسمان و هردوی آنها با دو جملۀ «در این زمین زیبای بیگانه» و «آنقدر برده
بودمت به گذشته [ »]...قطع میشوند و در نهایت ،شعر با یک بند نامرتبط دیگر دربارۀ
عمق ب ِرش میخورد:
و میکروفون میگفت نام تو را یا نامهای تو را دائ

آنگاه در محاسبۀ آخر
دستی دریچۀ مخفی را آهسته بست
و میکروفون خاموش شد
من
از آسمان تو پایین پریدم
یا آسمان تو پایین پرید و من آن بال تنها ماندم
در این زمین زیبای بیگانه
آنقدر برده بودمت به گذشته که انگار دیگر نمیشناختمت
هر شیز قاعدهای دارد
جز عمق
و عمق ،انگار تا ابد بیقاعده است
(براهنی)66 :1390 ،

خود نوشته ،فارغ از ابعاد معناشناختی و ساختار روایی
براهنی برای نیل به زبان و ِ
زمان
کردن
شعر ،از ایجاد تقدم و تأخر در
ِ
زمان روایت شاعرانه بهره میگیرد .جابهجا ِ
ِ
روایتها در شعرهای این مجموعه بارها به شم میخورد؛ شنانکه پیشتر در شعر
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شندصدایی ،دربارۀ جابهجایی ناگهانی مثال آوردی « ،نگاه شرخان» از نمونههای
درخمان این شیوه در کار اوست« .در این زمین زیبای بیگانه»« ،گویندۀ مخفی» ،و شند
شعر از «شکستن در شهارده قطعۀ نو برای رؤیا و عروسی و مرگ» را میتوان به عنوان
مثالهای موفق این مؤلفه نام برد.
در قطعۀ پنج «شکستن در شهارده قطعۀ نو برای رؤیا و عروسی و مرگ» ،زمان
ممخصی برای شعر وجود ندارد ،و شاعر با اغراق در زمانهای گذشته و آینده ،سعی دارد
خود شعر بازگرداند:
فارغ از معنای معمول عبارا،ت ،مخاطب را به ِ
پدرم صد سال پیش مرد
صد سال دیگر من مردهام و مادرم ه مرده
(همان)90 :

در برخی اشعار نیز نظیر این سطور از «در این زمین زیبای بیگانه» ،با آوردن جمالتی
زمان منطقی شعر را حذف
که گویا ناگهان به یاد میآورد و سپس رها میکند ،میکوشد ِ
کند:
امروز بوسههای تو یادم آمد
در این زمین زیبای بیگانه
و کاکل کوتاه موهایت کوتاه؟ یا بلند؟ یا فرق بازشده از وسط؟ یاد نیست!
[]...
آیا تو کودکی من هستی؟ یا پیریام؟ من اگر زن بودم آیا تو میشدم؟
[]...
و تو را که اینجا کنار من خوابیده بودی میبردم در حوزۀ قدی حافظهام میدیدم
(همان)62 :

سطر «و کاکل کوتاه موهایت» با سطرهای «کوتاه یا بلند؟» و «فرق
در این مثال،
ِ
یادآوری بوسه و موها و
بازشده از وسط؟» قطع میشود؛ گویی که ناگهان میان این
ِ
ً
دستها ،شاعر به زمان حال پرتاب میشود و گویی درست به یاد نمیآورد ،سپس مجددا
روایت خاطره بازگمته ،مدام میان این یادآوری و فراموشی در زمانی ناممخص نوسان
به
ِ
رهاکردن سیر منطقی در زمان روایت ،آن را به سوی شعر فراروایی میبرد.
میکند .این
ِ
 .2-2-3تکرارهای تداخلی

براهنی با ایجاد سطرهای تیرمانند در شعر و تکرار آنها ،سعی دارد در روایت ب ِرش ایجاد
کند؛ مانند سطرهای «هر شیز قاعدهای دارد جز عمق و عمق تا ابد بیقاعده است» و
«روح بیتوست حتی اگر کنار من اینجا خوابیده باشی» در شعر «در این زمین زیبای
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بیگانه» ،یا سطرهای « -اما شه شم هایی ،هان! انگار یک جفت خرما »-در شعر «نگاه
شرخان» .براهنی شعر «آنچه نوشتهام» را شنین آغاز میکند:
نام تمامی پرندههایی را که در خواب دیدهام برای تو در اینجا نوشتهام
نام تمامی آنهایی را که دوست داشتهام
نام تمامی آن شعرهای خوبی را که خواندهام
و دستهایی را که فمردهام
نام تمامی گلها را در یک گلدان آبی برای تو در اینجا نوشتهام
(براهنی)31 :1390 ،

او در میان سطور بهتناوب ،و هربار پس از برشمردن و یادآوری مواردی ،جملۀ «برای تو
در اینجا نوشتهام» را تکرار می کند و از این طریق با بازگمتن به این نقطه ،گردشی
دایرهوار ایجاد کرده ،در عین حال با آوردن این جمله ،روایت را قطع میکند.
در شعر «از هوش می» نیز سطرها مدام قطع و جمالتی از سطرهای قبلی بریدهبریده
و ناگهانی آورده میشوند؛ نظیر جمال،ت «تو شانه بزن» که بهصورتی پرتابی و بدون ربطی
کلما،ت برزبانآمده
منطقی آورده میشود که روایت را مخدوش میکند و شون تیری میان
ِ
مینمیند.
باران که میوزد سوی شممان باران که میوزد باران که میوزد ،تو شانه بزن! باران که
می...
[]...
آغمتۀ منی معموق جان به بهار آغمتۀ منی تو شانه بزن!
[]...
زانو بزن بر سینهام! تو شانه بزن!
پاهای تو شون فرق باز کرده از سر زیبایی به درون برگمته بر سینهام تو شانه بزن
زانو!
(همان)84 :

همچنین در شعر «سوکنامه» بند آغازین شعر با اندکی تغییر به تناوب در میان شعر
پس از هر سطر تکرار میشود:
که ما مینگرد ماه را
شرا؟
مرا نمینگرد هیچیک
شرا؟
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که روی گردن افراشته
مینگرد

سر بریدۀ خورشید را

نگاه داشته

دنیا را شه نیک

شرا؟
مرا نمینگرد هیچگاه
آه
شرا؟ (همان)52 :

 .3-3موسیقی شعر
 .1-3-3دستگاههای صوتی انسان

موسیقی شعر در شعر پستمدرنیستی ،در جریانهایی نظیر شعر زبان ( )Language Poetryو
شعر گفتار ( )Talk Poemاهمیت مییابد .براهنی نیز به موسیقی شعر توجه ویژهای دارد و به
موسیقی مورد نظر شاملو در
آن فراتر از ابعاد معناشناختی نگاه میکند .از نظر براهنی در
ِ
شعر ،دستگاههای صوتی به سود بافت معنیشناختی عقبنمینی کردهاند و نیز ممکن
زبان مخاطب را به رقص درنیاورد؛ بنا بر
است در هنگام خوانش شعر ،دستگاههای ارائۀ ِ
این عقیده ،براهنی در اشعاری مثل «دف»« ،هَـ ه»« ،از هوش می» و «شرا» ،نظریۀ
موسیقی شعر خود را به نمایش میگذارد و آنها را رقص دستگاههای ارائۀ بیان مینامد
(.)167 :1390
ارواح سنگ را بیدار کن! البرز را بیدار کن!
سیمرغ جانِ ،بدف! ِ
دف البرز را بدف! دفینۀ ِ
ْ ْ ْ
َدف َدف َد َدف
ْ ْ ْ ْ
َدف َدف َد َدف َد َدف
ارواح سنگگمتۀ اجداد خواب را بیدار کن!
سیمرغ جان!
بیدادکن!
ْ ْ ْ
َدف َدف َد َدف
ْ ْ ْ ْ
َدف َدف َد َدف َد َدف
ْ ْ ْ ْ ْ ْ
َدف َدف َد َدف َد َدف َد َدف َدف
[]...
َْ
َ
دف دیوانه ،دفد ِف دیوانهِ ،ایییی...
دف دیوانه ،ای ِ
دور،ت بگردم ،ای ِ
ِایییی...
ِایییی...
دف دیوانهِ ،ایییی...
دور،ت بگردم ،ای ِ
ِایییی( ...براهنی)15 :1390 ،
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در این شعر تکرار حروف «د» و «ف» که هنگام خوانش شعر به مکثهای پیدرپی در
ادای این حروف صامت منجر میشود ،صدای ساز دف را در ذهن تداعی کرده و
کمیدگی « ِاییی» نوعی آوا در شعر تولید میکند .براهنی عالوهبر آوای کالم و
هماهنگی واژگان ،با استفاده از دستگاه صوتی حنجرۀ انسان و با تکرار کلما،ت و حروف،
میکوشد موسیقی در شعر ایجاد کند .نظیر این برخورد را میتوان در شعر «موسیقی» با
استفاده از کمیدن «مییی» در واژۀ «میشوپند» ،و تکرار حروف «ش» و «پ» دید.
َو ما نمیشنوی مممممـ....
به پمت یک نومیشپند شوپن نمیشپند شو َوپن شوپن
نمینمینمینمینمیش میشپند َوکه که میشنوی نمیشنویییمم
(همان)111 :

در این شعر ،براهنی با تکرار نام «شوپن» ،آهنگساز و نوازندۀ شهیر پیانو ،و تکرار و
کمیدگی حروف ،سعی دارد یک ملودی هماهنگ با موزیکی بسازد که روی کالویههای
پیانو در حال اجراست .ا و در این مسیر از ساختن افعالی با هنجارگریزی صرفی همچون
«میشپند» نیز بهره میگیرد.
همچنین در شعر «شرا» با تکرار «شررراا» برای القای صدای ریزش آب یا در شعر
«هَـه» برای یادآوری صدای نفسکمیدن ،به سراغ دستگاههای صوتی انسان و ابزار
موسیقی رفته است.
 .2-3-3فاصلهگذاری در نوشتار

شعر منثور با تقطیع غیرعادی آن مماهده
در اکثر اشعار این دفتر ،بیگانهگردانی
زبانی ِ
ِ
میشود؛ مثل «پلۀ آخر»« ،نسی و خاکستر»« ،گمت و بازگمت»« ،خطاب به پروانهها»،
«پس از دیدار»« ،حتی اگر صدا ،صدای آخر دنیا باشد» و شند شعر دیگر .این نحوۀ
نگارش شعر ،عالوه بر آنکه در شگونه خواندن شعر و ایجاد موسیقی در آن با نماندادن
ِ
محل مکثها در جمله به خواننده کمک میکند ،در واقع عمل آشناییزدایی را در شعر
انجام میدهد .در این شیوه نیز میتوان به تأثیر شعر پسامدرن پی برد .در جریانهایی
مانتین ( )Black Mountainو شعر اجرا ( )Performance Poetryسطرهای شعر براساس
نظیر بلک ِ
واحد تنفسی در نظر گرفته میشوند (هوور 24 :1394 ،و )26؛ برای مثال ،براهنی شعر
«حتی اگر صدا ،صدای آخر دنیا باشد» را شنین آغاز میکند:
خواب نمیبرد
خواب از سر طبیعت من در یک بهار پنجاهوپنج ساله پریده است
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یک لحظه شم های تو را دیدم پرده کنار رفت پنجاهوپنج سال تو را دیدم
خواب نمیبرد تا آن ستاره باز صدای زند حتی اگر صدا ،صدای آخر دنیا باشد
()28 :1390

براهنی از فاصلهگذاری میان کلما،ت و عبارا،ت شعر و استفاده از این سازوکار در بیان
ََ
حس و نفس در برخی از اشعار این مجموعه بهره گرفته است؛ نظیر شعر «از هوش می»
که ممخصترین نمونه برای این شیوه به شمار میآید:
معموق جان به بهار آغمتۀ منی ،منی،
افتادنی که مرا میافتد هنگامۀ منی که میافتد
ِ
منی که
مرا میافتد
و میروم از هوش می منی اگر تو مرا تو شانه بزن زانو! منی از هوش می
َو (همان)85 :

عبارا،ت فمرده و بیفاصله در یک سطر هستی که تند
شاهد آوردن
در پایان این شعر،
ِ
ِ
آخر
و یکنفس ادا میشوند و ناگهان در سطر بعدی جمال،ت منقطع و کوتاه و کلما،ت ِ
عبارا،ت ،بریده و ناقص ادا میشوند؛ گویی که گوینده از نفس افتاده باشد .براهنی از این
کردن پایان
تمهید با آوردن «می» به جای «میروم» و حذف باقی کلمه ،و نیز ناتمام رها ِ
شعر با یک « َو» برای القای ازهوشرفتن حین ادای جمال،ت استفاده میکند.
همچنین ممابه این عمل را در شعر «شرا» میتوان دید که در سطور پایانی شعر با
نیمهتمام رهاکردن جملهها سعی دارد قطع شدن نفس و صدا را به سبب عمل بوسیدن در
ذهن متبادر کند.
دیروز من شقدر
عاشقتر از همیـ....
َ
مثل همین تو که در هما...
شرا (همان)58 :

ّ .4-3
زبانیت
براهنی در مقالۀ «شرا من دیگر شاعر نیمایی نیست » ،شعرهای دفتر خطاب به پروانهها را
در مقایسه با شعر شند شاعر نو قرار میدهد و مدعی میشود که این شعرها را براساس
تجاوز از قواعد دستوری و نحوی ،برای ایجاد بیان مستقل شاعرانه نوشته است .او در
ادامه ،شعر «از هوش می» را مثال آورده ،در توضیح آن مینویسد:
ما عمل نوشتن را ،خود نوشته را میخوانی و نه معنای نوشته را [ ]...از قطع یک حرکت
زبانی توسط حرکت زبانی دیگری که توسط یک حرکت دیگر قطع خواهد شد ،ما به
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درون نوشته ،به درون عمل نوشتن ،برمیگردی  .وقتی که رشد معنیشناختی و حرکت
معنیشناختی را قطع میکنی  ،زبان معنای زبانبودن خود را در برابر ما میگذارد
(.)187 :1390

در اینجا تأثیر شعر پستمدرنیستی بر براهنی آشکار است .جملههای تکهتکه و به
ظاهر بیربط ،تأکید بر متنیت و خود زبان ،و اهمیت پروسۀ تولید شعر نسبت به مفهوم و
هدف ،از جمله ویژگیهای «شعر زبان» در جریان شعر پستمدرنیستی است (هوور:1394 ،
 .)33-30براهنی از مؤلفههایی مثل شندصدایی و قطع روایت که پیشتر بررسی شد ،براي
توجه به زبانیت زبان و گریز از معنا سود جسته است.
َ
خوابان َم نمی َ
بین َم
اگر تو مرا نخوابانی من ه نمی
بزن زانو!
من هیچگاه نمیخواب از هوش میروم
دیروز رفته بودم امروز ه از هوش میروم
افتادنی که مرا میافتد هنگامۀ منی که میافتد معموق جان به بهار آغمتۀ منی ،منی،
منی که
مرا میافتد
و می روم از هوش می منی اگر تو مرا تو شانه بزن زانو! منی از هوش می
َو
اگر تو مرا

حال بیا تو شانه

(براهنی)85 :1390 ،

در این مثال که از شعر «از هوش می» آورده شده است« ،اگر تو مرا» با «حال بیا تو
شانه بزن» و هر دو عبار،ت ،با آوردن بالفاصلۀ «زانو» قطع میشوند .همچنین «افتادنی که
مرا میافتد» با «هنگامۀ منی» و تکرار «که میافتد» قطع میشود و با تکرار جملۀ آغازین
شعر «معموق جان به بهار آغمتۀ منی» ،خواننده را به عقب بازمیگرداند .در سطر پایانی
شعر نیز با تکرار جملههای مقطعی که در طول شعر آمده است ،ضمن ایجاد تکراری
دایرهوار ،معنای کلما،ت را شکسته ،به سوی زبان بازمیگرداند.
براهنی برای توضیح نظریۀ زبانیت خود ،مینویسد که در شعرش به زبان ،بهصور،ت
پدیده نگاه میکند ،نه وسیله؛ و هر بار که از آن برای شعر استفاده میکند ،زبان به درون
خود برمیگردد (همان .)193-192 :او در مقالۀ «نظریۀ زبانیت در شعر» دربارۀ این نحوۀ
برخوردش با زبان ،قطعۀ سیزده از «شکستن در شهارده قطعۀ نو برای رؤیا و عروسی و
مرگ» را مثال میآورد:
آب را و کافی را ترکیب میکنند
گل میشکد به روی نمیدان
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پس حاضری تو و ،تولد من در باران
پیش از تولد تو بود که من عاشق تو شدم
گل میشکد
(همان)99 :

و در توضیح آن مینویسد :من در این قطعا،ت به معنی زبان کاری ندارم ،بلکه به
زبانیت زبان کار دارم« ،آب» و «کافی» را ،یکی اس  ،دیگری صفت ،فقط در زبان ترکیب
میکنند ،و وقتی که «گل» «به روی نمیدان » «بچکد» ،ما با «زبانیت» سروکار داری
(براهنی :1383 ،؟).

بنابراین ،او شعر دورۀ حاضر را نیازمند تحول میداند و با تأکید بر کنارگذاشتن وزن
وزن شاملویی ،مینویسد:
عروضی نیمایی و شعر بی ِ
ِ
زبان باید به سوی مفردا،ت زبان ،زبانیت مفردا،ت خود زبان ،برگردد؛ یعنی صدا ،صو،ت،
حرف ،کلمه ،جملهای که دربارۀ خود زبان است ،اما به طنز در خود مینگرد (همان:؟).

براهنی در بسیاری از اشعار این دفتر ،از منطق معنایی میگریزد .آوردن کلما،ت بدون
رعایت قوانین نحوی زبان و قطعکردن نامتعارف جمال،ت ،یکپارشگی شعر را از میان
مضمون متوالی و ممخص بدل میسازد و در
میبرد و آن را به جمالتی بریده و بدون
ِ
تقطیع غریب جمال،ت بهره میگیرد.
برخی از اشعار ،نظیر «گلپل» از نحوۀ نگارش و
ِ
سراسر این شعر بدون مکث و فاصلهگذاری سروده شده است و بیمتر به جریان ذهنی
ِ
سر ه بیان میکند.
میماند که جمال،ت به ه ریخته را در
سطور ِ
ِ
پمت ِ
باغ و این کرانه تو نه از پنجره به سوی من آمد جهان نه تو و از سیاست
الفاظ؟ نه هیچ از یک شعور و شم های تو وقتی که تو بلند شدی از روی پل رنگ
شراب صور،ت
َ
تو هان؟ ستاره و این []...
(براهنی)115 :1390 ،

گرفتن هرشه بیمتر از منطق
در این دسته از اشعار ،براهنی درصدد است با فاصله
ِ
خود او ادعای آن را دارد ،به زبان بهصور،ت پدیده نگریسته،
روایی و معنایی ،شنانکه ِ
قوانین دستوری را به ه بریزد تا شیزی پیشبینیناپذیر بسازد و زبان را به درون خودش
بازگرداند (همان)193 :؛ برای مثال ،در قطعۀ شهارده از «شکستن در شهارده قطعۀ نو
برای رؤیا و عروسی و مرگ» شنین آورده است.
من را بخوابان
من را َ
بیاوران
من مثل شعر تقطیع میشوم سوی پرندههای تطبیقی
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من هیچ شیز را به سوی هیچ در آواز هیچ
َ
زنبیلی از زبانۀ زیبایی در کنج حفرۀ گنجمکی و هیچ
استخری از طراو،ت پاشیدن در شیمۀ شکسته
حال ببین شقدر گ شدن را خمیدهام
(همان)101 :

دیدگاه براهنی ،قدر،تالله طاهری در مقالۀ «پستمدرنیس و شعر
در مقابل این
ِ
معاصر ایران» معتقد است در ایران برداشت ناقص و نادرستی از شعر پستمدرنیستی
صور،ت گرفته و در واقع معناگریزی مورد نظر پسامدرن در غرب ،گریختن از معنایی واحد
مدرن ایران ،این
برای رسیدن به دیگر
معانی ممکن است ،درحالیکه در آثار شاعران پسا ِ
ِ
شندمعنایی اغلب به بیمعنایی بدل میشود (طاهری .)33 :1384 ،او همچنین به
هنجارگریزیهای افراطی در نحو ،پراکندگی تصاویر و بیانسجامی ساختاری در آثار
براهنی و دیگر شاعران پسامدرن نگاهی انتقادی داشته و آن را نوعی آنارشیس زبانی
تلقی میکند که به گسستگی ارتباط متن و خواننده منجر میشود (همان.)48-37 :
 .4نتیجه
در پژوهش حاضر ،یکی از مه ترین نظریههای رضا براهنی دربارۀ شعر معاصر فارسی
بررسی شد .براهنی در دهۀ هفتاد با انتمار واپسین نظریۀ شعری خویش در مقالۀ «شرا
من دیگر شاعر نیمایی نیست » ،به منظور تبیین شکل جدید اشعارش در دفتر خطاب به
پروانهها ،پس از بررسی تناقضا،ت و ایراداتی که بر شعر نیما و شاملو وارد میداند ،راهکاری
برای عبور شعر نو از این بحران ارائه میکند .در این برهه ،او متأثر از جریانهای
فرمالیستی و پستمدرنیس  ،بر مسائلی همچون بازگمت به خود ْ
زبان ،فارغ از روایت و
ِ
معنا ،و قابلیتهای موسیقایی کالم تأکید میورزد .با وجود اینکه براهنی در اکثر اشعار
این مجموعه توانسته است مؤلفههای پیمنهادی خود را بهخوبی به نمایش بگذارد،
همواره بحث بر سر کیفیت این دیدگاه و ضرور،ت این تحول،ت در شعر معاصر فارسی ادامه
یافته و پیروان و منتقدانی داشته است.
شکلی اشعار دفتر
در این مقاله کوشیدی با ارائۀ یک جمعبندی جدید از مؤلفههای
ِ
موسیقی شعر و زبانیت ،و
خطاب به پروانهها ،از جمله شندصداییکردن ،قطع روایت،
ِ
ْ
اشعار به منظور ایجاد هریک از این مؤلفهها ،با ذکر و شرح
شرح شیوههای بهکاررفته در
مثال ،شم اندازی از عملکرد براهنی در شعر و نظریهاش در این مجموعه به دست دهی .
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فارغ از اینکه براهنی تا شه حد در اشعار این مجموعه و اجراییکردن نظریۀ فرمیاش
در آثار شعری موفق عمل کرده است ،نباید این نکته را از یاد برد که نظریۀ مطرحشده در
این دفتر در دهۀ هفتاد ،گامی نو و متفاو،ت از دیگر جریانهای شعر نو محسوب میشود و
از اینرو حائز اهمیت است.
پینوشت
 .1از جمله نقد شمس لنگرودی بر آهوان باغ ( ،)74-73/3 :1377نقد محمدعلی سپانلو بر شبی از
نیمروز (همان )247 :و مصیبتی زیر آفتاب (همان )52/4 :و نقد محمد حقوقی بر اشعار او (همان:
.)259-255/3
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