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چکیده
پژوهـش حاضـر بـه نقـد کتـاب گـوش درد قـرن چهارده هجـرى اثـر عبـاس حبیبى بدرآبـادى 
پرداخته اسـت. بنـا بـر مطالعـۀ ایـن اثـر و نقـد آن بـر اسـاس خوانشـى پسـت مدرن، این گونـه 
اسـتدالل شده اسـت کـه نویسـنده بـا ایجـاد یـک ژانـر ادبـى ـ اجرایـى بـه نـام «فرمحتـوا» در 
راسـتاى گشـودن فضاى شـعر پارسـى گام موفقى برداشـته و از طریق براندازى نظام تفکر ارتجاع 
ادبـى و خلـق فرمـى مناسـب کـه بتوانـد بـه بهترین وجـه در خدمـت محتوا قـرار بگیـرد، حرکت 
قابل توجهـى به سـوى مفهـوم پسـت مدرن و بومى کـردن آن از طریـق ایجاد سـازگارى بـا فرهنگ 
معاصـر سـرزمین خـود داشته اسـت. ایـن پژوهـش، در حـوزة ادبیات پسـت مدرن با تکیـه بر آراى 
متفکرانـى چـون ژان فرانسـوا لیوتـار، ژان بودریـار، ژاك دریـدا و میشـل فوکو شـکل گرفته اسـت.     

کلیدواژه ها : نقد پست مدرن، گوش درد قرن چهارده هجرى، عباس حبیبى  بدرآبادى

مقدمه 
پست مدرنیسـم همـواره تـالش مى کنـد، مقولـۀ روایـت مطلـق یگانـه را بـه چالش بکشـد 
و از طریـق بازپـردازى عناصرکالسـیک و سـنتى، در برابـر ناکارآمدى هـاى مدرنیسـم قـد 
علـم کنـد. بدیهـى اسـت کـه ایـن نـگاه انتقادى، هیـچ انتخـاب دیگـرى ندارد جـز آن که 
پیچیدگى هـاى تاریخـى ـ فرهنگـى محتوایـى را کـه بـا آن درگیـر اسـت، تجربـه کنـد. 
ادبیـات پسـت مدرن در ایـن مکتـب فکـرى، از برآینـد تاریـخ گذشـته و آینـده، مؤلـف و 
خواننـده، پیشـینۀ فرهنگـى و بسـتر فکـرى جامعـه و نویسـنده خلـق مى شـود و بـه نفى 
هـر گونـه یک سـو نگرى، مطلق انـگارى و تک صدایى محـورى مى پـردازد؛ بنـا بـر چنیـن 
دیدگاهـى، ادبیـات فقـط پرسشـى دربـارة آن چـه خوانده مى شـود نیسـت، بلکـه آن کس 
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کـه آن را مى خوانـد، آن کـس کـه آن را مى نویسـد و شـرایطى را کـه اثـر در آن نوشـته 
مى شـود، نیـز دربرمى گیـرد.

اگرچـه مکتـب ادبى پسـت مدرن نخسـتین بـار، پس از جنـگ جهانـى دوم در آمریکا 
و بخشـى از اروپـا بـا ارائـۀ ادراك ذهنـى جدیـدى از تاریـخ و جامعـه، به عنـوان واکنشـى 
بـه مدرنیسـم و ایده هـاى آن شـکل گرفـت، بـه سـرعت بـه سـاحت ادبیـات سـایر ملـل

ـ حتـى بـا تاریـخ و فرهنگـى متمایـز از تاریـخ و فرهنـگ غربـىـ  نیـز راه پیدا کـرد، چرا 
کـه در عصـر چندصدایـى پسـت مدرن، عبـور از مرزهـاى جغرافیایى و زبانى و داد  و سـتد 
( اندیشـه ها، الگوهـا و همچنیـن شـگردهاى هنـرى) بـا ادبیـات سـایر ملـل ـ بـا رعایـت 
اصولى کـه خالقانـه  بـودن اثـر را تضمیـن کننـد و شـرایط پذیـرش را در جامعۀ نویسـندة 
تأثیرپذیـر فراهـم آورنـد ـ ناگزیـر بـه نظـر  مى رسـد. بنابرایـن، درك درسـت شـکلى از 
ادبیـات و بومى سـازى آن بـا توجـه بـه فرهنـگ و تاریـخ سـرزمین خـود، مى توانـد منجر 
بـه پیدایـش خالقانـۀ اثـرى شـود کـه در عین تعلـق داشـتن به ادبیـات ملى، حلقـه اى از 

سلسـلۀ ادبیـات جهانـى نیـز به شـمار  رود.
ایـن موضـوع کـه نویسـندگان تأثیرپذیـر از ایـن جنبـش فکـرى در جامعۀ مـا، تا چه 
انـدازه بـه فهـم درسـتى از مفهـوم پسـت مدرن دسـت یافته اند، پرسشـى اسـت کـه خود 
پژوهـش گسـترده اى را مى طلبـد، امـا در ایـن میـان، این گونـه بـه نظـر مى رسـد کـه 
عبـاس حبیبى بدرآبـادى، شـاعر معاصـر ایرانـى، نقش چشـمگیرى در خلق اثـرى به واقع 
پسـت مدرن، از طریـق درك ژرف پست مدرنیسـم و بومى سـازى ایـن فـرم از ادبیـات بـر 
اسـاس فرهنـگ معاصـر جامعـۀ خـود ایفـا کرده اسـت. از ایـن رو، پژوهـش حاضـر به نقد 
کتـاب گـوش درد قـرن چهارده هجـرى، با هدف پاسـخ دادن بـه این پرسـش ها  مى پردازد 
کـه آیـا عبـاس حبیبى بدرآبـادى در خلـق اثـرى خـالق در حـوزة ادبیـات پسـت مدرن 
سـازگار بـا فرهنـگ معاصر جامعۀ خـود، موفق بوده اسـت و در صورت مثبت بودن پاسـخ، 

■ حبیبى بدرآبادى، عبــاس (1391). گوش درد قرن 
چهارده  هجرى: گشودن فضاى شعر. مشهد: بوتیمار.
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از چـه طریـق بـه ایـن موفقیـت نائل گردیده اسـت. 

پیشینۀ پژوهش
عبـاس حبیبى بدرآبـادى در سـال  1347 در تهـران به دنیا آمد. وى تحصیـالت خود را در 
زمینه هـاى فـن آورى اطالعـات و مدیریـت بازرگانـى بـه پایان رسـانید و فعالیـت حرفه اى 
خـود را بـه عنـوان یکى از شـاعران مطـرح دهـۀ هفتـاد، درکارگاه ادبى رضـا براهنى آغاز 
نمـود. او تا کنـون، چهـار مجموعـه شـعر از کلیـد تـا آخـر (1376 )، از کلیـد تـا آخـر تـر

ـ نسـخۀ اولیـه بـه انضمام ملحقـات ـ (1392)،  گـوش درد قرن چهارده هجـرى (1391) 
و شـولگى نامه و مومـو (1394) را بـه انتشـار رسانیده اسـت.

اگرچه گوش درد قرن چهارده هجرى، در خارج و داخل کشـور مورد نقد و بررسـى هاى 
از  گوشیه نویسـى»  بـه «تذکـرة  مى تـوان  جملـه،  آن  از  کـه  ـ  گرفته اسـت  قـرار  متعـدد 
ابوالفضـل کمالـى، «قرائـت من از اوضـاع» از رؤیا تفتى، «تأمالت شـعریه» از فریاد ناصرى و 
«نشـانه هاى عزیمـت» از سـعید نصار یوسـف، اشـاره کـردـ  ؛ اما بنا بر خاصیـت تکثرگرایى 
متـن پسـت مدرن، هـر یـک از نقدهـاى نامبـرده بـر اسـاس خوانـش و دریافـت هـر یک از 
منتقدیـن رویکـردى متفـاوت داشـته اند و هیچ یـک از نقدهـاى انجام شـده تـا به امـروز، در 

چارچـوب نقـد علمى و دانشـگاهى صـورت نگرفته اند.   

چارچوب نظرى
الف) کلیدواژه هاى پست مدرنیسم

اگرچـه پست مدرنیسـم1 به عنـوان یـک پدیـدة هنـرى، فلسـفى، اقتصـادى و اجتماعـى، 
مفهومـى گسـترده و معنایـى بى ثبـات دارد، همان طـور کـه تـرى ایگلتـون2 مى گویـد، 
مى کنـد  رد  را  عینـى  دانـش  کـه  تفکـرى  مبنـاى  بـر  اسـت  جنبشـى  پست مدرنیسـم 
و  بـه دسـتاوردهاى مدرنیسـم،3 یعنـى واقعیـت، وحـدت و پیشـرفت مظنـون مى شـود؛ 
(Eagleton,2003:52) جنبشـى فلسـفى کـه در تقابـل بـا مفروضات فلسـفى و ارزش هاى 

دوران مـدرن تاریـخ اروپـا شـکل گرفته اسـت. 
پست مدرنیسـت ها ایـدة وجـود یـک واقعیـت عینـى طبیعـى را کـه مدرنیسـت ها بـه 
زادة  کـه  مى انگارنـد  سـاده لوحانه  رئالیسـم  یـک  را  آن  و  مى کننـد  نفـى  معتقدنـد،  آن 
علـم و زبـان اسـت و نـه واقعیتـى مطلـق. در واقـع، آن زمان که مدرنیسـم اولویت سـوژه 
و  سـوژه  اقتـدار  پست مدرنیسـم  مى کنـد،  مطـرح  جهان شـمول  واقعیـت  شـهود  در  را 
واقعیـت جهان شـمول متکـى بـر آن را بـه چالـش مى کشـد. بنابرایـن، مى تـوان گفت که 
معرفت شناسـى مدرنیسـم، جزمـى و معرفت شناسـى پست مدرنیسـم، انتقـادى اسـت. بـه 
بیـان دیگـر، مدرنیسـم خود را به عنوان منبعـى از دانش جزمى که یـک ایدئولوژى مطلق 
و غیرقابل تغییـر اسـت و واقعیـت را یافتـه ، تثبیت مى کند و معتقد اسـت کـه دانش عینى 
ملمـوس را بـه دسـت آورده یا ممکن اسـت که به دسـت بیـاورد، اما پست مدرنیسـمـ  که 
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نگاهـى انتقـادى را منعکـس مى کنـدـ  دانـش انتقـادى را یـک فرآینـد مى دانـد و نـه یک 
محصـول، چراکـه دانـش مطلـق از دیدگاه پست مدرنیسـت ها غیرقابل دسـترس، مشـروط 
و در بهتریـن حالـت، نسـبى اسـت. بـا اتـکاء بر ایـن دیـدگاه، مى تـوان گفت کـه واقعیت 
امـرى مبهـم، نسـبى، پاره پـاره و همواره دور از دسترسـى کامل اسـت. «واقعیت به خودى 
خـود موضوعـى حاشـیه اى اسـت و در پرتـو ضرورت هـاى مکانـى متفـاوت و انتظـارات 

.(Fish,1995:207) «به وجودآمـدة همـراه بـا آن، شـکل متفاوتى بـه خـود مى گیـرد
ژان بودریـار4، یکـى از مهم تریـن نظریه پـردازان پست مدرنیسـم، بـا مطـرح کـردن 
مفهـوم «فوق واقعیـت»5، واقعیـت را بـه چالـش مى کشـد. او معتقـد اسـت کـه «موضـوع 
عبـارت اسـت از جایگزیـن کـردن نشـانه هاى امـر واقع بـه جاى خـود امـر واقع..[چراکه] 
دیگـر نمى تـوان توهـم واقعیـت را ایجـاد کـرد، زیـرا [بازنمایـى] امـر واقـع ناممکن شـده 
واقعیـت  پسـت مدرن  جامعـۀ  بودریـار،  دیـدگاه  از   .(462 ص.  (پاینـده،1390،  اسـت» 
را فرامـوش کـرده و بـه زندگـى در ایماژهـا خو گرفته اسـت. امـر واقعـى کـه بودریـار از 
آن سـخن مى گویـد، هیـچ ریشـه اى در واقعیـت نـدارد، بـه ایـن معنـا کـه تمایـز میـان 
شـىء و بازنمایـى آن- تفـاوت میـان اصـل و بـدل- از میـان رفتـه و افـراد را بـا واقعیتـى 
کـه بـر اسـاس وانموده هـا6 شـکل گرفتـه، یعنـى بـا «فوق واقعیـت» روبـه رو کرده اسـت. 
بدین ترتیـب، در وفـور وانمودگى هـاـ  ایـن نشـانه هاى فاقـد مصـداقـ   تمییـز فـرق اصل 
از بـدل بسـیار دشـوار و حتـى ناممکـن بـه نظـر مى آیـد. «امـروزه وظیفـۀ همۀ رسـانه ها 
و اطالعـات، تولیـد ایـن واقعیـت، ایـن فوق واقعیـت اسـت (مصاحبه هـا، برنامه هـاى زنده، 
فیلم هـا، مسـتندهاى تلویزیونـى و...). امـر واقعـى وفـورى بسـیار بیـش از حـد یافتـه و ما 
در وقاحـت و هرزه نـگارى گرفتـار شـده ایم. همچنـان کـه در هرزه نـگارى دیده مى شـود، 
نوعـى نزدیک سـازى تصویـرى در کار اسـت کـه مـا را بیـش از حد بـه امر واقعـى نزدیک 
کـرده، امـرى کـه هیـچ گاه وجـود نداشـته و همـاره تنهـا در فاصله  ایـى معیـن بـه دیـد

مى آمده است» (بودریار، 1381، ص. 109).
بودریـار کـه تأکیـد بسـیارى بـر نقـش رسـانه ها در بـه ابتـذال کشـیدن جامعـه دارد و 
معتقـد اسـت که رسـانه ها کارکـردى پارانویایـى در مـورد واقعیت دارنـد، در کتابـش با نام 
«جامعـۀ مصرفـى»7، ضمن نقـد نمادین شـدن ارزش کاالهاى مصرفى، بـه چگونگى کارکرد 
رسـانه ها اشـاره مى کنـد و مى نویسـد: «آنچـه ارتباطـات جمعـى در اختیـار مـا مى گذارنـد، 
واقعیـت نیسـت، بلکه سرسـامى از واقعیت اسـت یا به تعبیـرى دیگر، بـدون اینکه بخواهیم 
بـا کلمـات بـازى کنیـم، واقعیـت بـدون سرسـام اسـت، زیـرا قلـب آمـازون، قلـب واقعیت، 
قلـب مصیبـت و قلـب جنـگ، قلبـى که مـکان هندسـى ارتباطـات جمعى اسـت و واقعیت 
و احساسـات سـرگیجه آور را شـکل مى دهـد، دقیقـاً همـان جایى اسـت که هیـچ خبرى در 
آن نیسـت. ارتباطـات جمعـى، در واقـع، نشـانه هایى در اختیار مـا مى گذارند کـه تمثیلى از 
وقایـع و مصیبت هـا هسـتند؛ نشـانه هایى کـه امنیـت ایجـاد مى کننـد، بدین ترتیـب مـا در 

پنـاه نشـانه و در حالـت نفـى واقعیت قـرار مى گیریـم» (بودریـار، 1389، ص. 30).
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از سـوى دیگـر، میشـل فوکـو8 ـ کـه نـام او بیـش از هـر چیـز، از طریـق اصطـالح 
«گفتمـان»9 بـه پست مدرنیسـم گـره خورده اسـت ـ معتقد اسـت که «هر گـزاره یا گفته 
یـا سـخنى مبیـن شـیوه خاصـى در فهـم و برنهـادن واقعیت اسـت و بـه نهـاد خاصى در 
جامعـه مربـوط مى شـود. به عبارت دیگـر، گفتمـان طـرز بیـان یـا رفتارهـاى زبانـى نهـاد 
یـا تشـکیالتى مدنـى را مشـخص مى کند»(پاینـده،520، ص.1390). بنـا بر ایـن تعریف، 
اگـر گفتمـان را مجموعـه اى از گزاره هـا بدانیـم کـه ادراکى خـاص از واقعیت را به دسـت 
مى دهنـد، همـواره تحـت سـیطرة گفتمان هاى مختلـف، واقعیت هاى مختلفـى را ادراك و 
بیـان مى کنیـم و ازآن جایـى کـه گفتمان هـاى برآمـده از نهادهـاى اجتماعـى، همـواره به 
قـدرت مربـوط و وابسـته اند، مى تـوان این گونـه اسـتدالل کـرد کـه واقعیت هـا نیـز تحت 
نفـوذ و سـیطرة قـدرت شـکل گرفته انـد. بنـا بر ایـن بـاوِر فوکو کـه «قوانین مدنـى، نظام 
آموزشـى و رسـانه ها، سـه مجـراى اصلـى تقویـت گفتمان هـاى هـر شـکل بندى گفتمانى 
هسـتند» (همـان، 528)، همـۀ مـا در روابـط پیچیـده و درهم تنیـدة گفتمان هـاى حاکم

ـ همچـون زندانیانـى کـه در زندان هـاى تحـت مراقبت و کنتـرل زندگى مى کنندـ  اسـیر 
و گرفتار هسـتیم. 

ژان فرانسـوا لیوتـار،10 یکـى دیگـر از نظریه پـردازان پسـت مدرنیسـم، بـا دیـدگاه 
خـاص خـود و بـا ایجاد پیوند میـان علـم و تکنولـوژى و گرایش هاى فرهنگى و سیاسـى، 
ماهیـت «پسـت مدرن» را تحـت عنـوان یـک «وضعیـت»11 تعریـف کـرده و در کتابـى به 
نـام وضعیـت پسـت مدرن12، زاویـۀ دیـد دیگـرى را ارائـه داده اسـت کـه از آن زاویـه، بـه 
پست مدرنیسـم بـه عنـوان یـک «وضعیـت» نگریسـته مى شـود: «واژة پسـت مدرن بیانگر 
وضعیـت فرهنگ هـا بـه دنبـال تحوالتى اسـت کـه از اواخر قـرن نوزدهـم، در قواعد بازى 

بـراى علـم، ادبیـات و هنـر تغییراتـى ایجـاد کرده انـد» (لیوتـار،1387، ص. 53).
 لیوتـار معتقـد اسـت کـه از دهه هـاى پایانى قـرن هجدهم، نفـوذ و سـیطرة قدرتمند 
«فراروایت »13هـا بـر جامعـۀ مـدرن، قطعیـت و حتمیـت گفتمان هـا را بـه همـراه آورده و 
رعب و وحشـت بسـیارى را بر ذهنیت افراد ارزانى داشـته اسـت. بنابراین، پس از گذشـت 
حـدود یـک قـرن «وضعیـت بى اعتمادى و نابـاورى به هرگونـه فراروایت» (همـان، 54) او 
کـه همـگان را به جنگى علیه کلیت هگلى14 و فراروایت سـترگ مارکسیسـم15 فرا خوانده، 
فراروایت هـا فروپاشـى  پرچمـدار  گفتمان هایـى،  چنیـن  ناکارآمـدى  آشـکار کردن  بـا 

شده است.
پست مدرنیسـم عـالوه بـر نفـى واقعیـت عینى و نابـاورى بـه روایت فرهنگـى جهانى، 
ارتباطـات قـدرت و انگیزه هـا تأکیـد بسـیار نمـوده و بـه شـدت بـه  بـر نقـش زبـان، 
طبقه بندى هـاى دقیقـى چـون مذکـر در مقابل مؤنـث، سـفید در مقابل سـیاه، امپراتورى 
در مقابـل اسـتعمارى حملـه کرده اسـت. برخـالف مدرنیسـت ها کـه زبـان را عرضه کننده 
و یـا انتقال دهنـدة واقعیتـى خـارج از خـود مى داننـد، پست مدرنیسـت ها بـر ایـن باورنـد 
کـه زبـان، خـود محـدود بـه معنـا و خـود، ارجـاع اسـت و از ایـن طریـق گفتمان هایى را 

 گفتماِن آشوب در نظام بى گوشى
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نقد شعر

کـه در رفتارهـاى اجتماعـى جایگزیـن شـده اند و انعکاس دهنـدة چارچوب هـاى ذهنـى و 
ارزش هـاى اخالقـى و روشـنفکرى جامعـه هسـتند، نشـان مى دهد. 

مى تـوان گفـت کـه نـگاه پست مدرنیسـم بـه زبـان و گفتمـان، بیـش از هـر کـس 
مدیـون فیلسـوف و نظریه پـرداز ادبـى فرانسـوى ژاك دریـدا16 اسـت کـه از طریـق وضـع 
اصطـالح «ساخت گشـایى»17 و بـاور بـه افـول مرجعیت، در حـوزة نقد پسـت مدرن مطرح 
شده اسـت. او بـا هـدف قـرار دادن عـدم قطعیـت ذاتـى معنا، بـه تحلیل متـون پرداخته و 
بـا انـکار وجـود واقعیـت متعالـى و رد پیوند زبـان و واقعیت، بـر ایجاد ارتباط بى واسـطه و 

مسـتقیم بـا متـن، تمرکز کرده اسـت. 
از دیـدگاه دریـدا، «زندگـى فرهنگـى مسـتلزم متن هایى اسـت که مـا مى آفرینیم، که 
بـا متن هـاى دیگـرى تالقى مى کنند که از راه  هایى که هرگـز نمى توان آن را توضیح داد بر 
متن هـاى مـا تأثیر مى گذارنـد. وظیفه «ساخت گشـایى» طرح پرسـش هاى بى وقفه دربارة 
متن هـاى خـود ما و دیگران و انکار سـکون یا ثبوت متن هاسـت. تأکید بـر بى تعینى زبان، 
موضـوع کالم محورانـۀ مدرنیته را از بیخ  و بن متالشـى مى کند» (الیـون،1383، ص. 32).
بـه ایـن ترتیـب، مى تـوان گفـت کـه دریـدا از طریـق ساخت گشـایى گفتمان ها، سلسـله 
مراتـب را واژگـون کـرده، ثبـات و ذات بـاورى را بى اعتبـار دانسـته و بـر دو  وجهـى بـودن 

امـور و ارزش گذارى هـاى برترى طلبانـه مهـر باطـل زده اسـت. 

ب) ادبیات پست مدرن
ــوژى،  ــبک و ایدئول ــت س ــه از جه ــت ک ــات اس ــکلى از ادبی ــت مدرن،18 ش ــات پس ادبی
متکــى بــر عناصــرى همچــون پاره پــاره بــودن، معماگــون بــودن، پارانویــا، طنــز  
ــودن  ــاد ب ــل اعتم ــف و غیرقاب ــى مؤل ــد مضحــک، بازیگوشــى، خــود ارجاع ــیاه، تقلی س
ــبک هاى  ــا س ــل ب ــت مدرن را در تقاب ــات پس ــدان، ادبی ــیارى از منتق ــت. بس راوى اس
ــاى  ــى و ایده ه ــبک هاى ادب ــه س ــد، چراک ــف کرده ان ــم توصی ــوب مدرنیس ــى محب ادب
ــا ردکــردن اصــول  ــه چالش کشــیدن و ی ــه انحــاى مختلــف در خدمــت ب پســت مدرن ب
ــوان  ــر روى، شــاید بت ــه ه ــد. ب ــرار گرفته ان ــا ق ــه آن ه ــراض ب ــا اعت ــدرن و ی ــات م ادبی
گفــت کــه بارزتریــن خصیصــۀ ادبیــات پســت مدرن ایــن اســت کــه به جــاى اســتفاده 
ــل دارد  ــى پرآشــوب، تمای ــراى یافتــن پاســخ در جهان ــى اســتاندارد ب از یــک روش ادب
ــه ســخره بگیــرد. از همیــن رو اســت  ــه اى بازیگوشــانه احتمــال وجــود معنــا را ب به گون
ــد و  ــاب مى کنن ــى مشــخص اجتن ــود از معان ــار خ ــندگان پســت مدرن در آث ــه نویس ک
بــه جــاى آن، تهــى بــودن از معانــى و یــا برعکــس، چندمعنایــى را برجســته مى نماینــد.

- تکنیک هاى شاخص ادبیات پست مدرن
1ـ تقلیـد بـه منظور مسـخره کردن کـه از طریق اقتبـاس ایده هاى مختلف از نوشـته هاى 

پیشـین و در کنـار هـم قـرار دادن آن ها براى ایجاد یک سـبک جدید، صـورت مى گیرد.
2ـ بینامتنى، به معناى کوالژ آثار ادبى پیشین در میان اثر ادبى دیگر.
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3ـ فراداسـتان کـه تکنیـک نوشـتن دربـارة نویسـندگى و یـا آگاه سـازى خواننـدگان از 
ماهیـت تخیلـى اثـر اسـت.

4ـ اختـالل زمانـى کـه بـا اسـتفاده از زمـان غیرخطـى و سـایر تکنیک هـاى روایتـى، اثر 
پسـت مدرن،  ادبیـات  مى کنـد. «در  تبدیـل  به هم پیوسـته  معانـى  از  مجموعـه اى  بـه  را 
.(Jehlen,1995:265) «داسـتان ها، نمایش نامه هـا و اشـعار، نـه بى زماننـد و نـه ماورایـى

5ـ ماکسى مالیسم،19 به معناى نوشتار بى سازمان، طوالنى و با جزئیات فراوان.
6ـ اختـالط وقایـع تاریخـى و وقایـع داسـتانى بـدون اینکـه مـرز کالم واقعـى و تخیلـى 

شود. مشـخص 
او  دادن  قـرار  مخاطـب  طریـق  از  اثـر  خلـق  فراینـد  در  خواننـده  کـردن  درگیـر  7ـ 

وقایـع. تخیلـى  ماهیـت  کـردن  آشـکار  و  به طورمسـتقیم 

ج) نقد پست مدرن 
معیـار  به عنـوان  واحـد  خصیصـۀ  یـک  مى گویـد: «برگزیـدن  حسـن20  ایهـاب  چنان کـه 
مطلقـى بـراى امتیـاز پسـامدرن بـودن بـه معنـى از دور بیـرون کـردن همـۀ نویسـندگان 
دیگـر اسـت. ازایـن رو نمى تـوان بـه سـادگى بـر این پنداشـت اتـکا کـرد که پسامدرنیسـم 
رویکـردى صورت سـتیز، هرج ومرج طلـب و آفرینش زداسـت؛ زیـرا اگرچه پسامدرنیسـم در 
واقـع رویکـردى این گونه اسـت؛ اما به رغـم ارادة تخریب متعصبانـه اش، دربرگیرندة ضرورت 
کشـف یـک «شـعور یکپارچه» (سـانتاگ) «درگذشـتن از مـرز و پر کردن شـکاف» (فیدلر) 
و چنـان کـه مـن مطـرح کـرده ام راه بـردن بـه حلـول گفتمـان، یـک مداخلـۀ خردمندانۀ 
مبسـوط و یک «بى واسـطگى ذهن نو ـ گنوسـتیکى» اسـت» (یزدانجـو،1381، ص. 101).

اثـر پسـت مدرن متنـى چندالیـه و نـوزا اسـت، هـر لحظـه در حـال خلق اسـت، هیچ 
طـرح از پیـش برنامه ریزى شـده اى بـراى آن در ذهـن نویسـنده وجـود نـدارد، نویسـنده 
دنیـاى زبانـى خـود را بـا قواعـد و نظـام  خـاص خـود مى سـازد، در واقـع، کار نویسـندة 
پسـت مدرن سـاختن اسـت و نـه توصیف کـردن. عـالوه بـر آن هـا، فراینـد نـگارش متـن 
پسـت مدرن بـه هنـگام خوانـش و با توجه بـه دانش و تجربیات شـخصى خواننـده تکمیل 

مى شـود و در هـر بـار خوانـش، ادراك متفاوتـى از متـن بـه دسـت مى آیـد.
بنـا بـر ایـن تعریـف از اثـر پسـت مدرن، اثرى کـه بتـوان آن را بـا مؤلفه هـاى از پیش 
تعیین شـده سـنجید، دیگـر اثـرى پسـت مدرن نیسـت و نقد یک اثـر پسـت مدرن، تنها از 
طریـق معیارهـا و قواعـد برسـاختۀ خود متـن امکان پذیر اسـت: «هر هنرمند یا نویسـندة 
پسـت مدرن در مقـام یـک فیلسـوف اسـت: متنى که مى نویسـد، اثـرى که خلـق مى کند، 
از نظـر اصـول تحـت هدایـت قواعـد از پیش تثبیت شـده قـرار ندارند و نمى تـوان در مورد 
آن هـا مطابـق بـا حکـم ایجابـى، بـا بـه کار بسـتن مقـوالت آشـنا در متـن یـا اثـر هنرى 
قضـاوت نمـود. قواعـد و مقـوالت مذکـور همان چیزهایى هسـتند کـه خود اثـر هنرى در 
جسـتجوى آن هاسـت. بنابرایـن هنرمنـد و نویسـنده، بدون قواعـد، براى تدویـن قواعدى 
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نقد شعر

بـراى آنچـه که انجـام خواهد یافـت کار مى کننـد» (لیوتـار، 1387، ص. 198).

نقد و بررسى گوش درد قرن چهارده  هجرى
 در نخسـتین رویارویـى بـا متـن درمى یابیـم کـه نـه بـا مجموعـه اى از اشـعار پراکنـده، 
بلکـه بـا یـک فـرم روبه رو هسـتیم؛ کل اثـر از «اپیـزود» اول تـا آخرین «نشـانۀ عزیمت»، 
یـک فـرم خـاص را ارائـه مى دهـد کـه امـکان تفکیـک اشـعار و نقـد جزء به جـزء اثـر را از 
منتقـد مى گیـرد. نخسـتین اپیـزود بـا مشـکوك بودن بـه درِد گـوش، آغـاز مى شـود و در 
ادامـه، دامنـۀ ایـن شـک و تردیـد به «گوش هـا»، به «شـنیده ها»، به «پارگـى گوش ها» و 
حتـى بـه «عبـاس حبیبى» و «گوش درد حبیبى» نیز کشـیده مى شـود. در سـطحى ترین 
الیۀ اپیزود نخسـت، فضاهاى پزشـکى و لوازم و دسـتگاه هاى سـنجش سـالمتى، مسـائل 
زندگـى روزمـره، ارجـاع به گذشـته و شـکى کـه حتى دامـن گذشـتگان را نیـز مى گیرد، 
بـه چشـم مى آیـد. به عنوان نمونـه، شـک بـه «کیفیت تیـغ جراحى در سـبک هنـدى» یا 
بـه «پاره شـدن گوش کران در دورة محتشـم» یا شـک بـه «ونگوگ»21، «دان کیشـوت»22 

یـا «روتکو»23.
دومیـن اپیـزود بـا خـوِد «گـوش درد» آغـاز مى شـود و نـه بـا مشـکوك بودن بـه آن. 
در ایـن اپیـزود، شـک کمرنـگ مى شـود، امـا ارجـاع بـه گذشـته بـاز هـم ادامـه مى یابـد 
و شـخصیت هایى چـون «قزلبـاش چگینـى»، «خاقـان» و انسـاِن «نئاندرتـال»24 نمایـان 
مى شـوند و فضـاى شـعر را بـه سـمت «حلقه بـه گوشـى»، «سـنگینِى حلقـه» و «پارگى 
و  مى گـردد  پررنگ تـر  اپیـزود  ایـن  در  زمـان  درهم تنیدگـى  مى دهنـد.  سـوق  گـوش» 
نشـانه هاى دسـتیابى بـه الیه هـاى زیریـن متنـ  بیـش از اپیـزود پیشـ  مرئى مى شـوند: 

مسـائل جامعـۀ امـروز، نقـد انسـان معاصـر و دوبـاره «سـوت گوش و درد گـوش».
اپیـزود سـوم،  اپیـزود بعـد از «عمـل جراحـى»، «دردهـا و درمان هـا و مجاهده»هـا 
و بـاز هـم «نشـنیدن» اسـت: «بعـد از ایـن عمـل جراحـى، تـو نـه فیـلـ  نـه آدم، همان 
لحاف گـوش، همـان پلنـگ ـ چارلـى خوانـده خواهـى شـد، زیـرا بـا دردهـا و درمان هـا 
مجاهـده کـردى و نصـرت یافتـى  امـا  نمى شـنوى» ( حبیبى بدرآبـادى،1391، ص. 20). 
در ایـن اپیـزود، دکتـر گوش هـاى لحافـى «نه فیلـ  نـه آدم» را بعد از یک بیهوشـىـ  که 
گویـى سـال ها ادامـه داشته اسـتـ  عمـل مى کنـد، اما بـاز هم بهبـودى حاصل نمى شـود. 
اپیـزود سـوم، خواننـده را وارد الیه هـاى معنایـى ژرف تـرى مى کنـد. این نکتـه قابل توجه 
اسـت کـه هـر اپیـزود، در حالى که خـود داراى الیه هـاى معنایـى چندگانه اسـت، الیه اى 

از فـرم کلـى اثـر را نیـز شـکل مى دهد.
اپیـزود چهـارم، اپیـزود نفس هـاى عمیـق و «هـاه» و «هوم»هـاى مکرر اسـت که در 
انتهـا بـه تنگى نفـس، ناتوانى از رها کـردن نفس و ِصـرف اداى نفس کشـیدن را درآوردن، 
ختـم مى شـود. در ایـن اپیـزود، عـالوه بـر «چ گیـن تبـر در دسـت» کـه در اپیزودهـاى 
پیشـین نیز حضور داشـت، شـخصیت اپیزود چهارم فیلم «کوایدان»25 سـاختۀ «ماسـاکى 
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کوبایاشـى»26، بـه نـام «هویـى چـى»27 نیـز تحت عنـوان «اسـطورة بالمنازع بى گوشـى» 
ظاهر مى شود.

بـه نظـر مى رسـد کـه «گـوش درد» فیزیکـى کـه مـدام شـاعر را در فضاهایـى چـون 
مطـب، آزمایشـگاه، بیمارسـتان، درمانگاه و اورژانس ها، سـردرگم مى کند و باعث مى شـود 
کـه بـه انواع روش هاى تشـخیص و درمان مشـکوك شـود: «مشـکوکم به نتیجۀ سـى تِى 
سـر/ اسـکن شـده/ به تسـت اکو و نـوار قلب/ به انـواع خوابیدن روى سـینه، پهلو، پشـت/ 
بـه فـرق خوابیـدن سـیاه...» (همـان: 11) سـطحى ترین الیـۀ «گـوش درد» اسـت، دردى 
فیزیکـى و ملمـوس کـه تجربـۀ اولیۀ شـاعر را شـکل داده و منجـر به ایجاد یـک ژانر ادبى 
ـ هنـرى شـده اسـت، امـا زمانى کـه شـاعر بـه پارگـى گوش هـا، بـه شـنیده ها وحتـى به 
عبـاس حبیبـى و گـوش درد حبیبـى و  به خوِد گوش درد شـک مى کنـد، الیه هاى دیگرى 
نیـز نمایـان مى شـوند: «بـه پارگى گوش هـا/ به شـنیده ها/ به ونگـوگ/ به روتکـو/ به جیغ 
طـرح جلـد/ اصـًال بـه تک تک شـعرها/ بـه عبـاس حبیبى/ یـا گـوش دردى/ یا گـوش درِد 
حبیبـى/ کـه تأثیـرش بـر شـعرها ثابـت نشـده» (همـان: 13) و ایـن پرسـش ها بـه ذهن 
مى آینـد کـه آیـا ایـن گـوش درد، نوعـى گـوش درد ونگوگى اسـت. آیـا این شـنیده ها نیز 
از جنـس شـنیده هاى اسـکیزوفرنیک28 ونگوگـى هسـتند؟ و از فزونـى تحمل ناپذیـرى، 
منجـر بـه پارگـى یا بریدن گوش شـده اند؟ «بهتر نمى شـنوى؟ / ـ نشـنوم بهتر نیسـت؟» 
(همـان: 16) شـک بـه «عباس حبیبى» و «گـوش درد حبیبى»، نظر خواننـده را به دردى 
عمیق تـر و فراگیـر جلـب مى کند؛ عباس حبیبـى و گوش درد او مرکزیت خود را از دسـت 
مى دهنـد؛ موضـوع، دیگـر «گـوش درد حبیبـى» نیسـت، بلکـه «گـوش درد قـرن چهارده 
 هجـرى» اسـت؛ گـوش درد زمانـه اسـت: «پخش صد بـارة پـر از بلندگوِى خاقـان: «هر که 
سـر مـرا دوسـت دارد از گوشـت دشـمن طعمـه سـازد» (همـان:16). و ظهـور چگین هـا 
بـه هواخواهـى خاقـان: «ببخشـید از ایـن احضـاِر بى موقـِع ارواح/ و از این کابـوِس ِچگیِن 
تبـر در دسـت/ با گوشـى شـبیه گـوِش شـما، دلمه با خـون بر آن تبـر/ گوشـى دیگر بلع 
فرمـوده حضرتـش در شـکم» (همـان: 26) در این جا «گوش درد»، شـک به خرناسـه هاى 
چ گینـِى سـیر اسـت: «مشـکوکم بـه خرناسـه هاى چِ گینِى سـیر/ به سـکانِس شـعرخوانِى 
خاقـان: «گفتـه بـودى دسـِت من اسـت و دامـِن شـیبک، اینک دسـت او در دامـِن تو...» 
(همـان: 19) و در ادامـه، بـا یـک آشـنایى زدایى هنرمندانه از «حلقه به گوشـى» که نشـان 
فرمانبردار بـودن و بردگـى اسـت، الیـۀ دیگـرى آشـکار مى شـود: «نافرمانـى، مثـل حلقـۀ 
گـوش/ موجـِب سـنگینى/ موجـب پارگـى / موجب نشـنیدن، موجـب بى معنایـى، موجب 
دوبـاره نافرمانـى/ تدبیـر حضرتـش بـوده کـه دور بسـته/ گـوش بسـته/ دور گوش بسـته/ 
دور دور گـوش بسـته/ داااااارد..» (همـان: 21) گـوش دردى این چنین، به درِد «نشـنیدن» 
منجـر مى شـود، دردى کـه بشـر را بـه سـاحت بى معنایى مى کشـاند: «گوش هـاى لحافى 
نـه فیـلـ  نـه آدم از جنـس آدم بى معنـا/ فیـل بى معنـا/ لحـاف بى معنا/ گـوش بى معنا/ یا 
در بنـد زبـان بى معنـا/ بودند...دکتـر عمل شـان کرد» (همـان: 22)؛ گوش هـاى بى پرده اى 
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نقد شعر

کـه «سـوراخى وا شـده تـا تـوى مغـز» هسـتند و آمیـزه اى از بى معنایى هـاى روزانـه  
چـون «برگه هـاى طـالق توافقـى/ حکـم تخلیـۀ خانه هـاى اجـاره اى/ عکس هـاى مهمانى 
سـال پیـش/ فرم هـاى ثبت نـام لیزینـگ پرایـد/ سـرگینى غلتیـده  بـا گرگـور کیشـوت/ 
سـى دى هاى سـریاِل ماهـواره اى و ....»(همـان: 18) از آن هـا بیرون مى ریزد. بدیهى اسـت 
کـه حتـى اگـر صداها در سـوراخ وا شـده بپیچنـد، راه به جایـى نخواهند بـرد و این پردة 
پـاره کـه پـرده دِر متجـاوز آن پیـدا نیسـت، بـا هیـچ عمـل جراحـى و هیـچ دعـاى رفـع 
گـوش دردى دوبـاره احیـا نخواهـد شـد، چـرا کـه ایـن درد روزمره کـه بـه درد زمانه بدل 
شده اسـت، دردى عمیـق و قرمـز اسـت کـه تنها بـا قرمزى پـاك خواهد شـد: «مثل قرمز 

کـه فقط بـا قرمز پـاك مى شـود...» (همـان: 23)
پـس از ایـن چهـار اپیـزود، موسـطه اى(توضیح وسـط متنى) مى آید کـه این گونه آغاز 
مى شـود: «چرا من شـاعر شـعرهاى عباس حبیبى بدرآبادى نیسـتم یا مثل او نمى نویسـم، 
یـا چرا نام برده شـاعر شـعرهاى من نیسـت یا چیزى شـبیه همین حرف هـا» (همان: 29) 
موسـطه، خـود شـامل پنـج بخش اسـت؛ بخش نخسـت تعریفـى از «گوشـیه» مى دهد و 
مى گویـد: «گوشـیه یا گوشـه کـه گاهـى گوش درمان یـا گوش بهى نیـز خوانده مى شـود، 
شـعرى اسـت کـه بـر یـا در گـوش یـا در حلقـه یـا در حیـن گـوش درد یـا در بى پردگى 
یـا پـس از بریدگى آن در بى گوشـى نویسـند»(همان). بخش دوِم موسـطه، پیشـینه اى از 
گوشیه نویسـى در اختیـار  مـا مى گـذارد: «اگرچـه هیچ گوشـیه اى جز متـن حاضر که در 
قـرن چهـارده  هجـرى نوشـته شـده در دسـت نداریـم، محتمل اسـت گوشـیه هاى زیادى 
معـدوم شـده باشـد کـه دالیـل آن را نمى دانیم»(همـان). در بخـش سـوم، مراحـل گوش 
بـه صـورت تصویـرى، آورده شـده و در بخش چهـارم، توضیحاتى دربارة نـگارش مقدمه و 
مؤخـره بـر گوشـیه داده شده اسـت: «نـگارش مقدمـه و مؤخره بر گوشـیه، مرسـوم نبوده 
و آن چـه مقدمـه و یـا مؤخـره بـر گوشـیه وارد مى شـده، خود گوشـیۀ دیگرى بـوده، این 
بیـان در مـورد موسـطه ها جـاى تأملـى بیشـتر دارد»(همـان: 30) و آخریـن بخـش نیـز 
اختصـاص داده شـده بـه گوشـیۀ مؤلف کـه خود در موسـطه آورده که «شـاعر شـعرهاى 
عبـاس حبیبى بدرآبـادى نبـوده» اسـت. در نهایـت، ایـن موسـطه بـا دعـاى پیشـنهادى 
«رفـع گـوش درد» کـه در تصویـرى بـه شـکل گـوش نوشـته شده اسـت و «آمیـن»ى در 

انتهـاى آن بـه پایان مى رسـد. 
پـس از خوانـش چهـار اپیزود و یک موسـطۀ ایـن چنین، بهتـر مى توان جـان گرفتن 
یـک ژانـر تـازه در فضـاى شـعر امـروز را  ادراك کـرد؛ مجموعـه اى از شـعرهاى «گـوش 
دردى» شـاعرانـ  چـه در قـرون گذشـته و چه در قـرن چهارده هجرىـ  کـه یک «تذکرة 

گوشیه نویسـى» را شـکل داده اند.
بـا بـه پایان رسـیدن موسـطه، بخش نخسـت کتـاب، یعنى «گـوش درد قـرن چهارده 
 هجـرى» یـا همـان «تذکرة گوشیه نویسـى» نیز بـه پایان مى رسـد و بخش دوم بـا عنوان 
«گشـودن فضاى شـعر» آغاز مى شـود. شـاید از آن رو کـه در بخش نخسـت، «درد گوش» 
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یـا «درد بى گوشـى»، نـه بـا عمل جراحـى بهبود یافته و نـه با دعاى رفع گوش درد، شـاعر 
بـه فکر گشـودن فضایى دیگـر و «عزیمت» افتاده اسـت. 

در نخسـتین شـعر از بخـش دوم بـا نـام «چهـارده دقیقـه شـیپورزنى»، «فرمول هاى 
ابـدى» شـیپور عـزا مى زننـد و شـاعر به طنـز و از شـیپور خودش پاسـخ مى دهـد، گویى 
فضـاى زمانـه اسـت کـه در شـیپور دمیده مى شـود: «فرمول هـا ابدى انـد انگار و همیشـه 
جـواب/ شـیپور عـزا مى زننـد ایـن فرمول هـا / بـراى مـن گاهـى سـورئال شـو و بـه طنـز 
بـزن/ بى توجـه بـه سـرمقاله ها و مصاحبه هـا و از شـیپوِر خوِد مـن بزن/ مثِل همین شـعر 
کـه به تمامـى/ تألیـف و ترجمـۀ مـن و تـو و نویسـنده و خواننـده اسـت» (همـان: 40). 
همان گونـه کـه شـاعر نیـز اشـاره مى کنـد، خوانش این اثـر نیاز بـه حضور پویـاى خواننده 
دارد، بـه گونـه اى کـه گاه فراموش کنـد، در حـال خواندن شـعرى اسـت و ناگهـان خود را 

در فراینـد سـرایش گرفتـار ببیند.
پـس از ایـن «شـیپورزنى» دو سـویه، اولیـن نشـانۀ عزیمـت ظاهـر مى شـود و پس از 
آن، «منظومـۀ ضـد زبـان» و بعـد نشـانۀ دیگـرى از عزیمـت و پـس از آن، شـعر «نـام تو 
را جوانـه زدن گذاشـتیم» و بعـد، نشـانۀ سـوم عزیمـت و «شـعر هنـدى» و آخرین نشـانۀ 

عزیمـت کـه پایـان ایـن کتـاب و خاتمـۀ این ژانر اسـت.
در «منظومـۀ ضـد زبان»، «دیـو ضد زبان» ـ «شـرورترین دیو ایـران و بین النهرین»- 
کـه «بـر طریـق ضدهـا رفتـار مى کـرده» و «مالقات هایـى داشـته بـا بیـروِن قیدوبندها»، 
حـال آمـده و «دنگـش گرفتـه / سـاختارهاى سـرزمیِن مـادرى را بشـورد بریـزد تـوى 
خیابان هـا» و اگرچـه «مـا دچاریـم بـه بیمـارى تفسـیر/ مثل دچاریـم به خرده فروشـى و 
مسافرکشـى» تفسـیرى در کار نیسـت. «منظومـۀ ضد زبـان»، در حس برانگیزترین شـکل 
ممکـن، وضعیـت قرن چهارده  هجـرى را در جعرافیایى خاص، بـه خواننده منتقل مى کند. 
آینه هـا در برابـر خواننـده مى گیـرد و بى آن کـه روایـت کنـد، تصویرهـاى غیرقابل عرضـه 
را بـر پـردة ذهـن او منقـوش مى سـازد. «دیـو ضـد زبان» مـا را با زمـان و زمانه، با انسـان 
امـروز و بـا زخم هـاى ژرِف سـربازکرده مواجـه مى کنـد و «بـوى کهنگِى دودى که چشـم 
را مى سـوزاند / در پیونـِد نوشـتن بـا قربانى کـردن خـود در زندگى»(همـان: 58) را بـه 
مشـام مـى آورد و ایـن پرسـش ها را بـه ذهـن متبادر مى سـازد که آیـا «ضد زبـان» همان 
فضـاى جدیـدى اسـت که شـاعر قصـد عزیمـت بـه آن را دارد؟ آیـا «ضد زبـان» ـ که در 
هیئـت دهشـتناك دیـوى نمایـان شده اسـت ـ مى توانـد عرصـه را بازتر کند تـا نفس هاى 
حبس شـده بـاال بیاینـد؟ آیـا «ضد زبان» پاسـخى اسـت بـه ناکارآمـدى «زبـان»؟ و آیا به 
شـکل دیـو ظاهر شـدنش داللتـى دارد بـر این کـه گـوِش معتـاد خواننـده بـه نشـنیدن را 

مى ترسـاند؟ 
بـه هـر روى، «گـوش درد» بهبودنیافتـه در چهار «اپیـزود» و یک «موسـطه»، حتى با 
خوانـدن «تذکـرة گوشیه نویسـى» و «دعـاى رفـع گـوش درد»، نـه تنها درمان نمى شـود، 
بلکـه بـه زبـان نیز سـرایت مى کنـد: «در تداخـل پاره گِى گوش با سـنگینِى زبـان و پارگِى 
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زبـان بـا سـنگینِى حلقـه...» (همـان:16) و عاقبـت گـوش نارسـا به نارسـا شـدن قلب نیز 
منجـر مى شـود: «ببخشـید از آزار تپـش قلـب یـا قلـب بى تپـش/ از زنـگ مـدام گـوش» 
(همـان:26) بـه نظـر مى رسـد کـه زنـگ مـدام گـوش، نشـنیدن و ایـن سـنگینى زبان و 
نارسـایى قلـب، عرصـه را چنـان بـر شـاعر تنـگ کـرده که بـه فکر گشـودن فضایـى تازه 
 افتاده اسـت، امـا چـه حاصـل کـه «عاقبـت ضـد زبـان خـودش نقـش مـرده را بایـد ایفـا 
کنـد در ایـن نوشـتار» (همـان: 58)؛ پـس در امتـداد ایـن ژانر، در شـعر «نام تـو را جوانه 
زدن گذاشـتیم»، شـاعر بـه عزیمـت خـود نیز مشـکوك مى شـود: «مـن انگار تمـام عصر 
یخ بنـدان زیـر همیـن تپه هـا در امـن/ پـاى چیـزى نگفتـن بایسـتم مثـل نئاندرتال هـا» 
(همـان:63) و سرنوشـتى نئاندرتالـى  بـراى خـود یـا بـراى فضاى شـعر متصـور مى گردد: 
«بزرگى چشـم هاى غم زده در شـعر- سرنوشـت هاى نئاندرتالى» (همان: 64)؛ سرنوشـتى 
کـه در جایـى گریبـان دیـو ضد زبان را نیـز گرفته اسـت: «نه حرف مى زند، نه مى گوشـد، 

دیـو ضـد زبـان/ مثـل نئاندرتالى که تصمیـم گرفته نباشـد» (همـان: 44)
در «شـعر هنـدى» پیـش  از  آن کـه وضعیـت «عزیمت» شـاعر مشـخص گردد، شـاعر 
بـه مثابـۀ  «قهرمـان بیهودگى هـا و خاطره هـا» ظاهـر مى شـود: «صـدف تهـى و خمیـدة 
صـداى صفـر/ و شـاعر بـه مثابـۀ قهرمـان بیهودگى هـا و خاطره هـا / زبـان در گشـودگى 
دورشـونده در ریـزش / از گوشـى بـه گوشـى دیگـر/ صفرآن چـه گفتـه انجـام و آن چه در 
انجام گفتـه» (همـان:70) بـه نظـر مى رسـد کـه آن گشـودگى و گشایشـى کـه شـاعر بـه 
دنبـال آن بـود، اینک «دورشـونده» به چشـم مى آیـد: «و صد جهان لفظ کاپـوت باال داده 
گـم در نظـم سیسـتم کامـل» (همـان: 72) و مـا همچنان مشـغول «لوله کشـى و تعمیر 
دسـت شـویى وقتـى مخـزن امـروز نیسـت مثـل دیـروز» (همـان: 73)؛ حـال کـه شـاید 
وقـت عزیمـت فـرا رسـیده اسـت، این پرسـش پیش مى آیـد که ایـن عزیمت از کجـا و به 
کجـا اسـت؟ «عزیمـت سـکوت در برابر سـکوت اسـت:/ من سـکوت مى کنم پس هسـتم/ 
عجـب شـهودى!» (همـان: 69) آیـا ایـن عزیمتـى از سـکوت اسـت یـا به سـکوت؟ وقتى 
«عزیمـت ورم کـرده تـوى تاریکـى»، وقتى که «انگار سـکوت نخورده بـه دردى»، وقتى که 
«سـکوت شـده درى ورى»، وقتى کـه «سـکوت ...حـق مشـترى» و از آن فراتـر «سـکوت 
خاصیـت مشـترى» اسـت: «گاهـى عزیمـت از عزیمـت خوشـش نمى آیـد کـه مى آیـد و 
نشـانى مى دهـد/ روى دسـتمال کاغـذى:/ مسـمومى از خـودت/ تـا صبـح وقـت دارى که 
لـذت ببـرى از خلـط و خفقـان» (همـان: 68) و آیـا این عزیمت اختیارى اسـت یا از سـر 
اجبـار؟ و چـه مى شـود که شـاعر به فکـر رهاکـردن «عزیمـت پیشـاتمدنى» مى افتد و به 
«عزیمتـى حداقـل» بسـنده مى کنـد؟ ایـن آخریـن نشـانۀ عزیمـت اسـت و شـاید آخرین 
نشـانۀ عزیمـت، در حقیقـت نشـانه اى باشـد بـراى رهاکـردن عزیمـت، وقتى که سـکوت 
بـا شـلوغى بچه هـا شکسـته شده اسـت، کاغذهـاى دست نوشـتۀ شـاعر در معـرض خطـر 
پاره شـدن قـرار گرفته انـد و اسـناد مناقصـۀ فـردا هنـوز آمـاده نشـده اند و از سـوى دیگـر 
«بچـه هـا دوسـت دارنـد عصـرى بروند پـارك آب وآتـش»؛ شـاعر تصمیم مى گیـرد گم و 
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گـور شـود «مثـل نئاندرتالى کـه تصمیم گرفتـه نباشـد»، عزیمتى حتى حداقل تـر: «بیا و 
یـک مدتـى خـودت را گـم و گور کن/ عزیمـِت حداقل درـ  گرمـِى روِز تعطیلـ  » (همان: 
75) و در همیـن نقطـه از عزیمـت اسـت کـه خوانـش ایـن ژانـر، فـرم ـ محتوا، بـه پایان 
مى رسـد؛ ژانـرى کـه تفکیک ناپذیـرى و درهم تنیدگـى فـرم و محتـوا در آن، به گونـه اى 
اسـت کـه گویـى فـرِم اثر ادامـۀ محتوا اسـت و درك فـرم بـدون درك محتـوا و برعکس، 

درك محتـوا بـدون درك فـرم ممکن نیسـت.
بـه اعتقـاد رضـا براهنـى «در همـۀ هنرهـاى ادبـى، به ویـژه شـعر، «گفتـن» بایـد از 
آنچـه توسـط «گفتن» «گفته» مى شـود، تفکیک ناپذیر باشـد، یعنى شـعرى که به آسـانى 
قابل تجزیـه بـه مفهـوم و معنـا و احسـاس در یک سـو و زبان و شـگردهاى زبانى از سـوى 
دیگـر باشـد، از حـوزة انتفاعـى شـعر خـارج مى شـود و به سـوى چیـزى کـه نهایتـاً غیـر 
شـعر خواهـد بـود، متمایـل مى شـود و حتـى نهایتـاً از شـعر بـه سـوى غیـر شـعر سـیر 
مى کنـد» (براهنـى،1387،ص. 18). گویـى کـه خوانندة اثـر در رویارویى بـا چنین ژانرى، 
درحـال نزدیک شـدن بـه ذات شـعر و لمـس لذت بخـش آن اسـت، گویـى کـه شـعر در 
ناخـود آگاه زبـان، رهایـى خالقانـه اى را تجربـه مى کنـد کـه منجـر بـه هنجارگریزى هـاى 
نحـوى، بلند شـدن و بریده بریده شـدن سـطرها، سـکوت ها و غیاب هـا در شـعر مى شـود، 
همچـون یـک کولـى کـه بـه ضرباهنـگ درونـى خـود پایکوبـى مى کنـد. توصیـف جـاى 
خـود را بـه سـاختارها یـا ضدسـاختارهایى مى دهـد کـه به صـورت محض، حاصـل زایایى 
خـود زبـان هسـتند؛ زبـان به خـارج از خـود ارجـاع نمى دهـد و ارجاعى به خود مى شـود 
و دال هـاى زبانـى، دیگـر مدلـول را بـه ذهـن نمى آورنـد. در چنیـن وضعیتـى اسـت کـه 
خواننـده، زبانـى گنـگ را در برابـر خـود مى بینـد و معنایـى که بـه حالت تعلیـق درآمده  
و از سـاحت خواننـده مى گریـزد، پشـت حائـل زبـان و خـارج از دیـدرس خواننـده قـرار 
مى گیـرد. «زبـان شـعر هرگـز بـه دنبـال آفریدن معنـى نیسـت، توهمات معنى شـناختى، 
در ذات شـعر اسـت، ولى در ترکیب مکانیسـم هاى بیان از طریق شکسـتن مکانیسـم هاى 
اعتیـادى آن اسـت» (براهنـى 1374، ص. 190). بنابرایـن، خواننـده در رویارویـى با ذات 
زبـان، بـه ایـن نکتـه پـى مى بـرد کـه «چیـزى وجـود دارد کـه مى تـوان آن را بـه تصویر 
درآورد، ولـى نـه مى تـوان آن را دیـد، و نـه آن را مرئـى (قابـل دیـدن) سـاخت» (لیوتـار، 
1387، ص. 193). معنـا بـه دسـت نمى آیـد، امـا امـر غیرقابل عرضـه را بـه تصـور در 
مـى آورد، وضعیتـى کـه خواننـده را بـا وجود گریزپـا بودن معنا تا انتهاى شـعر مى کشـاند 
و از طریـق خاصیـت حس برانگیـزى شـعر، بـه خوانش هـاى مکـرر ترغیب مى کنـد. لیوتار 
بـه خوبـى این احسـاس را کـه «احسـاس واال»29 مى نامـدش، تعریف مى کند: «احساسـى 
کـه در تلفیـق واقعـى لـذت و الـم نهفتـه اسـت: یعنـى ایـن لـذت کـه عقـل بایـد فراتـر 
و برتـر از تمـام عرصه هـا باشـد؛ و ایـن الـم کـه تخیـل یـا حس پذیـرى نبایـد معـادل 
مفهـوم باشـد» (همـان: 19). براهنـى نیـز در مقالـۀ نظـرى خـود «چـرا مـن دیگر شـاعر 
نیمایـى نیسـتم؟» بـه ایـن حس برانگیزى اشـاره مى کنـد و مى نویسـد: «شـعر بزرگ ترین 
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اتفاقـى اسـت کـه بـراى زبـان مى افتـد؛ یعنـى زبـان، بـه عنـوان زبـان بـراى زبـان مطرح 
مى شـود: وقتـى کـه ذهـن زبان از ارجـاع به بیـرون و از تکـرار و تقلید بیـرون، از ابژه قرار 
دادن چیزهـاى دیگـر، دسـت بکشـد و صرفـاً بـه بیـان مکانیسـم هایى بپردازد کـه حافظۀ 
زبـان انـگار از آن هـا پـاك شـده اسـت. در این جـا زبـان چندشـکلى مى شـود، چندزبانـى 
مى شـود. یـک شـعر را یـک شـاعر نمى گویـد، بلکـه شـاعرها مى گوینـد، و زبان مى شـود 
منبـع و ریشـۀ لذت»(براهنـى، 1374، ص. 190).  بـه همیـن دلیـل اسـت کـه نویسـندة 
پسـت مدرن، تمایـل دارد بـا وارد کـردن خواننـده در فرآینـد تصنیـف، ایـن فرصـت را 
بـراى او فراهـم کند کـه در روند «سـاختن»(نه توصیف کـردن) و «عرضه هـاى جدید»(نه 
محاکات کـردن) درگیـر شـود، چراکـه در چنیـن خوانشـى «خواننـده همچـون بازیگـرى 
آزاد و در جایگاهـى برابـر بـا «خالـق» متـن، به عنـوان همبـازى مؤلف، وارد بـازى با متن 
و بـر سـاختن معنـاى آن مى شـود»30 (پاینـده،:1390، ص. 178). بـه نظـر مى رسـد کـه 
عبـارت «بـه اهتمـام عبـاس حبیبى بدرآبـادى» در جاى نام شـاعِر اثر بـر روى جلد کتاب 
گـوش درد قـرن چهارده هجـرى، نیـز جایـگاه مؤلـف را به عنـوان مرکـز اقتـدارى که قصد 
دارد، حقایقـى مطلـق را روایـت کنـد، بـه جایـگاه فـردى ناباور بـه وجود حقیقـت مطلق، 
تغییـر داده اسـت: «مثـل همین شـعر کـه به تمامى تألیـف و ترجمۀ من و تو و نویسـنده و 
خواننـده اسـت» (حبیبى بدرآبادى،1391، ص. 40) درحقیقت، نویسـنده، شـاعر یا عباس 
حبیبى بدرآبـادى نیسـت، بلکـه زبـان اسـت که به سـخن درآمده تا بـا عرضۀ بازیگوشـانۀ 

نشـانه ها، خواننـده را نیـز بـه بـازى چالش برانگیـز خـود فـرا خواند. 
در کالم کوتـاه، مى تـوان این گونـه اسـتدالل کرد که فـرم ـ محتواى «گـوش درد قرن 
چهـارده  هجـرى» یـک ژانر اجرایى اسـت کـه رخدادهـاى اجتماعى و معضـالت فرهنگى 
زمانـه را بـه صـورت محتوایـى پسـت مدرن بـه اجـرا در آورده اسـت؛ محتوایـى برآشـوبنده 
کـه فـرم را نیـز بـه آشـوب کشـیده و متنـى «سرخوشـى بخش» آفریده اسـت: «متنـى 
کـه نوعـى فقـدان بـه بـاور مـى آورد، متنـى کـه ناراحـت مى کنـد (شـاید تـا حـد نوعـى 
مـالل)، پنداشـت هاى تاریخـى، فرهنگـى و روانـى خواننده، همبسـتگى سـالیق، ارزش ها 
و خاطـرات او را بـر مى آشـوبد و رابطـۀ او بـا زبـان را به بحران مى کشـد» (بـارت، 1383، 

ص. 33).

نتیجه گیرى  
بنـا بـر تحلیـل متـن گـوش درد قـرن چهـارده  هجـرى در ایـن پژوهـش، مى تـوان نتیجه 
گرفـت کـه عبـاس حبیبى بدرآبـادى، بـا ایجـاد یـک ژانر ادبـِى اجرایـى اقدام به گشـودن 
محتوایـى  بیـان  بـراى  اثـر  فـرم  درآوردن  به خدمـت  طریـق  از  و  نمـوده  شـعر  فضـاى 
پسـت مدرن و در عیـن حـال، مرتبـط بـا فرهنـگ سـرزمین خـود، به خوبـى از عهـدة آن 
برآمده اسـت؛ فـرم ـ محتـواى تفکیک ناپذیـرى کـه گفتمان هـاى متعـدد، ایدئولوژى هـاى 
قدرتمنـد، شـکاف ها و غیاب هـا، فقدان هـا و گسسـت ها، در آن از طریـق «زبـان» به گفتار 
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آمده انـد، یـا بـه کالم دقیق تـر، به واسـطۀ «ضـد زبان» بـه رفتار آمـده و اجـرا گردیده اند. 
مى تـوان این گونـه گفـت کـه گـوش درد قـرن چهـارده  هجـرى، از یک سـو در نهایـت 
معناگریـزى ، معانـى غیرقابل عرضـه را در ذهـن بـه تصـور در مـى آورد، در عیـن بى نظمى، 
کمـال  گسسـتگى،  کمـال  در  و  مى کنـد  ایجـاد  خـود  درون  در  را  خلل ناپذیـر  نظمـى 
یـک پیوسـتگِى گسسـت ناپذیر را ارائـه مى دهـد و از سـوى  دیگـر، بـه واسـطۀ خاصیـت 
«حس برانگیـزى» خـود، خواننـده را حتـى در وضعیـت تعلیـق معنـا، از طریـق نشـانه ها 
درگیـر مى کنـد و بـا احتـرام بـه آزادى خواننـده، بـه جاى تحمیـل صورت مطلـق واقعیت 
از طریـق متـن، او را نیز در نوشـتار خالق سـهیم مى سـازد تا شـاعر بعدى، خود او باشـد. 
بـه نظـر مى رسـد کـه عبـاس حبیبى بدرآبادى در ایـن اثر، با گسسـتن بندهـاى «دیو 
ضـد زبـان» و شـورش علیـه ارتجـاع ادبـى و حتـى پـا را فراتـر گذاشـتن از «شـعر زبان» 

بـودن، «ضـد» را نیـز در خـود تجربه کرده اسـت.
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 گفتماِن آشوب در نظام بى گوشى

1. Postmodernism

2. Terry Eagleton

3. Modernism

4. Jean Baudrillard

5. Hyper-reality

6. Simulation

7. The Consumer Society

8. Paul Michel Foucault

9. Discourse

10. Jean-Francois Lyotard

11. Condition

12. The Postmodern Condition

13. Meta -narrative

14. Hegel

15. Marxism

16. Jacques Derrida

17. Deconstruction

18. Postmodern Literature

19. Maximalism

20. Ihab Hassan

21. Vincent Willem van Gogh

22. Don Quixote

23. Mark Rothko

24. Neanderthal

25. kwaidan

26. Masaki Kobayashi

27. Hoichi

28. Schizophrenic

29. Sublime Sentiment
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