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●صاحبامتیاز: حوزه ی هنری
●مدیرمسؤول: محسن مؤمنی شریف

●سردبیر:علی رضا قزوه
●دبیرتحریریه:محّمدجواد آسمان

●شـــورایعلمـــی: ســـعید بیابانکـــی، موســـی بیـــدج، محّمدحســـین جعفریـــان، 
ـــی  ـــن کریم ـــی، محس ـــم کاظم ـــفیعی، محّمدکاظ ـــال ش ـــبی، کم ـــی کس ـــود حبیب محم

راهجـــردی، مهـــدی مظّفـــری ســـاوجی، یوســـف علی میرشـــّکاک، فاضـــل نظـــری
●دیگـــریاراناینشـــماره: محّمـــد برزگر، محّمدســـرور رجایی، صالح ســـّجادی، 

وحید طلعـــت، نقی عّباس، رســـتم عجمـــی، عزیز مهدی
●طّراحنامواره: فرزاد ادیبی

●صفحهآراوطّراحجلد: علی رضا رضایی
●عّکاسسرفصلها: عزیز مهدی

ــات  ــتاد نجـ ــای حافـــظ و اسـ ــن خیابان هـ ــمّیه، بیـ ــان سـ ــران، خیابـ ــانی: تهـ ●نشـ
ــز  ــت مرکـ ــّوم، مدیریـ ــه ی سـ ــزی، طبقـ ــاختمان مرکـ ــری، سـ ــوزه ی هنـ ــی، حـ الّلهـ

ــعر  ــی شـ ــه ی تخّصصـ ــر مجّلـ ــی، دفتـ ــای ادبـ آفرینش هـ
www.poesiemag.ir :پایگاهاینترنتی●

●مطالب درج شده در        لزومًا منطبق بر آرای مسؤوالن و گردانندگان این مجّله نیست.
●مسؤولیت حقوقی و محتوایی مندرجات          بر عهده ی نویسنده ی هر مطلب است.

●هر گونه استفاده از مطالب          با ذکر منبع، آزاد است.
●دریافت مطالب ارسالی شما، صرفًا از طریق پایگاه اینترنتی         امکان پذیر است.
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●شرکتانتشاراتسورهیمهروابستهبهحوزهیهنریمنتشرمیکند:
◦ فصلنامهیشعر: مجلّه ی تخّصصی شعر

◦فصلنامهیشیراز: مجلّه ی تخّصصی هنر و ادبیات به زبان عربی
◦فصلنامهیادبیاتداستانی: مجلّه ی تخّصصی داستان
◦فصلنامهیمقامموسیقی: مجلّه ی تخّصصی موسیقی

◦فصلنامهیسینما: مجلّه ی تخّصصی سینما
◦فصلنامهیصحنه: مجلّه ی تخّصصی هنرهای نمایشی

◦فصلنامهیبیناب: مجلّه ی تخّصصی اندیشه و نقد هنر دینی
◦ماهنامهیهنرهایتجّسمی: مجلّه ی تخّصصی هنرهای تجّسمی

◦ماهنامهیسوره: مجلّه ی فرهنگی و تحلیلی

◊اموراشتراکوارسالتلفنی: تلفن؛ 66469948، نمابر؛ 66469951
◊دفترمرکزیفروشوپخش: تلفن ها؛ 5 ـ 66460993

◊روابطعمومیانتشاراتسورهیمهر: تلفن؛ 66409738، نمابر؛ 66404663
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اّوِلدفتر
●آستانه/ابوالحسنعلّیبنعثمانُهجویری/8

     ◊ شعر، سخنی ست نیکوی آن نیکو ُبَود و زشِت آن زشت!
●بشنوازنی/علیرضاقزوه/10

      ◊ خون نمی خوابد
●شعریازحسینمنزوی/14

●شعریازمرتضیامیریاسفندقه/15

گپ
●گفتوگوباعلیمعّلمدامغانی/محمودحبیبیکسبی/20

     ◊ بی نمک نیست اگر شوِر صراحت دارم
●گفتوگوبایوسفعلیمیرشّکاک]بخشپایانی[/حسنصنوبری/34

      ◊ ما به زبونِی زبان رسیده ایم 
●گفتوگوباُگلرخسارصفی]شاعرتاجیک[/محّمدجوادآسمان/54

     ◊ مادِر مّلِت تاجیک

سنجه
●نگاهیبه»شببهشیشهمیزنِد«مهدیمظّفریساوجی/مصطفیعلیپور/ 90

     ◊ رستگاری در ثبت لحظه های زندگی
●نگاهیبهدومجموعهشعرازایرجصفشکن/پرویزحسینی/96

     ◊ صبح هیاهو در قاب برهنه
●نگاهیبه»سیبستاِن«احمدرضاقدیریان/رضابردستانی/100

     ◊ سیبستانی سرشار از سیب!
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لوح
●سّیدعلیصالحی/118

     ◊ صّفارزاده؛ طاهره ی تکّلم باران ها 
●دکترغالمرضاکافی/128

     ◊ موسیقی کناری در »فراغزل«
●سعیدیوسفنیا/146

     ◊ معنای تفّکر شاعرانه
●دکترزهراپارساپور/160

     ◊ تمایز زبان شعر و نثر بر اساس نشانه شناسی 
●دکتررستموّهابنیا/176

     ◊ شعر تاجیک، شعور تاجیک است
●دکترآّنابرزینا/196

     ◊ درباره ی »لسیا اوکراینکا«؛ بزرگ ترین شاعر معاصر اوکراین
●دکترسوسنشریعتی/212

     ◊ شعر؛ ترکیبی از تخّیل، امنّیت و مالل
●رؤیاجّدی،سّجادتال،سعیدنریمانی/216

     ◊ ادبیات و آرمان شعر مشروطه
●طاهرهمیرزایی/232

     ◊ زیبایی شناسی شعر نیمایی بر اساس تقابل های دوگانه با شعر قدیم
●علیصّیادانی،مهدیشادمان/246

     ◊ از قیصر امین پور تا عبدالمعطی الحجازی

دستخط
●شعرهاییازمحّمدجوادمحّبت/266

●شعرهاییازکامبیزتشّیعی/270
●شعرهاییازمجیدزمانیاصل/274

●شعرهاییازرستمعجمی/284

5



6
شماره ی 72
     آبان 93



7



8
شماره ی 72
     آبان 93

بر  نیز جمله ی احکام شریعت،  و  از بصر.  آمد  ... سمع، فاضل تر 
آمدند،  الله علیهم( که  انبیاء )صلوات  نیز  و   ... سمع مبنی ست. 
آن گاه  بگرویدند.  پس  بودند  مستمع  که  آنان  تا  بگفتند  نخست 
معجزه بنمودند و اندر دید معجزه تأکید آن هم بر سمع بود. ... 
بدان که سماع را اندر طبایع، حکم های مختلف است؛ همچنان 
که ارادت اندر دل ها مختلف است. و ستم باشد که کسی مر آن را 
بر یک حکم قطع کند. و جمله ی مستمعان، بر دو گونه اند؛ یکی 
... موّحدان، در شعِر  آن که صوت.  و دیگر  آن که معنی شنوند، 
شاعر نظر کردند؛ آفریننده ی طبِع ورا دیدند و زداینده ی خاطرش 

را. و اندر آن، اعتباِر فعل را بر فاعل دلیل کردند.
الله  )صّلی  پیغامبر  و  است.  مباح  شعر،  شنیدن  جمله،  در   ...
علیه ]و آله[ و سّلم( شنیده است. و صحابه )رضوان الله علیهم( 
گفته اند و شنیده. قال الّنبّی )علیه ]و آله[ الّسالم(: »إّن ِمَن الّشعِر 
ُة الُمؤمن. ِمن حیُث وَجَدها َفهو أحقُّ بها«.  َلِحکَمٌة؛ والِحکَمُة ضالَّ
ضاّله ی  حکمت  و  باشد،  حکمت  حق  به  که  شعری ست  شعر،  از 

مؤمن ُبود که از وی غایب است. آن که بیابد، بدان اولی تر باشد. 
قوُل  العرب،  قاَلتها  کلمٍة  »أصدُق  الّسالم(:  آله[  ]و  )علیه  قوله  و 
لبید  قول  گفته اند،  عرب  که  کلمه ای  موجزترین  و  راست  لبیٍد«. 
قال  است«؛  باطل  همه  است،  خداوند  جز  »هرچه  که:  است 

القائل:
»أال ُکلُّ شیٍء ما َخال اللَه باطٌل

و ُکلُّ نعیٍم المحالَة زاِئُل«
قال:  إّنه  علیهما(  الله  )رحمة  إبیه  َعن  َرید  الشُّ بن  َعمرو  َروی  َو 
إسَتنَشدنی رسوُل اللِه )صّلی الله علیه ]و آله[ و سّلم(: »َهل َتروی 
ما  ُکلَّ قافیٍة؛  مائَة  َفأنَشدُته  شیئًا؟«  الّصلت  أبی  بن  ُامّیَة  شعر  ِمن 
مررُت علی بیٍت قال: »ِهیِه«. َفقال رسول الله )صّلی الله علیه ]و 

شعر، سخنی ست

نیکوِی آن نیکو بُود و زشِت آن زشت!

ابوالحسن علی بن عثامن ُهجویری
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آله[ و سّلم(: »کاَد أن َیسِلَم فی شعره«. 
بیت  صد  »بلی«.  گفتم:  الّصلت؟«  ابی  بن  امّیة  اشعار  از  کنی  روایت  »هیچ 
روایت کردم. و اندر آخِر هر بیتی که گفتمی، می گفتی: »ِهیِه«؛ یعنی دیگر 

بگوی. 
... و مردمان را اندر این غلط ها افتاده است؛ گروهی گفته اند که: »شنیدن 
جمله ی اشعار، حرام است«، و روز و شب غیبِت مسلمانان می گویند. و گروهی 
جمله ی آن را حالل دارند، و روز و شب غزل و صفت زلف جانان بشنوند، و اندر 

این بر یکدیگر ُحَجج آرند. و مراد من اثبات آن نیست.
اّما مشایخ متصّوفه )رضی الله عنهم( را اندر این طریق، حّجت آن است که 
از پیغمبر )علیه ]و آله[ الّسالم( پرسیدند از شعر. وی گفت )صّلی الله علیه 
]و آله[(: »کالٌم َحَسُنه َحَسن، و قبیُحه قبیٌح«. سخنی ست، نیکوِی آن نیکو 
ُبود و زشِت آن زشت. یعنی هرچه شنیدن آن حرام است ـ چون غیبت و ُبهتان 
و فواحش و ذّم کسی و کلمه ی کفر ـ به نظم و نثر، همه حرام باشد. و هرچه 
شنیدن آن به نثر حالل است ـ چون حکمت و مواعظ و استدالل اندر آیات 

خداوند و نظر اندر شواهد حق ـ به نظم هم حالل باشد.
و در جمله، همچنان که نظر اندر جمالی که محّل آفت ُبود و بسودِن آن محظور 
حرام، شنیدن صفت آن بدان وجه حرام ُبود. و آن که این را مطلق حالل گوید، 
نظر و بسودن را حالل باید داشت؛ آن گاه آن زندقه باشد. و آن که گوید: »من 
آنچه  از  آن می طلبم؛  و  و خال، حق می شنوم  زلف  و  و خّد  و رخ  اندر چشم 
چشم و گوش، محّل و منبِع علم اند«، واجب کند که این با دیگری می گوید: 
»من می ببساوم مر آن شخص را که آن یکی شنیدن صفت آن می َروادارد« و 
تی اولی تر نباشد مر  تی از حاسَّ گوید که: »اندر آن، حق می طلبم«؛ که حاسَّ
ادراِک معنی را. آن گاه کّلیِت شریعت، باطل شود؛ قوله )علیه ]و آله[ الّسالم(: 
»الَعیناِن َتزنیان«، حکِم این برخیزد، و ماللت، از بسودن نامحرمان، منقطع 

شود، و حدود شرعی، ساقط گردد. و این ضاللت ُبود. 

●منبع:
از بخش  )برگرفته  المحجوب  بن عثمان؛ کشف  ابوالحسن علی  ـ ُهجویری، 
چاپ  سروش؛  عابدی؛  محمود  دکتر  تصحیح  571(؛  ـ   610 صص  سماع؛ 

دوم؛ 1384؛ تهران. 
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که  می دانند  هستند،  آشنا  فارسی  ادبیات  تاریخ  با  که  آنانی 
خراسانی         سبک  آغازین  دوران  همان  از  شیعی،  شعر  نمونه های 
ـ یعنی از ابتدای تاریخ شعر فارسی ـ قابل ره گیری و ردگیری ست. 
منظورمان  خاص،  طور  به  شیعی«،  »شعر  می گوییم  وقتی 
باز،  و  شده اند.  سروده  آل الله  منقبت  و  مدح  در  که  اشعاری ست 
علوی،  رده های  در  اشعار،  قبیل  این  عمده ی  اخص،  شکل  به 

عاشورایی و مهدوی جای می گیرند. 
در نزد شرق شناسانی که از بیرون از گود به ماجرا می نگرند، شاید 
این گمان به صالح نزدیک تر به نظر برسد که حجم وسیعی از شعر 
شیعی، باید بر محاّجه ی غدیر در برابر سقیفه استوار بوده باشد؛ 
محاسبه ای غلط که بر پایه ی دکترین »اختالف بیفکن و حکومت 
کن« شکل گرفته است. حقیقت آن است که در نگاهی اجمالی 
به دامنه ی شعر شیعی در دامان شعر فارسی، آنچه که وجه غالب 
می توان  الاقل  عاشورایی ست.  ابیات  کم  دست  یا  اشعار  دارد،  را 
این گونه اّدعا کرد که قّله های به یادماندنی و تأثیرگذار اشعار شیعی 
فارسی، یعنی آنچه که از دورها هم ُشکوه و پرهیبش در منظره ی 
شعر شیعی فارسی هویداست، فرازها و اهتزازهایی ست که ناظر 
بر واقعه ی کربال بوده یا پیوندی معنایی و غیرمستقیم با منویات 
عاشورا دارد؛ چیزی که از همان قرون نخستین و از شعر کسایی 

مروزی به این سو خود را به رخ کشیده است.
باز اگر بخواهیم اندکی از حقیقت ماجرا فاصله بگیریم و تحلیلی 
برون دینی از چرایی این ماجرا ارائه دهیم، ساده ترین تلّقی، این 
می تواند باشد که غلبه ی وجه دراماتیک یا تراژیک این فاجعه در 
میان دیگر نقاط عطف تاریخ اسالم، حادثه ی عاشورا را تا این حد 
مناسب منبر شعر، یا مساعد تأثیرگذاری و ماندگاری در حافظه ی 

ادب فارسی کرده است. باور من بشخصه اّما چیز دیگری ست...

علی رضا قزوه
aghazveh@gmail.com

خون منی خوابد
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به گمان من، اگر شاعران حق جو و حق گوی فارسی سرا در طول تاریخ شعر 
فارسی تا این مایه به ذکر مصائب نینوا متمایل بوده اند، بی شک تنها از آن 
محوری  جایگاهی  از  اسالم  تاریخ  سیر  میان  در  واقعه  این  خود  که  روست 
برخوردار بوده است. حق هم همین است که حادثه ی عاشورا را ستون فقرات 

لّب  که  بگذاریم  صّحه  باور  این  بر  اگر  بدانیم؛  اسالمی  تفّکر  جریان 
لباب و اّس اساس اسالم هم همین حق طلبی و اعتراض به ستم 

ظلمه، و تأکید بر آزادگی توحیدی در برابر کرنش ذلیالنه 
پیش پای خودخدابیناِن ماسوایی ست. 

خمیرمایه های  کربال،  داستان  در  که  است  درست 
فراتاریخی،  اندیشه های  چون  مناسبی  هنری 

فرازمانی،  هم ذات پنداری  مساعد  پرسناژهای 
روایی،  گره گشایی های  و  گره افکنی ها 
ترکیب  رمانس،  گدازهای  و  سوز  و  عواطف 
فضاهای اپیک و تراژیک و...  کم نیست، اّما 
داغ  بازتاب  و  حلول  اگر  ساده انگاری ست 
منظومه های  و  اشعار  در  کربالیی  خَرد  و 
محدود  حدود  همین  به  تنها  را  فارسی 

بپنداریم. 
دالیل  که  نیست  منصفانه  من،  گمان  به 

را  فارسی  شعر  در  عاشورا  ُپررنگ  حضور 
کربال  واقعه ی  خود  برجستگی  دالیل  از 

کربال  گستره ی  فراخی  رمز  اگر  بدانیم.  منفک 
همه ی  بودن  عاشورا  راز  و  سرزمین ها  همه ی  تا 

زمان ها در حق طلبی ذات عاشوراست، بی راه نیست 
عاشورایی  شعر  قّله های  و  رگه ها  ظهور  تاریخچه ی  اگر 

و  اعتراض  تاریخچه ی  همان  را،  فارسی  شعر  رشته کوه  در 
ستم ستیزی در این شعر بدانیم. 

شعر عاشورایی فارسی، چه در منظومه های بلندباال و ماندگاری که بتمامه 
تصویرگر اندیشه ی حسینی و داغ و درد عاشورا هستند و چه در تک بیت ها 
حسابش  حرف  همواره  مستقل،  شعرهای  خالل  در  اشاره وار  گریزهای  و 
بوده است. و مگر می توان جفاکارانه، خویشکاری  حق جویی و ظلم ستیزی 
بر  انگشت گذاردن  و  تحریک احساسات صرف  به  را  فارسی  شعر عاشورایی 
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عواطف گذرای مخاطبان تقلیل داد و منحصر کرد؟ 
شعر عاشورایی فارسی، با مختصاتی که تاکنون از آن ترسیم کردم، اگر یک 
و گذشته گرا  بودن  آینده نگر  بی تردید  آن  باشد،  ویژگی شاخص دیگر داشته 
را  فارسی  عاشورایی  شعر  افق  که  است  نکته  همین  درست  است.  نبودنش 
گفته اند  قدیم  از  می دهد.  پیوند  موعود  ظهور  و  فرج  انتظار  مفهوم  با 
قلب  در  همیشه  و  هنوز  تا  کربال  خون  و  نمی خوابد«  »خون  که 
تپنده ی شعر ما نخوابیده و نخواهد خوابید. آری، تجربه ی 
داده  نشان  فارسی  شعر  درازدامن  تاریخ  گران سنگ 
است که ظرفیت تمام نشدنی شعر عاشورایی، امروز 
ُپرتپش ترین  و  جاری ترین  هم چنان  هم  فرداها  و 
این  اّما  بود.  خواهد  فارسی  شعِر  رِگ  خوِن 
به  مّتصل  بی پایاِن  رود  و  جوشان  چشمه ی 
خونی  این  وحیانی،  توحید  خروشان  دریای 
عصبّیت  و  تعّصب  خون  نمی آید،  بند  که 
نیست، خوِن  انتقام  و  واأَسفا  نیست؛ خون 
نیست.  محض  خودخورِی  و  خوداّتهامی 
ریخته شده ی  زمین  بر  خون های  جریان 
جسم  در  که  هم چنان  عاشورا،  َدِم  و  کربال 
دارد،  حیات بخش  جریانی  اسالم  روح  و 
رمق  و  نگه داشته  پا  سر  نیز  را  فارسی  شعر 
می بخشد. افق کربال ظهور و فرج است و افق 

شعر عاشورایی، پیوستن به شعر انتظار. 
دقیقًا  و  است  آینده نگر  شعری  ما  عاشورایی  شعر 
کرده  پویش بخش  و  پوینده  را  آن  خصیصه  همین 
و  نوحه  و  دریغ  در  بود  قرار  اگر  ما  عاشورایی  است. شعر 
سوک و خودخوری و خودزنی و قمه و قیمه خالصه شود، قطعًا 
قرن ها پیش از این خون مردگی به بار می آورد. آن بزرگ مرد، گفت: 
»أنا قتیل العبرات« و شعر عاشورایی، به جای عبرات، بیشتر شعر عبرت 
بود؛ که جاری ماند و جریان بخشید و نَفس شعر فارسی را محّرم به محّرم و 
اربعین به اربعین و حّتی عرفه به عرفه تازه کرد و نه تنها از مرزها و سده ها، که 

از مناسبت های تقویم هم فراتر رفت.
خون نمی خوابد؛ آری... اّما خونی که از عاشورا در رگ شعر فارسی جاری شد 
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و نخوابید، بصیرت عاشوراییان المکان و الزمان و تحلیل پای حق ایستادن و 
تمرین رجحان شیرینی شهادت بر تلخی صبر بر ستم را در خود داشت که 

نخوابید و نخواباند و افیون نشد.
از محتشم و عّمان و خیل دیگر پیرغالمان شعر عاشورایی فارسی که بگذریم 
روز  به  روز  فارسی  عاشورایی  شعر  بگذرانیم،  نظر  از  که  را  تازه تر  سال های  و 
و  معیار  اگر  که  و هزار شکر  یافته است.  ژرفا  و  کیفیتش گستره  و  کّمیت  در 
است.  شده  نزدیک تر  رستگاری  به  ما  امروز  شعر  کربالست،  کف  در  میزان 
حّتی اگر رشد جمعیت و نفوس جماعت شعرا را در نظر بگیریم ـ که خود برگ 
تاریخی  دوره های  از  هیچ کدام  در  که  نمی برم  گمان  هم  باز  ـ،  برنده ای ست 
شعر فارسی، تا این حد و با این دامنه، هم زمان، شعر عاشورایی و شعر خوب 
عاشورایی داشته بوده باشیم. و البّته به نسبت کثرت معالی، ازدیاد آفت ها هم 

ـ شایسته نیست اّما ـ طبیعی ست و در این جا محّل بحث من نیست.
شعر  حساب  حرف  سر  بر  و  ماجراست؛  اصل  و  عاشورا  روح  سر  بر  سخن 
عاشورایی؛ که با باور من، از شما چه پنهان، اعتراض و حق طلبی ست. راستی، 
آیا حّق و ِدیِن عاشورا و شعر عاشورایی بر سر انقالب اسالمی مردم ایران بیشتر 
است یا حّق این انقالب مبارک بر برکت یافتن شعر عاشورایی؟ و آیا رشد کّمی 
و کیفی شعر دینی و علی الخصوص شعر عاشورایی در زمانه ی ما، نسبتی با 
و  ـ  ما  یافتن عدالت جویی و ستم ستیزی و ظلم ناپذیری مّلت  شّدت و حّدت 
تأّمالت می گذرم و پاسخ به  این دست  از  ـ دارد؟ عجالتًا  بیدار مسلمان  ملل 
آن ها را به اهل فضل و جویندگی و پژوهندگی وامی گذارم؛ به دانشگاهیانی که 
دغدغه ی کشف حقایق و دقایق معادن ادب معاصر فارسی را دارند، به خلوات 
زمانه رخصت آسایش  تأّلمات دامن گیر  از  آن هنگام که  شاعرانه ی شاعران، 
می یابند یا حّتی اوقاتی که تلخ اند و اّتفاقًا دامن در گرو مغیالن روزگار دارند، 
و به مخاطبان هشیار شعر روزگار ما که دقیق شدن در بستر جوی زالل شعر و 

پیچ و خم امواج آن را هم بلدند. 
در این ماه عزیز، به همه ی شما »عزاداری هاتان قبول!« می گویم و به شاعران 

هم روزگارم »نوسروده های عاشورایی تان قبول!«...
قبول إن شاء الله... بحّق الحسین!
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●رهشناسترینرهنما/حسینمنزوی

ای تک نواز نابغه ی نینوا؛ حسین!
وی تک سوار واقعه ی کربال؛ حسین!

ای از ازل نوشت سواد سرشت خویش
با سرنوشت غربت خود آشنا، حسین!

هم جان فدای راه وفا کرده، هم جهان،
هم جان و هم جهان به وفایت، فدا، حسین!

از امن و عافیت به رضایت جدا شدی
چون گشتی از مدینه ی جّدت جدا، حسین!

یک کاروان ذبیح به همراه داشتی
از فطرت خجسته ی شیر خدا، حسین!

یک کاروان اسیر به همراه داشتی
از عترت شکسته دل مصطفی، حسین!

جان بازی ات به منزل آخر رسیده بود
در کربال که خیمه زدّی و سرا، حسین!

از آستین لعنت ابلیس ُرسته بود
دستی که رگ گسیخت ز خون خدا، حسین!

شسته ست خون پاک تو، چرک جهان همه
تا خود جهان چگونه دهد خون بها، حسین!

چاک افق رسید به دامان آسمان
وقتی فلک گرفت به سوکت عزا، حسین!

حّتی کویر تف زده را اشک شسته بود
وقتی جهان گریست عزای تو را، حسین!

سوک تو کرد زلزله، چندان که خواهرت
زینب، فکند ولوله از »وا اخا«، حسین!
من زین عزا چگونه نگریم؟ که در غمت
برخاست ناله از جگر سنگ ها، حسین!

◦
از بعد قرن های فراوان، هنوز هم

ما راست ره شناس ترین ره نما، حسین
»آزاده باش باری اگر دین نداشتی«
زیباترین سفارش موالی ما، حسین

◦
تو کشتی نجات و چراغ هدایتی

دریاب مان در این شب تاریک... یا حسین!
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ماهمحّرمآمده.../مرتضیامیریاسفندقه●

ماه محّرم آمده، باید دگر شوم
باید به خود بیایم و زیر و زبر شوم
باید سبک عبور کنم از خیال سود
باید خالص از تب و تاب ضرر شوم
آزاد از مثّلث تزویر و زور و زر
آزاد از هرآنچه نقوش و صور شوم
باید عوض شوم؛ چه به چپ، چه به راست، ها!
بهتر اگر نمی شود، از بد بتر شوم
از بد بتر چرا شوم اّما؟ محّرم است
از خوب می شود که در این ماه، سر شوم
این ماه می شود که شَوم چیز دیگری
یک چیز دیگری که ندانم اگر شوم
یک چیز دیگری که نیاید به وهم هم
یعنی که نه فرشته شوم، نه بشر شوم
خیر مجّسم است محّرم؛ بعید نیست
این ماه، تا ابد تهی از هرچه شر شوم
حّتی اگر یزیدی ام و در سپاه کفر،
چون حر، بعید نیست شهید نظر شوم
شب با یزید باشم و فردای انتخاب
قربانی حسین، نخستین نفر شوم
اینک ندای: »کیست که یاری کند مرا؟«
ماه محّرم است؛ مبادا که کر شوم
ماه محّرم است که بی تاب جست وجو
در خود همه فرو روم، از خویش بر شوم
وقتش رسیده است بگیرم عَلم به دوش
تکیه به تکیه سینه زنان نوحه گر شوم
وقتش رسیده است که چون باد روضه خوان
کوچه به کوچه مویه کنان در به در شوم
وقتش رسیده است خرابه خرابه آه
وقتش رسیده الله ی کوه و کمر شوم
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فرزند من کجاست؟ چه دارد؟ چه می کند؟
ماه محّرم است؛ نباید پدر شوم

آیا پدر ـ که خاک بر او خوش ـ چه گفت و رفت؟
ماه محّرم است؛ نباید پسر شوم

باید که بی خبر شوم از هرچه هست و نیست
از ماجرای خون خدا باخبر شوم

ماه محّرم است؛ نباید هبا رَوم
ماه محّرم است؛ نباید هدر شوم

وقتش رسیده است که خلع جسد کنم
وقتش رسیده است که از خود به در شوم

بی موج گریه، چشم در این ماه، حفره ای ست
باید که سرخ، الیق چشمان تر شوم

باید که چشم داشته باشم؛ نه حفره، ها!
باید شراب گریه ی خون جگر شوم

بی سوز آه، سینه در این ماه، دوزخ است
باید که گرم، درخور شعله، شرر شوم

باید که سینه داشته باشم؛ نه دوزخ، آه!
باید لهیب آتش آه سحر شوم

آتش گرفته خیمه ی داماد کربال
سینه به سینه، سوز شوم، شعله ور شوم

بارانی است دیده ی خاتون اهل بیت
چشمه به چشمه اشک شوم، پرده در شوم

وقتش رسیده است که با گریه بر حسین
چون قّصه ی حسین، به عالم سمر شوم
وقتش رسیده است که آیینه دار شمس

وقتش رسیده است غالم قمر شوم
دور سر بریده ی تن پاره ی علی
پرواز را کبوتر بی بال و پر شوم

تشییع دست های عَلم دار آب را
وقتش رسیده است که آسیمه سر شوم

وقتش رسیده خطبه شَوم؛ خطبه ای بلیغ
وقتش رسیده شعر شوم؛ شعر تر شوم

وقتش رسیده شاعر و شمشیر و هو، هال!
وقتش رسیده شیر شوم؛ شیر نر شوم

ماه محّرم آمد و محرم شدم به تیغ
آماده ام که محرم خون و خطر شوم

با ناله  های حضرت سّجاد از سحر
تا شام سرخ، آمده ام هم سفر شوم

ماه محّرم است و نماز حسین را
آماده ام ـ حواله اگر شد ـ سپر شوم

وقتش رسیده است یزید پلید را
همچون زبان زینب کبری، تشر شوم

وقتش رسیده است که در چشم ابن سعد
چونان به چشم شمر لعین، نیشتر شوم

وقتش رسیده حرمله ی نابکار را
گردن به تسمه گیرم و تیر و تبر شوم
مرد خدا به غیر شهادت هنر نداشت

وقتش رسیده است که اهل هنر شوم
وقتش رسیده است که مختارگونه، سرخ

با قاتالن خون خدا در کمر شوم
یعنی به کینه خواهی اوالد فاطمه

شمشیر برکشم به شب و حمله ور شوم
قرعه به نام من اگر افتد، خوشا که من

خونّی قوم بی نسب بی گهر شوم
با دست من خدا بکشد زنده زنده شان

من، پل برای رفتن شان تا سقر شوم
از اسب شان به زیر درآرم به چابکی

در خون شان به شیرجهی تند، تر شوم
بر تن کنم به رزم ستم، چار آینه

چشته خوران بی سر و پا را چغر شوم
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چیزی به جا نمانم شان از چهاربند
زی چارمیخ نکبت شان راه بر شوم

سرهای شان به نیزه برآرم یکی یکی
حکم قصاص، حکم قضا و قدر شوم

آتش کشم به خیمه و خرگاه شان به خشم
نیزه به نیزه در پی شان سر به سر شوم
شیرین تر از عسل بچشم طعم مرگ را

در کام شان قهاقه قهوه ی قجر شوم
سّقای مرگ شان شَوم از جانب خدای

ره بان شان به مهلکه ی جوی و جر شوم
ماه محّرم آمده؛ پا در رکاب خون

در خون خویش آمده ام مستقر شوم
بر چشم دشمنان قسم خورده ی علی

مانند تیر، آمده ام کارگر شوم
با این جماعت عقب افتاده ی جهول

یک کوچه هم مباد، شبی هم گذر شوم
نه، نه، نمی توانم! هرگز نمی شود

از نو، به جهل، آدم عصر حجر شوم
تیزند و تند و تسخر و طعنه طریق شان

نه، نه، نمی توانم شیر و شکر شوم
نرمش گذشته از من و با این گروه سخت

نه، نه، نمی توانم از این نرم تر شوم
پس بهتر است صاعقه باشم به چشم شان

پرهیب مرگ شان هم در هر مقر شوم
از سایه ام هراس بیفتد به خواب شان

کابوس شان هرآینه از هر نظر شوم
ماه محّرم آمد و افسوس می رود

آماده ام که راهی ماه صفر شوم...
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است  انقالب  از  پس  شاعران  تأثیرگذارترین  از  معّلم  علی  استاد   
که در شعر روزگار ما با ابداع نوعی خاص از مثنوی مّتکی به زبان 
فخیم و اوزان بلند، نام خود را به عنوان خاص ترین و متمایزترین 
شاعر پس از انقالب مطرح کرد، اّما درست در اوج اقتدار شاعری 
و درگرفتن شیوه ی شعری اش، با تغییر زبان و قالب، به سوی شعر 
محاوره حرکت کرد؛ شعری که هم قابلیت همه فهمی داشت و هم 
تناسب همراهی با موسیقی. چندی پیش، درباره ی شعر معاصر، 
با  استاد،  خود  شعرهای  و  امروز  ادبیات  در  انقالب  شعر  جایگاه 

ایشان به گفت وگو پرداختیم.

●استاد!طّیسالهایاخیر،ترکیب»شعرانقالب«بسیار
حیث از هم میخواهیم است. گرفته قرار استفاده مورد
وجودیوهمبهلحاظماهویبفرماییدکهاینگونهیادبی
دارد؟ مشّخصههایی چه میشود؟ شروع کجا از و کی از
مادرکجای و ادبیاتکشوردارد؟ امروزچهجایگاهیدر

شعرانقالبایستادهایم؟
یک  به  دارد  اشاره ای  که  کلمه ای ست  واقع  در  انقالب،  کلمه ی 
بازگشت؛ بازگشت به رستاخیزی که به وسیله ی امام )ره( سامان 
شاید  تا  برانگیخت،  را  اسالمی  مّلت های  همه ی  و  شد  داده 
آرمان های کهن دین ابراهیم را زنده کنند. در آغاز و نقطه ی مبدأ، 
که  می پذیریم  اگر  شّکی.  هیچ  نه  و  دارد  وجود  تردیدی  هیچ  نه 
را  از مسلمانان، خلیفه ای  قلیلی  عّده ی  بنی ساعده  در سقیفه ی 
برمی گزینند و تمام مسلمین نیز مجبور می شوند به این انتخاب 
سر بنهند؛ حال وقتی در کشوری به عظمت ایران، خیل عظیمی 
به عنوان حکومت  )ره( و حکومتی  امام  اّمت، شخصیتی مثل  از 
اسالمی را می پذیرند و مورد تأیید قرار می دهند، این قضیه به وجه 

علی معّلم دامغانی

محمود حبیبی کسبی 

بی منک نیست اگر شوِر رصاحت دارم
گفت وگوی محمود حبیبی کسبی با استاد علی معلّم دامغانی
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قطعی مبرهن شده و کسی را مجال شّک و تردید در حقیقت و اصالت انقالب 
نیست. انقالب، شاید از سّن جوانی امام )ره( آغاز شد؛ انقالبی که بسیاری 
از اهل قلم، این کاروان را همراهی کردند، از سلسله ی روشن فکران که قلم به 
حساب دین و آیین می زدند و در ادبیات آیینی می کوشیدند، اعّم از منظوم 
و  آل احمد، مثل دکتر شریعتی  منثور، شخصیت هایی مثل مرحوم جالل  و 
همچنین شاعرانی که به سهم خود فّعالیت هایی را به سامان رساندند، همواره 
در تبیین آرمان های این نهضت نقش داشتند؛ ولی انصافًا همه ی مسائل، به 
شخصیت واالیی به نام خمینی )ره( بازمی گردد. چنان که اصواًل انقالب های 
دینی، همیشه یک نقطه در مرکز داشته اند؛ یعنی کلمه ی توحید مانع توحید 
کلمه می شده است و اعالم کلمه ی توحید، هیچ گاه به وسیله ی گروه و جمع 
نبوده، بلکه همواره اعالم به وسیله ی یک نفر بوده و باقی تبعّیت کرده اند. لذا 
آنچه که برای انقالب ها گفته می شود و تعریف می شود، به نوعی در انقالب 
ما هم ثابت است. به شکل دیگر هم ضرورتی برای آن مقّدمات نداریم؛ چرا 
که این انقالب از جنسی دیگر است. جریانی که پیش از انقالب در محافل 
یعنی  بود هنجار گریز؛  بود، حرکتی  آغاز شده  ما  و هنری  ادبی  روشن فکران 
اگر جریان ادبی را بررسی کنیم، می بینیم که بزرگان شعر نِو ما، چه آن پنج 
شاعر شهیر، و چه باقی شاعران، هم به لحاظ مضامین و هم به لحاظ قالب، در 
حال هنجارشکنی بودند. دوری کردن از ارزش ها و قوالب سّنتی، مبّین این 
نوع نگاه است. اّما در دوره ی انقالب، یک رجوع به سّنت ها اّتفاق می افتد؛ 
چه به لحاظ مضامین و چه به لحاظ قالب. این بازگشت بعد از انقالب نوعی 
زایش به همراه داشت؛ باز هم به لحاظ فرمی و هم محتوایی. و بعضی ها مثل 
سّیدحسن و قیصر، و پیش و بیش از این ها سلمان به سراغ مضامین و قوالب 

نو می روند.

این در که باشد نکته این بررسی ما بحث ادامهی بدهید اجازه ●
این با یعنی نوآوریهمدیدهمیشود. نوع بهسّنتهایک بازگشت
حّتی و ارزشها به رجعت متعّهد، شاعران مقصد و مبدأ که حال
نیز درهمینکشتگاهسّنتی ولی است، وسبکهایکهن قوالب
نهالنوآوریبهبارمینشیندوزایشهاینویناّتفاقمیافتد.چنین
میشودکهبسیاریازشعرهاینسلشاعرانپسازانقالب،درحالی
کهپایبندبهسّنتاست،شبیهشعرگذشتگاننیستورنگوبویی

داردکهپیشازاینحسنشده.
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از لطایف روزگار ما، یکی همین تضاّدی ست که در جان جهان است که برخی 
از این تضادها را ما نیز به چشم می بینیم. گاهی با علم به این که در یک جهت 
هستیم، رویاروی همدیگر قرار می گیریم. بارها گفته شده که هیچ آبی دیگر 
به منشأ خود بازنمی گردد و حیات از آب است. مسّلمًا حیات که حقیقتی فراتر 
از آب است، به منشأ خود بازنمی گردد. اگر هم گاهی در این ماجرا شباهتی 
را کشف کرد.  آن  تعبیر کرد و حقیقت  و  توجیه  باید  را  این  به هم می رساند، 
انسان پیوسته روی در جلو دارد و به سوی فردا حرکت می کند؛ اّما حقایقی 
هست که انسان آن را در هر حالی گرامی می شمارد و تا آن روز هم که دچار 
اشکاالت ذهنی و فکری نشده، از آن حقایق با چنگ و دندان دفاع می کند، تا 
مورد خدشه قرار نگیرد. اگر چیزی از جهان ماضی در روزگار ما مورد حمایت 
ماست، به معنی گذشته گرا بودن ما نیست؛ بلکه به واسطه ی جاری و کاربردی 
امروز  دلیل،  همین  به  است.  زنده  همچنان  که  است  حقایق  نوع  این  بودن 
چنان از آن دفاع می شود که در نقطه ی مبدأ می شد. ضمنًا نباید فراموش کرد 
که انسان در بعضی اوقات از عرض رودخانه می گذرد و ما در نقطه ی انقالب 
در جایی بودیم که تا بازگشت به گذشته فاصله ی بیشتری داشتیم تا رسیدن 
به فردا. بنابراین به هیچ وجه انقالب بازگشت به گذشته نبود. مردم مسلمان 
در کشوری به نام ایران، تحت سرپرستی انسانی هوشیار و بیدار، در حقیقت 
شناسنامه های  که  آنچه  با  است،  درست  که  آنچه  با  می کنند  بیعتی  تجدید 
ایشان بر آن گواهی می دهد، با آنچه که میراث پدران ایشان گواه آن است. 
طرفی  از  ندارد.  معنی  اصواًل  وضعیتی  چنین  در  گذشته گرایی،  سیر  پس 
دیگر، دنیا در آستانه ی تغییراتی بزرگ است. تغییر دنیای تخنه و تکنولوژی از 
جنس مکانیک، به چیزی ورای آن و فراتر از آن، تا رسیدن به نقطه ی دیجیتال 
سرعت  این  معیار  حقیقت،  در  می شود.  ایجاد  ظرفیت  این  در  که  سرعتی  و 
با آنچه که در گذشته می شناختیم، خیلی تفاوت دارد. دیروز یک منزل  هم 
راه در واقع معلوم بود که چه مقدار است؛ ولی امروز جهان چنان درنوردیده 
شده که بسیاری از این معانی را اگر هم به دور نیندازیم، جز به عنوان عتیقه 
به  دنیایی که پیش روی ماست، حّداقل  ندارد.  استفاده ی دیگری  و خاطره 
داشتن رسانه ی رسانا رسیده است؛ رسانه ای همگانی که در حقیقت از جنس 
ابالغی تبلیغ گذشته نیست و تا این جا حّداقل همه ی عالم می تواند مخاطب 
یک انسان باشند و یک انسان می تواند با کّلیه ی انسان ها از دِر سخن گفتن 
دربیاید. البّته دیری نخواهد گذشت که حوادث، ما را به جاهای ظریف تری 
نیز خواهد رساند. شما فکر کنید که امروز بشر هزاران هزار کتاب چاپ شده در 
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کتاب خانه ها دارد، به طور یقین در سی سال بعد، یعنی یک سوم قرن بعد، ما 
این تعداد کتاب را در اختیار نداریم. برای این که در حقیقت، محصول جغرافیا 
تعداد  هم  نیز،  سرعت  این  با  بوده اند.  آدم  و  موتور  باألخره  و  شتر  تاریخ،  و 
کتاب ها افزوده شده و هم سخن ها تکراری! پیوسته کتاب برمی آید و کتاب، 
کتاب می زاید. شما امروز می بینید که کار ساده ی مطبعه ها کتاب سازی ست. 
کتاب ها  درآوردن  انشاءنامه  صورت  به  کتاب ها،  تأویل  کتاب ها،  کردن  ساده 
نیست.  مهم  خیلی  که اش  برای  و  چه  برای  دیگر.  کتاب سازی  گونه  هزار  و 
برای اهداف علمی کار کردن خیلی مورد نظر نیست. به این خاطر، انگار در 
بعضی شاخه ها با مرگ محتوم روبه رو ییم. فیلسوفی در جهان متوّلد نمی شود. 
دانشمندی که چیز جدیدی که تا یک قرن گذشته به آن می رسیدند و جهان 
با اعجاب به تفسیر آن می پرداخت را بیابد، وجود ندارد. دیگر از این خبرها 

نیست. نه در عالم تجربه و نه در عالم تعّقل.

●بههرحال،چهماخوشمانبیاید،چهنیاید،جهانامروز،جهان
صنعتوسرعتاستوهنرهاییتواناییماندنومخاطبیافتنرا
دارند،کهیابههنرـصنعتبدلشوندویامتناسبباجهانسریع
است!دست تسکین عالم تخّیل، عالم که آن باشند؛حال امروزین
کمدرادبیاتفارسی،خاّصهدرشعروموسیقیفارسی،چنینبوده
امروز جهان با میتواند فارسیزبانان ادبیات و شعر چقدر است.

همراییوهمراهیکند؟
در عالم تخّیل هم امروز نوعی سرگردانی هست. مردمان در گذشته و آینده 
نگاه  پیشینیان،  ارزش های  به  بازگشت  که  می کنند  فکر  بعضی ها  درگیرند. 
داشتن حرمت انسان و حقیقت انسان و حقیقت ادیان است. بعضی ها اصل را 
بر این قرار داده اند که باید پیش از آن که به فردا برسیم، نوعی ترجمان اّتفاق 
بیفتد؛ آنچه که داشته ایم را تبدیل کنیم به سّکه هایی که در بازار فردا سّکه ی 
که  فکر کنند  و  نگیرند   پیدا کردن گنج  به جرم  را  و مردمان  نباشد  دقیانوس 
این متعّلق به زمان و زبان خود آن هاست. بعضی دیگر چشم شان را از گذشته 
آینده ای دوخته اند که اصاًل نمی بینند و نومیدانه چیزهایی  به  فروبسته اند و 
آینده ی  از  تلخ  خبرهای  و  محرومیت  حدیث  بیشتر  که  می آورند  زبان  بر 
هولناکی ست که انسان در آستانه ی آن قرار دارد؛ یعنی سقوط و فروریختن! 
یک بار دیگر برج بابل آوار خواهد شد و بلبله ی بابلی از سر گرفته می شود. در 
حالی که نه پیام پیامبران این بوده، نه ما چنین مسائلی را باور داریم. حّتی ما 
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ایرانی ها، در اخباری که از نبّی اکرم )ص( نقل شده، مأموریت هایی را به عهده 
داریم. من تکرار نمی کنم آنچه را که سلمان مخاطبش بود و در حقیقت باید 
این را در زمان های مختلف می شنیدند و در این آخر زمان ما باید با گوش و 
هوش بیشتری توّجه کنیم که اّواًل خود پیغمبر چه می گفت و چه می خواست، 
ثانیًا این قوم به چه دلیل گزیده می شود تا علم ابالغ و تبلیغ چنین دینی را در 

این موقعیت به دوش بکشد.

●ُخب!حاالدراینوضعیتودرمیاناینگذشتهیغرورآمیزوُپر
رمزورازباآیندهینامعلومیکهدرپیدیواریتصویرمیشودکههرآن
بیمفروریختنآنمیرود،مابهکجامیرویموشعرمابهکجامیرود؟

حرف را در جایی قرار دادیم که شاید تشریح آن اندکی طول بکشد. من این 
دقیقه را خالصه می کنم؛ اگر نیاز بود در جایی دیگر مفّصل سخن خواهیم 
راند. من در ذهنم همیشه تصّور کرده ام که ایرانی ها مردم روی ُپل هستند؛ 
پلی به عظمت ایران که در شمالش خزر و در جنوبش خلیج فارس و دریای 
عّمان، پیوسته از چین و هند و سرزمین های آن سوها مثل گبی و صحراهای 
حال  در  شرق  قصد  به  اقوامی  غرب  از  و  غرب  قصد  به  اقوامی  ترکستان، 
عبور و مرور بوده اند. از عبور و مرور و بازارداری مثل جاده ی ابریشم گرفته تا 
جنگ هایی مثل خون ریزی های اسکندر و ترکان خوارزم شاهی و سلجوقی و 
دیگران و دیگران و آمدن اعراب و اقوام دیگری که بعدها از میان وحشی های 
سرزمین های دیگر آمدند؛ این ها در واقع قومی را روی این پل پرورش خاص 
دادند و آن پرورش خاص به چند دلیل بود. یکی ثابت ماندن هوّیت ایرانی ها؛ 
یعنی این ها پیش از آمدن مغول، ایرانی بودند، هنوز هم هستند. پیش از آمدن 
نکرده  را عوض  بودند، هنوز هم! حمله ی اسکندر هم چیزی  ایرانی  اعراب، 
است. اّما مصری ها پیش از آن که اعراب به سرزمین شان بروند، قوم دیگری 
بودند، ولی امروز عرب اند. و چه بسیار مّلت ها که تغییر هستی و حقیقت دادند 
اندیشیدن جهان  اندازه ی  به  یعنی داشتن هاضمه ای  نشدیم.  این گونه  ما  و 
از  کنفسیوس  و  جین  و  بودا  اگر  اندیشه ای،  هر  با  بیاید،  که  هر  جهانیان؛  و 
شرق بیاید، و اگر از غرب همه ی انبیای بنی اسرائیل و همه ی فیلسوفان یونان 
بیایند، و تا هند و چین بروند، در این مردم، زیادتی قابل تشخیص هست اّما 
انحراف و دگرگون شدن و خود باختن تا این زمان در ما دیده نشده و حوادث 
آینده مسّلمًا به بزرگی گذشته نخواهد بود. برای این که دنیای امروز با همه ی 
مسائلی که دارد، بازی هایش را در اجزاء کوچک انجام می دهد؛ یعنی نوعی 



25

کثرت در کار دنیاست که خرسنگ های بزرگ را به سوی قبیله ها نمی غلتاند 
تا نابودی را موجب شود. بنابراین، سخنی که پیامبر )ص( با سلمان درباره ی 
ایرانیان گفت، از دِر تعارف نیست؛ بلکه یک استعداد و یک قابلیت که الزمه ی 
نگاه داشت خویشتن است و دوم ابالغ و تبلیغ آنچه که به آن مأموریت یافته ایم، 
در ما هست. در جهان، اگر به طور آکادمیک هم می گشتند تا مردمی با این 
صفت پیدا کنند، همین مردم ایران بودند. و نشانه هایی که در گذشته داریم و 
در همین امروز هم داریم، نشان می دهد که مردمان این سرزمین هیچ قومی 
را رد نکردند؛ اّما هر چیزی را با سیستم های خاّصی که دارند، گزینش کردند و 
یا به تمامی چون اژدها بلعیدند و از جنس گوشت و خون خودشان برآوردند. به 
قول دقیق تر، در آنچه که نصیب شان می شد، تصّرف می کردند. وقتی این گونه 
بیندیشیم، سؤال هایی که مطرح کردید، وضعیتش تغییر می کند. ما در جهان 
جدید مقّلد نیستیم. مخصوصًا در این انقالب، حّد تقلید به آخرین مقدار خود 
تقلیل پیدا کرد. پیش از انقالب، حّتی در دوره های دور که بارها گفته ام که 
اگر اثاثیه ی یک شاعر را می ُجستند، در خانه ی سعدی، یافتن دیوان متنّبی 
با  چیز بعیدی نبود. در نزد حافظ، شاید مجموعه ای از شعر شعرای عرب را 
المعی  و  من  هم شهری  منوچهری،  می کردی.  پیدا  خودش  از  واال  گزینشی 
همشهری دیگر من )چون طبرستان و سرزمین ما در یک ظرفیت از یک دست 
به حساب می آیند( بیشتر مترجم هستند تا شاعر. پیش از انقالب هم شاعران 
نوگو و نوآور به یکی از دو گروه شرق یا غرب تکیه می کردند و آن ها را سرمشق 

خودشان قرار می دادند. 

و اّتکاییدرکشف وخود نوآوری انقالب، یعنیدرشعرشاعران ●
قیتدرتخّیل،نسبتبهگذشتهی

ّ
خلقشاعرانهوبهطورکّلیخال
شعرفارسیوضعیتبهتریدارد؟

بّچه های شعر انقالب، شاید از عالم سادگی و بی علمی آغاز کردند؛ چرا که نه 
زبان انگلیسی بلد بودند، نه زبان فرانسه. عّده ی قلیلی شاید زبان عربی را بلد 
بودند. بنابراین، شعر انقالب اصالتی بیش از اصالت گذشته دارد. و از سوی 
دیگر، از قدم اّول، تعّهد و رسالت، ضمیمه ی حقیقی این نوع شعر است. پس 
پِی  از  هم اصالت و هم رسالت این نوع شعر، وضعیت معلومی دارد و کسی 
کسی نرفته است و نوآوری هایی هم اّتفاق افتاده؛ البّته این نوآوری را نسبت به 
ساحت شعر می گوییم که مثاًل از وزن غزل برای مثنوی استفاده کردند. بعضی 
از مسائل هم به دلیل خود انقالب و حّتی جنگ های این دوران بود. در تاریخ 



26
شماره ی 72
     آبان 93

کشور، ما جنگ های مختلف را با کشورهای دیگر تجربه کردیم؛ مخصوصًا در 
دوره ی قاجار. اّما به این صورت و به این شکل نبوده. در این زمان، یک عنوان 
یا  جنگ  شعر  عنوان  زیر  عنوان  ده ها  که  است  جنگ  شعر  ما،  شعر  از  بزرگ 
بیان  را  این ها  باید هم  و  و جانبازان است.  به شهیدان  اّتکا  با  و  دفاع مقّدس 
کرد. ثانیًا در زمینه ی تربیتی و در زمینه ی تبلیغاتی، باید در مسائلی پادرمیانی 
کرد، که این ها در گذشته، موضوع کار شعرا نبوده. از ابواب شعر، غزل شاید 
آشناترین قالب باشد که در شعر انقالب مورد توّجه است. اّما اگر نیک بنگریم، 
آنچه به عنوان غزل انقالب گفته می شود، چیز دیگری ست. بلکه غزل هایی 
که در این دوره است، دو نوع بیش نیست؛ گاهی غزل واره هایی ست که تحت 
تأثیر جّو جهانی که ِمهِر میان مرد و زن را مورد خدشه قرار دادند، است. یعنی 
زن در عالم فمینیسم، لیلی ست و مرد در عالمی که به او تحمیل شده، شاید 
دسِت  از  غزل  این جا  در  نیست.  مجنون  اوست؛  خود  برساخته ی  نوعی  به 
دیگری ست. در بقیه ی عوامل، یا شباهت به گذشته دارد و یا با مسائل دینی 
به آن  را  پیوند دینی  ازدواج اخالقی و یک  تا احیا کند یک  پوشیده می شود 
صورت که انسان امروز درک می کند. به هر حال، گذشتگان را باید ستایش 
کرد. نه از صدر انقالب، بلکه نسل پیش از انقالب، مثل استاد شهریار و دیگر 
به سهم  این ها  ایران.  دیگر  و جاهای  تبریزی  و  و شیرازی  شاعران خراسانی 
خود، کسانی بودند که این مشعل را روشن نگه داشتند. شهریار شاعری ست 
که با همگنان قدیمی خودش پیش می رود و کم نمی آورد. در قصیده، مردی 
ما  که  قرن  این  بزرگ  شاعران  دیگر  و  نیست.  گذشتگان  از  کم تر  بهار،  مثل 

می شناسیم نیز چنین اند. 

●شعردرقوالبنوونیماییوشعرمنثورچطور؟آیااساسًاایننوع
شعرمیتواندادامهیطبیعیشعرفارسیباشدیاوارداتیبودنشبه
چشممیآید؟آیامیتواناینقالبوارداتیراازآنخودکردودرآن
چیزیراریختکهمّدنظرماست؟یاقالبباخودمحتویرانیزآورده

است؟
در ساحت شعر نو، آنچه که در ایران پدید آمد، متعّلق به زمانی بود که زبانی 
را به وجود آورد که خواهی نخواهی شهرنشینی آن را به ما تحمیل می کرد. در 
واقع، دو چیز را باید با دیده ی انصاف نگریست. شاید من این را در سال های 
با  این دو  را.  نیما  جوانی احساس نکردم. یکی موسیقی پاپ و دیگری شعر 
وضعیت شهرنشینی ارتباط داشت و هر دوی این ها را شهرنشینی ایجاد کرد. 
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زبان مردمان شهری، همان زبانی ست که نیما وقتی از کوه فرود آمد و سالیان 
دراز در تهران زیست، برای هم زبانی با شهریان، این زبان را برگزید، و بعد از او 
اسماعیل شاهرودی و بسیاری از شاگردان او را یا من از نزدیک دیدم و یا جزء 
هم شهریان من بودند که با گذشته ی خاندانی این افراد آشنا بودم و می دانم 
که این تغییرات را از سِر چه مسلک و مذهبی پذیرفتند. یک ضرورتی بود که 
احساس کردیم. یک  پا گذاشتیم،  ترانه سرایی  اقلیم  به  ما  وقتی  بعد  سال ها 
گروه جدید به نام جوان مخاطب ما هستند که از زبان غزل حافظ آن دریافت 
از نیما گفته می شود.  از ترانه هایی که به وجه سخن نیما و بعد  را ندارند که 
می توانند داشته باشند، اّما به نظرم این اختیار نبود؛ اضطرار بود. حاال شما 
می خواهید با خیراندیشی، نام نیک بر آن بگذارید و یا با انتقاد، آن را بیهوده 
بپندارید، چندان فرقی ندارد. ولیکن این تغییرات قطعی بود. جزء پدیده های 

اجتماعی بود که باید به وقوع می پیوست.

●اجازهبدهیدکمیهمبهشعرخودشماوتغییراتیکهدرطولاین
چندسالباآنمواجهشدهبپردازیم.شمااشارهایداشتیدبهاجبار
واضطراریکهدررویآوردنبهزبانامروزبود.اّماایناّتفاقدرآثار
شماشایدچندسالیبیشترنباشدکهافتادهاست؛شایدبهبیشاز

یکدههنرسد.
یک  نمودار  گفتم،  من  که  مثنوی یی  اّولین  سبک شناس اند،  که  آن ها  برای 
چنین ماجرایی بوده است. و این را از آن احساس کردم. البّته آن را به شکلی 
برخورد  نئوکالسیک  به عنوان  نو! می شد  دانست، هم  می شد هم کالسیک 
شرق  لطایف  بر  که  آن هایی  اّما  گذاشت،  آن  بر  دیگری  معانی  یک  و  کرد 
آگاه اند، می دانند که در شرق، سخنی که به آواز و موسیقی و ردیف خوانده 
چیزی ست  آن  شعر  این جا،  در  است.  خارجیان  سخن  شود،  دکلمه  و  نشود 
که شما وقتی در آستانه ی باال رفتن هستید، به زبان فرشتگان بر دهان شما 
جاری می شود و در ادامه شما آن را زمزمه می کنید. اگر آن را به استادی مثل 
را  آن  آن، جایگاه  تناسب وزن  به  ایرانی  او در ردیف های  بدهند،  »شجریان« 
می یابد و آن را با آواز می خواند. غزل امروز و غزل واره های امروز هم آن هایی 
که زبان نیمایی دارند، با مثنوی های من که زبان نیمایی دارند، هر دو سخن 
اشقیا هستند. به این اعتبار، از یک دست هستند. مثل نّقاشی »فرشچیان« 
که تصویری دروغین است نسبت به مینیاتور »رضا عّباسی«. »رضا عّباسی« 
بیان  همه چیز  آن،  با  و  می کرد  رسم  را  آن  اطراف  خطوط  فقط  چهره  یک  از 
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می شد. اگر پیغمبر )ص( در میان جمعی بود و اگر در میان مّکه و مدینه بود 
و شخصیتی منفی مثل ابوسفیان در نزدیکی ما مثاًل در قزوین بود، او پیغمبر 
)ص( را بزرگ تر می کشید. در حالی که ما در یک اشتباِه چشمی، آن کس که 
دورتر است را در واقع کوچک تر می بینیم. رنگ ها را هم گذشتگان ما نیرنگ وار 
که  چرا  می کردند،  پرهیز  سایه بازی  از  رنگ ها  در  اّواًل  نمی کردند؛  استفاده 
از  نور، هر لحظه  واقعیت نداشت.  نه. سایه ها  و دائمی  بود  سایه ها لحظه ای 
که  نّقاشی  هستند.  خاّصی  وضعیت  در  لحظه  هر  سایه ها  و  می تابد  زاویه ای 
سایه بازی می کند، در واقع، چیزی از جنس دروغ، یا آنی را می نگارد؛ آنی که 
صیدشدنی هم نیست و به وسیله ی دوربین هم احتمااًل صیدشدنی نیست. 
اصواًل ما در شرایطی قرار داریم که خیلی از مسائل برای این که نو شود، در آن 
تصّرف شده است. و تصّرف هم همیشه این نیست که قافیه و وزن را بردارند. 
نیما وقتی قافیه را حذف کرد و وزن را باقی گذاشت، برای آیندگان خود این 
را به جا گذاشت که با نوعی سیستم حذفی، می شود نوآوری کرد. بعدها وزن 
نبود  بعید  تبدیل کردند و هیچ  را هم  بافت  و  برداشتند، نوعی ساخت  را هم 
این که شعری گفته اند  نگفته ایم؛ کما  انگار هیچ  بگوییم که  که اصاًل شعری 
و  نکشیده اند  هیچ  انگار  که  کشیده اند  نّقاشی یی  و  نگفته اند  هیچ  انگار  که 
هر  به  ندارند.  هماهنگی  خط  مربوطه ی  قواعد  با  اصاًل  که  نوشته اند  خّطی 
حال، همه ی این ها قیِد »نو« را با خودش دارد و به یک بار دیدن و لّذت بردن 
و نفی کردن می ارزد. اّما نکته این است که من کوششم این بود که کم ترین 
حّد زیان اّتفاق بیفتد. و آن هم دلیلش در واقع این بود که ما به ساحت گذشته 
نزدیک تر بودیم. من به عنوان یک انسان، در واقع مثل گذشتگان تا دوره ی 
هخامنشی زندگی کرده ام. یعنی آن گونه که آن ها شبانی می کرده اند، آن گونه 
که آنان کشاورزی می کرده اند و آن گونه که آن ها از زندگی دفاع می کرده اند، 
مافوق  و  الکترونیک  و  موتور  دنیای  ناگهان  به  و  زیسته ام.  آن گونه  من 
الکترونیک در پدیده های جدید... که همه ی آن ماجراها صورت حقیقت به 
خود می گیرد. کسی با وضعیت من، در واقع، خانه را بر باد نمی دهد؛ چون 
که  کند  پافشاری  امروزی  جوان  اگر  دارد.  غیرت  و  حّساسیت  آن  به  نسبت 
حتمًا کار گذشتگان درست نیست، به او می خندم و سرزنشش می کنم؛ به 
بود.  اگر فرزند زمان خویش نیست، فرزند هیچ زمانی نخواهد  این که  خاطر 
کسی که در حال وجود ندارد، نه در گذشته برای خودش جای پایی می تواند 
و  بکند  پیدا  تحّقق  فعلی شخص  باید حقیقت  اّول  آینده.  در  نه  و  کند،  پیدا 
روشن بشود. من حقیقت زمان خودم را می دانستم. حّتی شاید جالب باشد 
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بدانید که با اسماعیل شاهرودی چندین بار پیش آمد که وقتی به شهر خودش 
برمی گشت، این فرصت پیش می آمد که ما تا صبح بنشینیم و با هم صحبت 
کنیم. ایشان دو کس را شاعر نمی دانست اّما دوست داشت این ها را مقابِل هم 
قرار بدهد. یکی اخوان و یکی من. ولی به من اصرار داشت که تو این چیزهایی 
را که می نویسی، بردار و با من به تهران بیاور تا در واقع به بعضی ها ثابت بشود 
که کهنه گرایی می تواند صورت های دیگری هم داشته باشد، و در عین حال 
می شود از آن بخش مّدعای نوآوری که بعضی ها با کنار گذاشتن قافیه فقط 
مّدعی آن می شوند هم نوتر گفت ولی قافیه را هم کنار نگذاشت. او این مسأله 
را قائل بود که در واقع شاید به خاطر همین، سال های اّولی که من به تهران 
به  شاید  تا  چند  که  داشتم  اخوان  آقای  کار  قبال  در  حّساسیتی  یک  آمدم، 
رویارویی نه آن چنان تلخ و نه چندان شیرین ختم شد، اما نباید پیش می آمد، 
چون در ادبیات ابتدا باید ادب نگه داشت و این را امروز من دارم حس می کنم. 
شاید دیروز برای من این قدر مهم نبود. به هر حال، نکته این است؛ آن چیزی 
که به آن نحو کالسیک سخن می گویند یا از جنس کار آقای اخوان یا از جنس 
کاری که من انجام دادم، با درصدهای مختلف، حال بعضی در صورت بیشتر 
کوشیده اند، بعضی در معنی و محتوا، بعضی در تماشای شاعرانه. من پیوسته 

کوشیده ام که در زمان گفتن هر شعری، یک انسان بیدار باشم. 

نوآوریداشتهاید؛درمثنویهای پدیدهی به نوعرویکرد ●شمادو
صورت زبان با جدیدی برخورد اّولیه، نگاه در شاید شما، قدیمی
اّما برسد، نظر به واژگان،کهن دایرهی و نحو و زبان و باشد نگرفته
وقتیریزمیشویموبرخوردعمیقتریمیکنیم،درهماننوعزبان
آرکائیک،نوعیمواجههونگرشجدیدبهزبانمیبینیم؛هرچندبا
تکنیکهایکهن.اّماحاصلاینتکنیکهادربسترزبانکهن،یک
بااین باایننحوو ازعلیمعّلمدامغانیکسی زباِننوستکهپیش
لهجهشعرنگفتهاست.بعدازشماهممشّخصشد،یعنیاقبالیکه
بهایننوعشعرشد،مشّخصکردکهیکحرفنوییدراینشعرها
هست.همینطورنوآوریدرقالبهماّتفاقافتاد.استفادهازاوزان
بلندکهمختّصغزلیاقصیدهبود،درمثنوی،حّتیاوزانیکهشاید
نوآورییی هر که است این نداشتهاند... استقبال سابقهی خیلی
وقوع به کهنگرایی بستر در مواجهایم، آن با شعرها این در ما که
تا پیداکردنچند زبانکهن، و واژگان دایرهی میپیوندد.درهمان
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بهوجود و بههم، آنها ارتباطدادن و نامتجانسدریکبستر چیز
شاید که معجونی نیست؛ راحتی کار شیرین، معجون یک آوردن
اّمااآلنمافهمیدهایمکهاگرکدامچیزرا پیشتراستفادهنمیشده
اّما باکدامچیزترکیبکنیمبهطعمبهتریمیرسیمکهرسیدهایم.
ایناجباربه آیا ترانههاکهشماخودتانهمفرمودید»اجباریبود«،
با اینجهتبهوجودآمدکهشمااحساسکردیدکهمثنویهایتان
آنیالوکوپالوفخامتنمیتواندرسانگیموردنظرجهانمدرنرا
داشتهباشد؟یادلیلدیگریوجودداشت؟وآیاایننوعترانههایشما

باشعرنوونیمایینیزارتباطساختاریوفرمیدارد؟
زبان  واقع همین است. چون که  در  بپذیرم،  نمی توانم  نکاتی که من  از  یکی 
محتواهای  از  بعضی  حّتی  یعنی  مثنوی هاست.  زبان  همان  دقیقًا  ترانه ها 
رویکردها  اّما  آورده ام.  ترانه  در  دوباره  من  را  مثنوی  یک  در  نظر  مورد  خیلی 
متفاوت است؛ آن رویکرد اسطوره ای دیگر وجود ندارد یا الاقل این بستر زبان 
این  ما  اصواًل  باشد.  اسطوره ها  آن  برای  مناسبی  جایگاه  نمی تواند  محاوره 
تقسیم بندی ها را ذهنی انجام داده ایم، چون اگر صرفًا ذهنی نباشد، نکته از 
دست دیگری ست: »حاال که غربت زمین یه آسمون تباهیه / روزای تیره مثل 
شب آیینه ی سیاهیه / حاال که حّتا جاده ها چمبر مار زخمی ان / حاال که حّتا 
چشمه ها دام هالک ماهیه / ما اگه کاوه هم بشیم، ماُر زمونه می زنه / باید 
فریدونی باشه که شاخ دیو ُر بشکنه«. این از جهت زبانی، با زبان مثنوی های 
اّما مثنوی: »ای جوانان چمن!  خود من چه فرقی می تواند داشته باشد؟ و 
مشعل خون باید داشت / بعد از این مشغله ی اهل جنون باید داشت / عقل 
با واهمه آغشته و فهم آلوده ست / دیگر این جا سخنم بیهده وهم آلوده ست / 
یک نمک مرهم و صد الله جراحت دارم / بی نمک نیست اگر شور صراحت 
دارم«. بعضی از موضوعات، مثل کوچ و کوچه و استفاده از نفس کلمه ی کوچ 
و سود بردن از ظرفیتی که در تاریخ فلسفه و حکمت دارد و قّصه های کهن را 
تببین کردن، عمده کاری ست که من در شعر انجام داده ام. من حوادثی که 
پیش چشم همه ی ما بود را سهل ندیده ام؛ این ها را با پشتوانه های نزدیک و 
نزدیک و دور و دور و دورتر دیده ام و گاهی در یک بیت تا آن جایی که خرد من 
اجازه می داد، عقب رفتم تا حقیقت یک ماجرا تعریف شود و از دو تا اشتباه 
جان به در ببرم؛ یکی این که من شعر نیمایی بدون پشتوانه ی فکری را قبول 
ندارم. چرا که فهم انسان ایجاب می کند که حرف معنی دار در شعر زده شود و 
حرف معنی دار، ساخت و پرداخت درست دارد. و بعضی از عنوان هایی که در 
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روزگار ما بهانه ی نوتراشی های بی معنی ست، که از همان باید به هنجارشکنی 
و هنجارستیزی رسید. هنجارستیزی یعنی بر علیه آنچه که هست قیام کردن. 
تا کار نویی  با دست راه بروی  تو  پا حرکت می کنند،  با  مثاًل اگر همه ی عالم 
بگویی  باشی،  کرده  تمرین  آن که  بدون  بی ضرورت  حتمًا  یا  دهی.  انجام  را 
و  تمرین  یک  با  اّما  می شود  این  بله،  می بینم.  گوش  با  و  می شنوم  چشم  با 
مقّدمه ی اصولی. گذشتگان هم این کارها را می کرده اند اّما چون زبانی برای 
تفهیم و تفاهم می خواستند، به افراط کشیده نمی شد. در سلسله ی شاعران 
که  دارد  پیچیده  نوگویی های  آن قدر  »بیدل«  مثل  شخصیتی  هنوز  گذشته، 
را درمی یابم و  او  اگر در دوره ی ما کسی مّدعی شود که من همه ی سخنان 
همه ی ظرافت های آن را درک می کنم، اگر استادی برای خودش ذکر نکند 
و سلسله ی سند و نسبی برای سخنانش نیاورد، من حرفش را به این راحتی 
نمی پذیرم. مگر این که بارها و بارها و تا وقتی که مجال دارم، دنبال مطلب بروم 
و بگویم که تا این جا که من رفته ام و گشته ام، مطالبی که گفته صحیح است و 
امیدوارم باقی صحبت هایش هم درست باشد. در واقع، به این آسانی حّتی به 
ذهن خودم هم تکیه نمی کنم؛ چرا که در بسیاری از مسائل، شواهد آن را ما 
از پیشینیان داریم که اگر آن ها نبودند، به این آسانی نمی توانستیم به همه ی 
چیزهایی که داریم برسیم و بگوییم که این ها را به عنوان دانش خودمان کشف 
کردیم. من می دانم مردی به عظمت امیرالمؤمنین )ع( دروغ نمی گوید و کذب 
از آن  او  نازید،  بتوان  به آن  نمی بافد. اگر برای سخن گفتن شیوه ای بود که 
شیوه استفاده کرد. مردی مثل »حافظ« در جایگاهی ست که این شعور را از 
امیرالمؤمنین )ع( و پیغمبر )ص( به ارث دارد. ابن سینا کسی ست که در زبان و 
بیان و نوشتن تصّرف می کند. اگر این آدم های فوق العاده بزرگ، مّدعی چنین 
حرف هایی نشده اند، از چند نفر کج زبان بی اندیشه که من هر اّدعایی را قبول 
نمی کنم! نه! شعر من به لحاظ ساختاری شباهتی از حیث ظاهر به شاعران 
نوگرا ندارد. هرچند که در زبان ترانه ها از شیوه ی رایج استفاده برده ام، شیوه ی 
زبان بعد از نیما را حس کردم که ساخت دارد و راه دیگری را طی می کند. و 
و  نخواندند  را  آن  بسیاری  اّما  نوشتند  رمان  بعضی  که  به همین خاطر است 
همچنین یک عّده ادبی نویس داریم در دوره ی نیما یا پیش از او که هیچ کس 
اهل زمان خودشان  این ها  بود که  این  و دلیلش  نکرد  اعتنا  نوشته هاشان  به 
نبودند، درک نکردند که کجا هستند. او که درک کرده بود، یک شیوه ای پیدا 
کرد که دیگران در زمینه های مختلف استفاده های شایان بردند. یعنی هم در 
فلسفه کتاب های خوبی نوشتند، هم در ادبیات کتاب های خوب نوشتند، و 
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همه هم نوعی بهره از کار او داشتند.

ُخب میدهید، تغییر محاوره زبان به را زبان نوع که وقتی شما ●
دایرهیواژگانواندیشهوسیعاست.نگاهشاعرانهنیزنگاهتاریخی
و انبیاء و اسطورهها تاریخ همسانسازی گاهی و اسطورهایست و
حّتیهمخوانیاینهاوداستاناولیاءاللهبازبانمعاصر.مثلمثنوِی
آیا ایناستکه باقیفسانهست«.سؤالم بامنبخوان را »اینفصل
بسترزبانمحاورهباهمهیکژتابیهاییکهازآنسراغداریم،میتواند
مناسباینهمهواالییباشدیابایدسخنرابهپایینکشیدتادرزبان

محاورهجابگیرد؟
در حال حاضر، بله. برای آینده حتمًا! و به عنوان یک توصیه از این به بعد به 
اندازه ای که برای آثار کالسیک گذشتگان زحمت می کشند، نوع کتاب های 
»صبحی« و »حسین کوهی کرمانی« و کتاب کوچه ی »شاملو« و مردم شناسی 
ایران و قّصه ها، افسانه ها و اسطوره های ملل و از این دست را بیش از پیش 
در  که  است  درست  داریم.  کار  و  سر  بزرگ  رسانه های  با  ما  که  چرا  بخوانند. 
ایران به زبان فارسی سخن می گوییم، ولیکن پشتوانه ای که در رسانه هست، 
به اندازه ی همه معلومات بشر است، لیکن به شیوه ی مردم کوچه و بازار. مثاًل 
شما وقتی یک فیلم را مشاهده می کنید،... مثاًل در مورد قّصه ی »تروا« یا در 
مورد »ایلیاد« فیلم های مختلفی ساختند و اخیرًا هم فیلم جدیدی را ساختند 
که این فیلم با تکیه بر آثار مکانیزه ی فعلی ست که خیلی کارهای شگفت که 
اگر وقت داشته باشیم ما جنگ »تروا« را چنان عظیم ببینیم که نه این که در 
عالم خارج چنین اّتفاقی نمی افتد، بلکه در عالم خیال هم این غریب است که 
این قدر به خیال می پردازند. به هر حال، زبان به دالیلی به سمت زبان کوچه و 
بازار در حرکت است و به خاطر یک طرفه بودن رسانه، رسانه با همه ی عظمتش 
باید بتواند حّداکثر آنچه که می خواهد را به مخاطب خود برساند. کدگذاری 
در یک چنین وضعیتی، در واقع به صورت رسته ای و دسته ای امکان ندارد. 
منظور این که به زبان فالسفه نمی شود حرف زد. به زبان ادیبان هم اگر حرف 
بزنی، فقط مخاطب شما ادیبان هستند. به زبان اهل دانشگاه »آکسفورد« هم 
اگر حرف زده شود، فقط به آن ها می رسد. در رسانه باید به زبانی حرف زد که 
اکثریت، آن زبان را دریابند؛ درست مثل »موالنا« که وقتی بنا می شود عرفان 
بسط  را  خود  متعالی  حالت  که  ندارد  عربی بافی  وسوسه های  دهد،  تعلیم  را 
بدهد و بگسترد که شما فقط در یک کلمه با کتاب های قطور روبه رو باشید که 
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این همه تجّلی و نام گذاری آدم را گیج می کند و از عالم وحدت می آورد به عالم 
کثرت و سرگردان می کند و از آن هیچ سر درنمی آوری. با این حساب، »چون 

که با کودک سر و کارت فتاد / پس زبان کودکی باید گشاد«. 

●درروزگارمارسانگیشعرازدسترفتهاستوکمکمشعرداردبه
یکهنرتزئینیبدلمیشود.برخیعالجاینمرضراشعرعوامانه
آیارسانگیازدسترفتهیشعرراتنهابه یاشعرمحاورهمیدانند.

همینشکلوباهمینراهکارمیتوانبهشعربازگرداند؟
من اعتقاد دارم که رسانه ی بزرگ، از همه ی نیمه رسانه ها بهره می برد. وقتی 
یک قّصاب می خواهد مردان بزرگ را نام ببرد، می گوید رجال بی استخوان؛ 
اّما  است.  بیشتر  ارزشش  که  است  بی استخوان  گوشت  منظورش  واقع،  در 
در قوم دیگری، بی استخوان بودن یعنی بی اصل و نسب بودن. در رسانه ی 
بزرگ، این تضادها حل می شود. یک قول را ترویج می دهند و قول دیگری را 
تصّرف می کنند به نفع این قول. بعد از چندین و چند سال، ما زبان محاوره اِی 
بی نهایت گسترده ای داریم؛ کاری که قدم های اّولش شاعرانی چون »موالنا« و 
دیگران برداشتند و نشان دادند که می شود این کار را انجام داد. حاال اگر بختی 
باشد و رسانه بتواند به صورت جریان دوطرفه عمل کند، آن وقت شاید مجال 
حرف های دیگر پیش بیاید. اّما اآلن به عقیده ی من هیچ شاعری نباید خود را 
به وسوسه های کالم مکتوب بدهد. ما دومرتبه به این زبان ها برمی گردیم، اّما 
دومرتبه وزن و قافیه هم در آن می آوریم، با موسیقی هم همراهش می کنیم، 
شکرهای دیگر هم به این شربت می زنیم و محصول چیز بدی نخواهد شد. 
این عامیانه سخن گفتن، غیر از عوامانه سخن گفتن است. من در این مسأله، 
کلمه ی عام را از عوام جدا می کنم تا آن جهلی که انسان را می ترساند، دامن گیر 
نباشد. و البّته می دانید که بسیاری از آنچه که در تراژدی اّتفاق نمی افتد، در 
کمدی اّتفاق می افتد. شاید یک ادیب بگوید شأن من باالتر از این است که این 
کلمات را به زبان بیاورم، ولی به نظرم در مواجهه با رسانه در آینده باید این ها را 
هم بیاموزیم. آن وقت توفیق این را پیدا می کنیم که رسانه ای حرف بزنیم. اآلن 
را دسته بندی کنند  این که مخاطب شان  به  رسانه ها دومرتبه رجعت کرده اند 
و شبکه را دسته بندی کنند. اصاًل فراموش کرده اند که رسانه ی همگانی در 
نام گذاری اّولیه با این حرف ها تناسب ندارد و ما اساسًا قرار بوده طوری حرف 
بزنیم که توحید کلمه را این جا تحّقق ببخشیم و به سوی کلمه ی توحید حرکت 
کنیم. این لطیفه ی این کار است و من عالقه ای که به شعر محاوره و هماهنگ 

کردن شعر با رسانه دارم، از این جا آب می خورد. 
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حسن صنوبری در این گفت وگوی طوالنی و البّته صمیمی، تالش 
را در مورد مبانی فکری و  کرده است نظر یوسف علی میرشّکاک 
معاصر  شعر  کّلیت  و  نیما  شاخص  پیروان  شعر  زیبایی شناختی 
فارسی جویا شود. طبیعی ست که در سیر این گفت وگو، روشنایی 
افکندن بر ُبن مایه ها و ریشه های نظری شعر مدرن )و تا حدودی 
دست آوردهای  و  تئوریک  دست آویزهای  نیز  و  مدرنیته(  خوِد 
به  موسوم  شعِر  مخصوصًا  و  اسالمی  انقالب  دوران  شعر  ملموِس 
کوتاه،  در یک عبارت  دارند.  ویژه ای  میان سهم  این  در  »آیینی« 
بر  را  آیینی«  شعر  و  روشن فکری  شعر  »سپهر  عنواِن  می توان 
این  از  آخرین بخش  واقع  در  و  این مصاحبه اطالق کرد. دومین 

گفت وگو را در این شماره می خوانید... 

●اگربهزبانوچگونگیسخنوفرماخوانکارینداشته
باشیم،آیادرداصلیوسخنیکهتویخیلیازشعرهایش،
خاص زمان یک به محدود فقط هست، کتیبه در مثاًل
است؟یعنیایندردهیچوقتنبودهدرگذشته؟اینحرف
هیچوقتنبوده؟منمیگویمکهچونپروایحقیقتدارد،
باشد،ما اینفرازمانیاست.وقتیرنگحقیقتنداشته
اّتفاقافتادهو داریمواقعهایراروایتمیکنیمکهاکنون
اینواقعههماصاًلازجنسوقایعینیستکهبخواهددر
اخوان که اّماحرفهایی آری. موقع آن تکرارشود. تاریخ
دقیقًا نیستند. اینجور دیگر، شاعران بعضی و میزند

همانگونهفرازمانیاند.
همیشه  نیست انگاری  که  بگویید  می خواهید  شما  عبارتی،  به 
نیست.  این جوری  نه،  نیست؛  بله؟  دیگر؟  است  داشته  وجود 
شعر  در  نیست انگاری  و  است  نیست انگاری  عصر  شاعر  اخوان 

حسن صنوبری

ما به زبونِی زبان رسیده ایم
گفت وگوی حسن صنوبری با یوسف علی میرشکّاک

یوسف علی میرشکّاک
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تاریخ خودآگاهی  با تمام توان آشکار می شود. و این ناشی از همین  اخوان 
است که ما از عصر مشروطه به این طرف داریم. تاریخ ما در حقیقت از اّولش 
تا مشروطه ]علی رغم همه ی جنگ ها و جهان گشایی ها و تاتارها و مغول ها[ 
سیر مشّخصی دارد که می آید تا منجر می شود به عدل مظّفر در روزگار یکی 
از بی عرضه ترین شاهان تاریخ ما، شاید هم بشود گفت ُشل و ول ترین شان، 
با  می شویم  مواجه  ما  می شود؛  عوض  اوضاع  ناگهان  میرزا.  مظّفرالّدین 
مدرنیته و یک جور خودآگاهی پیدا می کنیم. ما می فهمیم که نسبت به غرب 
عقب مانده ایم. آن ها دنیا را گرفته اند و به رنگ خودشان درآورده اند. حاال ما 
چاره ای نداریم جز این که به رنگ آن ها دربیایم، یا بگوییم نه، به رنگ آن ها 
نمی خواهیم دربیاییم، و به زور به رنگ آن ها دربیاییم. روزگاری که سّیدحسن 
تقی زاده می گفت: »ما باید از فرق سر تا ناخن پا فرنگی شویم«. ُخب، خیلی ها 
براشان زور داشت این حرف. بعد از انقالب هم خیلی ها گفتند او بیخود گفته 
است، یعنی چه این حرف ها؟ و به نظر من اگر هشیارتر بود، باید می گفت: 
باید یواشکی می گفت: »ولی خواهیم  و بعدش  نباید فرنگی شویم!«  »نه ما 
شد«. ُخب، اآلن نگاه می کنیم می بینیم خواهیم شد دیگر. یعنی شده ایم؛ 
از فرق سر تا ناخن پا فرنگی شدیم. لباس مان، معماری مان،... هیچ چیزمان 
می گویم،  که  زمان مند  شعر  حاال  باشیم.  ما  خود  ما  اعتبارش  به  که  نمانده 
یعنی شعری که به تاریخ توّجه دارد، توّجه به زمان دارد، توّجه به عوارض تاریخ 
جدید دارد. مدرنیته توی این شعر آشکار می شود؛ فارغ از صورتش. اّما شعر 

آیینی کاری به این عوارض ندارد و راه خودش را می رود.

●ازحقیقتیغفلتمیکند؟
از  نه، نمی خواهد غفلت کند. ارزشی برای این قضایا قائل نیست. وقتی ما 
آیینی و ساحت قدس  این عالم نیست انگار ورود پیدا می کنیم به عالم شعر 
با ایزدیان و آسمانیان، آن عالم برای ما خیلی عالم برتر  معصومین و نیایش 
که  همدیگر  با  تا  دو  این  نیستند  قیاس  قابل  اصاًل  که  است  برجسته تری  و 
بخواهیم بگوییم این دایره ی اصلی شعر است. نه خیر! این ورای شعر و شاعری 
وجود  ورای  به  شما  که  است  لحظاتی  پرستش،  و  نیایش  چون  اصاًل.  است 
خودتان می روید؛ می خواهید خودتان را فراموش کنید که نماز می خوانید، 
می خواهید خودتان را فراموش کنید که دعا می کنید. در حقیقت، خود را جا 
می گذارید و رو می آورید به یک عالم باالتر؛ یک عالم عالی، یک عالم بی زمان، 
یک عالم بی گزند. مسّلمًا در آن عالم، سخنی از گزندها نیست، سخنی از این 
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نیست که ما این سنگ را برش گردانیم و ببینیم نه باز همان است.

هم خیلیهایش که کرد تعبیر گونه هزار به میشود را شعر ●
ثالث[را اینشعر]شعرکتیبهیاخوان نباشند.مثاًل نیستانگارانه
میشوداینگونههمتعبیرکردکهدراینشرایطتاریخیواجتماعی
میشود، ارائه که راههایی و میشود گفته که سخنانی در خاص،
ااّل و فلسفی. معنای آن به نیستانگاری اینکه نه نیست. خبری
اخوانهمکهشعرتوحیدیدارد؛قصیدهی»آنکهراهدلماسوی
توبگشود،تویی«یانیماییخیلیخوبیکهبرایامامرضا)ع(دارد.
یاحّتیاینکهفرضکنیمشعریباشدکهمثاًلمانیرابستاید.اینها
نشانمیدهدکهنیستانگارینیست،یادستکمنیستانگاریآن

جوریکهشمامیگوییدنیست...
اخوان دو عالم دارد. شاید همه ی ما شاعران معاصر دو عالم داشته باشیم. 
عالم  یک  است.  نیست انگار  عالم  این  که  است،  زمانه   زبان  عالم  عالم،  یک 
هم از نیست انگاری فاصله می گیرد. جالب است که شکلش عوض می شود 
و  زبان  کنونی  توی »وضعیت  است یک جا  یادم  و می شود شکل کالسیک. 
می شد  کاش  ای  که  بود  کرده  اشاره  اردکانی  داوری  دکتررضای  تفّکر«، 
نو فاصله  از شعر  بپرسیم که: »آقا! توی چه عالمی می شود که  این شعرا  از 
می گیرند و رو می آورند به شعر کالسیک؟« مطلب، خیلی مطلب ساده و پیش 
پا افتاده ای است و به نظر من جای این بحث و جر را ندارد. شاید شما چون 
نسبتی میان همه ی این شعرها می بینید، تفاوتی از حیث عالم نمی خواهید 
اصلی اش  سبب  آیینی،  شعر  ماندگاری  اّما  باشید.  قائل  همه شان  بین 
که  برساند  مرتبتی  به  را  کالم  که  آیینی  شاعر  بشود  موّفق  اگر  که  است  این 
هست،  آیین  و  دین  از  خبری  که  روزی  تا  بشود،  تضمین  هم  ماندگاری اش 
این شعر هم برای اهل آیین، ساحت اصلی است. یک چیز دیگر من بگویم؛ 
اهل دین و آیین هم گرفتار در زمان اند، اّما نمی خواهند توی زمان بمانند. اّما 
انسان به معنای فرد منتشر کلمه، زمان زده است و می خواهد بماند در زمان. 
هم  شاعرش  الجرم  است.  دنیوی  حیاتش  این جاست؛  حیاتش  منتشر،  فرد 
باید کسی باشد که دردهایش را توی همین زمان و در همین دنیا بیان کند. 
توی همین دنیا و بدون هیچ جابه جایی و فراز و فرودی، با او هم زبانی کند. 
اّما شعر آیینی این جوری نیست. محال است که شما کسی را پیدا کنید که 
فلک زده باشد، زمان زده باشد، نیست انگار باشد، و کم ترین التفاتی به شعر 
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آیینی داشته باشد. مضحک به نظرش می آید: »یعنی چه که این ها مدح علی 
)ع( می گویند مثاًل؟ مدح سّیدة الّنساء می گویند مثاًل؟ آیا این ها شعرند؟ شعر 
آنی است که دغدغه های انسان فلک زده تویش مطرح باشد«. امروزه، دایره ی 
اصلی این است، نه به این معنا که دایره ی اصیل این است. زمانی این دایره 
اگر  حاال  که  هم.  موالنا  هست.  و  بوده  دایرمدار  حافظ  نداشته.  وجود  اصاًل 

موالنا خواننده پیدا نکند و حافظ فراموش بشود، چه باید بگوییم؟

●منبازهممیگویمکههمیندایرهیاصلیهمدرایراناینطوری
اصلی دایرهی آن به شما آنچه که است این سر هم بحثم نیست.

میگویید،خیلیکمواندکاست...
به این خاطر کم و اندک است که آن خودآگاهی با بحران مواجه شده است. 
داشتیم؛  دیگر  اخوان  تا  چند  ما  نمی شد،  مواجه  بحران  با  خودآگاهی  اگر 
یعنی کسانی در راستای ادامه ی کار اخوان، ادامه ی کار شفیعی و سپهری 
و شاملو... ولی ناگهان زبان ها دچار اعوجاج می شود، اذهان دچار اعوجاج 
می شود، تیره و تار می شود همه چیز. در کنار این تیرگی و تاریکی، شعر آیینی 
درخشش پیدا می کند و می شود ساحت اصلی. اّما در شعر آیینی خبری از 
این تیرگی و تاریکی و فلک زدگی و نیست انگاری و این ها نیست. این خیلی 
چیز بّین و آشکاری است. نمی دانم شما چرا التفات نمی کنید به این ماجرا؟

●منمیخواستمدایرهیشعرآیینیراگستردهترببینیم.
سرش  یک  گسترده ترهست.  خودش  کنیم.  گسترده ترش  ما  ندارد  ضرورتی 
این جاست و یک سرش در عالم غیب است. به همین خاطر خیلی گسترده تر 
و  االّولین  )ارواح  الجّنة  و  الّنار  قسیم  حضرت  برابر  در  حرف هاست.  این  از 
اآلخرین له الفداء( صد هزار سال »کتیبه« را ببریم یا »ابراهیم در آتش«، فکر 
اندازه ی پر کاهی وزن داشته باشد ماجرا. ولی طبق  نمی کنم هیچ اصاًل به 
قراری که خودشان گذاشته اند، به هر بیتی یک بیت خواهند داد. حاال اگر 
یک بیت درب و داغانی هم باشد، خیلی خوب است. ما حّتی اگر یک کپر هم 

بِهمان برسد، سپاس گزاریم!

●میخواهمبگویمکهخیلیازشعرهایاخوانهمدرآنگستردگی
شعرآیینیقرارمیگیرد.

نه، من معتقدم قرار نمی گیرد. ببینید؛ این خودآگاهی ممکن است دایره اش 
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به قدری تنگ و تاریک بشود که سه یا چهار نفر بیشتر توی این دایره نباشند. 
آریایی  قوم  ما  »آقا!  می گوید:  یکی  است.  اصلی  دایره ی  همچنان  این  اّما 
هستیم، الیم، بلیم، کوروش چنین بوده است و داریوش چنین بوده«. ُخب، 
آقا! کورش و داریوش به من چه ربطی دارد؟ من اآلن باید ببینیم که خودم در 
چه موقعیتی هستم. من می گویم شعر زمان، شعری است که به این موقعیت 
ربط دارد، به اکنون ما ربط دارد و گرفتاری های اکنون ما را آشکار می کند. 
خود من زمانی از این قماش شعر داشتم. توی »از زبان یک یاغی«، شعرهای 

آزاد، می شود خیلی هایش را پیدا کرد.

●آنهاشعرهایآزادند.
بله، و اّما االن، علی رغم این که من وقوف بیشتری نسبت به خیلی مسائل پیدا 
کرده ام، نسبت به آن زمان، خیلی برایم اهمیتی ندارد که این دردها را مطرح 
کنم. یعنی از این وجه تقویمی شعر فاصله گرفته ام. بهتر است به جای این که 
بگوییم این است و آن، بگوییم شعر تقویمی، شعر تاریخی. شعر آیینی مربوط 
به تاریخ ماست. تاریخ به معنای عهد کلمه، عهد با حق، عهد با حضرت حق، 
به معنی قبول امانت؛ »اّنا عرضنا االمانة علی الّسموات و االرض والجبال«. 
الّسالم( می گفتند[ که  ائمه )علیهم  به ِجد معتقدم ]همان طور که خود  من 
این امانت، والیت است؛ والیت معصوم است. ما عشق آن ها را پذیرفتیم که 
به خاطر همین  و کجا.  و کجا  و کوه ها  زمین ها  و  بر آسمان ها  یافتیم  برتری 
ظلوم و جهول بودن. این شعر ربطی به مسائل دنیوی پیدا نمی کند. اصاًل در 

این شعر، جایی برای مسائل دنیوی نیست.

●ستیزبابیعدالتیوبیغیرتی...
نه، نه.

●اینهاهمهشانذیلاینعهدمیآینددیگر...
نیازی  بروید سراغ معصوم، عدالت می آید.  وقتی  اصاًل  ببینید؛ شما  نه.  نه، 
نیست دیگر کسی از عدالت یاد کند. شما به محض این که بگویید »یا علی«، 
ایشان آشکار می شود. یعنی عدالت هم هست.  همه ی وجوه مقّدس وجود 
دیگر نمی خواهد بگویید »یا علی! من ُکشَته ت ام، ُمرَده ت ام، آقا! فکری هم 
برای عدالت کن«. همین یا علی را که بگویید، عدالت هم تویش هست. عالم 

قدس هم هست.
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مدح کهچقدر درسبکهندی داشتیم وشاعر آنهمهشعر ما ●
اهلبیتکردهبودند.اصاًلآنموقعاینهمکاریبودبرایخودش.
هم آنطرف درمیآوریم، را مضمونمان اینور مثاًل که همانجور
مدحمانرامیکنیم.مردمهمکهمیخوانند.ولیمنحسنمیکنم

کهآنشعردردیراازکسیدوابکند.
نمی کرد.  دوا  هم  شعرا  خود  نمی کند.  از  دوا  کسی  از  را  دردی  شعر  آن  نه، 
ببینید؛ دو رقم شعر هست. یکی مدح معصومین است، که این خودش یک 
چیز رسمی است. شعرایی که مدح معصومین می کردند، ُخب، مدح سالطین 
سبک  توی  هم  داریم،  هندی  سبک  توی  هم  را  این  می کردند.  هم  را  زمان 
بازگشت. آن را مدح می کرده برای این که صله ای در آخرت بگیرد، این را مدح 
مانایی  این ها هیچ کدام  به همین دلیل،  بگیرد.  تا صله ای در دنیا  می کرده 
پیدا نکردند. اّما آن جایی که از سر عشق سخن می گوید شاعر، بی اختیار: 
»موج توفان می زند جوی به دریا مّتصل / جوهر دیگر بود در دست حیدر، تیغ 
را«، »کیست در این انجمن، محرم عشق غیور / ما همه بی غیرتیم؛ آینه در 
کربالست«، ببینید؛ این ها می ماند و می رسد، چون با عشق آمده است. اّما 

قصایدی که عرفی برای موال گفته، نه، این ها فقط صناعت است.

●همانهمالاقلدرحّدکپربوده!
هرچند که به یک معنا این ها زمینه ای هم هست برای شعر آیینی، اّما بنایی 
که در زمینه ی شعر آیینی ساخته می شود، خیلی باالتر از این زمینه است. 

این کف کار است؛ مدح و منقبت و این ها.

●مثلغزلهایآیینیحسینمنزوی؟
خیلی از کارهای آیینی منزوی از بهترین نمونه های شعر آیینی روزگار ماست؛ 
کردند  فکر  کّفار  گذاشت.  کافر  و  مؤمن  فریق  دو  هر  سر  کاله  او  این که  با 
شدکه  معلوم  بعدًا  آن هاست.  از  که  کردند  فکر  هم  مؤمنان  و  ماست  از  این 
آیینی است که شعرهای  پرتو همان شعرهای  در  اّما  نبود!  از هیچ کدام شان 
اگر  که  است  این  آیینی  شعر  جنس  اصواًل  می ماند.  هم  حسین  عاشقانه ی 
یک قطعه یا دو قطعه کار درست آیینی در دیوان یک شاعر باشد، کّل دیوان 
سالمتش تضمین شده است؛ می ماند. چون نشانه ی عهد شاعر است با عالم 
غیب. این خیلی مهم است. البّته علی الّظاهر باید خوشحال باشیم که بازار 
متعارف شعر دچار بحران شده و فکر نمی کنم یک نفر بتواند در این بازار سرش 
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را بلند کند و عرض اندام کند. کتاب چاپ می کنند و حّتی اگر چاپ چندم 
هم بشود، می دانیم که همه ی این ها تبلیغات است و از این قالتاق بازی ها؛ 
که البّته خود ما هم بعضًا از این قالتاق بازی ها می کنیم! در هر دو فریق وجود 
دارد این ماجرا! من بیشتر امیدوارم که فرجام شعر آیینی مواجهه با امام الغیب 
فرمان  آیینی  که شاعر  مدینه ای  به  ورسیدن  ایشان  ظهور  و  ان شاءالله  باشد 
کار  به  را  امام الغیب  ساحت  را،  آیین  ساحت  صاحب  را،  آیینی  شعر  صاحب 
ببندد. حاال نمی دانم این امید امکان برآورده شدنش هست در زمان ما یا نه.

●بلهانشاءالله.
نمی دانم. ولی چنان که مانایی شعر و شاعرآیینی تضمین شده است از قبل، 
به هر حال، این فرجام هم فرجامی است که اّتفاق خواهد افتاد؛ دیر یا زود، 
ده سال دیگر، یا ده میلیون سال دیگر، باألخره اّتفاق خواهد افتاد. عظمت 
چون  نباشد.  زمان  نگران  و  باشد  زمان  از  فارغ  که  است  این  در  آیینی  شعر 
امیرالمؤمنین )ع( تعبیر موال  به  یوٌم علیک«؛  و  »یوٌم لک  متغّیر است.  زمان 
روزی است برای تو و روزی است بر  تو. و هر دو تایش هم ناپایدار است. اّما 
خودش  برای  آمده،  پیش  معاصر  ادبیات  کّل  در  که  خودآگاهی  بحران  این 
مسأله ی ساده ای نیست. یعنی نمی دانیم واقعًا ته این بحران به کجا خواهد 
کشید. چون ما زمانی می دانستیم که این جریان ادامه دارد و دارد می رود؛ 
این سیری است که به یک جا باید ختم بشود. اّما این که ناگهان رودخانه بریزد 
به شن زار، این قدری غریب می نماید. یکهو ورق شعر مدرن فارسی درنوشته 
می شود، تاریخش ناگهان به پایان می رسد. مگر این که بخواهیم خودمان را 
هم جزء این مدرنیته بدانیم. نمی دانم می شود. یعنی مثاًل »امید مهدی نژاد« 
را چطور می شود جزء تاریخ مدرن شعر فارسی به حساب آورد؟ به نظر شما 

می شود؟

●ببینید؛نگاهنیماییدرهمهیاینشعرهاهست.حّتیدرغزلها.
اگریادتانباشدآندفعهکهباهمصحبتکردیم...

شاید منظور شما از نگاه نیمایی، زبان نیمایی است.

●نه،منآننگاهفردیرامیگویمکهقبلهانبود.قباًلتمامعاشقانهها
شبیههمبودومدحپادشاههاهممثلهمبود.تفاوتهادرتکنیک
بودومثاًلدرانتخابردیفوقافیه.ولیاآلنیکتمایزاساسیبعداز
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شعرنیماییدرشعرهامیشوددید،کهمثاًلاینشعرنشاندهندهی
و عشق و معشوقه اینگونه نشاندهندهی کاماًل، است روحیه این
دعواستبهطورخاص.همهیاینهارامیشودگفتازویژگیهای

شعرمدرناست؛شعریکهفردیتداردو...
ُخب، پس باید خوشحال باشیم که اّتفاق خاّصی نیفتاده؟ پس طوری نیست؟

راه را نیمایی غزل منزوی مثاًل میبینم. اینجوری را این من ●
انداختهاستوبعدازاوهمبهسختیمیشودکسیراگفتکهدر

اینراهحرکتنمیکند.
چرا شما می گویید غزل نیمایی؟

●بهخاطرقبولخیلیازپیشنهادهاییکهنیمادادهاست.همهی
یکی که. نیست سطرها کردن بلند و کوتاه که نیما پیشنهادهای
که قافیه، همین اصاًل است. جهان به داشتن فردی نگاه همین
میگوید:»قافیهرابهشعربازگرداندم«.ُخب،باألخرهقافیهدرشعر
خیلیازشاعرانوسبکهاهمینجوریمیآمد.اّمادرزمانهیشعر
در ابیات، تعداد یاحّتی استمیآید. کهالزم قافیههرجا نیمایی،
گذشتهاینطورنبود.مرحومآقایهمایینوشتهاندبهغزلسهبیتی
]فکرمیکنم[یاغزلزیرسهچهاربیت،میگویند»غزلناقصه«.اّما
نداریم.غزلیهمکهسهبیت را نیماچنینحرفی از بعد دردوران
باشد،ممکناستغزلیکاملباشد.اززمانیکهدرخیلیازهنجارها
بازبینیشدهاستبهبعدرا،میگوییمشعرنیمایی.منکهمیگویم
باز هم آنجا که چون است. نیمایی مثنوی هم معّلم آقای مثنوی
زیباییشناختی نگاه با و ویژهای کتاب و باحساب ردیف و قافیه به
دوبارهایپرداختهمیشود.بحثروایتهمهمینگونهاست،کهدر
غزلهایمنزویهمهست.خیلیاست.یکعاَلمویژگیاستکه

نمیشودهمهاشرااینجابگویم.
این قدر  ولی  ندارم.  مخالفتی  من  تعبیرکرد،  این جوری  بشود  اگر  نمی دانم. 
هست.  کارش  در  معاصر  شعر  از  هم  چاشنی یی  معّلم  آقای  که  که  می دانم 
ولی  خوانده،  خوب  و  خوانده  معّلم  آقای  هم  را  نیماگراها  و  نیما  آثار  یعنی 

ادامه ی کار آن ها نیست. ادامه ی راه آن ها نیست.
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همه اینور، به سنایی از یعنی است. ادبیات تاریخ راه ادامهی ●
ادامهیهمانراهاند.

تاریخ ادبیات، هر کسی  این جوری می شود همه را در یک جوال ریخت. در 
به اندازه ی وسعش جا پیدا می کند و می شود این جوری از جر و جدل بیاییم 
ما  معّلم،  آقای  موافقم. ولی جالب است که در شعر  این صورت،  بیرون. در 
چیزی می بینیم باالتر از آن خودآگاهی یی که در شعر شعرای روشن فکرمان 
می بینیم. در مثنوی شب پای خود ایشان، پیش بینی هایی شده که هر اّتفاقی 

که در این عالم بیفتد، می شود از عالئم حّقانیت آن شعر.

●اّمتواحدهازشرق...
را  شعر  این  ایشان  که  روزی  خاست.  خواهد  پا  به  شرق  از  واحده   اّمت  بله، 
گفت، در هیچ کجای خاورمیانه هیچ گونه بلوا و آشوبی نبود. امروز در اغلب 
جاهایی که ایشان در آن شعر ازشان یاد کرده، در اغلب آن سرزمین ها سر و 
این چه جوری  و همه ظاهرًا طالب اسالم اند. ُخب،  بلند است  و غوغا  صدا 

می شود که پشت سر آن ها...؟

●انگارکهآنخودآگاهیوجودداشتهباشدوآگاهیدیگریهمبر
آناضافهشود.

نه، من چیز دیگری می خواهم بگویم. می خواهم بگویم بوی این می آید که 
جهان دارد عوض می شود. و با بحران مواجه شدن تاریخ خودآگاهی ما یک 
نشانه است. ممکن است بسیاری از حوادث پیش بیاید که نگران کننده باشد 
اّما حقیقت ماجرا این است که ما داریم به سمت یک  در وضعیت فعلی ما، 
تاریخ دیگر می رویم فارغ از تاریخ مدرنیته. این اّتفاق دارد توی جهان می افتد 
قرار  اّتفاق  این  اگر  است.  نامحسوس  اّما  می کند؛  پیدا  نشر  و  بسط  دارد  و 
نبود بیفتد، شعر و ادبیات معاصر ما و خیلی از کشورهای دیگر دچار بحران 
نمی شد. ببینید شعر و ادبیات در غرب هم دچار بحران است. این خودآگاهی 
در غرب هم دچار بحران شده است. نیست انگاری راه را بند آورده است. اّما 
این راه را بند آوردن، معنای دیگری دارد. به همین دلیل من نمی توانم قبول 
این که  حساب  به  و  بیاوریم  ما  را  شعر  عرف  را،  شعر  عرفی  بازار  این  که  کنم 
شعر  کأّنه  بدهیم.  قرارش  آیینی  شعر  کنار  در  بوده،  توش  هم  عدالت طلبی 
آیینی، تاریخی داشته و حوالتی را بیان می کرده که در این روزگار این حوالت 
قرار شده صورت واقعی و عینی پیدا کند. یعنی تحّقق پیدا کند و اّتفاق بیفتد. 



43

داریم  اسالمی  کشورهای  توی  که  جنبش هایی  این  ته  می کنید  فکر  شما 
می بینیم، ممکن است به کجا ختم شود؟ ممکن است به حکومت هایی مثل 

محّمد ُمرسی پایان بگیرد این اّتفاقات؟ من فکر نمی کنم.

نیست. معلوم حکومتشان مورد در چیز هیچ هنوز هم آنجا ●
تغییراترانمیشودپیشبینیکرد.

بله، این انسان شرقی و حّتی انسان غربی رسیده  است به جایی که... حاال 
انسان غربی فعاًل یک مقدار آسوده است؛ چون ترجیح می دهد حافظ وضع 
موجود باشد. می ترسد که اگر تکان بخورد، سقف فرود بیاید. مثل بعضی ها 
که از کنار جاده هایی که بهمن تویش می آید رد می شوند و آن جا نوشته اند که 
»بوق زدن ممنوع«. چون حّتی بوق زدن هم ممکن است باعث ریزش برف از 
کوه بشود و همه را هالک کند. در غرب، بوق هم نمی زنند! خیلی وقت است 
سر و صدا هم نمی کنند. ولی دّقت که کنیم، گاهی شلوغ شدن ایتالیا، یونان 
و اسپانیا نشانه است. دست کم دگرگونی عظیمی در مدرنیته اّتفاق خواهد 

افتاد. و جریان تاریخ، شکل دیگری پیدا خواهد کرد.

شروع مدرنیته به نسبت خودآگاهی از دگرگونی جریان این ●
نمیشود؟

نه، آن خودآگاهی از مدرنیته، قرار بود که فقط ارزش های مدرن را ایجاد کند. 
اّما اآلن ارزش های مدرن هم دارد نفی می شود.

دفن مدرن ارزش هم »آدمک«، همان اخوان، چاووشی شعر در ●
»فراگیری شبیه اّتفاقی است؛ کرده پیشبینی را اّتفاقی هم شده،

رسانه«.
نه، آن فقط یک شعر رمزی خیلی ساده است. شما دارید بی جهت ماجرا را 
جابه جا می کنید. آدمک، محّمدرضای پهلوی است. این که فحش هم می دهد 
آن جا به تلویزیون، خیلی قضیه جّدی نیست، یعنی این قدر نیست که اصاًل 

بخواهیم قابل مقایسه بدانیم با »اّمت واحد از شرق به پا خواهد خواست«.

اینهمه دارد هم شعر آن میگویم دارم ندارم. مقایسه قصد نه، ●
تعریفومقایسهمیکند...

مشکلی  مدرنیته  صورت  با  ما  دیگری ست.  چیز  مدرنیته  صورت  نفی  نه، 
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توی  باطن مدرنیته دارد  برای مان مهم است.  باطن مدرنیته  و  نداریم. نفس 
غرب هم نفی می شود. این خیلی مسأله ی مهّمی است؛ دچار بحران شدن 
شعر و فلسفه و هنر و همه چیز. این شوخی نیست در این عالم. به هر حال، 
این  به درد بشر دینی.  نه فقط  به درد بشر بخورد.  نبود که  این عالم عالمی 
موطنی نیست که بشر بتواند در آن متوّطن شود. افقی نیست که بشر بتواند 
به  است  اهانت  است.  موهن  حال،  هر  به  کند.  پیدا  مستقّری  و  مقّر  تویش 
بشر. حّتی اهانت است به کافر، وضع کنونی که پیش آمده در عالم؛ چه رسد 
به مؤمن. من بوی یک جور دگرگونی می شنوم در پس این قضایا. نه این که 
منتظر یک دگرگونی باشم... نه، ناامیدتر از این حرف ها هستم. نومیدترم از 
این که منتظر دگرگونی باشم در عصر خودم مثاًل. چون ما در حال عزیمتیم، 
اّما یک خواب در این عالم دارد تعبیر می شود؛ یک خواِب ندیده ، شاید هم 
خواِب دیده ای، ولی خوابی دارد تعبیر می شود که به تعبیر خواجه: »رسید 
مژده که اّیام غم نخواهد ماند / چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند«. 
از قرن هجده به بعد، از »عصر روشن گری« به این ور،  در نظر خود غربی ها 
همه چیز به سمت حفظ وضع موجود پیش رفته است. به سمت این که: »آقا! 
را درست می کنیم.  به گام همه چیزش  فعاًل خیلی عالیه. گام  نزنید  دستش 
بهشت زمینی را درست می کنیم؛ آرمان شهر. بر مرگ هم غلبه خواهیم کرد«. 
جنگ جهانی اّول و دوم نشان داد که نه... این ها همه اش خیاالت کور بوده و 
به هیچ جایی نمی رسد این خیاالت. از آن جا ناامیدی شروع کرد به گسترش 
پیدا کردن؛ ناامیدی نسبت به مدرنیته و عواقب مدرنیته. و این اآلن در همه 
کشورهای  غارت  با  که  کشورهایی  ُخب،  است.  شده  فراگیر  جهان  جای 
دیگرمردم شان را سیر و مرّفه نگه می دارند، ممکن است دیرتر گرفتار عوارض 
شعر  افتاد.  خواهد  اّتفاق  این  ولی  می افتد.  عالم  در  دارد  که  بشوند  اّتفاقی 
آیینی نمی دانم چقدر می تواند کمک کند به این قضیه؛ چون از شعر آیینی 
بوده  معشوقی  نیایش  تمّنایش  آیینی  شعر  ولی  نمی رود.  کردن  کمک  توّقع 
که ظاهرًا در دسترسش نبوده. من فکر می کنم که شعر و شاعر آیینی دارند 
نزدیک تر می شوند به معشوق شان؛ به آنچه ستایش و پرستش می کردند. این 
افتاد  که  مضحکی  تقریبًا  اّتفاق  اسالمی،  جمهوری  در  می افتد.  دارد  اّتفاق 
]شاید قدری به سخن شما هم ربط پیدا کند[ این بود که ما بیاییم آن ها را 
هم با هم یک کاسه کنیم؛ بگذاریم فیلم بسازند، بودجه و پول هم بدهیم... 
آن مقدار که به یک فیلم ساز الئیک کمک شده در این سی سال اخیر، یک 
صدمش به کّل شاعران مسلمان کمک نشده. جماعت اهل سیاست ما فکر 



45

می کردند که ما بازی را برده ایم و دیگر تمام شده است؛ پس بهتر است ما با 
یدالله  با شعر  حّتی  را  مجاهدی  آقای  می شود شعر  اصاًل  بیاییم.  کنار  آن ها 

رؤیایی در یک کتاب چاپ کرد...

●نگفتمرؤیایی...
می دانم. مثاًل داریم می گوییم. حاال اخوان ثالث مثاًل. ببینید؛ دو عالم است. 
آن عالم تمام شده. با این که در صد سال اخیر قرار بود که آن عالم دایرمدار 
رسیدیم؛  مدرنیته  به  دیر  ما  شده.  تمام  هم  عالم  آن  تاریخ  انگار  اّما  باشد، 

سیصد چهارصد سالی تأخیر داشتیم. وقتی رسیدیم که...

●آخرهاشبود...
نه، اصاًل تمام شده بود. ولی ما فکر کردیم که ادامه دارد ماجرا. اآلن رسیده ایم 
به این جا که تمام شده. اّما ممکن است هنوز توی جمهوری اسالمی کسانی 
باشند که فکر کنند که نه آقا هنوز تمام نشده، نگهش داریم. ولی تمام شده 

ماجرا. عمر مدرنیته تمام شده است.

●مننمیخواهمدفاعکنمازاینکهتاریخشعرمدرنیتهتمامنشدهیا
آنچهدرشعراخوانهستقراراستبماندیاکاماًلقابلدفاعباشد،
شعر در اّتفاقا که هست حقایقی اینها شعر در باألخره گفتم ولی
خیلیازروشنفکرهانیستتاهمانحّدشهم.یعنیاگرمنبخواهم
یکمقدارامیدوارباشمبهشعر،برخالفیکِسریحرفهایشما،
که کسی قطعًا بیاید. دوبارهای اخوان یک است قرار که نمیگویم
میخواهدبیاید،ازاخوانکههیچ،بایدازعلیمعّلمهمردبشود،از
خیلیهایدیگرهمهمچنین.باألخرهاینطبیعتشاستورشدش.
اّماخالصهبحثسراینبودکهدرجریانجّدیادبیاتما،همیشه
بازاراصلی، اّتفاقاآنچیزیکهشمامیگویید بحثحقیقتبودهو
ازشان را ژورنالسیم و تبلیغات یعنیاگر است. یکچیزحاشیهای
نمیماند؛ ازشان وهیچخبری افولمیکنند بگیریم،خیلیسریع

چونهمینحاالهمچیزیازایشانزمزمهنمیشود.
نه، نه، نه. ربطی به این ندارد که زمزمه می شود یا نمی شود. این از مشروطه 
ما  این که  با  ما.  جمعی  و  فردی  وجود  اصلی  دایره ی  می شود  این طرف  به 
به  بودند،  مدرنیته  از  بیرون  تا 57  خیلی ها  و  نداریم  یا  داریم  این شرکت  در 
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تعبیر بنده با امام و به پشت گرمی این پیرمرد، وارد این مدرنیته شدند و اآلن 
خیلی هاشان گرفتار شده اند که: »آخ! چه جوری از این مدرنیته در برویم؟!« 
پیدا  ادامه  خودآگاهی  این  که  می آمد  نظر  به  چنین  بروند.  در  نمی توانند  و 
می کند تا راه برون شد از توی خود این خودآگاهی بیاید بیرون. اّما این ناگهان 
فرو می رود و عین یک سراب برطرف می شود و اّتفاق دیگری  می افتد در این 
عالم که این اّتفاق باطن است نه ظاهر. یعنی در جمهوری اسالمی هم خیلی 
آشکار نیست؛ چون ما سعی می کنیم سال به سال مماشات بیشتری با غرب 
داشته باشیم، بیشتر کنار بیاییم. حاال عوارض مدرنیته است دیگر! چه کارش 
این طور  اّتفاق  اّما آن  ناچاریم دیگر! و مدام توجیه می کنیم.  می شود کرد؟! 
نیست. آن اّتفاق مثل زلزله زیر پای همه ی مردم جهان پنهان است و هر آن 
من  وقتی  می افتد.  بیفتد.  باید  دربیاورد.  لرزه  به  را  زمین  تمام  است  ممکن 
می گویم که این دایره ی اصلی شعر بوده، شما نگاه کنید تا فرانسه. فرانسه 
هم »الوار« دارد، »والری« دارد... همه ی این جک و جانورها ]چه می دانم[ از 
آمریکا تا آفریقا تا همه جا یکهو پیدا می شوند و یک تاریخ مشترک پیدا می کند 
همه ی عالم، و یک جور شعر، یک جور ادبیات در همه جای عالم ظهور پیدا 
می کند. اّما معلوم شد که همچنان که ما سهمی و حوالتی از تولید تکنیک 
نداشتیم، سهمی هم از این خودآگاهی مدرن خیلی نداشتیم. یعنی تا بیاییم 
بگوییم که آقا چه شد، تمام شد. یعنی به آخر این فصل رسیدیم. نه می شود 
اسمش را گذاشت بهار، نه زمستان. فصلی بود توی تاریخ ما و تمام شد. این 
است که من رویکرد مثاًل آقای معّلم را به عدالت، نسبت نمی دهم با عدالتی 

که توی شعرهای روشن فکران بوده.

●پسدربارهیستیزباغربزدگیچهمیگوییدکهدرشعراخوان
هست؟

کجا؟

●مثاًلهمانجاکهشطرنجبازیمیکند،غربوشرقرامیگوید،در
»آنگاهپسازتندر«.درخیلیشعرهایدیگرشهمهست...

نفس  در  حقیقت  غروب  مرادش  می گوید،  »غرب«  وقتی  ایشان  ببنید؛  نه، 
انسان نیست. مرادش اروپا و آمریکاست. شرق هم که یعنی شوروی...
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●مالفرهنگبیگانهاستدیگر؟حملهیفرهنگبیگانه!
نه، از سِر یک جور عرق مّلی دارد این حرف ها را می زند...

از یکی در اخوان ببینید؛ دارد؟ چی برای را مّلی عرق آخر، ●
مصاحبههایشمیگوید:»مننمیتوانمبهچیزمحکمیمعتقدنباشم؛
بهیکچیزفرازمینیو...«ُخب،اینهاهمهاشازهمانسّنتگرایی
عمیقشمیآیددیگر.میخواهدبهحقیقتیفراترازاینچیزهاییکه
اآلنروانشناسانوجامعهشناسانغربیمیگویندبرسد.بههمین
خاطریکموقعمیرودسراغتلفیقمزدکوزرتشت،یکموقع...

نه، شما ببینید...

●عاَلمیکعاَلماست؛اسمهایشفرقمیکند...
بله  کنید،  اشاره  اخوان  آقای  بودن  موّحد  و  مؤمن  به  می خواهید  شما  اگر 
نمازش، که گفت: »ای  تعبیر همان شعر  به  بود،  به یک خدا معتقد  اخوان 
همه هستی ز تو! آیا تو هم هستی؟« این ها هست. اّما اخوان که کّل تاریخ 
هم  این  در  است.  این  از  بخشی  هم  اخوان  نیست.  ما  معاصر  خودآگاهی 
لزومی ندارد همه الئیک باشند. ُخب، سپهری هم خدا دارد، بی خدا نیست. 
خدای  براندازد؛  را  مدرنیته  تاریخ  است  قرار  که  نیست  خدایی  خدا  این  اّما 

روشن فکران ما...

خدای اّما براندازد، را کسی کاًل نمیخواهد سپهری خدای بله، ●
اخواناینجوریهمنیستکهباغربومدرنیتهواینهاهیچکاری

نداشتهباشد.
ُخب، اگر این جوری باشد که شما همین را می توانید در شعر شاملو هم پیدا 

کنید. اگر همین مقدار عدالت خواهی کافی است و مثاًل مبارزه با ظلم و...

شاملو شعر در بیگانه فرهنگ با مبارزه چی؟ بیگانه فرهنگ با ●
هست؟

در شعر شاملو نیست... ولی...

●آنپرستیژمبارزهباظلماستوقتیکهآدمهیچوقتبهریشههای
آدم اینکه نمیگویم. را آن است. پرستیژ فقطیک نکند. نگاه ظلم
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حسکندشاعرواقعًا...
شما شاید می خواهید این را بگویید که اخوان به ما نزدیک تر است یا این که 
ما به اخوان نزدیک تریم تا به شاملو و دیگران. در شعر فروغ هم ایمان هست، 
اعتقاد هست، عالم غیب هست. در شعر سپهری هم هست. در شعر خیلی 
اّما این مسأله ی من نیست. ما از میرزاده ی عشقی و  های دیگر هم هست. 
فّرخی هم که شروع کنیم، می بینیم این خودآگاهی یواش یواش دارد شروع 
می شود. درست است که آن اوایل خیلی سطحی و صوری است، یعنی آقای 

میرزاده ی عشقی به خدا قسم می خورد که ما از نسل میمونیم مثاًل و...

●ُخب،اوآدماحساساتیوسادهایست...
این  به  است  ایرانی  قوم  ورود  طلیعه ی  احساسات  همین  نیست.  مهم 
خودآگاهی تاریخی؛ خودآگاهی یی که مدرنیته برای مان به ارمغان آورده. اّما 
از آن که یک قرن کامل را طی کند،  این پیش  اگر دّقت کنیم، می بینیم که 
رمان  که  می شود  چطور  است.  تأّمل  قابل  حادثه  این  می شود.  محو  ناگهان 
مدرن ما محدود بماند به بوف کور صادق هدایت؟ آیا این به معنای آن است 
که ما به پنجاه یا شصت تا بوف کور دیگر نیاز داریم؟ خیر! ما این مقدار طّی 

طریق کردیم در مدرنیته و تمام شد.

●مناینراقبولدارم...
مدرنیته  هم  آمریکا  در  نیست.  اسالمی  انقالب  دلیل  به  فقط  هم  آن  تازه،  و 
مدرنیته  اصاًل  شده.  تمام  همه جا  در  شده.  تمام  هم  اروپا  در  شده،  تمام 
پس  از  هم  کنونی  بشر  و  است  مانده  عوارضش  فقط  شده.  تمام  تاریخش 
برطرف کردن این عوارض برنمی آید. اّتفاقی باید بیفتد و می افتد دیر یا زود. 
ادامه  خودآگاهی  آن  چرا  که  باشیم  آن  نگران  ما  که  ندارد  ضرورتی  بنابراین 
پیدا نکرده یا این که مثاًل شعر آیینی را جای آن قرار بدهیم. نمی دانیم واقعًا 
آینده ی شعر چه خواهد بود. چون فقط شعر نیست که بی آینده است. خود 
کند.  ظهور  باید  شود؛  آشکار  باید  ما  آینده ی  بی آینده ایم.  کمابیش  هم  ما 
یک چیزی از آینده ی ما در گذشته هست، ولی نسبت است، رویکرد نیست. 
این رویکرد بروز خواهد کرد. مسّلمًا اگر ما همچنان در وضع »تجّددطلبی« 
بمانیم، شاید گوشه ای هم از شعر اخوان و فروغ باشد. ولی آن حادثه ای که 
این حرف هاست که ما بخواهیم در کنار  از  بیفتد، عظیم تر  اّتفاق  قرار است 
سال  صد  در  اصطالح  به  که  جریانی  دو  این  نگران  و  باشیم  شعر  فکر  به  آن 
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اخیر پدید آمده؛ شعر آیینی و شعر ماآیینی )بی آیینی(. خودبنیادی جزء ذات 
ادبیات مدرن است؛ چه شعرش، چه هنرش. وقتی می گویند »مذهب اصالت 
انسان«، اصالت انسان برای انسان نیست که. انسان روبه روی خداست. این 
یک این اصل است. اّما این اّتفاق دارد می افتد. انسان فهمیده که آقا هزار تا 
هندوانه ی اومانیستی هم اگر زیر بغلش بگذاری، می داند که این چیزها و این 
خبرها نیست. انسان امروز، باور به خودش را از دست داده و این از وجهی 
خیلی خوب است. درست است که هنوز باور دیگری  هم نیامده و ما هم بیخود 
ادای آمریکایی ها و اروپایی ها را درمی آوریم که باید خوداّتکا باشیم و اعتماد به 
نفس داشته باشیم؛ ولی یکی نیست بگوید: »مرد حسابی! چی چی را داری 
مردم را دعوت می کنی به اعتماد به نفس؟ تو قرار بوده دعوت کنی به اعتماد 
به حق«. ببینید؛ این حرف هرچند تلخ باشد، ولی باید زد. جمهوری اسالمی 
دارد  نقض می کند.  را  تاریخش  دارد  مدرنیته. خودش  ذیل  دارد می رود  هم 

عقب نشینی می کند؛ آن هم در برابر تاریخی که تمام شده.

آنمواضعشعقبنشینیمیکند توی که وقتی یعنیمیگویید ●
اینجوریمیشود؟

میزان  آن  کن.  جدا  را  حسابش  را  آن  است.  دیگر  یکی  نمی کند،  که  آن جا 
مداخله اش این است که فالنی را بردارد و بهمانی را بگذارد توی صدا و سیما. 
انگار یک بازی در جریان است که تا این مردم به خودآگاهی دینی برسند، و 
تا به خودآگاهی برسند، این بازی حاال حاالها ادامه پیدا می کند. من شّکی 
رسمًا  ما  تلویزیون  توی  نمی کند.  رحمی  هم  )عج(  قائم  حضرت  که  ندارم 
است.  کفر  اصل  اصطالح  این  آقا!  باشید«.  داشته  »خودباوری  می گویند: 
چطور جرأت می کنی به کار ببری اش؟ اّما این پخش می شود. خیلی مضحک 
است که ما بخواهیم روان شناسی آقای اریک فروم را ببریم قاتی کنیم با چند 
تا آیه و حدیث و بگوییم که آقا ما هم زمانیم با غرب. این ها یعنی این که ما هنوز 

نفهمیده ایم که مدرنیته ی غرب، تاریخش تمام شده.

●البّتهخیلیوقتهاناخودآگاهاینطرزبیانصورتمیگیرد.دارد
ولی باش. شجاع اینکه یعنی باش. داشته باور را خودت میگوید

چونباآنزبانبهکارمیبرد،اینجوریمیشود.
ببین؛ وقتی که ما زبان مان غرب زده است، در واقع یعنی جان مان غرب زده 
غرب زده  زبان  هست.  ولی  نیست؛  بگویم  و  کنیم  تعارف  می توانیم  است. 
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آقای  است.  هشیار  توحید،  اهل  جان  است.  غرب زده  جان  نشان دهنده ی 
احسان طبری آمد توی تلویزیون و گفت: »هیچ راهی نمانده است جز پناه 
بردن به خرگاه وحدت کلمه ی  امام اّمت«. این را پخشش کردند. ما صبحش 
رفتیم کیهان. جهان بخش ناصر گفت: »دیشب چه خبر بود؟« گفتم: »خرگاه 
بود.  شده  متوّجه  نفر  یک  فقط  تحریریه،  بّچه های  کّل  از  یعنی  وحدت«... 
این  باشد،  منقطع  و  نباشد  مربوط  جان  به  زبان  و  چشم  و  گوش  اگر  ببین؛ 
بپرسم؛  بگذار من یک چیز  مرتکب می شوند. ُخب،  ناخودآگاه  را می گوییم 
هستند؟  خودآگاه  همه  می شود،  مرتکب  انسان  که  گناهانی  بقیه ی  مگر 
و  همه چیز  از  بگذریم  داریم  حق  ما  آیا  بهانه  این  به  اّما  دیگر.  ناخودآگاه اند 

بی خیالی طی کنیم؟

●نه،بیخیالیکهنه...
می دانم. نمی گویم که شما می گویید بی خیالی طی کنید. حرفم این بود که 
ضرورتی ندارد با غرب زدگی زبان ستیز کنیم. برای همین است که من جّدی 
نمی گیرم این قضایا را. مثاًل یکی را دارد آب می برد، یارو ُخر و ُپف می کند، 
می گویند: »ولش کن، دیگر بیدارش نکن«. یعنی این بر خواهد افتاد، این 
غرق خواهد شد. این حوالت ماست و سهم ما. این نیست آن جهانی که به 
ما وعده داده بودند. آنچه در کمین ماست و ما در کمینش هستیم و آنچه ما 
را صدا می کند و ندا می دهد، نسبتی ست بین جزء و کّل و طالب و مطلوب. 
طالب حقیقی نگاه نمی کند که دارد چه اّتفاق خاّصی می افتد. او می گوید 
من دنبال لیلی می گردم، این غوغا تمام خواهد شد و من به این غوغا کاری 
فاصله ام  آیینی تر شدم،  که  اندازه  این است من هر  آیینی  بنیاد شعر  ندارم. 
بیشتر شد نسبت به خودآگاهی، و از عصر مشروطه به این ور، به یک معنا، 
می شود.  گرفته  جّدی  کم تر  هم  شاعری  و  شعر  کلمه.  غرب زده ی   بخش  با 
می شود زور زد و شعر گفت، اّما چه فایده دارد؟ برای چه ما باید سخن وری 

کنیم؟ وقتی قرار است حوالتی به ما داده شود، داده خواهد شد.

تمام اینجورینیستکهشعر تمامبشود، ●آخر،اگرمدرنیتههم
بشودکه.شعرکهبندمدرنیتهنبوده.اینجورینیستکههروقتکه
شماخواستیدشعربگوییدبشودبندچهوچهها.بااینهممخالفم
بگوییم،حتمًا بیت اهل دربارهی میخواهیمشعری ما مثاًلاگر که
بایدازشعرنیماییدورشویمومثاًلمحدودشویمبهغزل.شماهی
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راههارامیبندید.
نه، من نمی بندم. من به کّل ماجرا فکر می کنم و شعر فقط جزئی است از کّل 
ان شاءالله، گیرش فقط  نجات،  افق  به  برسد  اگر  انسان  ببینید؛  ماجرا.  این 
شعر نخواهد بود. اگر دّقت کنید، شعر در زمان رسول الله ضعیف می شود و 
در زمان بنی امّیه دوباره شعر سر بلند می کند. این قدر صله و مله می دهند که 
شعر دوباره قّوت می گیرد. مشکل فقط این نیست. این فقط یک وجه قضیه 
است. انسان امروز، بحران زده است. تاریخ ادب تفصیلی هم بحران زده است. 
تمام ما این جا توی سر خودمان می زنیم که بتوانیم رمان بنویسیم. هرچه هم 
که می نویسند، جالب است که چاپ می کنند و به چاپ چندم هم می رسانند. 
نمی دانم کی ها این ها را می خوانند. این ها حّتی از حیث نثر هم قابل خواندن 

نیست؛ این قدر شلخته و بی نظم است که نمی شود خواند.

●فقطوجهسرگرمیمیشود؛مثلفوتبالواینهاوقتراپرمیکند.
و  تئاتر  و  یا مثاًل در مورد سینما  باشد.  اگر داشته  را هم  تازه همان خاصیت 
سریال و از این جور هارت و پورت ها و تبلیغات و... سال هاست که توی این 
گرفت.  جّدی اش  نمی شود  و  افتد  نمی  اّتفاقی  جشنواره ها  از  غیر  به  کشور 
جهت من توی این سال های اخیر، همیشه این بوده که مدام مخاطب خودم 
را متوّجه آن افق کنم. اگر آن آینده درست تبیین بشود، ما قدم گذاشته ایم 
توی یک تاریخ دیگر. شاید در آن تاریخ، با حافظ و مولوی وفردوسی هم کاری 
نداشته باشیم. منتها تا زمانی که این اّتفاق نیفتاده، ما با حافظ و حّتی اخوان 
هم کار داریم. دعوا سر یک چیز دیگر است. افق، چیز دیگری خواهد بود که 

شعر هم در آن گم است.

●ُخب،اآلنخودشمااینهمهشعرخوبگفتهاید؛اآلنپشیمانید؟
فاصله  بیشتر  شعر،  حقیقت  با  شدم  آشنا  بیشتر  اندازه  هر  من  ببینید؛  نه، 
گرفتم. یعنی با ما کاری کرده اند که وقتی مصرع اّول شعر آمد، یقه ی شعر را 
می گیریم و می بریمش به سمتی که ما می خواهیم. ُخب، شعر هم ما را ول 

می کند و می رود به عالم خودش. ما آموختیم که تسلیم طبع شعر نباشیم.

سمت به میآید هم شعر طبع که درگیریهاست همین توی ●
کردهاند. گوش را طبعشعرشان که بودهاند شاعرانی دیگر. ما نظر
که نرفتندسراغحرفهایی آنها بودهاند؟ وسعدیمگرچه حافظ
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نمیتوانست که ماحرفهایی قول به و زمانمنداست بهقولشما
بماند.همانموقعکهشمااینشعرهاراگفتهاید،شعرهاییکهکاماًل
آیینیاند،باألخرهدرشماهمجنگوجدالیبودهدیگر.جنگیدهاید
کهنهزیباییاشازدستبرودونهآنمعناییکهنمیخواهیدمطرح

بشودتویشعرتانبیاید.
نمی دانم. ما باألخره یک کاری کرده ایم و تمام شده.

●هنوزهمجاداردکهشماشعربگویید.
معلوم نیست.

●چراشمابیشترازکارهایدیگرتانبرایشعرتانوقتنمیگذارید؟
نه، قضیه سر وقت گذاشتن نیست. در آغاز شاعری، شاعر باید مدام تمرین 
و تکرار داشته باشد و نّقادانه نگاه کند به شعر خودش و دیگران، تا این رموز 
به  کند  نگاه  دیگر  باید  بقیه اش  اّما  بدهد.  رسوخ  خودش  در  را  سخن وری 
آسمان. این را فراموش نکنید که من یک فرمالیستم و همین هم هست که 
منتقد شده ام. اگر از حیث فرم، شعری به من جواب ندهد، التزام سیاسی و 

اجتماعی آن به چه کاری خواهد آمد؟

●ویژگیفرمالیستهاهمیناست؟
بله دیگر؛ وقتی خود فرم آمد، آن را دیگر دستش نمی زنیم. ولی نمی گذاریم 

هر غلطی هم که دلش خواست بکند. شلخته بازی را من بر نمی تابم.

●نمیدانم.منحسمیکنمکهشمایکذّرهازشعرناامیدید.
...این ها  می شود؟  ارزان  دالر  می کنیم؟  آشتی  آمریکا  با  ببینیم  بگذار  حاال 

همه مؤّثرند! به روزگاری افتاده ایم که شعر دچار این عوارض است.

بخوانید اآلنمیشودشعری ناامیدکننده، اینهمهحرفهای با ●
کهدلتانبازشود؟

معصوم  کالم  و  قرآن  شود،  باز  دلم  که  بخوانم  چیزی  بخواهم  اگر  من  نه، 
ناامید نیستم. تمام  از وضع موعود  ناامیدم ولی  از وضع موجود  هست. من 
نیست انگاران چسبیده اند به اآلن شان. من اکنون زدگی را برنمی تابم. زمانی 

اکنون زدگی عصبانی ام می کرد، ولی اآلن ریشخندآمیز به نظرم می رسد.
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●شمابیدلراهماینطورنمیبینید؟
چرا. بیدل و فردوسی. حّتی اخوان را. ولی دل مشغولی من دیگر شعر نیست. 
شعر اگر خودش آمد، آمد، نیامد که هیچ. به قول یونانیان، دیگر با الهه ی شعر 
داد و ستد نداریم. شاید هم  غرامت کفران است؛ چون بعد از سالیان سال، 
یا یک مصرع آمد و ما انداختیمش رفت. به هر حال، پشت قضیه  یک بیت 
یک چیزی هست. آن کسی که این پیغام را می آورد، می گوید: »چرا اقدامی 

نمی کند؟ پس ولش کنید!«.

در هم رفتارهاتان اآلن شما نیست. کلمه فقط الهه، ستد و داد ●
حالوهوایشاعرانهاست.فکرنمیکنمآقایفردیداینجوریبوده

باشند.شاعرنبودکه.
رشک  بخواهم  »اگر  می گفت:  اواخر،  این  ولی  بود.  جّدی  خیلی  ایشان  نه، 
ببرم به گروهی، فقط به شعرا رشک می برم. چون شعرا سخن وجود را بیان 
سخن  اّما  باشد  داشته  مختلف  اطوار  وجود  سخن  است  ممکن  می کنند«. 
وجود است. توی ادب خودمان آن هایی که اهل حکمت اند، نازک آرایی های 
وجود را می بینند. این ها توی همان وزن و قافیه و مضمون، یک سخن دیگر 
می گویند. البّته این در هند و یونان سابقه داشت. ایرانیان قبل از اسالم، اهل 
شعر نبودند. ایرانی ها بیشتر اهل سرود بودند؛ که بزنند و بخوانند. ولی کار 

دیگری  نمی کردند.

●اینحرفخاّصیست.اصاًلتاحاالنشنیدهبودم.
یونانیان و هندوها این را داشتند. اّما ایرانی ها شعر نداشتند.

●ولیهمراهموسیقی،البدشعرهمبودهدیگر...
هم  عّده ای  می خوانده اند.  و  می زده اند  که  بوده  فی البداهه  چیزهایی  بله، 
حفظ می کرده اند. شعر به معنای متعارف لفظ، این جوری بوده، اّما در یونان 

و هند و چین، شعر داشته اند.

●هنوزهمبّچههایمافکرمیکنندکهشعرهمانآهنگاست.در
سنینکم،شعروآهنگرایکیمیدانند.

وااّل چه عرض کنم؟!...
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تاجیکستان  معاصر  شعر  اّول  طراز  شاعران  از  ُگل رخسار  خانم 
کشورهای  در  حّتی  و  افغانستان  و  ایران  در  ایشان  هستند. 
از  یکی  و  شاخص  نمایندگان  از  یکی  عنوان  به  غیرپارسی زبان، 
حیث  از  هم  می روند؛  شمار  به  تاجیک  زنده ی  شعر  پرچم داران 
شاعران  از  نسلی  به  داشتن  تعّلق  نظر  از  هم  و  بودن  معاصر 
تاجیک که شعر این خّطه را به لحاظ ساختار و درون مایه دگرگون 
کردند. نقش ایشان و شاعران هم نسل شان ـ که ُگل رخسار شاید 
جوان تریِن آنان باشد ـ در دمیدن روح نوزایی هوّیت مستقّل مّلی 
به تاجیکان، چشم گیر و زبان زد است. خانم ُگل رخسار صفی، در 
دوران پیش از فروپاشی اّتحاد جماهیر شوروی، نماینده ی پارلمان 
نامزدی  تا  تاجیکستان  و در بحبوحه ی استقالل  بوده اند  شوروی 
منصب ریاست جمهوری نیز پیش رفته اند. گفت وگویی که پیش 
روی شماست، در سال 1389 در شهر دوشنبه، در خانه ی شاعر 
انجام شده است. در این گپ مفّصل، کوشیده ام شما را با روایت 
جزء به جزء زندگی شاعر از زبان خود شاعر روبه رو کنم و تا جای 

ممکن به حواشی شعر و زندگی او نیز بپردازم.

●خانمُگلرخسار!اگرممکناستدرآغازکمیدربارهی
خودتانبفرمایید؛بگذاریدازنامشماآغازکنیمکهبسیار
اندکاندشاعرانیکه ودلنشیناست. وکمکاربرد یگانه
مخاطباِنشعر،آنانراباناِمکوچِکشانمیشناسند؛مثل
نشان این جالل. مثاًل ما، نویسندگاِن از و قیصر، فروغ،
میدهدکهمخاطباِناینافراد،باآنهاوآثارشانتاچهحد
ونزدیکیمیکنند.خوشبختانهشما احساسصمیمیت
مرهوِنشعِر بیشک این و داشتهاید را بختی همچنین

خوِبشماست...

محّمدجواد آسامن

مادِر ملِّت تاجیک
گفت وگوی محّمدجواد آسامن با گُل رخسار صفی؛ شاعر تاجیک

گُل رخسار صفی
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کاش این طور باشد که شما گفتید. من این حرف ها را به حساب  لطف شما 
نام من ُگل رخسار است و شهرتم صفی آوا.  می گذارم. همان طور که گفتید، 
جامعه ی  باشد.  برگزیده  من  برای  را  نام  این  مادرم  زنده یاد  می زنم  حدس 
تاجیکستان با آن که هنوز اندکک مردساالر است، ولی معمواًل در این جا نام 
دختر را مادرش برمی گزیند. البّته برای نام دوقلوها یک قاعده ی همه گیر در 
تاجیکستان هست که اسم دو پسر دوقلو را حسن و حسین و اسم دو دختر 
دختران  نام گذاری  معمواًل  که  گفتم  اّما  می گذارند.  زهرا  و  فاطمه  را  دوقلو 
تاجیک بر عهده ی مادران است. مادران هم عمومًا آرزوهای خود را و بهترین 
در  است،  تصویر  و  تصّور  قابل  ذهِن شان  در  که  را  ممکن  خیاالت  و  تصاویر 
همین نام ها و الالیی ها عرضه می کنند. اگر بگوییم که الالیی ها را مادران از 
مادران خودشان و از دیگران فراگرفته اند، اّما در مورد انتخاب نام، به عبارتی 
می توان اّدعا کرد که خیلی از مادران تاجیک، شاعر هستند! من بارها به این 
و در چهره ی من  آورده  به دنیا  فکر کرده ام که در آن لحظه که مادر من مرا 
نگریسته، شاید بهترین تصویری را که در نظرش آورده، یعنی اّولین تشبیهی 
را که در ذهنش رقم زده، به عنوان نام من بر زبان آورده است؛ ُگل رخسار. 
به خاطر همین است که می گویم مادران تاجیک، شاعرند. ولی »آوا« در نام 
روسی ست  زبان  در  خانوادگی  نام های  همه ی  مؤّنث  پسوند  من،  خانوادگِی 
که در هفتاد سال چیرگی شوروی بر جمهوری های آسیای مرکزی، تقریبًا در 
پایاِن ناِم فامیِل همه ی اهالِی این مناطق قرار گرفت. این پسوند در شهرت 
مردان »آو« یا »ُاف« یا »ِاو« است. البّته امروزه این پسوندها در اغلب کشورها 
و از جمله در تاجیکستان، برداشته و حذف شده و خود رئیس جمهور ما هم 

پیش قدم شده و این پسوند را از آخر فامیلش برداشته است. 

●آیا»صفی«نامپدربزرگیاجّدشمابوده؟
با  باشد  ما  نسبت  و  نسب  مؤّید  باید  عارفانه  نام  این  می دانم،  که  آن جا  تا 
سرسلسله ی صفویان، شیخ صفی الّدین اردبیلی. البّته می دانید که نمی توان 

در این باره با اطمینان گپ زد.

●شماکیوکجابهدنیاآمدهایدخانمُگلرخسار؟
شما در ایران، شهر زیبایی به نام رشت دارید. من هم اهل رشِت تاجیکستانم! 
بله، ما هم منطقه ای در تاجیکستان داریم به نام قراتگین که نام دیگرش رشت 
است. من در هفتم دسامبر سال 1947 میالدی، یعنی در اواخر جنگ جهانی 
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کومسومول آباد  ناحیه ی  در  است؛  َیخچ  روستای  من  زادگاه  آمده ام.  دنیا  به 
اّتحاد جماهیر شوروی که امروزه نام آن ناحیه، نورآباد است. روستای زادگاه 
شعر  پدر  و  آدم الّشعرا  سمرقندی  رودکی  استاد  زادگاه  که  پنج کنت  با  من، 

فارسی ست، خیلی فاصله ندارد.

بهچه برویمسروقِتتحصیالتشما...درسخواندنشما ●ُخب،
ترتیبیبودوازکیآغازشد؟

از  منظورم  رفتم.  مکتب  به  خودمان  روستای  همان  در  سالگی  شش  در  من 
مکتب، همان چیزی ست که امروز شما در ایران می گویید؛ یعنی مکتب خانه ی 

سّنتی. کالس پنجم بودم که مادرم درگذشت...

●خداایشانرابیامرزد.شعرگفتنرادرهمینکودکیآغازکردید
یابعدتر؟

راستش من حّتی پیش از آن که به مکتب بروم، با خواندن و نوشتن آشنا بودم. 
و کاغذ  و قلم  به مکتب نمی رفتم  را که هنوز  به خاطر دارم زمانی  من خوب 
نداشتم و رباعیات عمر خّیام را که از زبان مردم می شنیدم، با زغال روی دیوار 
مردم می نوشتم و پس گردنی هم می خوردم! ما در خانه ی خودمان سه کتاب 
داشتیم؛ حافظ، سعدی و عمر خّیام. این ها روی رف، روی تاقچه بودند و من 
قّدم به برداشتن آن ها نمی رسید. من رباعیات عمر خّیام را بیش از هر کس 
از زبان پدرم می شنیدم. اّولین فکرهایی که با شنیدن این شعرها در ذهن من 
می تراوید، این بود که آدمی زاد تا وقتی که ذاتًا نابغه و بزرگ نباشد، نمی تواند 
تا این حد مشهور و مقبول خاطر همه شود. شاید همین ها در عالقه ی من به 
شعر مؤّثر بودند. ولی شعر گفتن را خودم در پانزده سالگی آغاز کردم. خود 
من هم هنوز به قالب رباعی بسیار عالقه دارم. چون فکر می کنم بزرگ ترین 
هنر شاعران در بیان موجز سخنان ژرف و دامن دار، در همین رباعی می تواند 
روزگار  علمی  زبان  به  را  علمی اش  آثار  ببینید؛  را  پورسینا  شما  کند.  تجّلی 
خودش که عربی بود نوشت، اّما هنگامی که خواست حرف دلش را، حرِف 
عمیِق جانش را بزند، به زبان مادری اش و به قالب رباعی رو کرد. اّما ویژگی 
این  من  نظر  به  کند،  جاودان  را  او  توانسته  که  خّیام  عمر  رباعیات  عمده ی 
به همان  در چهار سطر،  فقط  را  متقن خودش  پاسخ های  توانسته  که  است 
را  بود. همان حرفی  سؤاالتی بدهد که بعدها پرسش های منصور حاّلج هم 
که درباره ی پورسینا زدم، درباره ی خّیام هم به همان معتقدم؛ یعنی این که 
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آن ها  به  و هندسه  نجوم  و  ریاضی  در علم  نتوانست  که  را  آنچه  خّیام همه ی 
پاسخ بگوید، در شعرش، در رباعیات موجزش بیان کرد. شاید خود خّیام هم 
در زمانی که این رباعیات را می نوشت، اّدعای شاعری نداشت؛ در آن زمان و 
تا امروز هم این گونه است که در قلمرو فارسی زبانان، خیلی ها شعر می گویند. 
ولی ارزش رباعیات خّیام وقتی معلوم می شود که انعکاس ترجمه ی آن توّسط 
فیتز جرالد، شاعر انگلیسی، در اروپا که به اندازه ی سرزمین های ما چندان 
شاعران در آن نازپرورد نیستند، آن قدر جلوه می کند و از آن استقبال می شود و 
اروپا به شعر خّیام روی نیاز می آورد. چرا؟ چون شعر خّیام، جمع بست فلسفی 
زندگی ست و بشر تا ابد به آن نیاز خواهد داشت. ما از این گنج ها کم نداریم؛ 
گوته و پوشکین، حافظ را استاد خودشان خوانده اند. یا مثاًل موالنای بلخی ما 
که امروز سخنش در همه ی جهان و از جمله در آمریکا مشهور و مقبول است. 
جای سربلندی و خرسندی دارد که جهان این همه از این بزرگان ما استقبال 
کرده است ولی اّتفاق ناخوشایند این است که خیلی از این بزرگان را خود ما 

به خوبی نمی شناسیم و غربیان این ها را بعد از قرن ها به ما بازشناسانده اند.

●شماپژوهشوزینیهمدربارهیخّیامانجامدادهایدکهبیگماندر
اثرهمینزمینههاییبودهکهحاالهمآتششدرجانوسخنشما
شعلهوراستواینطوربهگرمیدربارهاشسخنمیگویید.بهخّیام
همدرادامهیبحثخواهیمپرداخت.ولیفعاًلکاشکمیدربارهی
یادتان بود؟ چه شعرتان اّولین بفرمایید. سالگیتان پانزده همان

هست؟
خود شعر را در خاطر ندارم. درباره ی بهار بود؛ با موضوع رسیدن فصل نوبهار. 
از بهار در زندگی ام ندیده ام. برای همین همیشه فکر  من معجزه ای بزرگ تر 
اّولین شعرم، شعری  می کنم که آخرین شعرم هم درباره ی بهار خواهد بود. 
بود به اقتضای همان سّن و سال. آن شعر را اآلن در خاطر ندارم ولی در همان 
وطنم  درباره ی  نوشتم  دیگری  شعر  میالدی(   1962 سال  در  )گمانم  سال 

تاجیکستان که در روزنامه ی ناحیه ی ُقرم منتشر شد. 

●ازادامهیتحصیالِتتانمیفرمودید...
بله، یک سال پس از درگذشت مادرم، من وارد دوره ی دوم تحصیلی شدم.
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●مادرایران،میگوییمدورهیسهسالهیراهنمایی...یادورهیشش
سالهیدبیرستان.

بله، همان شش سال دوم. در این مدرسه ی جدید که دیگر در روستای َیخچ 
نبود و باید به خود مرکز ناحیه ی کومسومول آباد می رفتم، من تنها دوشیزه ی 

محّصل در این مدرسه ی پانصدنفره بودم!

تبعیض تاجیکستان، در سالها آن در که میدهد نشان این ●
تحصیلیدرمورددخترانوجودداشتهاست...

بله، ولی همه ی این موضوع، تقصیر حاکمیت نبود. در حقیقت، بیشتر، خود 
خانواده ها این تنگ نظری را داشتند. وگرنه دولت شوروی، تحصیل دختران را 
اّتفاقًا بسیار تبلیغ می کرد و با آن مخالف نبود. این خود مردم بودند که ترجیح 

می دادند دختراِن شان بیشتر به کارهای خانه یا مزرعه بپردازند.

●مزرعه؟
همین  چیز،  هر  از  بیش  تاجیکستان،  در  اصلی  شغل  و  کار  ُخب  بله، 
کشاورزی ست. همین حاال هم خیلی از زنان و دختران تاجیک، در روستاها 
تازه، آن موقع ها  به شوهر و پدر و برادران خود در کشت زار کمک می کنند. 
کارمندان اداری کم تر از اآلن بودند و صنایع نو و کارخانه ها هم کم تر بود و 
تنها کاری که حّتی برای بیشتر پسران وجود داشت، همین کار در مزرعه بود. 

●داشتیدازتحصیالِتتانمیفرمودید...
بله، می گفتم که عامل تبعیض تحصیلی دوشیزگان تاجیک در دوران شوروی، 
به  خانواده ها  از  بعضی  در  بودند.  خانواده ها  خود  حاکم،  دولت  از  بیشتر 
اقتصادی  درآمد  برای  فرصتی  و  کار  نیروی  عنوان  به  دختر  و  پسر  فرزندان 
خانواده نگاه می شد و خیلی از دختران هم در سنین پایین شوهر می کردند. 
ُخب، به این عّلت ها بود که کم تر دختران درس می خواندند. البّته در مقایسه 
تحصیل  ادامه ی  و  درس  و  سواد  سراغ  به  کم تر  می گویم  که  است  پسران  با 
و  از دختران که درس خواندند  تعدادی  بودند  به هر حال،  وگرنه  می رفتند؛ 
گناه  از  بخشی  شاید  برسند.  هم  اداری  و  علمی  عالی  مدارج  به  توانستند 
مناطق  باشد که در  بوده  نیز، همان غیرت دینی  تبعیض تحصیلی دختران 
ما وجود داشت و دارد. و این باور غلط که دختران باید چشم و گوش بسته 
باشند تا هم خودشان کم تر منحرف شوند و هم کم تر بتوانند دیگران را از راه 
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به در ببرند!
●بعدازاتمامتحصیلدرمدرسهینورآباد،بهشهردوشنبهآمدید؟

تاجیکستان  دولتی  مّلی  دانشگاه  وارد  که  بود  میالدی   1963 سال  در  بله، 
شدم.

●برایتحصیلدرچهرشتهایبهایندانشگاهآمدید؟
زبان و ادبیات تاجیکی.

کمک رشدشعرشماهم به قطعًا اینشهر فضای و رشته این و ●
کرد...

جوان  ادیبان  دانشجویی  محفل  ریاست  من  دانشگاه،  این  در  ُخب.  بله 
تاجیکستان را بر عهده گرفتم و عالوه بر درس خواندن، برای امرار معاش، به 
روزنامه نگاری در »روزنامه ی جوانان تاجیکستان« مشغول شدم. شهر دوشنبه 
به هر حال عالوه بر مرکز سیاسی، مرکز ادبی تاجیکستان هم بود و آشنایی 
با شاعران بزرگ تاجیک در این شهر، به شعر من خیلی کمک کرد. از همه 
مهم تر، باید دو استاد بزرگ، میرزا تورسون زاده و باقی رحیم ُاف را نام ببرم که 

بسیار در آن سال ها دست گیر من بودند.

●تحصیلشمادردانشگاهدوشنبهچندسالطولکشید؟
حدود پنج سال. بعد از آن من ازدواج کردم. نام همسرم »نعمت رجب« است و 
حاال از آن پیوند، یک فرزند به نام »عزیز« دارم. این را هم باید بگویم که بعد از 
فارغ الّتحصیلی از دانشگاه، من کارمند رسمی همان روزنامه، یعنی روزنامه ی 

جوانان تاجیکستان شدم. 

بقیهیکشورها با دردورانشوروی تاجیکستان فرهنگی ارتباط ●
به بدانمحضورشما که است آن پرسش، این از قصدم بود؟ چطور
عنوانیکشاعرجوانوتحصیلکردهیتاجیکدرشهردوشنبه،آیا
باعثآنشدکهمخصوصًابهواسطهیهمینکارروزنامهنگاریادبی،

روابطتانراباشاعرانکشورهایدیگرهمگسترشدهیدیانه؟
البّته. ببینید، در آن زمان، با توّجه به دنیای دوقطبِی سیاست در جهان، که 
یک پایش شوروی بود، همه ی مسائل و از جمله مسائل فرهنگی هم در جهاِن 
آن روزگار به دو قطب و دو دنیا تقسیم شده بودند. منظورم این است که به 
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دو  از  یکی  آن دوران،  باشد که حکومت شوروی در  باید حواس تان  هر حال 
ابرقدرت بزرگ دنیا بود و ُخب ما تاجیکان هم در ذیل بال و پر همین قطب 
ما هم در همین محدوده مقدور  ارتباطات  زندگی می کردیم. طبعًا  فرهنگی 
بود. آن شرایط، با این که محدودیت هایی داشت، ولی ُخب برای ما و فرهنگیان 
تاجیک، یک فرصت خوب بود. یعنی آن »محدوده«ای که گفتم، چندان هم 
محدود نبود و به قدر کافی شرایط خوب و مساعدی برای ارتباطات فرهنگی 
فراهم می کرد. از همین رو، رفت و آمد شاعران و نویسندگان و هنرمندان و 
متفّکران و فرهیختگان از همه جای دنیا، به نقاط مختلف شوروی، و از جمله 
تاجیکستان، وجود داشت. البّته روشن است که منظورم هنرمندانی ست که 
خود  بودند.  هماهنگ  شوروی  ایدئولوژیک  جهت گیری های  و  سیاست ها  با 
روس ها و بقیه ی ملل شوروی هم شاعران و ادیبان نام دار و بزرگی داشتند و 
بودند و هستند. حاال  احترام  و مورد  دارند که در سطح جهان شناخته شده 
بخشی از این هنرمندان، موافق ایدئولوژی حاکم بودند و بخشی مخالف؛ اّما 
می خواهم بدانید که خود شوروی هم سرمایه های ادبی بزرگی در سطح جهان 
داشت. ُخب، من از میان این ادیبان، در همان حدود زمان فارغ الّتحصیلی 
میخاییل  مانند  کسانی  کردم؛  پیدا  نزدیک  آشنایی  خیلی ها  با  دانشگاه،  از 
شولوخوف، تیخینوف، فیدین، آیتمتوف، و بسیاری دیگر از شاعران کالسیک 
یعنی  نبود.  یک طرفه  ارتباط،  این  که  کنم  یادآوری  باید  هم  را  این  و  روس. 
همین ادیبان روس هم به ما و فرهنگ و ادب تاجیکی بسیار عالقه داشتند 
و اقبال نشان می دادند و آن را می جستند و می کاویدند و آثار آن را پیگیری 
و  توّسط دانشمندان  پژوهش های خوبی هم  آن دوران،  اّتفاقًا در  می کردند. 

ادیبان شوروی، بر روی فرهنگ و ادب بومی تاجیک انجام شد.

میفرمایید، شما که پژوهشهایی این که معتقدند بعضیها ●
استثمار و استعمار جهت در پژوهشگران، این و بوده هدفمند
به شوروی حکومت توّسط تاجیکان فرهنگی و اقتصادی سیاسی،

خدمتگرفتهمیشدهاند...
جاِن شیرین! شما باید تا حاال دانسته باشید که به هر چیزی می توان بدبینانه 
این سال ها  پِس  از  و  معلوم است  ولی چیزی که  نگاه کرد.  نّیت  با ُحسن  یا 
برای مّلت تاجیک مانده است، بخشی نتیجه ی همان پژوهش هاست که اگر 
بودند...  نزده  باال  آستین  آن  برای  هنوز  هم  اکنون  تا  شاید  بودند  خودشان 

بگذریم. 
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●ازشاعرانغیرازاهالیشوروی،باچهکسانیدرآنسالهاآشنایی
داشتید؟

شاعر  الگوما  پاکستانی،  شاعر  احمدفیض  فیض  مثاًل  بودند؛  خیلی ها 
آفریقایی، معین بسیسو از فلسطین، و...

دیدهام، شما کارنامهی مرور در من که آنطور ُگلرخسار! خانم ●
ادبی فّعالیتهای اوج سالیان میالدی 1975 تا 1970 سالهای

شماست...
شما  که  سال هایی  این  بله،  کنم؛  اصالح  را  شما  سخن  کمی  بدهید  اجازه 
گفتید، آغاز اوج گرفتن کارهای ادبی من بود. البّته زمینه هایش زودتر فراهم 
ادامه می دادم. درست در سال  البّته  به کار روزنامه نگاری هم  شده بود. من 
به  برای کودکان شدم  ویژه  بود که من سردبیر یک نشریه ی  1970 میالدی 
اسم »مشعل«، که در نوع خودش در تاجیکستان بی همتا بود. عالوه بر آن، 
برای  تاجیکستان«  »پایونیر  روزنامه ی  اسم  به  شدم  هم  روزنامه  یک  سردبیر 
جوانان. اگر اشتباه نکنم، در همین سال بود که اّولین مجموعه ی شعر من 
همین  چاپ  شد.  چاپ  رحیم زاده  باقی  استاد  مقّدمه ی  با  »بنفشه«  نام  با 
کانون  عضو  جوان ترین  عنوان  به  من  بعدش،  سال  یک  که  شد  باعث  کتاب 
نویسندگان اّتحاد جماهیر شوروی، در این سندیکا عضو شوم و همان کتاب 
»بنفشه« به روسی هم ترجمه و منتشر شود و من برگزیده ی پنجمین همایش 

نویسندگان شوروی شوم. 

بر و گرفتهاید فاصله روزنامهنگاری از اینجاها در کمکم انگار ●
شعرتانتمرکزکردهاید...

نه، ابدًا. ببینید؛ در همه ی آن سال ها، روزنامه نگاری شغل من بود و شعر عشق 
همین  در  مثاًل  شوم.  غافل  نمی توانستم  هیچ کدام  از  هم  همین  برای  من. 
روزنامه نگاران  اّتحادیه ی  معاون  من  می کنیم،  صحبت  آن  از  که  سال هایی 
جماهیر  اّتحاد  روزنامه نگاران  کانون  در  واسطه  به همان  و  شدم  تاجیکستان 

شوروی هم عضویت یافتم. 

●بسیارخوب!برگردیمبهکارهایادبیتاندرهمیندههیهفتاد
میالدی...
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بله، می گفتم که انتشار آن کتاب )بنفشه( به تاجیکی و روسی، آن جایزه را 
نصیب من کرد. یک سال بعد از آن، منظومه ی »شب درو« از من منتشر شد. 
و سال بعد از آن، کتاب »خانه ی پدر« را چاپ کردم که جایزه ی ادبی جوانان 

تاجیکستان را نصیبم کرد. 

●ایندرچهسالیبود؟
در سال 1973 میالدی. ضمنًا در همین سال، گزیده ای از سروده هایم به زبان 
روسی به نام »سرود چشمه سار« هم چاپ شد. اّما در سال 1975 میالدی که 
شما از آن نام بردید، کتاب دیگری از من منتشر شد به نام »افسانه ی کوهی«.

●ُخبببینید؛شمادراینپنجسال،یعنیدرنخستیننیمهیدههی
هفتادمیالدی،پنجکتابمنتشرکردهایدوهمانطورکهخودتانهم
استقبال با شوروی کّل و تاجیکستان در نیز آنها اغلب فرمودید،
برای اینسالها بودکهعرضکردم بههمیندلیل روبهروشدهاند.

شماخیلیبابرکتبودهاند؛یکشروعتوفانی!
هدیه ی  دو  میالدی،  هفتاد  دهه ی  نیمه ی  در  من  ممنون.  خیلی  بله، 
یکی  و  میالدی   1975 سال  در  »عزیز«  فرزندم  توّلد  یکی  گرفتم؛  ارزش مند 
کسب یک جایزه ی ادبی دیگر در سال 1976 میالدی، یعنی جایزه ی جوانان 

تاجیکستان.

●یعنیهمانجایزهایکهبرای»خانهیپدر«دریافتکردهبودبد؟
بله. اّما این که آن گفته ی شما را آن موقع اصالح کردم، به این خاطر بود که 
ادامه  و  نبود  دهه  آن  نخست  نیمه ی  به  منحصر  تنها  من  خوش  بخت  واقعًا 
داشت. من در سال 1977 میالدی کتاب »دنیای دل« را چاپ کردم و سال 
بعدش در مسکو کتاب »نوروز« را. این کتاب آخر، گزیده ی بعضی از شعرهای 
به  من  برای  را  لنین  جوانان  جایزه ی  کتاب،  همین  روسی.  زبان  به  بود  من 
ارمغان آورد که معتبرترین جایزه در تمام خاک اّتحاد جماهیر شوروی بود. در 
سال های 1980، 1981 و 1982 میالدی هم سه کتاب دیگر از من منتشر 
و  روسی(،  )به  سبز«  »گهواره ی  سغد«،  »آتش  »اخالص«،  نام های  به  شد 

»منظومه ی سپر«. 

●ازکتاب»نوروز«نامبردید.درمیانشعرهایشماهمتوّجهزیادیبه
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اینجشنباستانیدیدهام.
می شود؛  پدیدار  بهار  فصل  در  انسان ها  همه ی  دل  در  نوروز،  جشن  بله. 
نوعی  بی اراده،  می رسد،  فصل  این  به  وقتی  انسان  ناخواسته.  یا  خواسته 
شادی و فرح در دلش پیدا می شود. این جشن باید سازنده باشد و انسان را 
زیر و رو کند. خود من مانند یک کودک، همه ی سال را در انتظار نوروز هستم. 
به نظر من نوروز از سه منظر ارزش و اعتبار دارد؛ علمی، فرهنگی و عرفانی. 
علمی ست چون با هم برابر آمدن شب و روز است و آغاز یک فصل زنده. من در 
یکی از شعرهایم خطاب به زمستان گفته ام که: »یکی باید بمیرد؛ الجرم تو!«. 
زمستان  این جا  زمین.  زندگی  یا  و  بمیرد  زمستان  باید  یا  بهار،  در هنگامه ی 
می میرد تا حیات زمین ادامه پیدا کند و زندگی جریان داشته باشد. جدول 
دقیق نوروز، نه فقط مال هزاران سال پیش بوده و نه منحصر به قرن ماست؛ این 
یک تقویم ازلی و ابدی ست که تا بشر هست به کارش خواهد آمد. ارج مندی 
دیگر نوروز، شأن فرهنگی آن است؛ در این جا در گستره ی بزرگی از جغرافیای 
بشری، هم زمان با جامه ی سبز پوشیدن زمین، و زنده شدن حیات گیاهان، 
و باروری جانوران، انسان ها هم جان شان تازه می شود و انگار زندگی معنوی 
دوباره ای می آغازند. انگار در بهار، خون انسان گرمی پیدا می کند و جریان 
جشن  بلکه  طبیعت،  زادروز  فقط  نه  نوروز،  جشن  این  پس  می یابد.  بهتری 
از یک ذات  و  از یک ریشه  با طبیعت  انسان هم هست؛ که  زندگی دوباره ی 
و بنیاد است. اّما سومین اعتبار نوروز، این است که یک جشن عرفانی ست. 
در فرهنگ آریایی و اوستایی من و شما، نوروز، جشن پیروزی نیکی و نور و 
ظفر  جشن  نوروز،  پس  پلیدی ست.  و  اهریمن  و  تاریکی  بر  آفتاب  و  روشنی 
انسان مگر جز جنگ  زندگی  بر بدی هم هست. عرفان همین است.  نیکی 
ظلمت  و  پلشتی  این  اگر  بدی.  و  نیکی  تاری،  و  روشنایی  دوتاست؛  همین 
مغلوب نشود، زندگی هم از بین می رود. دلیل دیگری که نوروز را برای من و 
شما مهم می کند، این است که نوروز، جشن شعر هزارساله ی ماست. همین 
نوروز بوده که شعر ما را زنده نگه داشته و کامل کرده و اوج داده است. شما اگر 
دقیق نگاه کنید، هیچ شاعری نبوده که در دنیای فارسی زبانان، شعری برای 
نوروز نداشته باشد. پس این جشن یک محّرک برای جلو بردن شعر فارسی 
بهاری، نقطه ی مشترک همه ی  بوده است. و همین شعرهای  به نسل  نسل 
ما  شعر  متقابل،  طور  به  است.  بوده  فارسی  شعر  سال  هزار  این  در  شاعران 
هم در مانایی سنن نووز نقش بزرگی داشته. همین سفره آرایی و هفت سین 
و هفت شین و هفت میوه، و دیگر رسوم و آداب نوروزی در دوره های مختلف 
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شعر فارسی منعکس است. حاال چرا شعر به نوروز اقبال نشان داده؟ به نظرم 
به خاطر این که نوروز، جشن زیبایی و عشق است. و شعر با همین زیبایی و 
عشق سر و کار دارد. در روستای زادگاه من که کوهستانی و سردسیر است، 
نوروز دیرتر می رسد؛ یعنی هنگامی که جشن نوروز فرامی رسد، اغلب، هنوز 
زمین سبز نشده و شکوفه ها نشکفته اند. اّما مردم به حرمت این جشن، آداب 
را برپا می کنند و در دل مردم جشن آغاز می شود. به نظرم این جشن، دیگر 
از صورت های ظاهری خودش خالی شده و شکل میراث معنوی پیدا کرده 
است. چرا؟ چون که با رسیدنش در وجود هرکدام از ما که متعّلق به حوزه ی 
فرهنگی نوروز هستیم، خاطره ها را زنده می کند. انسان ها با فرارسیدن نوروز، 
عاشق می شوند و انگار هجران را فراموش می کنند. چرا شاعر می گوید: »من 
روی  دیدن  با  هم  آن  کردن«  »نوروز  اصطالح  کنم«؟  نوروز  و  بینم  را  تو  روی 
یک انسان، این چه معنایی جز عشق دارد؟ پس می بینید که نوروز چطور در 
فرهنگ ما مترادف و پهلوبه پهلوی عشق و امید نشسته است. معنای دقیق 
»فصل  که:  گفته ام  شعری  در  من  است.  امید  و  عشق  همین  خوش بختی، 
طرب و رقص و شراب آمده است / بر نامه ی عشق من جواب آمده است / 
با  ما  است«.  آمده  آفتاب  بزِم  ز  زرتشت   / نوروزی،  گلخِن  ز  ُگل،  دسته ی  با 
یادآوری نوروز، خواسته یا ناخواسته از سنن آریایی خودمان، و از زرتشت یاد 
می کنیم. همین اهّمیت نوروز را صد چندان می کند که این جشن انسانی و 
بشرشمول، از هزاران سال پیش، از زمان زرتشت برای ما مانده است. برای 
ما  مّلت  اصیل  تمّدن  و  فرهنگ  زنده دارِی  در  نوروز  معتقدم  که  است  همین 

مهم ترین نقش را داشته است. 

●ُخب،حاالتادرهمینبرههاززمانهستیم،پیشازآنکهبیشتر
وارددههیهشتادمیالدیشویم،بفرماییدکهدرنیمهیدومدههی
هفتاد،کارروزنامهنگاریتاندرچهحالبود؟هنوزبههمانقّوتوبا

هماناشتیاقادامهداشت؟
کم و بیش بله. اّتفاق خاّصی نیفتاد. کارم ادامه داشت و عضویتم هم در همان 
نهادهای مرتبط با روزنامه نگاری ادامه داشت. در سال 1981 میالدی بود که 
دیگر سردبیری مجّله ی »مشعل« و روزنامه ی »پایونیر تاجیکستان« را واگذار 

کردم. 

هشتاد دههی در ادبیتان فّعالیتهای دربارهی داشتید ُخب، ●
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میالدیمیفرمودید...
کتاب  سه  میالدی،  هشتاد  دهه ی  سال های  نخستین  در  که  می گفتم  بله، 
دیگر از من منتشر شد به نام های »اخالص«، »آتش سغد«، »گهواره ی سبز« 
فارسی  زبان  به  اصل  در  سبز«  »گهواره ی  سپر«.  »منظومه ی  و  روسی(،  )به 
سال  در  بعدها  و  شد  چاپ  روسی اش  ترجمه ی  ابتدا  که  بود  شده  سروده 
1984 میالدی نسخه ی اصلی اش به خّط فارسی نیاکان منتشر شد. اّما قبل 
از آن، در سال 1983 میالدی من سه کتاب دیگر هم چاپ کرده بودم؛ یکی 
نیم روز«  در  »رازافشایی  روسی  ترجمه ی  یکی  بود،  سفید«  »ماتم  منظومه ی 
سروده های  از  برخی  ترجمه ی  آخری  این  که  مهمانی«  در  »کبک ها  یکی  و 
من بود به روسی. اّما گفتم که اصل فارسی کتاب »گهواره ی سبز«، در سال 
1984 میالدی به خّط فارسی منتشر شد. عالوه بر این کتاب، در آن سال، 
سه کتاب دیگر از من به زبان روسی چاپ شد که همه شان ترجمه ی گزیده ی 
شعرهای من بودند؛ یعنی کتاب های »از پی آفتاب«، »آیینه ی روز«، و »برای 

تو«. 

●اینکتابهاییکهبهزبانروسیبودند،درمسکوچاپمیشدند
یادوشنبه؟وآیااصاًلایندستهازکتابهایشمادرتاجیکستانهم

خوانندهداشت؟
این ها در مسکو چاپ می شدند ولی ُخب البّته در تاجیکستان هم خواننده 
و مخاطب داشتند. در تاجیکستان، چه دوشنبه و چه خجند و چه شهرهای 
دیگر، عالوه بر زبان تاجیکی که مردم به آن گپ می زدند، زبان روسی زبان 
رسمی و اداری بود و همه ی فرهیختگان و کم کم همه ی مردم عادی هم آن 
تاجیکستان  مردم  از  برخی  بود  ممکن  حاال  می فهمیدند.  و  می دانستند  را 
به  منتشره  کتاب های  گروه،  این  باشند.  نداشته  نوشتن  و  خواندن  سواد 
زبان تاجیکی را هم که با خّط سیریلیک نوشته و چاپ می شد نمی توانستند 
این  بله،  این است که؛  پاسخ سؤال شما  ولی  به روسی.  برسد  بخوانند، چه 
می رسید  شعر  عالقه مندان  دست  به  هم  تاجیکستان  در  روسی  کتاب های 
ولی عمده ی مخاطبان این کتاب ها در مسکو و بقیه ی شهرهای بزرگ اّتحاد 
پایتخت های  بزرگ،  شهرهای  این  از  خیلی  امروز  که  بودند  شوروی  جماهیر 
کشورهای استقالل یافته از شوروی سابق هستند. ُخب، در آن سال ها زبان 
روسی به نوعی زبان بین المللی و رسمی همه ی این کشورهای امروزی بود 
به  مّلت ها  این  بین همه ی  در  و سیاسی  و علمی  فرهنگی  ارتباط  میانجی  و 
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شمار می رفت.

●ببخشیدکهکالمشماراقطعکردم.میفرمودید...
بله، من در میانه های دهه ی هشتاد میالدی، یک کتاب دیگر را هم به چاپ 
وادی  »فولکلور  بود؛  من  پژوهش  و  تحقیق  سال  هفده  حاصل  که  سپردم 

قراتگین«.

●هفدهسال؟!
بله، من کار این پژوهش را تقریبًا از سال 1967 میالدی آغاز کرده بودم. 

●دربارهیاینکتاب،کمیبیشترتوضیحمیدهید؟
همان طور که از نام کتاب پیداست، من در این کتاب، انواع و گونه ها و چند 
بررسی  و  جمع آوری  را  تاجیکستان  رشِت  منطقه ی  عامه ی  فرهنگ  چون  و 
آکادمیسین  مقّدمه ی  با  میالدی  در سال 1984  کتاب  این  عاقبت  کرده ام. 
اماُنف در شهر دوشنبه چاپ شد. یک سال بعدش کتاب »آیینه ی روز« را در 

دوشنبه منتشر کردم.

●اینکتابراانگارقباًلنامبردهبودید؛تکراریشدیاسالچاپشرا
قباًلاشتباهذکرکردهبودید؟

نه، در سال 1984 میالدی ابتدا ترجمه ی روسی »آیینه ی روز« در مسکو چاپ 
شده بود و بعد از یک سال متن تاجیکی آن در دوشنبه به چاپ رسید. من در 
این سال، ترجمه ی روسی یکی دیگر از کتاب هایم را هم در مسکو چاپ کردم؛ 
یعنی »نبض عشق من«. این همان سالی بود که مّدِت ِسَمِت معاونِت من در 
اّتحادیه ی نویسندگان تاجیکستان به پایان رسید. کتاب »عروسی خون« لورکا 

را هم در همین سال به تاجیکی ترجمه کردم و در دوشنبه منتشر کردم.

اسپانیایی زبان از را لورکا کتاب این بودهایدها! ُپرکار ماشاءالله ●
ترجمهکردید؟

نه، با واسطه از زبان روسی ترجمه کردم. در سال بعد از آن، دو کتاب »شبنم« 
و »منظومه ی روح عریان« از من منتشر شد.
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●ایندوکتابدرشهردوشنبهمنتشرشدند؟
بله، در سال 1987 میالدی هم کتاب »راه باختر« را و در سال پس از آن کتاب 

»قصیده ی کوهستان« را منتشر کردم.

میفرمایید،همهمجموعهی که کتابهایی این ُگلرخسار! خانم ●
شعرهستنددیگر؟

و  شعرند  گزیده ی  بعضی شان  حاال  هستند.  من  شعر  دفترهای  این ها  بله، 
در همان سال 1987  که  بگویم  رفت  یادم  راستی  برخی دفترهای مستقل. 
بنیاد  و در هیأت مرکزی  تاجیکستان شدم  بنیاد فرهنگ  میالدی من رئیس 
فرهنگ شوروی هم عضویت یافتم. و باألخره در سال 1989 میالدی بود که 

من نماینده ی پارلمان اّتحاد جماهیر شوروی شدم.

●یعنینمایندهیمجلسشوروی؟
بله.

●بهنمایندگیازتاجیکستان؟
نه، من از طرف مسکو وارد پارلمان شدم و عضو هیأت رئیسه ی پارلمان هم 
سال  یعنی  میالدی   1991 سال  تا  شوروی  پارلمان  در  من  عضویت  شدم. 
از  پیش  من  و  بود  ملتهبی  سال  سال  آن  داشت.  ادامه  شوروی  فروپاشی 
فروپاشی شوروی همراه با تعدادی از دیگر نمایندگان، در یک اعتصاب غذا 

هم شرکت کردم.

●منبیشتردراینجااصراردارمکهبرفّعالیتهایادبیشمامتمرکز
باشیمونگذاریمبحثپراکندهشود.مجالماکوتاهاستواآلنگمان
بنابراین بپردازیم. فعالیتهایشما ابعاد بههمهی بتوانیم نمیکنم
میالدی نود دههی در اینکه و خودمان موضوع به برگردیم لطفًا
در که فرمودید بود؟ ادبیشماچه و فرهنگی فعالیتهای عمدهی
هیأت عضو و تاجیکستان فرهنگ بنیاد رئیس دهه، این آستانهی

مرکزیبنیادفرهنگشورویُشدید...
بله، همین طور است. در سال 1990 میالدی بود که به عنوان شاعر )و نه عضو 
به آلمان غربی سفر کردم. ُخب، می دانید که در آن زمان هنوز دو  پارلمان( 
بلوک شرق و غرب وجود داشتند و آلمان هم دو تّکه بود. ما در برلین برنامه ای 
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فرهنگ های  »خانه ی  دعوت  به  که  فارسی«  شعر  »شب های  نام  به  داشتیم 
حضور  ادیبانی  هم  ایران  از  سفر،  آن  در  اّتفاقًا  بود.  گرفته  صورت  جهان« 
هوشنگ  دولت آبادی،  محمود  ثالث،  اخوان  مهدی  مثل  کسانی  داشتند؛ 

ُگل شیری، بزرگ علوی، محّمدرضا شفیعی کدکنی و... . 

شاعران با دیدارتان و سفر این دربارهی بیشتر کمی جالب! چه ●
ایرانمیفرمایید؟

دوستی صمیمانه ای بین من و این دوستانی که نام بردم در این سفر ایجاد 
سفر  این  در  ولی  بودم  آشنا  آثارشان  و  این ها  از  برخی  با  قبل  از  البّته  شد. 
دوستانه تر با اینان آشنا شدم. زنده یاد اخوان ثالث شعری هم در آن جا سرود 

و به من تقدیم کرد...

●راستی؟!داریدآنشعررا؟
کرد  ُگل  شفق  چون  غریبان،  ما  شام  »به  که:  بود  این  مطلعش  بیت  بله، 
ُگل رخسار / سما را پر شمیِم سّر ِ سنبل کرد ُگل رخسار«. خالصه این که سفر 
خوب و ُپرباری بود. قرار بود من سه روز در برلین باشم ولی دیدار همین بزرگان 

باعث شد که یک هفته در آن جا بمانم. 

●شماتنهامیهمانتاجیکدراینهمایشبودید؟
بله. در همان سال، من با کمک آقای میخاییل گورباچف رئیس جمهور وقت 
نام  به  کردم  سردبیری  و  بنیان گذاری  تاجیکستان  در  را  مجّله  یک  شوروی، 
به من  باره  این  در  نخست وزیر هم  ریشکوف  نیکالی  آقای  البّته  »فرهنگ«. 
انتشار  اختیار  که  را  ثالث  اخوان  آقای  شعرهای  از  تعدادی  رساندند.  یاری 
همه ی آثارشان را به من داده بودند، در همین مجّله چاپ کردم؛ مثل »درخت 
پیر و جنگل«. از شاملو و فروغ و دیگران هم در این مجّله شعر چاپ کردم. 
شعرهای فروغ در آن سال ها تازه از راه افغانستان به تاجیکستان رسیده بود. 
حّتی شعرهای سیمین بهبهانی را هم ما با صدای خواننده ی افغان »احمد 
همین  در  و  بودند  ناشناخته  تاجیکان  برای  بقیه  اّما  بودیم.  شنیده  ظاهر« 
همین  در  بدانید  که  باشد  جالب  شما  برای  شاید  شدند.  معّرفی  ما  مجّله ی 
سال، من یک منظومه منتشر کردم با عنوان »ژکان« که در آن وقایع جنگ 

داخلی تاجیکستان را پیش بینی کرده بودم...
تاجیکستان برای ُپرآشوبی بله،شنیدهامکهآنسالهاسالهای ●
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بودهاست.
همه ی  در  اجتماعی  و  سیاسی  فضای  سال ها  آن  در  که  بودم  گفته  قباًل 
شدن  عمیق  که  دارند  باور  برخی  بود.  شده  ملتهب  شوروی  جمهوری های 
ستم گر  نوکیسه ی  طبقه ی  یک  ظهور  و  اقتصادی  طبقات  فاصله ی  گسل 
باعث آن وقایع و فروپاشی شوروی شد ولی من اآلن نمی خواهم در این جا آن 
بحث را باز کنم. شوربختانه جنگ داخلی در هفت هشت سال آغاز استقالل 
تاجیکستان، به همه ی بنیادهای ماّدی و معنوی تاجیکستان ضربه زد و آن را 
تخریب کرد. جنگ، جنگ برادرُکشی و شهروندی بود و مهم تر از همه امنیت 
آن سالیان  در  چیز  همه  از  بیش  تاجیکستان  فرهنگی  و  اجتماعی  فضای  و 
پارلمان  نماینده ی  که  سالی  چند  آن  همه ی  در  من  بگذریم...  دید.  آسیب 
میالدی   1990 سال  همان  در  داشتم.  فرهنگی  دغدغه های  بودم،  شوروی 
ایران سفر کردم و شهرهای اصفهان و شیراز و تهران و  بار به  برای نخستین 

قم را دیدم. 

●اینسفر،شخصیبود؟
نه، به عنوان نماینده ی پارلمان شوروی همراه با هیأتی دیپلماتیک و فرهنگی 
به این سفر آمدم. قصدم توسعه ی روابط با ایران بود. ُخب، می دانید که روابط 
ایدئولوژی  هم  انقالب  از  بعد  نبود.  خوب  شوروی  با  انقالب  از  پیش  ایران 
نفری  اّولین  من  بود.  ناهم خوان  شوروی  بر  حاکم  عقاید  با  ایران  در  انقالب 
بودم که سعی کردم این دیوار بی اعتمادی و بی ارتباطی را بشکنم و پارادایم 
فرهنگی را به جای گفتمان اعتقادی و سیاسی جایگزین کنم. تا حدودی هم 
داشتیم موّفق می شدیم. باألخره من تاجیک بودم و در آن پارلمان نماینده ی 
و  خودم  مّلت  ظرفیت های  از  که  بود  شدنی  و  الزم  بودم.  تاجیکستان  مّلت 
ریشه های فرهنگی خودمان به عنوان یکی از جمهوری های اّتحاد شوروی در 
این باره استفاده کنم. یکی از کارهایی که من انجام دادم، برپایی یک مهمانی 
شام بود در کاخ کرملین در قصر گریگوری که یک هیأت سیاسی ـ فرهنگی 
رئیس  )که  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  آقای  جمله  از  کردم؛  دعوت  را  ایران  از 
پارلمان ایران بودند( و آقای سّیدمحمود دعایی. نمی خواهم اّدعا کنم که فقط 
من بودم که این آشنایی دوباره را کلید زدم، ولی مجموعه ی آن اقدامات در 
ایجاد اعتماد دوسویه و آغاز روابط خوب دو مّلت، بی تأثیر نبود. جالب است 
که برای این هیأت پارلمانی ایرانی که پارلمان شوروی دعوت کننده ی اصلی 
هم زبان  این که  برای  چرا؟  بودند.  چیده  مولداوی  به  سفر  برنامه ی  بود،  آن 
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داشتن این ها در شوروی برجسته نشود. می خواستند اشتراک ما تاجیکان را 
با ایرانیان نادیده بگیرند. خود ایرانی ها هم در آن دوران درباره ی ما تاجیک ها 
این هیأت  اعضای  که  وقتی  آن مهمانی شام،  در  نمی دانستند.  زیادی  چیز 
به  بودند، من  تماشای طالکوبی های کاخ  و محو  وارد قصر گریگوری شدند 
فارسی برای شان این مصراع را خواندم که: »آب اگر صد پاره گردد، باز با هم 
آشناست«. حالت عجیبی به همه ی این مهمانان ایرانی دست داد. بعد از آن 
بود که نزد آقای گورباچف رفتم و شکایت کردم که شما چرا اصرار دارید که 
ایران، تاریخی هفت هزار  ایران را از همه ی دنیا جدا کنید؟ گفتم که کشور 
ساله دارد و کتاب اوستا اّولین کتاب جهان بوده است. با این حرف های من، 
آقای گورباچف هم تحت تأثیر قرار گرفت و موافقت کرد که من با یک هیأت 
پارلمانی از شوروی، راهی ایران شوم. این طور شد که در روز سوم اکتبر سال 
1990 میالدی، ما به ایران سفر کردیم و اّولین خواهش ما سفر به شیراز بود. 
ُخب، می شود اّدعا کرد که پس از این سفر بود که مقّدمه ی سفرهای بعدی 
زمینه ی  استقالل،  از  بعد  و  شد  فراهم  ایران  به  تاجیکستان  نخبه ی  اهالی 
سفرهای بیشتر اهل فرهنگ ایران به تاجیکستان و بالعکس فراهم شد. اّما ما 
در تاجیکستان، شناختی که نسبت به شعر و فرهنگ ایران داشتیم، فقط تا 

حدود قرن نوزده میالدی بود. از آن به بعدش را بی خبر بودیم. 

●شمامعروفترینرمانتانرانیزانگاردرهمینسالنوشتهاید.
بله، رمان »زنان سبز بهار« در ابتدا پاره پاره به شکل پاورقی در مجّله ی »صدای 
شرق« منتشر شد. اسمش را در آغاز کار گذاشته بودم »مرز ناموس«. بعد به 
شکل کتابی با عنوان »زنان سبز بهار« منتشرش کردم. این کتاب، در همان 
سال در تیراژ بیست و پنج هزار نسخه چاپ و فروخته شد. الزم است یادآوری 
کنم که با چاپ این رمان، من اّولین زنی هستم که در کّل منطقه ی آسیای 

میانه، رمان نوشته است.

●بااینهمهاستقبالیکهمیفرماییدازاینرمانشده،ستماستکه
مافقطشمارابهعنوانشاعربشناسیم!آیانوشتنداستانورمانرا

ادامههمدادید؟
رمان  نوشتن  مسکو  شهر  در  من  میالدی،   1990 سال  همان  در  اّتفاقًا  بله، 
دیگری را آغاز کردم به نام »سکرات« که نگارشش هجده سال طول کشید؛ 
یعنی در سال 2008 میالدی تمام شد و در سال 2009 میالدی در دوشنبه 
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چاپ شد. در سال 1991 میالدی ترجمه ی روسی کتاب »آتش پرست« من 
در مسکو منتشر شد. 

توضیحی هم آن محتوای و »سکرات« رمان این دربارهی لطفًا ●
بفرمایید.ضمنًاانگارازکتابیبهاسم»ژکان«نامبردیدوفرمودیدکه
وقایعاستقاللتاجیکستانرادرآنپیشبینیکردهبودهاید.نگفتید

کهآنکتابکیچاپشد؟
»سکرات«، لحظات مرگ و احتضار است. نکته ی محوری این رمان، آن است 
که وقتی یک نفر شاه و حاکم است، موقع مرگش هم که فرامی رسد، حّتی 
اگر خودش راضی به مرگ باشد، دیگران اجازه نمی دهند و راضی نمی شوند 
که او بمیرد! چرا؟ چون منافع خودشان تعطیل می شود. این به نظرم بدترین 
بار  اّولین  »ژکان«  منظومه ی  اّما،  است.  رّقت بار شاهان  از سرنوشت  قسمت 
در ذیل کتابی با نام »تخت سنگین« در سال 1992 میالدی منتشر شد. در 
همین سال یک کتاب دیگر هم از من با خّط فارسی در شهرهای فرانکفورت 

آلمان و کشور لوکزامبورگ چاپ شد به نام »آیت عشق«.

●موضوعخاّصیداشتاینکتاب؟وچراباخّطفارسیدرآنجا؟!
ُخب، مخاطبان مهاجر فارسی زبان در آن مناطق از اروپا کم نیستند. موضوع 
شعرهای این کتاب، مثل خیلی از شعرهای من، لزوم عشق ورزیدن انسان به 
انسان بود. ناشری در آن جا پیدا شد و کتاب را در آن جا منتشر کردم؛ قضیه 

به همین سادگی بود!

در شما فّعالیتهای مرور به کمی که کنم خواهش میخواستم ●
دههینودمیالدیسرعتببخشیمکهبرایطرحمباحثدیگرهم

مجالداشتهباشیم.
از من منتشر شد؛ »سیاه  بسیار خوب! در سال 1993 میالدی دو منظومه 
و سفید« و »من و شب«. یک سال بعدش گزیده ای از شعرهایم در تهران به 
خّط فارسی چاپ شد که با استقبال خوبی هم از سوی شعردوستان ایرانی 
روبه رو شد. همین طور در همین سال 1994 میالدی کتاب »زادروز درد« من 
به دو خّط سیریلیک و فارسی در مسکو منتشر شد. در این سال من به ریاست 

آکادمی بین المللی اوراسیا در مسکو منصوب شدم. 
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●اگردرمسکوچاپشد،چرابهفارسی؟
روشن  است.  تاجیکستان  از  حرفه ای تر  مراتب  به  مسکو  در  چاپ  صنعت 
است که مخاطبان این شعرها فارسی زبانان و تاجیکان هستند. البّته تعداد 
تاجیک های مهاجر هم در روسیه کم نیست. ترجمه ی روسی همین کتابی که 
نام بردم هم، بعدها، یعنی در حقیقت یک سال بعدش در مسکو و بیشکک 
چاپ شد. در همین سالی که این ترجمه ی روسی از »زادروز درد« منتشر شد، 
یک نوار صوتی هم با شعرخوانی من، با صدای من، در پاریس فرانسه انتشار 

یافت به نام »عاشقانه«. 

●شعرهایخودتانباصدایخودتان.
بله، و در لندن بریتانیا هم یک نوار دیگر با صدای من منتشر شد به نام »خیابان 
زن تنها«. در این نوار هم گزیده ای از شعرهای خودم را قرائت کرده بودم. اّما 
این که شما درباره ی چرایِی انتشار فارسی »زادروز درد« در مسکو پرسیدید و 
نگران مخاطبانش بودید، باید بگویم که همان کتاب در سال 1996 میالدی 
در تهران هم چاپ شد. و در قرقیزستان هم ترجمه و چاپ شد. حاال که به 
جهانی  جایزه ی  سال،  این  در  من  که  بگویم  رسیدیم،  میالدی   1996 سال 

»ِهلَمن ـ َهِمت«  را هم کسب کردم.

●درمسکو؟
نه خیر، در آمریکا. این جایزه را »سازمان دیدبان حقوق بشر« در نیویورک به 
خاطر فعالیت در حوزه ی آزادی بیان و حقوق بشر اهدا می کند. این جایزه 
رمان نویس  همت«  دشیل  »اش  و  نمایش نامه نویس  هلمن«  »لیلیان  یاد  به 
اهدا می شود. در سال 1997 میالدی شعرهایی که من به زبان روسی سروده 

بودم، در کتابی به نام »خورشید بدون مونی« در مسکو چاپ شد.

●»خورشیدبدونمونی«؟معنایشچیست؟
نّقاش  مونی«  »کلود  از  بودم  کرده  یادی  کتاب،  این  شعرهای  از  یکی  در 
 1998 سال  در  شد.  انتخاب  این گونه  خاطر  این  به  کتاب  اسم  فرانسوی. 
میالدی باز هم در مسکو کتاب »در پناه سایه ی خود« را منتشر کردم و بعد 
از این، کتاب بعدی ام »اشک توفان« بود که در تهران به خّط فارسی در سال 

2000 میالدی چاپ شد.
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ادبی فعالیتهای پروندهی اینجا در مامیتوانیم اینحساب، با ●
شمارادردههینودمیالدیببندیمو...

نه، بگذارید این را هم اضافه کنم که من در سال 1998 میالدی »فرهنگستان 
که  کردم  پایه گذاری  دوشنبه  شهر  در  خودم  ریاست  به  را  جهان«  شعر 
فّعالیت هایش تا به حال ادامه دارد. در سال 1999 میالدی هم به عنوان شاعر 
انتخاب شدم. و باألخره در سال 2000 میالدی  مّلی و مردمی تاجیکستان 
معتبرترین  از  یکی  که  کردم  دریافت  مسکو  در  را  پوشکین«  طالی  »مدال 

جایزه هاست. 

●تااینجابهنظرمیرسدکهکفهیفعالیتهایمربوطبهشعرشما
سنگینترازنویسندگینثروکارهایاجراییشماست.

و  آکادمی ها  همین  در  کار  نبوده ام.  غافل  هم  آن ها  از  حال  هر  به 
فرهنگستان هایی که نام بردم، در حقیقت همان چیزی ست که شما با عنوان 
کار اجرایی از آن نام می برید. اّما درباره ی نثر. بگذارید قبل از توضیح درباره ی 
داستان نویسی و نثرنویسی، این را هم بیفزایم که من در سال 2000 میالدی 
کتاب دیگری هم در مسکو چاپ کردم به نام »پیمانه ی غزل«. ُخب، حاال باید 
برای شما درباره ی چند اثر منثورم گپ بزنم. یعنی هم داستان ها، هم نثرهای 

نامه وار و هم پژوهش ها.

»فرهنگ دربارهی فرمودید که پژوهشی از بعد راستی آهان! ●
عامهیقراتگین«انجامدادهاید،پاکغافلشدیمازپیگیریکارهای

تحقیقیشما...
بله، من بعد از کتاب »فولکلور ناحیه ی قراتگین«، سال ها وقت صرف کردم در 
مورد رباعیات خّیام. در سال 2000 میالدی، کتابی به نام »شناخت رباعیات 
عمر خّیام نیشابوری« از من منتشر شد که سی سال از عمر من صرف تألیف 
دوشنبه  شهر  در  ایران  فرهنگ  خانه ی  هّمت  به  که  کتاب  این  بود.  آن شده 
منتشر شد، در جشن جهانی خّیام که توّسط سازمان جهانی یونسکو برگزار 
شده بود، تجلیل شد و به مهمانان آن همایش هدیه داده شد. همین طور در 
با نام »روزنامه ی بدون روز« در مسکو  از نامه واره ها را  این سال، مجموعه ای 
منتشر  دیگری  کتاب  دوشنبه  شهر  در  میالدی   2001 سال  در  کردم.  چاپ 

کردم به نام »زن و جنگ«.
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●ایناثرهمیککارپژوهشیبود؟
بله، همین کتاب »زن و جنگ« در سال 2002 میالدی در تهران هم به خّط 
فارسی چاپ شد با عنوان »روایت های ناگفته«. اّما من در سال 2003 میالدی 
یک تحقیق دیگر را در مسکو منتشر کردم درباره ی خّیام به نام »اشک قطره ی 

باران«.

●شماگویاعالوهبرنوارهاییکهتااینجانامبردید،بازهمنوارهایی
راباشعرخوانیخودتانمنتشرکردهاید.

بله، من در تعدادی از این نوارها شعرهای خودم را خوانده ام و در تعدادی شان 
میالدی،   2000 سال  در  مثاًل  را.  فارسی  کالسیک  بزرگ  شاعران  شعرهای 
ضبط تعدادی از همین نوارها را آغاز کردم که همه تا سال 2005 میالدی در 
قالب لوح فشرده )سی دی( یا کاِست منتشر شدند؛ مثاًل »صدای بی صدایی« 
صدای  با  خودم  شعرهای  که  »آریانا«  همین طور  و  بود  خودم  شعرهای  که 
پامیری و شغنی. و عالوه بر  ترانه ها و نواهای سغدی،  با  خودم بود و همراه 
»مشرق  مانند  کردم،  منتشر  خودم  صدای  با  هم  دیگری  نوارهای  این  ها، 
پیاله« )شعرهای حافظ(، »توفان عشق« )شعرهای موالنا(، »ساغر خمیازه« 

)شعرهای بیدل(، و...

●اینهادرشهردوشنبهمنتشرشدند؟
بله.

دفتر اینسالها در هم باز نشویم. غافل کتابهایشعرشما از ●
شعریازشمابهچاپرسید؟

»بهشت  اسم  به  شد  منتشر  من  از  کتابی  میالدی   2003 سال  در  مثاًل  بله، 
خواب ها« که در همان سال »جایزه ی دولتی رودکی« را نصیب من کرد. این 
جایزه، معتبرترین جایزه ی تاجیکستان بعد از استقالل است. در سال 2004 
دیگری  کتاب  تاجیکستان،  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  هّمت  به  هم  میالدی 
شامل شعرهای من چاپ شد به نام »دیوان عشق و اشک و خنده« که دو سال 
بعد یعنی در سال 2006 میالدی به چاپ دوم رسید. در سال 2009 میالدی 
هم کتاب شعر دیگری از من با عنوان »جاودانه« در شهر دوشنبه منتشر شد. 
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●رمان»سکرات«راهمکهقباًلفرمودهبودیددرهمیندههبعداز
هجدهسالنگارشمنتشرشد.

بله، این دومین رمان من بعد از »زنان سبز بهار« بود که نگارشش را در مسکو 
آغاز کردم و در سال 2008 میالدی بعد از هجده سال نوشتنش را تمام کردم. 
این رمان در سال 2009 میالدی در شهر دوشنبه چاپ شد. دو سال بعد از 
آن هم، یعنی در سال 2010 میالدی، رمان »سکرات« در تهران منتشر شد. 
در همین سال 2010 میالدی یک مجموعه ی گزیده هم از شعرهای من در 

تهران به خّط فارسی چاپ شد به اسم »تنهاتر از تنهایی«. 

●خانمُگلرخسار!حاالکهتقریبًامروروورقگردانیکّلیمابرزندگی
مسائل به برگردم بدهید اجازه رسید، سالها این حوالی تا شما
پرورش آن در کهشما محیطی و زندگیشما پیرامون محتواییتری
یافتیدوبهسهمخودتانهمآنراپروردیدورشددادید؛یعنیمحیط
توافق به شما با همین سر بر بگذارید ابتدا تاجیکستان. فرهنگی
برسیمکه؛آیاخودشماهمبهنقشبزرگیکهنسلشمادرموردحفظ
زبانوبرجستهکردنبقیهیعناصرهویتسازتاجیکداشتهاست،

معترفاید؟
ببینید؛ من در جاهای دیگری هم به پرسشی در همین زمینه پاسخ داده ام. 
تاجیکستان  حیات  از  دوره ای  در  ما  داشت.  ویژه ای  موقعیت  ما  نسل  بله، 
شکل  حال  در  تاجیکستان  در  شهری  زندگی  اندک اندک،  که  کردیم  زندگی 
به  از دیهه ها و روستاها  از شاعران تاجیک،  و تعداد دیگری  بود. من  گرفتن 
شهر آمدیم و در واقع زندگی شهری تاجیکستان را ساختیم. البّته ما جزئی از 
فرایند مدرن تر شدن تاجیکستان بودیم ولی خودمان هم به سهم خودمان به 

چند و چون این فرایند کمک کردیم و به آن جهت دادیم.

●وقتیکهمیگویید»ما«،منظورتانغیرازخودتانچهکسانیست؟
مثاًل الیق شیرعلی که من او را شاعِر فریادهای بی فریادرس لقب داده ام. یا 
بازار صابر که همیشه در سفر و سرگردانی و آوارگی بود و من اسم او را شاعِر 

آواره و مسافر، و خود من که شاعِر طاقِت تحقیرم!

●وجهتسمیهیعنوانیکهبرایخودتانفرمودید،چیست؟
و  ماندم  وطنم  در  استقالل،  از  دوران پس  در  آوردم. من  و طاقت  ماندم  من 
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آن همه پریشان گویی را تاب آوردم. منظورم از گفتن این حرف ها آن بود که 
ما و نسل ما، نسل قشالقِی شهرآفر بودیم. ما بودیم که در دوره ای از حیات 
نام  به  چیزی  و  آمدیم  شهر  به  روستاها  از  تاجیکستان،  فرهنگی  و  تاریخی 
شهر مّلی را آفریدیم. اهمیت این شهرآفرینی و شهرنشینی در این است که 
درست در همین دوره بود که نخستین گام ها برای هویت مّلی و خودشناسی 
مّلی تاجیکستان برداشته شد؛ یعنی در سال هایی که مصادف بود با دوران 

دانشجویی ما در شهر دوشنبه. 

●میشودباذکرمصداقصحبتکنید؟چهچیزیدرنسلشمابود
کهباخودتانبهشهرآوردید؟چهبودکهشهرپیشازشمانداشتو

نسلشماآنراداشت؟
همان  و  فارسی  همان  که  تاجیکی  زبان  باألخره  زبان.  اصالت  همین  مثاًل 
شاعران  نسل  این  من،  نظر  به  است.  تاجیک  مّلت  هوّیت  رکن  دری ست، 
هم دوره ی ما بود که شکل دست خورده و روسی نشده و عربی نشده ی همین 
زبان را از روستاها به شهر آورد و پیامد آن، مطالبه ی ترسیم دوباره ی نسخه ی 

اصیلی از هوّیت تاجیک بود. 

●مگرهمینزباندرشهردوشنبهوجودنداشتوجارینبود؟
بود. ولی شهر دوشنبه در معرض فرهنگ های دیگر بود. ُخب، این شهر پایگاه 
اداری تاجیکستان بود و در معرض هجوم اصطالحات روسی بود. از طرفی 
تمایزبخش  از عناصر  بر خیلی  تأکید  با سیاست های یکسان سازی شوروی، 
مّلی، در شهر دوشنبه ممکن نبود. اّما در روستاهای ما آداب و رسوم ریشه دار 
و کهن ما پنهانی در جریان بود. فرزندان در سوگ مادر و پدر خود با همان 
دیگر  و  نوروز  بودند.  آموخته  قبل  نسل های  از  که  می کردند  مویه  شعرهایی 
جشن های مّلی در آن نواحی حاشیه نشین، با شکل اصیل ترشان بدون هیچ 

نهی و دورباشی برگزار می شد. 

چه آمدید، آن به شما نسل و شما که زمانی در دوشنبه شهر ●
ویژگیهایفرهنگیییداشت؟

نه حقیقتًا  بود،  واقعی اش شهر  به معنای  نه  بود؛  بزرگ  دوشنبه، یک دهات 
تاجیکی بود، نه حّتی کاماًل روسی یا بین المللی شده بود. شهری بود که فقط 
بلبشو  به حّدی دچار  بود. ولی وضع فرهنگی اش  را شهر کرده  آن  وسعتش 
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و بی سامانی بود، که وقتی نسل ما به این جا آمد، عقاید اصیل ما برای این 
شهر، نو بود! 

●خانمُگلرخسار!مندرمحافلادبیایران،بارهاشدهکهدربارهی
از غیر زدهام. حرف صاحبنظر و شاعر دوستان با تاجیک شعر
نقدهایفّنیییکهخودتانبهترازمنخبرداریدودوستانایرانیدر
موردشعرتاجیکدارند،یکیازمباحثدیگریکهمطرحمیشود،
را حرف این شما آیا است. تاجیک شعرهای موضوعی محدودیت

قبولدارید؟
ببینید، کسانی که در ایران یا افغانستان می نشینند و در مورد شعر تاجیک 
دورانی  در  باشد. خود من  ما  مّلت  به شرایط  باید حواس شان  گپ می زنند، 
که نخستین شعرهایم را در نوجوانی سرودم، موضوع شعرهایم به این ترتیب 
شکل می گرفت که مثاًل می دیدم یک مادر، نگران بازگشت فرزند خود از جنگ 

است. یا در برابر یک منظره ی شگفت در طبیعت، شعری می سرودم... 

وطن، مدح یا توصیفطبیعت همین مثاًل است. همین منظورم ●
بیشازحددایرهیموضوعیشعرتاجیکرااشغالکردهاست.

به دو نکته باید خوب توّجه داشته باشید. یکی این که در هفتاد سال استیالی 
شوروی و فرهنگ روس، این طبیعی ست که توّجه به عناصر مّلی در تقابل با 
آن فضای غالب، پررنگ شود و به آن بیشتر بها داده شود. بعد از استقالل هم 
که این موضوع اهّمیت بیشتری یافت. اّما نکته ی دوم، آن است که شما برای 
داوری منصفانه نباید از نظر دور داشته باشید که در دوران شوروی، محدودیت 
موضوعاتی که شاعر اجازه ی پرداختن به آن ها را داشت، و موضوعاتی که با 
حّساسیت روبه رو نبودند، دست شاعران را می بست. بخشی از خیل این همه 
شعر درباره ی توصیف طبیعت، که در آثار شاعران معاصر تاجیک وجود دارد، 
عالوه بر نشان دادن روحیات شاعران تاجیک و نقش چشمگیر چشم اندازهای 
طبیعت تاجیکستان در زندگی شاعران، شاید به دلیل همین شرایط محدود 

موضوعی در دوران شوروی باشد. 

که باهمهیمحدودیتهایی دورانشوروی، که دارید قبول ولی ●
همهازآنحرفمیزنند،اینفرصتبالقّوهراهمبرایشعرتاجیک
از باگنجینهیبیمانندشعرروسآشناشودو فراهمکردهبودهکه
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محاسنآنبهنفعخودشبهرهببرد؟
این بهره گیری، کم و بیش اّتفاق افتاده...

●گماننمیکنم.اجازهبدهیدکهبااینحرفشماموافقنباشم.من
تاحدودی راهم تاجیکان وشعر آشناهستم باشعرروس تاحّدی

خواندهام.
»تا حدودی« کافی نیست! نه. ببینید؛ خود شعر روس هم در این دوران، از 
شعر ما تاجیکان تأثیر گرفت. شما می توانید به تصویرسازی های طبیعت گرای 
از نظر  بیابید.  را در شعر روس هم  انعکاس آن  و  نگاه کنید  تاجیک  شاعران 
استعالی  بر  روس  شعر  دستاوردهای  که  کنید  انکار  نمی توانید  شما  فرمی، 
دوران  در  که  بگیرید  نظر  در  باید  هم  را  این  ولی  گذاشت.  اثر  تاجیک  شعر 
شوروی، به هر حال، فرهنگ ما تاجیکستانی ها در حاشیه ی فرهنِگ محورِی 
یا  ایروان  یا  باکو  در  نه  اّتفاقات اصلی در مسکو می افتاد  و  قرار داشت  روس 
کی یف یا مراکز دیگر جمهوری های شوروی. چیزی که در چنین شرایطی به 
که  است  همین  برای  است.  بزرگ  انفجار  آن  ترکش های  می رسد،  حاشیه ها 
اگر در آثار نویسندگان و شاعران بزرگ و ماندگار هوادار شوروی، اّتفاقات ادبی 
بزرگی دیده می شود، یا حّتی در آثار آن دسته از نویسندگان و شاعران مخالف 
و اپوزیسیون، نهایتًا چیزی که پژواکش به حاشیه ها می رسد، شعارهای اصلی 
و پارادایم و گفتمان اصلی حاکمیت است که در آثار منعکس می شود. به باور 
من، همین که ادبیات تاجیکستان در آن هفتاد سال توانست زبان خودش 
را و ویژگی های اصلی و بومی خودش را حفظ کند، به خودِی خود دستاورد 

بزرگی ست. شما نباید بی انصاف باشید!

به توصیفطبیعت،چرخید از گرایش ازکی درشعرخودشما، ●
سمتمسائلاجتماعیومیهنپرستانه؟

شعرم  در  را  موضوعات  این  هردوی  »بنفشه«،  کتابم  نخستین  همان  از  من 
داشتم؛ هم وصف زیبایی های طبیعت را و هم موضوعات اجتماعی و میهنی 

را. 

زود نوجوان براییکشاعر اجتماعی،کمی بهمسائل پرداختن ●
نبود؟!

ُخب، من مادرم را زود از دست دادم و زندگی آن چهره ی فلسفی و غمگینش 
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و  رفتم  مدرسه  به  که  بودم  پنج ساله  من  داد.  نشان  من  به  حد  از  زودتر  را 
باعث  این ها  وارد شدم. فکر می کنم همه ی  به دانشگاه  بودم که  پانزده ساله 
شدند که من خیلی زود ارزش خودشناسی و خودسازی را بشناسم و از درون 
خودم آغاز کنم. وقتی که آدمی از درون خودش می آغازد، خودش را در این 
زندگی تنها می بیند و این طور درمی یابد که در این دنیا فقط خودش است و 
خیلی تنهاست و هم جای خودش را و هوّیت خودش را تعیین و تثبیت کند و 

هم فضای بیرون از خود را از نو بسازند. 

●خانمُگلرخسار!کاشکمیعینیتربفرماییدکهدردورانشوروی
چهنوعمحدودیتهاییدرموردرواجوترویجفرهنگتاجیکیاعمال

میشد؟
چیزهایی  شوروی  دوران  فرهنگی  و  سیاسی  شرایط  درباره ی  حتمًا  شما 
حاشیه اِی  فرهنگ های  همه ی  مورد  در  گرچه  محدودیت ها  این  شنیده اید. 
ضربه  بسیار  مورد  این  در  هم  روس ها  خود  حّتی  اّما  داشت،  وجود  شوروی 
انجام  غیرروس  مّلت های  درباره ی  که  محدودیت هایی  عمده ی  خوردند. 
این  بود.  آن  کردن  برجسته  و  تقویت  و  مّلی  هوّیت  حفظ  به  مربوط  می شد، 
موضوع، بد بود ولی طبیعی بود؛ باألخره حکومت شوروی می خواست یک 
سیستم یک پارچه در تمام سرزمین های تحت قیمومیتش درست کند. ولی 
این استیال موّفق تر بودند؛  نپذیرفتن  از جمهوری ها هم بودند که در  بعضی 

مثل ارمنستان، گرجستان و...

●چرا؟آنهاچهداشتندیاچهکردندکهتاجیکاننداشتندیانکردند؟
چون این ها در کمیته ی مرکزی حزب نماینده داشتند! ما تاجیکان یک عمر 
در غم وطن سازی بودیم. تا سال ها ما در ضمن جمهوری همسایه مان ادغام 
شوروی  حکومت  همان  چارچوب  در  تاجیکستان  که  می دانید  بودیم.  شده 
تا  کرد  کمک  ما  به  عینی«  »استاد  یافت.  نیمه مستقل  موجودیت  دیرتر  هم 
موجودیت تاجیکستان را در همان زمان شوروی به عنوان یک فرهنگ مستقل 
از ترک زبانان اعالم کنیم. باید توّجه داشته باشید که این موضوع، فقط هم 
تقصیر روس هایی که در مرکز حاکمیت شوروی تصمیم گیری می کردند نبود. 
آن ها کار طبیعی خودشان را می کردند؛ یعنی کاری را که فکر می کردند به نفع 
یکسان سازی فرهنگی و سیاسی شوروی است. مشکل، بیش از هر چیز و هر 
کس، از خود ما و حاکمان و نخبگان خود ما تاجیکان بود. پان ترکیست های 
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ما در این مورد، مانع بودند و نگذاشتند که ما َبروقت جمهوری شویم. ببینید؛ 
استقالل یا موجودیت یک مّلت، باید سیر طبیعی خودش را طی کند؛ درست 
مثل یک انسان که باید زمان بگذرد تا کودکی و نوجوانی خود را بگذراند و به 

پختگی برسد. ما این را دیر آغاز کردیم.

چه مصداقی، و جزئی طور به که نفرمودید باألخره ُخب، ●
محدودیتهاییبرتاجیکاناعمالمیشد؟

ببینید؛ من قباًل هم گفتم... شما از خیلی از محدودیت های دوران شوروی که 
ریشه ی ایدئولوژیک داشت خبر دارید و شنیده اید و آگاهید. مثاًل ما در متونی 
که چاپ می کردیم، اجازت نداشتیم که واژه ی خدا و پیغمبر و یزدان را چاپ 
ما سرشار  بود. میراث های مکتوب  تاجیکان  ما  این جزء فرهنگ  کنیم. ولی 
به رسمیت  پیغمبر  این فکرها. در شوروی فقط یکی دو  و  واژگان  این  از  بود 
و  موالنا  آثار  که  داشتم  آرزو  انگلس! ُخب، من  و  مارکس  شناخته می شدند؛ 
حافظ و دیگران بتوانند چاپ شوند و ما بتوانیم این متون را بخوانیم. تا این که 
باألخره من توانستم در زمانی که عضو هیأت رئیسه ی پارلمان شوروی بودم، 
بودجه ای را از آقای گورباچف و آقای ریشکوف بگیرم و مجّله ی فرهنگ را در 
تاجیکستان منتشر کنم که ما در آن جا توانستیم آثار مولوی را چاپ کنیم. یا 
اگر شما به آثارخانه ی آرامگاه حافظ در شیراز سری بزنید، دیوان حافظ را به 
خّط سیریلیک در آن جا خواهید یافت که همه ی واژگانش سر جای خودش 
است؛ ما آن را چاپ کردیم. این قبیل کارها در اواخر دوران شوروی با حضور 
من در پارلمان، به سختی ممکن شد ولی پیش از آن، تا همین حد هم اجازه 

و امکانش وجود نداشت. 

●پسنقشمحوریدرآغازاستقاللتاجیکستان،برعهدهیاستاد
عینیبود.

میالدی  بیستم  قرن  در  عینی  صدرالّدین  استاد  که  کاری  من  گمان  به  بله، 
انجام داد، هم رتبه ی کاری بود که استاد رودکی در قرن نهم و دهم میالدی 
کرد. استاد عینی توانست نخبگان و بزرگان فرهنگی ما را و فرهنگ ما را در 
آن روزگار معّرفی و تثبیت کند. او به زمام داران شوروی فهماند که فرهنگ این 
تاجیکان فقط در جامه و پوشش و آرایش و ریش و غیره خالصه نمی شود و 
این ها نماینده ی رودکی و کمال و خّیام و سعدی و حافظ و مولوی هستند. 
سلطه ی  زیر  تاجیکستان  هنوز  که  میالدی   1926 سال  همان  در  ایشان 
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با  و  نوشت  را  تاجیکستان«  ادبیات  »تاریخ  ارج مند  کتاب  بود،  ازبک  امیران 
کرد.  معّرفی  و  برد  »استالین«  نزد  به  را  کتاب  آن  گورکی«  »ماکسیم  کمک 
ُخب، می دانید که استالین خودش گرجی بود و شاید به این دلیل که زبان 
فارسی در گرجستان رسوخ داشت، استالین از اهمیت زبان فارسی بی خبر 
نبود. او حّتی سخنانی درباره ی زبان و فرهنگ تاجیکی دارد و از آثار معاصر 
تاجیک، مانند آثار خود استاد عینی هم اّطالع داشت. خالصه با این قبیل 
کارهای استاد عینی بود که ما تاجیکان هم توانستیم بگوییم که ما هم هستیم 
و ما نیز طالب جمهوری هستیم. استاد عینی بسیار در این راه مرارت و رنج 
با کمک استاد  کشید. حّتی نزدیک بود که ایشان را در سمرقند بُکشند که 
ابوالقاسم الهوتی به تاجیکستان آمد و جان به در ُبرد. حاال برخی به استاد 
عینی ُبهتان می زنند که کم کاری کرده است ولی ایشان بیش از حّد توان یک 
به پشت  تازیانه  امیر بخارا، هفتاد و پنج ضربه  نفر ایستادگی کرد. در زندان 
ایشان زدند و نُمرد؛ شاید به دلیل این مشّیت که ایشان باید زنده می ماند و 
هنرمند  می گویند  تاجیکستان.  استقالل  پروسه ی  تکمیل  به  می کرد  کمک 

باید زمانی بمیرد که همه ی گپ های بایسته اش را گفته باشد...

●احمدشاملوهمدریکیازشعرهایشازخودشمیپرسد:»هرآنچه
گفتهبایدباشم،گفتهامآیا؟«...

بله، استاد عینی بعد از آن به تاجیکستان آمد و با آن همه آثار نظم و نثرش به 
گنجینه ی ادب تاجیک افزود و آن را غنی تر و ُپربارتر کرد. او که به قول خودش 
شاگرد چهل ساله ی انقالب و شاگرد چهل ساله ی مدرسه ی میرعرب بخارا بود، 
با آمدنش به تاجیکستان، هم ادبیات ما را احیاء و تثبیت کرد و هم حلقه ای 
شد برای پیوند زدن علم و دانش تاجیک با زنجیره ی پیش از آنش. و به این 
ترتیب و با این توانایی ها بود که ایشان اّولین رئیس فرهنگستان تاجیکستان 
شد. پاسخ من به کسانی که به شخصیت استاد عینی بی احترامی می کنند، 
این دوبیتی ست که: »مزن خود را که جاِن ما نمانده / ز خوِن ما به جز صفرا 

نمانده / برای ضربه ای دیگر، برادر! / دگر در پشِت عینی، جا نمانده«. 

●غیرازاستادعینی،دیگرچهکسانیدرشکلگیریهوّیتمستقّل
ربودند؟

ّ
تاجیکمؤث

البّته  کردند.  کمک  روند  این  به  آغاز  آن  در  که  بودند  انگشت شماری  عداد 
هوّیت سازی  این  به  خود  نوبه ی  به  هرکدام  که  بودند  افراد  خیلی  بعدها 
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الهوتی  ابوالقاسم  استاد  همین  اّولین ها،  آن  از  دیگر  یکی  رساندند.  یاری 
آقای  ُخب،  بردم.  نام  عینی  استاد  درباره ی  گپ  البه الی  ایشان  از  که  بودند 
تاجیکستان  به  استانبول  راه  از  است،  ایران  کرمانشاهان  زاده ی  که  الهوتی 
آمد. دلیل این که تاجیکستان را انتخاب کردند، شاید مسأله ی هم زبانی بود؛ 
وگرنه می توانستند به آذربایجان شوروی یا دیگر جمهوری ها یا اصاًل به خود 
ایشان در  رنج هایی که  با  ما شاید کم تر  از  بعد  و نسل  ما  بروند. نسل  مسکو 
و  سمبلیک  غزل های  باشند.  آشنا  کشید  تاجیکستان  تا  ایران  از  مسیر  این 
جهان  در  را  دلم  سوز  »فقط  راه نماست؛  بسیار  باره  این  در  الهوتی  سوزناک 
ایشان  ما  امروز  می داند«.  النه  از  شد  کآواره  بلبلی  را  غمم   / می داند  پروانه 
از  شما  البد  و  می شناسیم  تاجیک  نِو  شعر  سردفتر  و  سرسلسله  عنوان  به  را 
نوآوری های ایشان در مورد وزن هجایی و غیره آگاهی دارید. باألخره همراهی 
ایشان و استاد عینی و البّته یاری ماکسیم گورکی باعث شد که استالین به 
اهّمیت هوّیت تاجیک به عنوان یک هوّیت مستقّل فرهنگی اعتراف کند و به 
آن ارج بدهد و راه استقالل هموار شود. واقعیت این است که ما در سیصد 
سال پیش از استقالل، با دور افتادن از هم زبانان مان در ایران و افغانستان، 
بخش عمده ای از سواد فرهنگی و ادبی و علمی مان را از دست داده بودیم. 
تاجیکستان که به لحاظ جغرافیایی، مهد زبان فارسی و قلب خراسان بود و در 
روزگاران ُپرتپش تاریخی، از مهم ترین مناطق جغرافیای فارسی زبان به شمار 
می رفت، ناگهان در این سیصد سال در حاشیه ی یک فرهنگ دیگر، نامرئی 
و ناپدید شده بود. مردم عامه ی تاجیک، کم کم با آن که می دانستند که مثاًل 
حافظ شیرازی و بیدل دهلوی دو بزرگ مرد فرهنگی هستند، اّما شعرهای آنان 
را خواندن نمی توانستند. اّما دیوان این دو را به احترام و برای تبّرک در درون 

بالش فرزندان خودشان جای می دادند. 

●پسبااینحرفهاوبااینحساب،شماهممثلخیلیازنخبگان
در سیریلیک به فارسی خّط تغییر با باید قاعدتًا تاجیک، و ایرانی

تاجیکستانمخالفباشیدوازآنشکایتداشتهباشید...
بله، همین طور است. من همیشه گفته ام که تغییر خط در تاجیکستان، یک 
اشتباه بزرگ تاریخی بود. آن هایی که تئوری تغییر خط را سر دادند و آن را 
اجرا کردند، ما تاجیک ها را دو سه بار بی سواد کردند. مّلت تاجیک، در دو سه 
مرحله بی سواد شد و از حافظه ی فرهنگی خودش تهی شد و دور افتاد؛ ابتدا 
خّط ما را التین کردند. بعد احتمااًل دیدند که این فاصله کافی نیست؛ زیرا در 
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ایران و افغانستان و شبه قاّره هم باز این خط قابل خواندن بود. بعد، خّط ما 
را سیریلیک کردند...

●یعنینوشتنزبانفارسیباخّطخودروسها...
را  خط  این  نبود!  هم  روس ها  خود  خّط  خط،  این  آخر،  نه!  هم  و  بله  هم 
ببینید؛ خیلی  دادند.  به همه ی جمهوری های شوروی  و  روس ها  به  بلغارها 
نوشتاری  فرهنگ  و  خط  و  سواد  اصاًل  مختلف،  جمهوری های  مّلت های  از 
نداشتند؛ مثل ترکمن ها، قّزاق ها، قرقیزها، و... . رواج خّط سیریلیک، شاید 
برای آن ها یک بخت و یک فرصت بود و شاید حاال از این بابت خوشحال هم 
باشند؛ زیرا توانستند باألخره منابع نوشتاری خودشان را تولید و ثبت کنند. 
هرچند خیلی از این ها هم اآلن خّط خودشان را به التین برگردانده اند؛ مثل 
فرهنگی  منابع  همه ی  که  تاجیک ها  ما  برای  خط  تغییر  این  اّما  آذربایجان. 
بود.  جبران نشدنی  فاجعه ی  یک  بود،  نیاکان  خّط  به  تاریخی مان  و  ادبی  و 
و  رفت  دست  از  فاجعه  این  در  همه  ما،  قلمی  نسخه های  و  دست خط ها 
بی سواد  می توان  یک شبه  را  مّلت  یک  که  است  این  مسأله  شد.  بی استفاده 
مّلت،  یک  کردن  باسواد  اّما  خط.  تغییر  همین  به  شبیه  کاری  با  مثاًل  کرد؛ 
قرن ها طول خواهد کشید... برای همین است که من در یکی از شعرهایم 

سروده ام که: »بی زبان مادری، بی مّلتم / بی زبان مادری، بی  مادرم«. 

یک باألخره هم اآلن ُگلرخسار! خانم دوتاست مشکل حاال ●
خّط به تاجیکی، ادب و فرهنگ از ساله صد حدود گنجینهی
فارسی خط به دوباره باید اآلن شما نظر به آیا است. سیریلیک
بازگشت؟وآیامیشودبرگشت؟وآیاهمینکار،یهصدمهیمجّددبه

فرهنگتاجیکواردنمیکند؟
ما بعد از استقالل تاجیکستان، یک مصّوبه ی دولتی و پارلمانی داریم که بر 
تا جایی که خبر  و واجب است.  قانون شده  فارسی  احیای خّط  آن،  اساس 
دارم، اجرای این کم و بیش در حال انجام است. به نظر من راه حّل این چیزی 
که شما گفتید، حفظ خّط سیریلیک در کنار احیای خّط فارسی ست. اآلن 
خیلی از کشورها هستند که دو زبان یا دو خّط رسمی و مّلی دارند. به نظرم 

باید آموزش هر دو خط را در دستور کار مدارس گذاشت. 
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●اآلنشاعراننسلهایجوانترازشمادرتاجیکستان،تاچهحدبا
شعرامروزایرانآشناییدارند؟

مطمئنًا شناخت این ها از ایران و شعرش، خیلی بیشتر از شناختی ست که 
ایرانی ها و شاعران ایران نسبت به تاجیک ها دارند! جوان های باسواد ما تقریبًا 
اندازه ی  به  هنوز  امکانات  ُخب  ولی  بخوانند  را  فارسی  خّط  می توانند  همه 
کافی وجود ندارد. به نظرم این کم کاری از سوی ایرانی ها مشهودتر است که 
با آن همه امکانات و شرایط مساعد، هنوز انگار اهمّیت آشنایی بیشتر با شعر 
تاجیک را درک نکرده اند. اآلن کتاب های خیلی از شاعران تاجیک در ایران 
منتشر می شود و شعرهای شاعران معاصر ایران هم کم و بیش در تاجیکستان 

چاپ می شود. اینترنت هم به این آشنایی بیشتر کمک کرده است.

چطور تاجیکستان در نو شعر وضعیت ُگلرخسار! خانم راستی ●
است؟رغبتبهشعرنوبیشتراستیاشعرکالسیک؟

در  نو،  شعر  به  کالسیک  شعر  از  گذار  مسأله ی  که  دهه هاست  نظرم  به 
تاجیکستان هم طی شده است. البّته شاید چندان که این امر در ایران موّفق 
بود، در تاجیکستان نبود. من و الیق شیرعلی و بازار صابر و دارا نجات، از همه 
در این مورد جّدی تر بودیم. اندک هستند شعرهای نویی که توانستند حال 
مردم تاجیک را منعکس کنند. برعکس شعر کالسیک که هنوز با روح و جان 
و گریه و خنده و مرگ و زندگی مّلت تاجیک، هم خوانی دارد و سازگار است. 
آفت هایی هم در این میان بود؛ شاعرزده شدِن شاعران تازه کار تاجیک. شما 
در ایران می گویید مثاًل »سهراب زده«. ما می گوییم: سهراب بیمار، فروغ بیمار، 
ولی  بود.  تاجیکستان  در  نو  شعر  آفت های  از  یکی  هم  این  اخوان بیمار... 
هنوز کم نیستند شاعران خوبی که در تاجیکستان شعر نو می گویند و شعر 

خودشان را می گویند؛ شعر زندگی خودشان را.

●شعرتاجیکستانبعدازاستقالل،چهفرقیباشعرقبلازاستقالل
کردهاست؟مثاًلشعرخودشما؟

آزاد بوده ام. خودم در جایی سروده ام که: »خوشم  از قیدها  من که همیشه 
می آید از پرواز آزاد«. حّتی در دوران شوروی هم من شعر خودم را فارغ از قید 
و بندها می گفتم. چاپ کردن یا نکردن، مسأله ی دیگری ست ولی من همیشه 
»حزب  بودم:  گفته  جایی  در  حّتی  گفته ام.  می گفته ام،  باید  که  را  شعری 
من دین من نشد، ای وای! / کفرگو، کافرانه می میرم / همچو گنجشک در 
این شعر در کتاب های من در دوران  زمانه می میرم«.  مار / در گلوی  گلوی 
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شوروی بارها چاپ شد. حاال احتمااًل از خوش شانسی من، سانسورچی های 
بدتر  این  از  بودند. چون  نفهمیده  را  این شعر  معنای  در شوروی  ک.گ.ب. 

دیگر نمی توان گفت...

کار به شما مورد در که مّلت« »مادر اینصفِت ُگلرخسار! خانم ●
میبرند،ماجرایشچیست؟

مشغول  من  که  جوانی  سال های  همان  در  که  شد  آغاز  آن جا  از  ماجرا  این 
روزنامه نگاری بودم، سفری به »وادِی َوخش« رفتم. این دشت، سراسر پنبه زار 
است و اهالی باورهای عجیبی هم درباره ی آن دارند؛ می گویند که آن جا مرکز 
دیگری  جای  در  من  است!  شیاطین  و  دیوها  سرزمین  و  اهرمنان  تجربه ی 
گفته بودم که مردم تاجیک را دو چیز ممکن است بُکشد؛ خرافات دینی و کار 
طاقت فرسا در کشت زارهای پنبه. دین خوب است و باید باشد ولی خرافات 
عمده  سال ها  آن  در  پنبه  است.  کشنده  بسیار  نامعقول،  باورهای  و  دینی 
محصول اقتصادی تاجیکستان بود و هنوز هم کم و بیش هست. در وخش، 
ما در کنار مزارع پنبه سرگرم خوردن غذا بودیم و سفره پهن بود و گروهی از 
زنان بومی هم در آن جا نشسته بودند. مثاًل تعدادی از زنان مشغول شیر دادن 
نوزادشان بودند و... . در همین حین، یک هواپیمای سم پاشی از باالی سر ما 
گذشت و بی توّجه به ما و بقیه ی کسانی که در آن جا بودند، همه ی داروهای 
را سم پاشی کند  بود که مزارع  آمده  آن هواپیما  را خالی کرد.  شیمیایی اش 
ولی بخشی از سم ها را هم روی سر ما ریخت و به حضور ما توّجه نکرد. من 
و  تالش ها  آوردم. خالصه  پلیس  و  کردم  اعتراض  رفتم  بلند شدم  و  برآشفتم 
تقاّلهای من باعث شد که سم پاشی فعاًل متوّقف شود و مسؤوالنی که آن جا 
که  زنانی  ماجرا،  این  از  بعد  کنند.  عذرخواهی  حاضران  دیگر  و  ما  از  بودند 
آن جا حضور داشتند، دور مرا گرفتند و شروع کردند به قربان صدقه رفتن و دعا 
کردن برای من؛ یکی گفت تو ما را نجات دادی، تو منجی ما هستی. آن یکی 
گفت تو خواهر ما هستی. یکی دیگرشان گفت تو مادر ما هستی. و آخرسر 
هم  ازدواج  من  هنوز  آن وقت  هستی.  تاجیک  مّلت  مادر  تو  گفت  یکی شان 
نکرده بودم. خالصه این شد که این نام روی من ماند. حاال برخی هم هستند 
افتخار می کنم که  را تکرار می کنند ولی من خودم  این صفت  با تمسخر  که 
من  برای  این  داده اند.  من  به  را  بی مانند  این صفت  تاجیکستان  مردم  خود 
دشمنی  تعدادی  داخلی،  جنگ  زمان  در  مخصوصًا  است.  هدیه  بزرگ ترین 
می کردند و این را با استهزا تکرار می کردند. پاسخ من این بود که: »شب به 
پایان می رسد پشت در تنهایی ام / صبح گریان می دمد از خاور تنهایی ام / هر 
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عزیزی درِد شیرینی مرا بخشید و رفت / تلخی زهر است اندر ساغر تنهایی ام 
/ هیچ جفتی را نکردم طاق از آز و نفاق / با سری تنهای تنها، همسِر تنهایی ام 
مادر  من،  نی ام  مّلت  مادر   / انجمن  بین  تنهاست  کندِن  جان  من،  رقص   /

تنهایی ام«.

در شما موضع راستی، بودهاند. شما سیاسی مخالفان احتمااًل ●
خاللهمینجنگداخلیچهبود؟

در  هم  قباًل  را  این  و  بودم  مخالف  جنگ  با  من  نداشتم.  خاّصی  موضع  من 
شعرم پیش بینی کرده بودم و مردم و نخبگان تاجیک را از آن بر حذر داشته 
بودم. ولی ُخب، در بحبوحه ی عصبّیِت جنگ، کسی به حرف منطقی گوش 
نمی دهد. من با هیچ کدام از گروه های سیاسی همراه نبودم و طرف هیچ کس 
را نگرفتم. من البّته به شرایط معترض بودم و نمی خواستم آن آشوب ها پیش 
بیاید. ولی از هیچ کدام از نیروهای سیاسی فّعال در جنگ پس از استقالل 
نپیوستم. روزی که من در مسکو  به هیچ کدام  و  نکردم  تاجیکستان حمایت 
نظر  صرف  سفرم  از  داشتم.  هواپیما  بلیت  شدم،  ملحق  غذا  اعتصاب  به 
کردم و به آن تجّمع اعتراضی پیوستم. اّما همراه شدن من با آن معترضان، 
برای خودم  بلبشو  این  انداخت که من قصد دارم در  این گمان  به  را  بعضی 
نمی تواند  شاعر  که  صورتی  در  شوم.  همراه  گروهی  با  و  بیاورم  گیر  کالهی 
همیشه  شاعر  حساب  بدهد.  رضایت  ستمی  هیچ  به  و  محدودیتی  هیچ  به 
نسبت  کوچکی  و  بزرگ  قدرت  هیچ  با  نمی تواند  و  از سیاست بازان جداست 
داشته باشد. من نه هرگز اّدعای رئیس جمهور شدن داشتم و نه چیز دیگر. 
البّته اسم من جزء نامزدهای ریاست جمهوری بود ولی این را من اعالم نکرده 
از اعتقادات من  بودم. بقیه برای خودشان بریدند و دوختند. ولی این یکی 
است که شاعر در سیاست جایی ندارد؛ چون این دو مقوله از یکدیگر به غایت 
با قّوه و قدرت دیگری همراه شوم.  دورند. مِن شاعر نیازی به این ندارم که 
قدرت شاعر، نفوذ در دل مخاطبانش است و همین او را از هر قدرت دیگری 
بی نیاز می کند. خدا به من عقل داده و این قدر می فهمم که هر قدرتی که در 
سیاست ایجاد می شود، در پی جنگ است. و هر جنگی که سازمان می یابد، 
برای غارت مردم و پول و طمع است. من دانسته ام که در این خاک به دنیا 
شعر،  عزیز  واژگان  همین  جز  و  رفت  خواهم  دنیا  از  هم  همین جا  و  آمده ام 
دارایی ماندگاری ندارم. وقتی که من جز همین نیاز دیگری ندارم، برای چه 

طمع داشته باشم؟ 



87

●خانمُگلرخسار!میدانیمکهتعدادزنانیکهدرتاریخشعرفارسی
توانستهاندجایگاهمقبولیکسبکنند،بهنسبتمردان،کمتراست.
آیادرتاریخپشتسر،زنشاعریهستکهشمابااوهمدلیبیشتری

داشتهباشید؟
بله، رابعه ی بلخی. از این زن که هم عصر استاد ابوعبدالله رودکی بوده است، 
جز چهار پنج شعر چیزی در دست ما نیست. اّما همان چند شعر گواه بزرگی 
اوست. اگر به قیاس همین شعرهای معدود، دیوان شعر او به دست ما رسیده 
بود، فارغ از تقسیم به زن و مرد، او بی شک یکی از شاعران بزرگ شعر فارسی 
در دوره ی خودش بود. ارج و ارزش شعر استاد رودکی شاید به این باشد که 
توانسته شعر را از منبر باال ببرد و حّتی شاهان را مجبور کند که شعر را بشنوند. 
بوده اند؛ ولی  از استاد رودکی  گرچه می دانیم که شاعران دیگری هم پیش 
این ویژگی استاد رودکی بود که توانست شعر را در فضای فرهنگی ما رسمّیت 
بدهد. اّما در مقایسه با استاد رودکی، حسن رابعه ی بلخی آن بود که همین 
کار را در پستوی خانه، در کنج آشیان خود در بلخ کرد. داستان زندگی این زن 
هم بسیار غم انگیز است که در این جا مجال گپ در آن باره نیست؛ همین قدر 
نواحی  بود که می توانست در  اّولین زنی  و  او قربانی سیاست شد  بگویم که 
ما، یعنی در بلخ، شاه شود و حاکم و ملکه شود. من این حرف را در سمینار 
به  فقط  که  کردم  عرض  هم  رابعه  سالگی  پنجاه  و  صد  و  هزار  بزرگ داشت 
واسطه ی همان چند شعری که از این شاعر باقی مانده، من او را تنها هم ردیف 

استاد رودکی در آن عصر می دانم. 

●ُخب،خانمُگلرخسار!پیشازپایاناینگفتوگو،بهعنوانواپسین
پرسش،بگذاریدازشمابپرسمکهاکنونوپسازاین،چهآثاریرادر

دستتألیفدارید؟
در حال حاضر در حال تهیه ی یک کتاب پژوهشی با نام »عطر جوی مولیان« 
هستم که همان طور که از نامش پیداست، درباره ی استاد رودکی است. این 
کتاب همراه با سی دی عرضه خواهد شد. همچنین در حال نگارش سومین 
در  هم  را  روز«  بدون  »روزنامه ی  دوم  جلد  هستم.  »محراب«  عنوان  با  رمانم 
دست تهیه و تدوین دارم. عالوه بر این ها امیدوارم بتوانم مجموعه ی غزلیاتم 
را نیز با نام »بهار انتظار« آماده ی انتشار کنم و دوبیتی ها و رباعی هایم را هم 

در کتابی مستقل عرضه کنم. 
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شعر، بیش از هر عاملی با عامل ناخوآگاه و کشف و شهود پیوند 
دارد و همین، شعر را اثری مبهم و رازوار نشان می دهد. موضوع، 
مضمون و فکر در شعر اهمیت خاصی دارد. اّما مهم تر از اندیشه، 
معماری و ساختمان اثر است که بر پایه ی ارتباط حّسی و زبانی 
مهدی  می گیرد.  شکل  طولی  و  عرضی  محور  در  شعر  معنایی  و 
مظّفری ساوجی در این دفتر موّفق شده است خود را شاعری آشنا 
با زبان و آگاه به معرفت جوهر شعر تعریف کند و بر این پایه آثاری 
را خلق کند که برآیند تجربه های فردی اوست. از ویژگی های زبان 
از  نوعی،  به  که  است  »ایجاز«  بیان،  صمیمیت  از  غیر  او  شعری 
موسیقی  به  او  تعّهد  می شود.  ناشی  وی  اندیشه ی  در  »ایجاز« 
زبان، او را در میان هم نسالنش، کم و بیش متفاوت و متمایز نشان 

می دهد.

)1(
رفته  کار  به  آن  ابداع  در  که  را  که تالشی  است  آن  »بهترین شعر 
»خاطرات  در  یونگ(  گوستاو  )کارل  یونگ  کند.«  پنهان  است، 
یکی  بی گمان  یونگ  می داند  کسی  هر  است1!   نوشته  خود 
روان شناسی ست  دانش  حوزه ی  نظریه پردازان  اثرگذارترین  از 
تحّوالت  منشأ  »ناخودآگاه«  موضوع  در  او  خاص  نظریه های  و 
معاصر  روان کاوی(  )و  روان شناسی  مطالعات  قلمرو  در  بسیاری 

شده است. 
تعریف »یونگ« از بهترین شعر، از این منظر قابل تأّمل است که 
با  عاملی  هر  از  بیش  که  هنرهایی ست  دسته  آن  از  اصواًل  شعر، 

ناخودآگاه از منظر کشف و شهود، پیوند می یابد. 

1 یونگ؛ 1371؛ ص 82.

مهدی مظّفری ساوجی

رستگاری در ثبت لحظه های زندگی
نگاهی به »شب به شیشه می زند«؛

دفرت رسوده های مهدی مظّفری ساوجی

مصطفی علی پور*
alipour@ymail.com

* شاعر و پژوهش گر.
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از  او  پیرامون  جهان  و  ندارد  چندانی  حضور  شاعر،  که  لحظاتی  در  شعر 
کنترلش بیرون است، روی می دهد. و از این نظر، هرچه سطح این غیبت و 
مسافت فاصله ی شاعر با هستی فیزیکی بیشتر و دورتر باشد، می باید آنچه بر 
کاغذ می نشیند، و آنچه ذهن شاعر بر زبان او می نشاند، شهودی تر، حّسی تر 
و عمیق تر از منظر تعّلق به ذات شعر باشد. با این نگاه، محورّیت موضوع ـ اگر 
نه به اطالق، دسِت کم به طور نسبیـ  عنصر غایب شعر خواهد بود. به گفته ی 

موالنا در دیوان شمس: 
و  ادیبّی  و  است  تکّلف  زیرا   / سخن  در  نیست  نمکی  نیستم،  مست  »چون 

اجتهاد«.
همین اصل، هم ارزش زیبایی شناختی شعر را پنهان می کند، و هم شعر را 
اثری مبهم و رازوار نشان می دهد؛ دو اصل مهم در معّرفی ماهیت و چیستی 

شعر، و همچنین دو وجه اصلی ممّیزه ی شعر و نثر. 

)2(
ماهوی  اصل  دو  این  به  کم تر  عمدتًا  ساوجی  مظّفری  مهدی  نسل  شاعران 
و  می نمایند  آنچه  علی رغم  برخی  شاعران،  این  دارند؛  خاطر  تعّلق  شعر، 
تظاهر می کنند، به درستی و به کمال، توان شناسایی مرز میان شعر و نثر را 
ندارند؛ از منظر زبان و بازی با عناصر زبانی، و نیز از جهت کشف های معنایی، 
»شهود«، در آثار آنان کم تر از خودآگاه شعورمند حضور دارد. اینان عمدتًا در 
برخورد با پیرامون و جهان اطراف، نگاهی و نگره ای بر آثارشان حاکم می کنند 
که بیشتر نگاه یک نثرنویس است تا شاعر؛ صرفًا کشف مضمون می کنند و 
حیرت  ـ  البّته  ـ  گاه  و  می سازند  نّقاشی وار  صوری  منظره های  معنا.  دریافت 
نیستند.  کافی  اثر  یک  شدن  شعر  برای  این ها  اّما  برمی انگیزند.  را  مخاطب 
متمرکز  غرب  امروز  شعر  آثار  ترجمه ی  بر  گاه  آنان،  ادبی  مطالعات  حوزه ی 
است، تا بر تأّمل عمیق در گنجینه ی شعر و نثر پارسی. به همین جهت، برخی 
از آثار تولیدی این نسل، به جای این که بر نوعی ساختمان و معماری و چفت 
و بست محکم میان اجزای زبان استوار باشد، بر پایه ی گونه ای زبان ترجمه 

شکل می گیرد. 

)3(
را  اّول  اّما حرف  از اهّمیت خاّصی برخوردار است،  در شعر، مضمون و معنا 
نمی زند. معماری و ساختمان شعر است که بر پّله ی اّول اهمیت می ایستد. 
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آنچه در آثار موسوم به شعر سپید برخی از این دسته شاعران اّتفاق می افتد، 
می دهد.  روی  روزنامه ها  حوادث  ستون  در  که  اّتفاقاتی ست  شبیه  بیشتر 
گاه پاره ای از همین دسته شاعران، کم ترین درک و شناختی از مشّخصه ها 
از سطح  گاه حّتی  با دستورزبان،  آنان  آشنایی  و  ندارند،  زبانی  مقوله های  و 
بنابراین  است.  پایین تر  دبیرستانی  مبتدی  دانش آموز  یک  دستوری  دانش 

دخالت های آنان نیز، در هنجارهای زبان، بسیار مضحک جلوه می کند. 

)4(
این که دیده می شود بخش عمده ای از شعر جوان امروز، شباهت عجیبی به 
هم می برد، تا آن مایه که اگر امضای شاعر در پایان اثر نباشد، قابل شناسایی 
فاقد  شاعران،  عمده ی  که  باشد  مربوط  مهم  نکته ی  این  به  شاید  نیست، 
شهودی  دریافت های  و  درک  و  آنان  شعر  یعنی  فردی اند.  تشّخص  و  فردّیت 
بلکه محصول  نیست،  آنان  تجربه ی  و  دید  آنان، حاصل  زبانی  و  باشد(  )اگر 
اندرز  در  آلمانی،  بزرگ  نظریه پرداز  و  شاعر  ریلکه،  است.  دیگران  تماشای 
که  چنان  شعر  او،  نظر  از  می کند؛  گوشزد  را  نکته  همین  جوان،  شاعران  به 
شعر  نیست...  عواطف  و  احساسات  نتیجه ی  )صرفًا(  پنداشته اند،  گروهی 

محصول تجربه است2.  

)5(
و  زبان،  با  آشنایی  جهت  از  هم  می کوشد،  می زند«  شیشه  به  »شب  شاعِر 
برآیند  به تجربه های فردی که  اّتکا  و  از منظر درک معرفت جوهری شعر  هم 
جهان بینی خاّص اوست، خود را شاعری مستقل تعریف کند. به همین دلیل، 
از  بیاید. اگر  آثار این دفتر، روسپید بیرون  از  ُپرشمار  او موّفق شده است در 
پاره ای سطرها یا بندهای شعر نخست کتاب »شب به شیشه می زند« صرف 
نظر کنیم، مظّفری ساوجی را شاعری می یابیم که تالش می کند غیر از تعّلق 
به عنوان یک  را  آثارش  تجربی اش، وحدت شعر  اندیشه ی  و  فکر  در  تعّهد  و 
محور  در  هم  را،  شعر  که  وحدتی  بکشد؛  خواننده  رخ  به  خاّلق  مشّخصه ی 
یکپارچه  پدیده ای  عناصر،  و  اجزاء  پیوند  و  طولی  محور  در  هم  و  عرضی، 
بخش ها  بعضی  در  »فوبیا«  بلند  شعر  که  ضروری،  و  بزرگ  اصلی  می سازد؛ 
یا بهتر است بگوییم بندها از آن دور افتاده است. قطعه ی »فوبیا« علی رغم 
کوششی که شاعر به خرج می دهد تا آن را یک منظومه معّرفی می کند، فاقد 

2 ریلکه؛ 1353؛ ص 14.
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ارزش های شکلی منظومه است. بیشتر بندهای این شعر، کم ترین پیوندی 
نه از جهت عناصر و اجزاء، واژگان و تصاویر با هم دارند، و نه حّتی موضوعی، 
برخی  در  شخصی  دریافت های  و  درک  مدد  به  بتوان  است  ممکن  هرچند 
این  از  بندهایی  خواندن  کرد.  برقرار  موضوعی  پیوند  نسبی،  طور  به  بندها 

شعر، خالی از لطف نیست: 
»کندم / کندم / کندم  / ناخن هایم / انگشت هایم به آخر رسید... / انگار / 
جنازه ای پنهان / جا عوض می کند / در من / و مردی که فراموش کرده بود 
راه می رود... /  / روی خرده شیشه ها  بزند / سال هاست  به قلبش چسب   /
باید چگونه می فهمیدم / آن که سال ها در من زندگی می کرد / مرده ای ست 
/ و رگ هایی که فکر می کردم / خون را به قلبم می رسانند / کرم هایی بودند 
/ که زنده زنده / مرا می خوردند... / ساعت  / هنوز کار می کرد / در دست 

مرده...«. )صص 9 و 11 و 12( 

)6(
از ویژگی های زبانی مظّفری ساوجی، غیر از صمیمیت بیان، »ایجاز« است که 

بی گمان از نوعی »ایجاز« در »فکر« او سرچشمه می گیرد: 
»چه دردی ست! / چه دردی ست! / که این گونه / به خود می پیچد / تاک«. 

)ص 84( 
»مرگ / چشم گذاشته / من / قایم شده ام«. )ص 85( 

مظّفری  زبان  موسیقی  سّیالیت  از  نظر  صرف   بیانی،  صمیمیت  این  البّته 
نوعی  به  را  او  زبان  گاه  دارد(،  جریان  شعرهایش  تمامی  ذات  در  تقریبًا  )که 
نثرگونگی نزدیک می کند. در قطعه ی »آن که می ترسد«، در سطرهای پایانی 
)که عمدتًا شاعران می کوشند فضایی را بسازند تا در حریم امن آن فضا، زبانی 

را تجربه کنند که طنین و ضربه ی نهایی باشد( مظّفری راه به نثر می برد: 
»پدرم می گفت: / »آن که می ترسد، می ترساند«« )ص 62( 

شباهت  می شوند،  معّرفی  قصار«  »کلمه ی  که  سطرهایی  به  کم  و  بیش  که 
دارد، تا شعر؛ گزاره ای ست صریح، با زبانی در سطح و فاقد نشانه ی شعری. 

)7(
شعرهای کوتاه تر این دفتر، از نظر وحدت شعری )و نه موضوعی( انسجام و 
یکدستی زبان و اّتکا به نشانه ها و بیان تصویری، موّفق تر است. از نمونه های 
خوب این دست آثار، می توان به این قطعه ها )که گاه از نمودهای موّفق شعر 
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 ،)77 )ص  روزها   ،)72 )ص  درد   ،)70 )ص  سیاه زخم  کرد:  اشاره  امروزند( 
تاک )ص  ترسیدن )ص 82(،  بزرگ )ص 79(، زمستان )ص 81(،  آرزوهای 
84(، بازی )ص 85(، ظهیرالّدوله، فروغ فّرخ زاد )ص 90(، میوه ی ممنوعه 

)ص 92(، از کاش ها )ص 93( و... 
»چگونه رد شده است  / از در آهنی / از دوربین های مداربسته / از دیوارهای 
بلند سیمانی / چگونه خودش را  / به باغچه ی کوچک زندان رسانده است / 

بهار«. )ص 81( 
قادر  تمامی  به  شاعر   ،)52 ـ   50 )صص  »انزوا«  مانند  بلندتر  قطعه های  در 
نیست، ذهنّیت متشّکل و یا حّس شهودی اش را تا پایان حفظ کند یا به تعویق 
بیندازد. در »انزوا« کارکرد شاعرانه ی زبان، فقط در بند اّول، تبلوری قابل تأّمل 
ظاهر  فرمالیست ها(  قول  )به  استعاری3   منشی  در  اّول  بند  در  یعنی  دارد؛ 
همچنین  شعر.  نه  واقعّیت اند،  گزارش  بیشتر  بعدی،  بندهای  است.  شده 
و  است  شاعر  معمولی  و  عاّدی  تجربه ی  که   )56 )ص  »موریانه ها«  قطعه ی 
بسیار به خاطره نوشته ای منثور شباهت دارد. نمونه ی چنین خاطره نوشته ای 
را در قطعه ی »شب و سرما« )ص 55( نیز می توان خواند. خاطره نوشته ها، 
که  موضوع محور،  هستند  نثرهایی  زبانی شعرند؛  اّتفاقات  و  کوشش ها  فاقد 
باید در »دفتر یادداشت های روزانه«ی شاعر گرد آیند، نه در مجموعه ی شعر. 
یا  گفته  که  هستند  رویدادهایی  یا  حوادث  خاطره نوشته ها،  محور  واقع،  در 
نوشته می شوند؛ با کم ترین بهره مندی از کارکردهای استعاری زبان، اّما شعر، 
همه ی اعتبارش به زبانی ست که روی خشت نشانه هایش باال می آید، نه فقط 

بر پایه ی سرمایه ی موضوع و حادثه. 

)8(
مظّفری ساوجی شاعر مکاشفه های مضمونی و موضوعی ست؛ با نگاه کردن 
نیز  یا عنکبوت، دریافت خود را، که غالبًا بافت حّسی زیبایی  به یک گلدان 
را  مخاطب  که  ُپرانرژی ست  چندان  گاه  بیان  این  می کند.  بیان  می گیرد، 
که  است  »زمستان«  شعر  مثالش  شاهد  می دهد.  تکان  و  ساخته  مبهوت 
پیش تر به آن اشاره کردیم. یا قطعه ای با عنوان »شعر سپید« که در صفحه ی 

86 چاپ شده: 
»نمی توانم / خرگوش ها را / غیب کنم / کبوترها را / بیرون بیاورم از کالهم / 

3 »شعر در بیان خود استوار به استعاره است« )رومن یاکوبسون(؛ نگاه کنید به: احمدی؛ 
1380؛ ص 85.
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عصایی را  / بدل کنم به دسته گلی. / شاعرم / خودنویسم را / ُپر می کنم از 
شب / و بیرون می آورم از آن / ماه و ستاره ها را«

حضور  بیش  و  کم  او  نسل  شعر  در  )که  )تکنیکی(،  شگردی  چنین  ظهور 
شگرد،  این  تجربه ی  در  افراط  می کند؛  عمل  دوَلبه  شمشیری  مانند  دارد(، 
شاعر  بلغزاند؛  نثر  مرزهای  به  شعر  و  ثغور  و  حدود  از  را  شاعر  است  ممکن 
دارد  را  معنایی  همان  دریافت  انتظار  مخاطبانش  از  غالبًا  شعرهایی،  چنین 
فهم  و ظرفیت  تأّمل  قدرت  وسیله شاعر،  بدین  و  است  کرده  تجربه  که خود 
می گیرد.  وی  از  را  مخاطب  ذهنی  داده های  پایه ی  بر  متفاوت  دریافت  و 
نشانه ها در چنین شعرهایی داللت های معنایی کم تری دارند؛ غالبًا »گلدان« 
همان »گلدان« است که بر پّله ها نشسته و »عنکبوت« همان »عنکبوت« که 
عقربه های ساعت را به دام انداخته و متوّقف کرده است. از این چشم انداز، 
چنین شعرهایی، گاه )بیش و کم( به هایکوها شباهت می برند. هرچند از نظر 
زیبای  و  هایکووار  قطعه های  از  دارند.  هایکو  با  اساسی  تفاوت هایی  شکلی، 

مهدی مظّفری ساوجی یکی این است: 
»کدام نغمه / به گوشش رسیده / که این چنین / به رقص آمده / پیچک «. 

)ص 80( 
خلق چنین آثاری، مانند ثبت لحظه های زندگی یک نّقاش است یا عّکاس. 
مظّفری  مهدی  و  شاعر.  یک  کّل  دانای  یا  اّول شخص  دید  زاویه ی  با  البّته 
روزگار  در  خود  نسل  کم شمار  و  خوب  شاعر  چند  از  یکی  بی گمان  ساوجی 
ماست، که در ثبت و ضبط لحظه ها و آنات زندگی اش به رستگاری قابل قبولی 

رسیده است.

●منابع:
اّول؛  چاپ  مرکز؛  انتشارات  1؛  ج  متن؛  تأویل  و  ساختار  بابک؛  احمدی،  ـ 

.1380
ناتل  پرویز  دکتر  برگردان  جوان؛  شاعری  به  نامه  چند  ماریا؛  راینر  ریلکه،  ـ 

خانلری؛ انتشارات آبان؛ چاپ سوم؛ 1353.
انتشارات مروارید؛ چاپ  به شیشه می زند؛  ـ مظّفری ساوجی، مهدی؛ شب 

اّول؛ 1390.
ـ یونگ، کارل گوستاو؛ خاطرات، رؤیاها و اندیشه ها؛ انتشارات آستان قدس 

رضوی؛ چاپ دوم؛ 1371. 
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و   / می گرید  که  چتری  یکی   / باشد  بوده  نام  دو  باید  را  »آدمی 
دیگری / بارانی / که یکریز می شود / بر گونه های من.« )از شعر 
85، قاب برهنه( »آدمی را / دو بار / مرگ صدا می زند / نوبت دوم 
/ حتمًا / همان است که تو می گویی / ضیافتی تمام / نقطه ی 

پایانش را نمی دانم.« )از شعر 55، صبح هیاهو(. 

سبک  به  صف شکن  ایرج  شعر  مجموعه های  نهمین  و  هشتمین 
شمایل،  و  شکل  در  حّتی  است؛  قبلی اش  کتاب های  سیاق  و 
کارهای  شیوه ی  به  مجموعه  دو  هر  در  نگاه.  انتشارات  از  همه  و 
پیشین شاعر، شعرها بدون نام و با شماره مشّخص شده اند. »قاب 
برهنه« 98 شعر دارد و »صبح هیاهو« 77 شعر. جالب این که نام 
مجموعه ی  در   29 شماره ی  شعر  از  هیاهو«  »صبح  مجموعه ی 
به  »قاب برهنه« برگرفته شده است. بدین ترتیب، کارهای شاعر 
شکل  و  محتوا  و  فرم  در  حّتی  و  می کند  عمل  چندوجهی  شکل 

نگارشی و سجاوندی نیز هم سان و هم زاد هستند. 
نگارنده  نظر  به  که  را،  ویرایشی  نکات  می دانم  الزم  همین جا  در 
می گیرد،  بر  در  هم  را  شاعر  پیشین  کتاب های  تمام  و  آمده 
به  هنوز  می آید  نظر  به  »هیأت«  کلمه ی  کاربرد  نمایم:  یادآوری 
حالی  در  است،  کرده  خوش  جا  فارسی  زبان  در  نگارشی  لحاظ 
این کلمه است و در فارسی بهتر است  که »هیأت« امالی عربی 
که به صورت »هیئت« نوشته شود. مورد دیگر استفاده از ضمایر 
اضافی مانند »ام«، »اش«، »ات«، »شان«، »تان«، »مان« است 
که وقتی پس از اسم می آید و پس از کلمه های مختوم به مصّوت 
مرّکب »ـو«، بدون همزه نوشته می شود. به عنوان مثال: پیکرش 
از کلمه های مختوم به  البّته الزم به ذکر است که پس  و آغازش. 
های بیان حرکت »ـه« همزه در این ضمایر باقی می ماند. مانند: 

ایرح صف شکن

صبح هیاهو در قاب برهنه
نگاهی به دو مجموعه شعر از ایرج صف شکن

پرویز حسینی*
Behnam.zandi78@gmail.com

* شاعر و پژوهش گر.
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بلند  مصّوت  به  مختوم  کلمه های  از  پس  ترتیب،  همین  به  و  نامه ام  خانه ام، 
ماهی ام،  مانند:  می شوند.  نوشته  کلمه  از  جدا  اضافی  ضمایر  نیز  »ـی« 
بارانی اش. نکته ی دیگر در باب نوع استفاده از حرف اضافه ی »به« است که 
همچنین  و  می شود  نوشته  جدا  ضمیر(  یا  و  )اسم  خود  از  بعد  کلمه های  از 
کاربرد حرف »ب« که با افعال بسیط به طور کّلی مّتصل نوشته می شود؛ که 
متأّسفانه در بسیاری از شعرها این موارد رعایت نشده است. مانند: به خوانی 
)بخوانی(، به گویم )بگویم( و... که متأّسفانه در هر دو مجموعه دیده می شود. 
البّته یادآوری نکته های ویرایشی چیزی از شعرها نمی کاهد، اّما برای شکیل تر 
شدن کارها بهتر است که شاعران و نویسندگان و حّتی ناشران به این موارد 

توّجه خاص داشته باشند. 
به  صف شکن  ایرج  شعرهای  در  که  خاّصی  ویژگی  برگردیم.  شعرها  اصل  به 
چشم می خورد، در »ایجاز« و »انرژی متراکم« نهفته در شعرهای اوست: »تو 
افتان به  تسلیم نمی شوی )یکی می شوی( / چندان که / دانه ای رسیده / 
سرازیری درختی جا مانده / و این است / سرانجامی / که از تو گفته بودند و / 
من از تو می نویسم. من / آمده ام / تا همین را بگویم.« )شعر 2، از مجموعه ی 
صبح هیاهو(. »روزی از روزها / پایین می آید پّله ها / و نگاهبان به ناگاه سر 
می رسد / نوری باریک / پّله پّله باال می خزد / و ماه / بر سر می کند / چادری 
سیاه.« )شعر 42، از مجموعه ی قاب برهنه(. به این دو نمونه از شعرهای ایرج 
نیز  و  آن ها  تصویرهای  در  نهفته  متراکم  انرژی  به  کنیم،  نگاه  که  صف شکن 
ایجازشان ـ چه ایجاز طولی و چه ایجاز مفهومی ـ پی می بریم؛ به خصوصیات 
بارزی که در اکثر شعرهای شاعر رخ می نماید. در شعر اّول، شاعر آمده است 
تا سرانجامی را بنویسد که چون دانه ای رسیده، افتان به سرازیری درختی جا 
مانده، یکی می شود، بی تسلیم. این شعر را اگر از آخر هم به اّول بنویسیم، 
نمی رود.  هدر  آن  انرژی  حقیقت،  در  و  نمی شود،  وارد  لطمه ای  آن  ایجاز  به 
در شعر دوم که برخوردار از جان دارگرایی1  است، باز این ویژگی ایجاز و هدر 
نرفتن انرژی شعر کاماًل به چشم می خورد. جالب این که اگر این شعر را هم 
از آخر به اّول بنویسیم، تصویرها جابه جا نمی شوند، ایجاز به هم نمی خورد و 
مساحت معنایی شعر از دست نمی رود. نگاه کنید: »چادری سیاه / بر سر 
ناگاه  به  نگاهبان  و   / باریک  نوری   / باال می خزد  پّله پّله   / و   / ماه   / می کند 
سر می رسد / پایین می آید پّله ها / روزی از روزها«. به جان دارگرایی اشیاء و 
عناصر »ماه«، »پّله ها« و » نور چراغ نگاهبان« که به حالت حیوانی می خزد، 

Personification 1
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حقیقت،  در  دارد.  که  فوق العاده ای  زیباشناسانه ی  انرژی  به  و  کنید  دّقت 
نمونه ی چنین شعرهایی با چنین فرم زیباشناسیک، در هرم وارونه ی آن، در 
شعر امروز ما اگر نگوییم بی نظیر، واقعًا کم نظیر است و شعرهایی از این دست 

در دو مجموعه ی مورد بحث، کم نیست. 
و  می کند  عمل  پخته تر  صف شکن،  ایرج  هم،  زبان  لحاظ  به  می آید  نظر  به 
استایل2 خودش را دارد؛ منظورم از استایل  سبک تنها نیست؛ بلکه تیپ3  و 
رفتارهایی هم که شعرش از خودش بروز می دهد، دارد شکل به خصوصی به 
ُپِز خاّص خودش را دارد. به لحاظ حرف هایی که می زند  خودش می گیرد و 
و ایما و اشاره هایی که به مدد تصویر بازمی نماید، ـ هرچند مفاهیم تکراری 
ایرج صف شکن، صاحب شناس نامه ی معتبری در  ـ می توان گفت که  باشد 

شعر شده است.
رفتار  جزئیات  در  و  بازَنایستد  تکاپو  از  شاعر  که  دارد  را  امید  این  نگارنده، 
ظاهری شعرش، بیشتر دقیق شود و طاقت از دست ندهد؛ مثاًل به جای تکرار 
چندباره ی »دهن دره ی باز«، واژه ی »خمیازه« را هم به کار گیرد و یا به جای 
»پشت بر دیوار«، بگوید »پشت به دیوار«. و برای اشعارش نام بگذارد؛ که شعر 

هم مثل آدمی، اسمی می خواهد تا بهتر بازشناخته شود. 

●منابع: 
ـ صف شکن، ایرج؛ صبح هیاهو؛ نگاه؛ 1388؛ تهران.
ـ ___________؛ قاب برهنه؛ نگاه؛ 1388؛ تهران. 

Style 2
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عروضی،  رویکردهای  با  شعر،  مختلف  انواع  این،  از  پیش  تا 
شعر  فقط  نه  ـ  نو  شعر  ظهور  با  داشت.  خاّصی  دسته بندی های 
دگرگونی های  دچار  قالب ها  چیز،  هر  از  پیش  و  بیش  ـ  نیمایی 
گاه صرفًا بصری شدند؛ تا آن جا که دیگر مقوله هایی چون قافیه، 
تنّوع و تقلید داد.  به  را  وزن و تعادل در معنا و ظاهر، جای خود 
قافله،  امیِر  به منزله ی  تاریِخ شعر  بررسی  اگرچه در  نیمایی  شعر 
اخیر گذاشته  کّلی شعر در صد سال  بر جریاِن  را  تأثیر  بیشترین 
است، اّما نادیده انگارِی پیش و پِس این طرِز ادبی، بازشناسِی شعر 
به  تا  تمامی تالش هایی که  نیز دچاِر مشکل می کند.  را  نیمایی   ِ
ثمر نشستِن شیوه ی جدیِد سرایش اندیشه های زیبایی شناسانه، 
فارغ از موّفق و ناموّفق بودن، صورت گرفته است، به خودی خود 
باید در نظر گرفته شوند؛ مگر آن که خواسته باشیم بخش هایی 
از یک جریاِن بزرگ را بنا به تشخیِص خود از صحنه ی پژوهش و 
بررسی حذف نماییم. شعِرنو، نیمایی، آزاد، سپید، طرح، ترانک یا 
هر گونه ی دیگر، چون وجود دارد ـ بدوِن در نظر گرفتِن درستی و 
نادرستی تعاریف ارائه شده ـ باید دیده شود. سهِو بزرگی ست اگر 
نپذیریم که نام ها هرگز تعیین کننده ی میزاِن دست یابی به اهداِف 
و  مشّخص  چهارچوب های  در  هنری  شیوه ی  یک  دست یافتنِی 
مشاهده  گاه  گرفته،  انجام  بررسی هایی  در  نیستند.  تعیین شده 
می کنیم که تمامی چهارچوب های یک نوِع خاّص ادبی بر اساِس 
محصوِل ارائه شده ارزش گذاری شده است؛ گویی می خواسته به 
خواننده این گونه القاء کند که آن شیوه تنها در این اثِر خاص تبلور 

یافته است! شیوه ای که از بنیاد غلط است.
در نقدی که بر مجموعه ی شعر »سیبستان« نگاشته ام، طرح را از 
بیرون و دروِن قالِب شعری مورد بررسی و تحلیل قرار داده ام؛ این  
چهارچوب های  در  طرح  تعاریِف  دیگر  به  جّدی  نگاهی  که  گونه 

احمدرضا قدیریان

سیبستانی رسشار از سیب
نگاهی به »سیبستاِن« احمدرضا قدیریان

رضا بردستانی*
Rezabardestani50@gmail.com

* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
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به  مختلف،  دیِد  زوایای  بررسی  با  زیرا  داشته ام.  تجّسمی  هنرهای  و  نّقاشی 
تمامِی  به  تعریِف منحصِر شعری،  از  استفاده  با  گاه  که  نتیجه رسیده ام  این 
این  محتوای  به  توّجه  با  برد.  پی  نمی توان  مدرن  فراگیِر  اثِر  یک  ارزش های 
با  که شاعر  انداخته ام  و شگردهایی  به دغدغه ها  نگاهی عمیق تر  مجموعه، 
تکیه بر دانِش شعری خود از سرایِش رباعی به کار گرفته است و تمامی زوایای 

پیدا و پنهاِن آن را از منظِر بصری، لفظی و محتوایی به چالش کشیده ام.

مقّدمه
شعر  و  است،  بودن  شاعر  از  سخت تر  خیلی  نبودن  شاعر  که  روزگاری  در 
بررسی و شناساندن،  برای  انتخاب مجموعه هایی  گفتن سهل ترین کار ]![، 
تالشی ست شبیه گلستانـ  شاهکار سعدیـ  سهل و ممتنع! سهل از آن جهت 
که بسیارند مجموعه هایی که هر روز و هر هفته به بازار نشر می آیند و از آن سو 
برگزیدن یکی زان میانه بسی ممتنع. آشنایی با شاعر، زبان و ُخلقیات، گویش 
و دغدغه و در مجموع َدم خور بودن با او اگرچه تا حّدی این گزینش و پردازش 
با  آثارشان می بینیم گاه فرسنگ ها  اّما آنچه از شعرا در  را ممکن تر می نماید 
آنچه از آنان در خاطر داریم فاصله دارد و با آنان بیگانه. در این سو کم نیستند 
مجموعه هایی که با تأّملی اندک دریافتنی هستند و متفاوت. »سیبستان« به 
دالیلی که گفته خواهد آمد )به سبک تاریخ بیهقی(، برای پرداختن و نواختن 
و  آن می توان شنید  از درون  متفاوت  آن مجموعه هایی ست که صداهایی  از 
دریافت کرد. گو این که این تفاوت همه جا به سوِد صاحِب اثر نبوده است و گاه 

باعِث تکرار، سردرُگمی و تقلیدهای شتاب زده شده است.
شاعر که آمیختگی اش با رباعی از هر طرز و نوِع ادبی بیشتر است، به آفرینشی 
دست می زند که نتیجه اش 127 طرح است با محوریت »سیب«؛ به گونه ای 
نماد و  و  توانایی ها، خصوصیات  تمامی  از  و عالمانه می خواسته  که عامدانه 
ِاِلمان هایی که از سیب سراغ داریم؛ بهره برداری کند. در این سوداِی عامدانه 
و عالمانه، عنصِر اجبار، شاعر را از برخی صنایع بدیعی و تکنیک های لفظی و 
معنوی دور کرده است. تکیه بر واژه، او را در تنگناهای گاه آزاردهنده ای قرار 
داده است. در ادامه به بررسی ابعاد گوناگوِن مجموعه ی سیبستان و تبعاِت 
مثبت و منفِی این پای فشاری خواهیم پرداخت. بدان امید که حرفی ناگفته 

نماند و گفته ها ناسفته ننماید.
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چراسیب؟
دسته ی  جزو  ُگل سرخیان،  تیره ی  از  درختی ست  سیب،  می نویسد:  معین 
سیب ها که در آب و هوای معتدل و اراضی ُرسی شنی به خوبی می روید... 
گونه های مختلف سیب عبارت اند از: سیب ترش، سیب سرخ، سیب قندک، 
سیب گالب و سیب گل شاهی.1  سیب در گذشته بیشتر به رنِگ سرخ یا سرخ 
با رنگ های مختلف وجود  و زرد دیده می شده است ولی امروزه ارقاِم سیب 

دارند. 
ابوالفرج رونی در ضمِن قصیده ی معروف خود که در مدِح منصور سعید گفته 
است، سیِب سفید را تعریف کرده است. می گوید: »سیِب سیمین سلب چو 
گوی بلور / یا چو نوخاسته پر حور است / خوش ترش زرد چهره آبی را / طبع 
مرطوب و رنِگ محرور است« )ابوالفرج رونی(. منوچهری در مسّمِط معروف 
دارد  سیب  توصیِف  در  بند  یک  است«،  خزان  هنگام  که  آرید  خز  و  »خیزید 
و  نیمه سرخ  بر آن، در قصیده ی دیگری در وصِف خزان، وی سیِب  و عالوه 
یا گونه ای سرخ  تشبیه می کند که رخ  بیماری  به رخساِر شخِص  را  نیمه زرد 
از تب و گونه ای زرد از یرقان دارد:2  »وان سیب به کرداِر یکی مردم ِ بیمار / 
کز جمله ی اعضا و تن او را دو رخان است / یک نیمه رخش زرد و دگر نیمه 
رخش سرخ / این را هیجاِن دم و آن را یرقان است« )منوچهری(. سیب را در 
ز خنده ی  نرگس / گهی  زرد دیده ی  تو  ز گریه ی  تفاح گویند: »گهی  عربی 
تو سرخ چهره ی تّفاح« )مسعود سعد(. »از آن باغ است این سیب زنخدان / 
تا کی؟« )مولوی(. همچنین روایتی در مورِد چگونگِی  تّفاح  بر یکی  قناعت 
وفات حضرت موسی )ع( وجود دارد که عزرائیل سیبی از بهشت برای موسی 
)ع( می آورد و او با بوییدِن سیب، جان می سپارد.3  »سیب را بو کرد موسی، 
جان بداد / بازجو آن بو ز سیبستان کیست« )مولوی(. »چون به بوی خوِش 
یک سیِب تو موسی جان داد / پس عجب نیست کز آسیِب تو چون جان میرم« 
)مولوی(. »روحی شوم چو عیسی گر یابم از تو بوسی / جان را دهم چو موسی 
و  انداختن  تیر  برای  نارنج  از سیب چون  نیز  و  ببویم« )مولوی(.  تو  گر سیِب 
نشانه گرفتن استفاده می کرده اند و برای این منظور سیب را بر جایی چون 
از سیبی  بر فرِق سِر کسی چون غالم قرار می دادند.4  »زانک  یا  کف دست 

1 معین، 1388، صص 1973 ـ 1972.
2 گرامی، 1389، ص 208.

3 همان، ص 209، به نقل از شمیسا، سیروس؛ فرهنگ تلمیحات؛ فردوس؛ چ 4؛ تهران؛ 
صص 352 و 566.

4 همان
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هدف کردی مدام / پس نهادی سیب بر فرِق غالم / سیب را بشکافتی حالی 
به تیر / وآن غالم از بیم گشتی چون زریر5  / گفت بر سر می نهد سیبی مرا 
/ گر رسد از تیرش آسیبی مرا« )منطق الّطیر عطار(. در شعر قدیم فارسی، 
و  صاف  سیب  به  چانه  برآمدگی  از  تشبیهی ست  زنخدان  سیِب  یا  زنخ  سیب 
از غایِت لطف  از دانه ی سیب، که  خوش رنگ. و خاِل زنخدان تشبیهی ست 
رخسار از برون نمایان است. سیب را میوه ی بهشتی گفته اند، اّما رندان، نقد 
سیب زنخ یار را به وعده ی سیِب فردس و تمامی خلِد برین هم نداده اند.6  از 
ترکیباتی  می شود.  یافت  بسیار  متقّدم  شعرای  اشعاِر  در  ترکیبات  دست  این 
نظیِر »سیب پوسیده«: سیب فاسد شده، اسباب دنیوی، دانش های مبتذل 
و علوم دنیایی.7  »سیب پوسیده همی چیدند خلق / در  جهان ماّدی، کاال 
زیبارو.  از  یا »سیب چهر«: کنایه  یغما خشک خلق« )مثنوی(.  به  افتاده  هم 
»بدان سیب چهراِن مردم فریب / همی کرد بازی چو مردم به سیب« )نظامی، 
شرف نامه(. یا »سیِب غبغب«: کنایه از گوشت زیر چانه و زنخدان که زیباست. 
»آتش کباب کرده ی یاقوِت آن لب است / چشِم سهیل در پِی آن سیِب غبغب 
از چانه ی زیبا )اضافه ی تشبیهی(.  یا »سیِب ذقن«: کنایه  است« )صائب(. 
ذقِن  سیب  آمده  دهن  نزدیک   / درختش  است  بهشت  باغ  از  که  میوه  »آن 
کیست« )کمال خجندی(. »از هیچ باب نیست گزیدن بر او روا / بوییدنی ست 
سیِب ذقن بلکه دیدنی ست« )طالب آملی(. »از آن بر میوه ی فردوس باشد 
یا  دیده ی زاهد / کزان سیِب ذقن خونین نگردیده ست دندانش« )صائب(. 
»سیِب زنخ، سیِب زنخدان«: کنایه از چانه ی زیبای محبوِب زیبارو مشاهده 
را که از مطالع جمال خیزد.8  »به خلدم زاهدا دعوت مفرمای / که این سیِب 
زنخ زان بوستان به« )حافظ(. »ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد / هر آن 
که سیِب زنخداِن شاهدی نگزید« )حافظ(. »این لطافت نیست هرگز میوه ی 
کمال  )صائب(.  را«  تو  زنخداِن  سیِب  لب  به  خوردن  می توان   / را  فردوس 
بوستان  سرو  »اگرت  می دانند:  یار  قامِت  میوه ی  را  زنخ  سعدی،  و  خجندی 
در  »عجب  خجندی(.  )کمال  نیست«  سیمین  سیِب  سرو،  سِر  بر   / خوانم 
زنخداِن آن دل فریب / که هرگز نبوده ست بر سرو، سیب« )سعدی(. اگرچه از 
این ترکیب ـ سیب و سرو ـ چیستان سازی نیز کرده اند: »ناِم بِت من به غایِت 
لطف / سیبی ست نهاده بر سِر سرو« )30 *20 = 600؛ خ + سرو = خسرو(. 

5 گیاهی به رنگ زرد.
6 گرامی، 1389، ص 208.

7 گوهرین، 1362، ج5، ص 381.
8 سّجادی، 1370، ص 489.
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آن  از  گسترده تر  بس  کاربردهایی  دارای  معاصر  ادبیات  و  شعر  در  سیب  اّما 
به  از پرداختن  از اشعاِر متقّدمین ذکر شد. قبل  مواردی ست که برای نمونه 
کاربردهای متفاوِت سیب در ادِب معاصر و از آن جا که ریشه ی این تفاوت به 
دو دیدگاه دینِی مختلف وابسته است، باید به موضوِع آفرینش آدم، میوه ی 
قرآن،  داستان های  از  یکی  کرد.  اشاره  شجره  داستاِن  پیشینه ی  و  ممنوعه 
ممنوعه  میوه ی  خوردِن  دلیِل  به  بهشت  از  آن ها  هبوط  و  حّوا  و  آدم  قّصه ی 
است،  بوده  بهشتی  میوه های  از  کدام یک  میوه،  این  که  این  باِب  در  است. 
آغاِز  در  که  می بینیم  کریم  قرآن  آیاِت  مطابِق  دارد.  وجود  نظرهایی  اختالف 
آن ها  به  و  می گیرند  جای  بهشت  در  حّوا،  همسرش  و  )ع(  آدم  آفرینش، 
ْنَت 

َ
أ اْسُکْن  آَدُم  یا  ُقْلنا  »َو  گزینند:  دوری  ممنوعه  از درخت  که  امر می شود 

َفَتُکونا  َجَرَة  الشَّ َتْقَربا هِذِه  َو ال  ِشْئُتما  َحْیُث  َرَغدًا  ِمْنها  ُکال  َو  َة  اْلَجنَّ َزْوُجَک  َو 
آن  به  نزدیک  معنایی  با  تقریبًا  نیز  دیگر  آیه ای  در  امر  این  اِلمیَن«.9   الظَّ ِمَن 
َة َفُکال ِمْن َحْیُث ِشْئُتما  ْنَت َو َزْوُجَک اْلَجنَّ

َ
آورده شده است: »َو یا آَدُم اْسُکْن أ

اِلمیَن«.10  میبدی در تفسیر این آیات  َجَرَة َفَتُکونا ِمَن الظَّ َو ال َتْقَربا هِذِه الشَّ
آن  از  که  بود، هر  آن درخِت علم  که  »آن درخِت منهی می گویند  می گوید: 
جبیر  بن  سعد  بود.  آن  در  گوناگون  میوه های  و  بدانستی  چیزها  بخوردی، 
گفت: درخت انگور بود. ابن عّباس گوید: گندم بود و...«.11  ابوالفتوح رازی 
گوید: »خالف کردند در آن که چه درخت بود... کلبی گفت: درخت علم بود. 
یعنی علِم خیر و شر... خدای تعالی جمله بهشت، آدم را مباح کرد و آدم را که 
در بهشت هرکجا خواهند باشند و هرچه خواهند خوردند جز یک درخت که 
ایشان را امر کرد به لفِظ نهی و بر وجه ندب که گرِد آن نگردند و از آن نخورند«.  
12موضوع گندم خوردن آدم و حّوا و از بهشت رانده شدن آنان برگرفته از آیه ی 

22 از سوره ی اعراف است. در آیه ی مذکور، لفِظ شجر به معنی درخت و گیاه 
اشاره ای نشده است. شاعران  نوِع درخت  یا  نشان  و  نام  به  و  آمده  ساقه دار 
فارسی زبان، خوردنی ممنوعه را، که انتظار می رود ثمر یا میوه ی درخت بوده 
باشد، به گندم تعبیر کرده اند؛ شاید به این دلیل که در باور آن ها گندم این 
قوت و غذای اصلِی مردماِن زمینی از باِغ بهشت آمده است.13  »نان جو خور 
در بهشت سیرچشمی سیر کن / گرد عصیان بهر گندم بر رخ آدم نشست« 

9 قرآن کریم، سوره ی بقره، آیه ی 35.
10 همان، سوره ی اعراف، آیه ی 19.

11 زمّردی، 1387، ص 123، به نقل از کشف األسرار.
12  همان، ص 123، به نقل از روض الجنان و روح الجنان رازی.

13 گرامی، 1389، ص 320.
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)صائب(. »خوردِن گندم برون انداخت آدم را ز خلد / تا بدانی پیِش حق یک 
را،  بوته ی گندم  برخی شعرا  نیست« )خواجوی کرمانی(.  اطاعت سهل  جو 
احتمااًل با توّجه به لفظ شجر در قرآن کریم، درخت خوانده اند.14  »همچون 
درخت گندم باش از برای فرض / گه راست، گه خمیده و جان بسته در میان« 
)خاقانی(. »مسکین درخت گندم از اندیشه ی ملخ / ایمن نگردد ارچه سرش 
صد سنان کشید« )خاقانی(. »روی چون ماهت بهشتی دیگر است / لیک 
زلف تو درخت گندم است« )عطار(. از منظِرحافظ، پدر ـ حضرت آدم )ع( ـ 
روضه ی رضوان را با نادیده انگاشتِن گیاِه ـ درخِت ـ ممنوعه )گندم( به تاراج 
داده است و از آن پس، آدم رانده شده از رضوان باید انواع مصائب را بر خود 
هموار کند تا این مکان به تاراج رفته از گناِه نابخشودنِی خوردِن طعاِم ممنوع 
باشم  ناخلف   / بفروخت  گندم  دو  به  رضوان  روضه ی  »پدرم  گیرد.  بازپس  را 
اگر من به ُجوی نفروشم« )حافظ(. با همه ی این توصیفات است که گندم را 
»شجره ی حیات، درخت زندگی، و شجره ی ذکر شده در قرآن کریم و همان 
درختی که آدم ابوالبشر به فریب و اغوای شیطان از آن خورد و از بهشت رانده 
شد«15  می دانند. »در دلش تأویل چون ترجیح یافت / طبع در حیرت سوی 
گندم شتاف« )مثنوی(. »گندمی خورشید آدم را کسوف / چون ذنب شعشاع 
بدری را خسوف« )مثنوی(.16 »کین تو را سود است از درد و غمی / گفت آدم 
را همین در گندمی« )مثنوی(.  در نظریات مردم شناسانه نیز اعتقاد بر این 

14 همان
15 گوهرین، 1362، ج 8، صص 79 ـ 78.

16 این بیت از نظر برخی شارحین اشاره دارد به آیه ی کریمه ی »فوسوس الیه الّشیطان 
قال یا آدم هل ادّلک علی شجرة الخلد و ملک الیبلی )قرآن کریم، سوره ی طه، آیه ی 118(.



106
شماره ی 72
     آبان 93

است که درختانی چون زیتون، چنار، بادام، انار، سیب، انگور و... در باورهای 
برخوردارند.   بهشتی  سرشتی  از  و  برده اند  راه  تقّدس  به  ایران  مردم  عامه ی 
17هم چنین اعتقاد بر این است که »انجیر و سیب و انگور از بهشت آمده اند 

و یکی از دانه های انار مبدأ بهشتی دارد و اگر روی زمین بریزد، شیطان آن 
را خورد. ]همچنین[  انار  باید همه ی دانه های  برای همین  قاپید!  را خواهد 
درختان سرو و زیتون که همیشه سبز هستند، از بهشت آمده اند«.18  در تورات 
نیز از قوِل یهوه آمده است که: »اینک آدم، نظر به دانستن نیک و بد، چون 
یک تن از ما شد. مبادا که دست دراز کرده، از درخِت زندگی میوه چیده بخورد 
و تا ابد زنده ماند«. و نیز آمده است: »روزی که از آن بخورید، چشماِن شما باز 
شود و ماننِد خدا عارِف نیک و بد خواهید شد«. »اّما آدم و حّوا به اغوای مار از 
میوه ی ممنوعه خورده، شناسای نیک و بد شدند«.19  در اعتقادات و باورهای 
اسالمی، گندم، و در روایات یهودی، سیب، نماِد درخت و میوه ی ممنوعه ی 
بهشتی ست.20  در متوِن منظوِم کالسیک، به تبِع روایات و باورهای اسالمی، 
همواره گندم، نماِد درخِت آفرینش دانسته شده. اّما در شعر شاملو بر مبنای 
سّنِت یهودی و به طنز سیب و انجیر در کناِر گندم، میوه ی ممنوعه قلمداد 
شده اند: »سنگ پاره ای بی تمیز که در خشکاِی خمیره اش هنوز خود را خبر 
از خویشتن نبود / که هنوز نه بهشتی بود / نه مار و سیبی / نه انجیرُبنی که 
برگش درِز گندم را شرم آموزد«.21  در شعر سپهری نیز سیب در عرِض مهربانی 
و ایمان، نمودار قداست بوده و از جلوه ای فراطبیعی برخوردار است: »زندگی 

خالی نیست / مهربانی هست / سیب هست / ایمان هست«.22
می کند؛  ایفا  سیبستان  مجموعه ی  در  را  واژه  یک  از  فراتر  نقشی  سیب، 
و  از سیب  ـ  ناهم گون  یا  ـ هم گون  تمامی 127 قطعه  در  که شاعر  نحوی  به 
کاربردهای متنّوِع آن بهره جسته است. در چکیده ی این نوشتار آورده شد که 
بررسِی محتوای این مجموعه تنها با توّجه به تعریف طرح )طرِح شعر( تحلیل 
و  از منظر هنرهای داستانی  تعاریِف طرح  به دیگر  بلکه  نقد نخواهد شد؛  و 

تجّسمی هم توّجه خواهیم داشت.

17 زمّردی، 1387، ص 123.
18 ماسه، 1353، ص 371.

19  زمّردی، 1387، ص 124، به نقل از عهِد عتیق.
20 همان، ص 124.

21 همان، به نقل از شاملو، )در آستانه، ص 45(.
22 همان، ص 147، به نقل از سپهری، هشت کتاب، ص 350.
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طرح
طرح23 ، یک اثر توصیفی و کوتاِه نمایشی یا روایی ست.24  در حوزه ی ادبیات 
داستانی، معمواًل طرح دارای این سه ویژگی ست؛ توصیفی، کوتاه، نمایشی 
کّلِی  شکل  یا  مقّدماتی  تصویری ست  طرح،  نّقاشی،  حوزه ی  در  روایی.  یا 
چیزی که معمواًل بدوِن استفاده از رنگ و به صورِت خطوِط کم رنگ کشیده 
می شود.25  در گذشته، معنای این واژه محدود بود به ترسیم مقّدماتِی انگاره ای 
که به ذهِن هنرمند می آید. ولی امروزه طّراحی در معنایی وسیع تر از ترسیم 
به کار برده می شود و بر رونِد سازمان دهی عناصری چون خط، شکل، رنگ، 
ریتم،  تعادل،  این حال،  با  دارد.  بر اصول طرح داللت  تکیه  با  و فضا،  بافت 
تناسب و هماهنگی را عام ترین اصول طرح می دانند.26  این دو تعریف اگرچه 
بررسی  هنری  منظِر  از  وقتی  اّما  ندارند،  شعر  در  طرح  با  مستقیم  ارتباطی 
زیرمجموعه ی  تعریفی  با هر گونه  نمی نماید. طرح  بیگانه  شود، چندان هم 
بر شعر  نام  هایی ست که  از  آزاد« یکی  آزاد محسوب خواهد شد. »شعر  شعِر 
نو اطالق می شود. شاید این عنوان، پیش از هر چیز، آزاد شدن صورت این 
نوع شعر از تساوی مصراع ها، وزن عروضی )به شکل و شیوه ی سّنتی آن( و 
قافیه های منّظم را به یاد آورد، اّما به نظر می رسد که رها بودن از قید اندازه 
و مقدار را هم باید بر این ویژگی ها افزود. از همین رو، در شعر معاصر ایران، 
گاهی سروده های بسیار طوالنی و گاه سروده های بسیار کوتاه پدید آمده اند. 
شعرهای بسیار کوتاه فارسی را گاهی طرح، گاهی ترانك، گاهی شعر کوتاه 
و گاهی به اشتباه هایکو خوانده اند.27  به رغم رواج و تأثیری که طرح در شعر 
توضیحی که  تا کنون هیچ  ـ  داریم  اّطالع  تا جایی که  ـ  معاصر داشته است 
بتواند به شکل جامع و مانع طرح را تعریف و آن را از دیگر گونه های شعر متمایز 
کند، به دست داده نشده است و نیاز اساسی به تعریف آنـ  به عنوان مقّدمه ی 
ورود به مباحثی از این دست ـ بدیهی به نظر می رسد.28  الزم به ذکر است که 
حّتی اگر ما نبوِد تعریفی جامع و مانع از طرح را بپذیریم، اّما با تعاریفی که در 
دست داریم می توانیم به موّفق بودن یا نبودِن این اثر با تکیه بر تعاریِف در نظر 
گرفته شده از ادبیاِت داستانی و هنر طّراحی و نّقاشی اشاره کنیم. »جایگاه 

.Sketch / Design  23
24 مدّرسی، 1390، ص 335.
25  انوری، 1388، ص 4781.

26 پاک باز، 1391، ص 349.
27 شریفی و ظهیرامامی، 1387، ص 20، به نقل از حسن لی، 1383، ص 247.

28 همان
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و نقش بسزای ساختار و فرم هر اثر ادبی در القای مقصود نویسنده و شاعر 
به خواننده، و نوع و شّدت تأثیرگذاری آن اثر، امری ست که در بین محّققان و 
منتقدان پذیرفته شده است و حّتی بدیهی محسوب می شود. طرح ها )اشعار 
بسیار کوتاه( نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیستند، به دلیل بیان مطلب 
در حجم اندك، معمواًل فرم و ساختاری قوی تر و منسجم تر نیز دارند. عوامل 
مختلفی باعث ایجاد فرم و ساختار خاص در هر طرح می شود که هر شاعر 
با توّجه به فضای آن طرح، ذوق، میزان مطالعه و مهارتش در به کارگیری این 
فنون، از آن ها بهره می گیرد و مفاهیم، تصاویر و احساسات خود را به خواننده 

منتقل می کند«.29

رنِگسیب
توّجه سراینده به رنِگ سیب در این مجموعه از دیگر وجوِه برشمرده شده ی 
سیب، بیش از همه به چشم می آید تا جایی که در برخی از طرح ها اگر رنگ 
سیب را از فضای حاکم بر شعر بگیریم، دیگر نکته ای باقی نمی ماند. »سیب 
سرخ / زیر بارش نجیِب آسمان / چشم های خیس و خسته ی کدام عاشق 

است؟« )15(30 . »سیب زرد بود / همین که تو را دید / زرد شد« )12(.

باورهایدینیواعتقادی
شاعر با توّجه به باورهای دینی و اعتقادی، گاه از سیب و گندم، توأم استفاده 
می کند: »زمین / تقدیر آسمانی آدم بود / بهانه / گندم باشد یا سیب« )16(. 
در مواردی هم تنها به سیب اشاره می کند؛ »در گناه نخستین / آدم و حّوا / 
دو نیمه یک سیب اند« )100(. »فرشته گفت: بشمار / تا وسوسه را فراموش 
کنی / حّوا شمرد: ده، بیست، سی...ب!« )3(. »در گناه آدم حرفی نیست / 
اّما سیب / به کدامین گناه / رانده شده از بهشت؟«. برداشت های متفاوتی 
به  )اشاره  است  زن  یا  حّوا  همان  سیب  1ـ  کرد:  ارائه  طرح  این  از  می توان 
ارتباط سیب و عشق در ادبیات مدرن(. 2ـ بر خالف نظر عّده ای آدم گناه کار 
4ـ   .)9 آیه ی  تکویر،   81 )سوره ی  قتلت؟  ذنٍب  بأّی  3ـ  حّوا.  نه  اصلی ست 
رانده   / دو هم زادیم   / و سیب  بهشت. »من  از  رانده شدن  به اصل  اعتراض 

شده از بهشت« )7(. 

29 همان، ص 25.
30 تمامی اعداد داخل پرانتز، شماره ی طرح در مجموعه ی شعر »سیبستان« است.
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کاریکلماتور
]برساخته  کاریکلماتور،  که  می خوانیم  کاریکلماتور  از  شده  ارائه  تعریِف  در 
به  واژه ها  آن  در  که  کوتاهی ست  جمالت  و  عبارات  کاریکاتور[،  و  کلمات  از 
صورت طنز به کار می روند.31  اّما در بیِن طرح های سیبستان به نوعی خاص 
است  گالیه  و  سرزنش  انتقاد،  شبیه  حّسی  القاءکننده ی  که  کاریکلماتور  از 
بفروشد« )10(.   / را  تماشای سیب   / ندیده ام درختی  برمی خوریم: »هرگز 
»شکوفه ها / عاشق متوّلد می شوند / و سیب ها / سربه دار« )2(. »سیب که 

افتاد / می خواست باری کوچک / از دوش درخت بردارد« )96(. 

وزنعروضی
ذهن ِشاعِر درگیر با وزن، هرچند تالش می کند تجربه ای جدید را ارائه دهد، 
ترانه  از   / )فاعلن(  باغ  تو  »بی  می کند:  دچار  را  او  گاهی  ذهنیت  این  اّما 
بی نصیب )فاعالت فاعلن( / نه شکوفه می دهد نه سیب« )فاعالت فاعالت 
فاعالت  )فاعالت  می کنید  که  هم  تّکه تّکه   / )فاعلن(  را  »سیب   .)11( فع( 
فع( / از شما نمی کند دریغ )فاعالت فاعالت فع( / عطر دل پذیر خویش را« 

)فاعالت فاعالت فع( )69(. 

اشتباهدرچینش
حّتی اگر نخواسته باشیم در ترتیِب قرار گرفتِن واژه ها دخالتی داشته باشیم، 
اّما این به هم ریختگی یا عدم رعایت تقّدم و تأّخر، در بعضی از شعرها خود 
را به وضوح نشان می دهد: »سیب را که گاز می زنیم / تلخ می شود / طعم 
از  جمله  اگرچه  است.  حاکم  طرح  این  بر  منطقی  ترتیِب   .)13( تماشا« 
لحاظ ساختاری دست کاری شده است اّما نشانه ای از خاّلقیت در آن دیده 
ضربآهنگ  می شود«  »تلخ  جای  کردن  عوض  با  دیگر،  عبارت  به  نمی شود. 
تأثیرگذارتری به آن خواهیم داد. نیز به همین گونه است: »زیباترین ترانه ی 

باغ است / عطر سیب« )25(. 

دوطرحدریکطرح
از درون سقوط  بر فراز شاخه ها / نشان اوج نیست / سیب ها / گاه  »سیب 

می کنند« )14(. 
31 انوری، 1388، ص 5681.
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خنثی
»شب / سرشار از شکوفه / آسمان فردا / بدون سیب نخواهد ماند« )127(. 
را  سیبی  طعم   / خودش  بی آن که   / می بخشد  را  ندارش  و  دار   / »درخت 

چشیده باشد« )30(. 

اصراردرتوضیح
»از نیوتن آموخته ام / هر سیبی که فرومی افتد / فرصت کوتاه مکاشفه ای ست« 
)19(. به گمان من، نبود عبارِت »از نیوتن آموخته ام« الزم تر از بودن آن است.

جملهبهجایطرح
»سیب آینه ای ست / تو که روبه رویش می ایستی / گونه هایش ُگل می اندازد« 

 .)21(

طرحکامل
با توّجه به تعاریفی که تا کنون از طرح ارائه شده است، تعدادی از کامل تریِن 
آن ها در این مجموعه این گونه ارائه شده است: »درخت / حجم تیره ی اندوه 
است / بی تبّسم سیب« )35(. »شکوفه / فریاد ساکت سیب است / در گلوی 

درخت« )110(. 

مراعاتالنظیر
»دل سیب / برای چشم های سبز بهار / لک زده است« )38(: دل + چشم / 

سیب + سبز + لک / سبز + بهار.
ـ شگردهای تصویری:

»دل سیب«: دل / سیب.
»لک می زند برای زمین«: لک / زمین / زمین.

»و دل پرنده«: دل / پرنده / پرنده.
»لک می زند برای آسمان« )41(: لک / آسمان / آسمان.

و  زمین  مابین  دقیقًا  طرح،  این  از  تصویری  برداشِت  در  پرنده  این جا  در 
شگرد  این  شکوفایی  اوج  لک،  تکرار  و  دل  تکرار  است.  مانده  معّلق  آسمان 
دل دل  آسمان  و  زمین  مابین  پرنده،  یک  عنوان  به  لک لک  تصویری ست؛ 
می کند. ترتیِب قرار گرفتن سیب، زمین، پرنده و آسمان هم قابل تأّمل است.
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تضادمعنایی)پارادوکس(
شاعر با به کارگیری تخّیلی پویا، سقوط سیب را در برابر لّذِت هیجان پرواز قرار 
پرنده در  اوج گرفتِن  و  از درخت  باور شاعر، سقوط سیب  به  می دهد. شاید 
آسمان، هر دو به یک معنا باشد؛ رسیدن به کمال: »بگذار سیب / خودش از 

شاخه بیفتد / تا لحظه ای / سرشار از هیجان پریدن باشد« )26(. 

واژهسازیوبسطمعنایی
»غروِب سیب« در معنای چیده شدن و افتادِن سیب از درخت: »غمگین ترین 
خاطره ی باغ است / لحظه های غروب سیب / از شاخه های درخت« )34(. 
یا »کوچ سیب« در معنای چیده شدن و از باغ برده شدن: »سیب / هم سفر 
پرستوهاست / کوچ می کند از باغ / تا فصلی دیگر / از بهار و شکوفه« )37(. 

تکرار
گاه  اّما  باشد،  داشته  هدف دار  و  منطقی  ضربآهنگی  می تواند  اگرچه  تکرار 
شکوفه   / روشنی ست  ناگزیر  مسیر   / »زندگی  نمی آید:  چشم  به  این گونه 

می شویم / سیب می شویم / چیده می شویم« )33(.

تداعیذهنیومعنوی
در بعضی از اشعار، اگرچه ارتباط مستقیم یا شباهت ظاهری وجود ندارد، اّما 
ناخودآگاه شنونده و خواننده را به عبارتی آشنا سوق می دهد. مثاًل »صدای 
پرنده / و سکوت سیب / هر دو شنیدنی ست« )8( نظیِر »پرواز را به خاطر بسپار 
/ پرنده مردنی ست« است. »تنها دو راه / در مقابل سیب است / می توان کال 
فروافتاد / می توان سرخ سفر کرد« )42( نظیِر »برگ در انتهای زوال می افتد 
و میوه در ابتدای کمال؛ بنگر چگونه می افتی؛ همچون برگی زرد یا سیبی 
کوچک  شکوفه ی   / را  توفان  بیاور  »طاقت  است.  مشهور(  )جمله ای  سرخ« 
من! / تا سیب شدن / راهی نمانده است« )49( نظیِر »گاِه سفر آمد، برادر! 
ره دراز است / پروا مکن، بشتاب، هّمت چاره ساز است« است. »گالیه دارد 
سیب / از حاکمّیت پاییز / سکوت / همیشه نشان رضایت نیست« )80( نظیِر 

»سکوتم از رضایت نیست / دلم اهل شکایت نیست« است.

توصیفی،کوتاه،نمایشی
با تأمل در تعریف ارائه شده از هایکو )ژاپنی( یعنی: »نوعی شعر کوتاِه ژاپنی 
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در سه مصرع بی قافیه که به صورت تصویری گذرا، اندیشه و احساسی حاکی 
بهترین   ، می کند«32  بازگو  را  هستی  با  یگانگی  و  طبیعت  با  انسان  پیوند  از 
نمونه های آن را عالوه بر هم خوانی داشتن با تعریف طرح از منظر داستانی، 
می توان  طرح ها  این  در  روایی«33   یا  نمایشی  کوتاِه  و  توصیفی  »اثر  یعنی: 
دید: »کوچ سیب، یعنی / بدون بال هم / می توان پرنده شد« )43(. »شکوفه 
/ فریاد ساکت سیب است / در گلوی درخت« )110(. »سیب / سرخ ترین 
اّتفاق است / در زندگی درخت« )104(. »باغ از تبّسم خالی بود / خدا سیب 

آفرید« )27(. »درخت / حجم تیره ی اندوه است / بی تبّسم سیب« )35(. 

دووجهی
»با اّولین بوسه ی آفتاب / سرخ می شود / سیب« )98(. در این جا سرخ شدن 
سیب هم در معنای رنگ گرفتن و هم در معنای تفتیده شدن )در روغن سرخ 

شدن سیب زمینی( است.

ضربالمثل
با سیلی / سرخ نگاه می دارد«  از دل سیب / صورتش را  »کسی خبر ندارد 
)81(. سرخ نگاه داشتن صورت با سیلی: آبروداری. »سیب / آن گاه سقوط 
اسب  از   .)57( درخت«  دست  از  نه   / بیفتد  درخت  چشم  از  که   / می کند 
که  درخت  از  »سیب  معنی:  همین  به  نزدیک  و  افتادن.  اصل  از  نه  افتادن، 
 / که  روزی  آن  نیاورد  خدا  اّما   / باقی ست  دیگر  شکفتن های  امید   / بیفتد 

درخت بیفتد از سیب« )63(. 

آشناییزدایی
»گاهی پرنده / سکوت می کند / تا بشنود / عطر دل انگیز سیب را« )76(. 

ـ طوالنی و کش دار بودن )اطناب(: 
هستند؛  حرف  از  ُپر  شعرها  از  برخی  توصیفی.  نه  و  نمایشی  نه  کوتاه،  نه 
شبیِه دل نوشته های ادبی، سرشار از جمله هایی که فکر می کنیم زیبا و ادبی 
هستند! »در انتظار می مانم / انتظار، انتظار، انتظار / تا یک روز / به درختان 
»بر   .)47( به خیر!«  سیبستان  از  پر  صبح   / سالم   / بگویم:  تکیده  و  عریان 
شما نمی گریم / ای آرزوهای بربادرفته ی من! / خون شما سرخ تر نیست / از 

32 همان، 8307.
33  مدّرسی، 1390، ص 335.
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شکوفه هایی که / به رؤیای سیب شدن نرسیدند« )50(. 

نیوتن،جاذبهیزمین،وسیب
»از نیوتن آموخته ام / هر سیبی که فرومی افتد / فرصت کوتاه مکاشفه ای ست« 
جاذبه ی  به   / سرها  و   / می افتند  زمین  جاذبه ی  به   / »سیب ها  یا   .)19(
آسمان بر دار می روند« )4(. در این جا شاعر از نوعی تضاد در باورها و اصول 
که  حالی  در  آسمان  جاذبه ی  می کند؛  استفاده  زیرکانه  علمی  اثبات شده ی 
دریافت  هم  حاّلج  بن  منصور  رفتن  دار  بر  داستان  سیب«  دار،  »سر،  بین 

می شود«. 

ترکیباتمرتبط
دخترکی  رؤیای   / سیب  شاید   / کن  هّجی  را  سیب  »چیدن  سیب+چیدن: 
دخترک،  سیب،  »آب،  ترکیب  به  توّجه  با  زمین«.  آب های  آن سوی   / باشد 
رؤیا« می توان حکم به آشنایی ذهنی شاعر با فضای حاکم بر اشعار سهراب 
سپهری داد: »آب را ِگل نکنیم / شاید این آب روان، می رود پای سپیداری، 
تا فروشوید اندوه دلی / دست درویشی شاید، نان خشکیده فروبرده در آب 
/ زن زیبایی آمد لب رود / آب را ِگل نکنیم« )صدای پای آب، هشت کتاب 
کال  می توان   / است  سیب  مقابل  در   / راه  دو  »تنها  سیب+کال:  سهراب(. 
فروافتاد / می توان سرخ سفر کرد« )42(. سیب+پوسیدن: »سری به باغ بزن 
/ مبادا سیب / دلش بپوسد از تنهایی« )45(. درخت+ سیب: )35 و 36 و 

39(. شکوفه+سیب: )51(.

نتیجهگیری
مجموعه ی طرح های ارائه شده در سیبستان )127 طرح( با توّجه به محتوا 
نشان دهنده ی درگیری ذهن شاعر با رنگ )سرخ، سبز، زرد و یک مورد سیب 
طالیی در طرح 54(، ظاهر و عناصِر بصری سیب است )20 طرح مستقیم و 
یا باواسطه به رنگ سیب اشاره دارد(. اگرچه برخی بازی های کالمی هم در 
با در نظر گرفتِن  توانایی های واژه سازی  از تمامی  اّما  شعرها دیده می شود، 
ترکیبات لفظی و معنایی که می توانسته آفریده شود، استفاده نشده. اصرار 
از عین واژه ی سیب در تمامی طرح ها این فرصت را برای خلق  به استفاده 
استعاره، ایهام، نماد، پارادوکس )درونی و ظاهری( و برخی بازی های کالمی 
ارائه  نماد  از  »یونگ«  که  دیدگاهی  به  توّجه  با  است.  برده  بین  از  تصویری  ـ 
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زبانی که سرشار  انسان سخن می گوید.  با  به زبان نمادین  می دهد )هستی 
ُپرمعنی بصری ست«  »سیب« برای خلِق ترکیبات و  ُپر رمز و راز و  از تصاویر 
تصاویر بی نظیر آن قدر واژه ی جامعی ست که گیر افتادنش در چند معنی و 
مفهوم خاص، این حسرت را بر جای می نهد که چگونه دیگر زیبایی های سیب 
نادیده انگاشته شده است. شاعر اگرچه از عناصر دینیـ  اعتقادی در طّراحی 
ذهنی خود برای آفرینش بهره می برد )در طرح های 3، 6، 7، 16، 48 و 100( 
اّما بیشتِر اشاره ها، مستقیم و فاقد خاّلقیِت هنری ست. ارتباِط سیب، جاذبه 
و نیوتن، از جمله مواردی ست که شاعر از آن ها به زیبایی استفاده کرده است. 
عدم رعایت طول جمالت، و برخی درهم ریختگی ها و ناهم گونی های شکلی 
فاصله ی  ارزش گذاری  نظر  از  طرح ها  بین  که  است  شده  باعث  معنایی  و 
بسیاری به وجود آید؛ به گونه ای که در این کتاب، 127 طرح ضعیف و عالی 
در کنار هم نشانده شده اند. فاصله گرفتن از توصیف های غیرضروری، شاعر 
برخی  از  رها شدن  با  اّما  است  نگاه داشته  معّلق  کاریکلماتور  و  طرح  بین  را 
تأکیدها و بایدهای بی دلیل، شاعر، برخی از طرح ها را بی نظیر آفریده است. 
البّته در مجموع می توان نتیجه گرفت که هدف اّولیه از این مجموعه، بیشتر 
نگاِه کانونی به سیب و وابسته های ظاهری و معنوی آن بوده است تا ارائه ی 
طرح در معنایی که همگان بر آن اّتفاق نظر دارند. این تحلیل را با اشاره به 
نکته ای مغفول مانده به پایان می رسانم؛ با توّجه به حروف ابجد که شعرای ما 
گاه در ماّده تاریخ از آن بهره ها برده اند، سیب )س60 ی10 ب 2( معادل عدد 
ـ  آفرینش های دینی  برای  و ظرافت،  زیرکی  با  و شاعر می توانست  72 است 

عاشورایی از آن بهره برداری کند.

●منابع:
ـ قرآن کریم.

ـ انوری، حسن )سرویراستار(؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ سخن؛ 1388؛ تهران.
ـ پاک باز، رویین؛ دایرةالمعارف هنر؛ چ 12؛ فرهنگ معاصر؛ 1391؛ تهران.

ـ رنگ چی، غالم حسین؛ گل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی تا ابتدای دوره ی 
مغول؛ چ 2؛ پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 1389؛ تهران. 

فارسی؛ چاپ نخست؛  در شعر  گیاهی  رمزهای  و  نمادها  زمّردی، حمیرا؛  ـ 
زّوار؛ 1387؛ تهران. 

ـ سپهری، سهراب؛ هشت کتاب؛ چاپ نخست؛ طهوری؛ 1363؛ تهران.
طهوری؛  نخست؛  چاپ  عرفانی؛  اصطالحات  فرهنگ  جعفر؛  سّجادی،  ـ 
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1370؛ تهران.
ـ شریفی، سّیدفرشید، و ظهیرامامی، پریسا؛ شگردهای شکلی و ساختاری 
طرح )با مطالعه ی موردی اشعار شاملو، شفیعی کدکنی، جاللی و نوذری( ؛ 

مجّله ی شعر؛ ش 61؛ صص 20 تا 27؛ مهرماه 1387؛ تهران.
ـ شفیعی کدکنی، محّمدرضا؛ صور خیال در شعر فارسی؛ چ 4؛ آگاه؛ 1370؛ 

تهران.
ـ عفیفی، رحیم؛ فرهنگ نامه ی شعری؛ چ 3؛ سروش؛ ؛ تهران.

ـ قدیریان، احمدرضا؛ سیبستان؛ فصل پنجم؛ 1391؛ تهران.
ـ گرامی، بهرام؛ گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی؛ چ 2؛ سخن؛ 1389؛ 

تهران. 
ـ گوهرین، صادق؛ فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی؛ چ 2؛ زّوار؛ 1362؛ تهران. 
ـ ماسه، هانری؛ آداب و معتقدات ایرانی؛ ج 1؛ ترجمه ی مهدی روشن ضمیر؛ 

چاپ نخست؛ مؤّسسه ی تاریخ و فرهنگ ایران؛ 1353؛ تبریز.
ادبی؛ چاپ نخست؛  نظریه های  و  نقد  توصیفی  فاطمه؛ فرهنگ  ـ مدّرسی، 

پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 1390؛ تهران. 
ـ معین، محّمد؛ فرهنگ معین؛ امیرکبیر؛ 1388؛ تهران. 
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ابر  پشت  خیلی چیزها  خورشید  هنوز  انقالب،  سپیده دم  همان 
بود، اّما شب ها می شد یعنی می توانستی گاه ماه را ببینی. چقدر 
زود خورشید آمد و گفت: »بخوابید؛ وقت شب است؛ فردا ماه کار 

دارد!« از آن  جابه جایی های بی باور بود. 
مجّله ی »شهاب«،  اّول  آن،  اوایل شمال  فلسطین، همان  میدان 
بود؛  اردیبهشت  اواسط  نه،  اوایل  بود.  راه  به  خوبی  بار  و  کار 
هزار  پنج  »ماهی  گفت:  علی رضا  خورشیدی.   1358 سال 
تجربه ی  نخستین  در  و من  بود،  کفاف می دهد«. سردبیر  تومان 
و  علی رضا  نپایید؛  دیر  خوشی!  وقت  چه  روزنامه نگاری.  کار 
صاحب امتیاز مجّله، هر کدام به سویی! مجّله ُمرد. مجّله ی دیگر، 
روزنامه ی دیگر، و هزار دیگر دیگر که دنیا ُپر از دیگر بود، به روزگار 

دیگرها. 
با آن خواهر خوبی ها آشنا شدم. عجب!  یاد ندارم چطور  به  ابدًا 
هیچ  پیاده.  من  و  بود  فلسطین  شمالی  کوچه ی  همان  خانه اش 
کردم  حیرت  خیلی  اّما  شهر.  به  کوچه،  به  راه،  به  نمی دیدمش 
وقتی در اّولین سالم و علیک، گفت: »سّید! از کانون نویسندگان 
ایران فاصله بگیر. آن جا دردسر دارد!«. همان اّیامی بود که مرحوم 
شمس آل احمد هم رفته بود به راهی دیگرتر، و کانون برادر، کانون 
زبان  به  بگیرم؟  فاصله  چرا  چه؟  یعنی  بی کانون!  کانون  جالل، 
نیاوردم؛ سکوت کردم. گفت: »روزنامه ی میزان می روی؟« گفتم: 
»برای روزنامه ی بازرگان کار کنم؟!« گفت: »چه عیبی دارد؟« باز 
برای  داشت  حرف  کّلی  ساده،  آمد  و  رفت  همین  کردم.  سکوت 
»برادر«  همین  بسیاران،  اشباع شده ی  تکیه کالم  روزها،  آن  من. 
در!«.  الی  نرود  دستت  »برادر!  می گفت:  شوخی  به  هم  او  بود. 
بعد آرام می خندید. ساعت ها حرف می زدیم. »سفر سلمان« شعر 
نامیرای اوست. ببین روزگار چه کج رفت به معوج، که بسیاری از 

صّفارزاده؛ طاهره ی تکلّم باران ها

سّیدعلی صالحی

دکرت طاهره صّفارزاده
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کیست!  صّفارزاده  طاهره ی  مثاًل  درستی  به  نمی دانند  حّتی  جوان  شاعران 
و  شعر.  سر  بر  داشتم  بحث  توان  است.  کم نظیر  هم  هنوز  بازوان«  و  »سّد 
حرف  و  می گذاشتم  میز  روی  را  سلمان«  »سفر  همان  یا  فارسی«  »سلمان 
بار  یک  ولی  شود،  تلّقی  خودخواهی  بگذار  می کرد.  نگاه  فقط  او  می زدم. 
پرسید: »پسر جان! تو در آن جنوب تشنه، خوب خوانده ای. چپ ات ُپر است 
به سواد شعر!«. تشویق خارق العاده ای بود که تا امروز چسب ته ذهنم شده 
»همین  گفتم:  اسالمی!«.  انقالب  روزنامه ی  برو  »بیا  گفت:  بعدهاتر  است. 
خرد و ریزهای کاغذ و خرده پولی که به کف می آید، بهتر از نانی ست که از 

جیب حضرت بنی صدر!«. 
و گفت: »تو سّیدی. سّید که چپ نمی شود!«. گفتم: »من راست نیستم!«. 
این به هر معنایی نیست. چه شور و شوقی دنیا را گرفته بود. ماشاءالله قّصاب 
سخنرانی های  آن  بعد...  و  به هم ریختن ها.  در  بودند  طالیه دار  زهراخانم  و 
حجازی. آزادی از هر سو می دوید به بی جانبی های جهان. واویال وقتی بود که 
ناگهان اکثر رسانه های مکتوب، مورد هجوم قرار گرفتند. و در ادامه، کلمه ی 
تاریِك »خفه شوید!« همه جا طنین انداخت. اّما این گفته، یك عبارت است و 
نه یك کلمه! »کلمه« عنوان صفحات شعر اّولین مجّله ای بود که من در آن و در 
کنار سردبیر، تمرین روزنامه نگاری می کردم. شاید به همین حّس و هواست 
که هنوز هم فکر می کنم بعضی عبارت ها فقط یك کلمه اند و بعضی کلمات، 

به تنهایی یك کتاب اند. 
بزرگ سر می زدم. ضّد خّط فکری من  آن زن  به  بار  هفته ای حّداقل دو سه 
بود؟ خب باشد؛ شاعر که هست. و شاعری شایسته، به ربط خود، صادق بود. 
هی... طاهره ی تکّلم باران ها! چقدر گفتی کج نرو، سر به سالمت نمی بری! 
حیرت همین جاست که تا امروز نیز هیچ عالقه ای به صراط مستقیم نداشته، 
و ندارم هنوز. و اآلن، همین حاال که دارم کلمات را با یاد آن زن گوشه گیر به 
ازدحام حروف می آورم، حیرتم این جاست که چرا صّفارزاده در مقام شاعر، از 
یاد بسیاران رفته است. او مهم است، و شاعر است، و من می دانم که ماندگار 
است. اّما چرا این وسط ها، یك قهر روشن فکرانه آمده بر نام وی پرده کشیده 
است؟ همه ی ما در از یاد بردن یکدیگر، آدم های بی رحمی هستیم ناخواسته. 
دهه ی پنجاه، دهه ی طاهره بود. همان سال ها، به دورترین بن بست جهان، 
یعنی مسجدسلیمان، من به هر وسیله ی ممکن و ناممکن، بی خبر از بزرگان 
واژه نمی ماندم. و کلمه به کلمه ی شعر صّفارزاده را با نوعی تشنگی آرمانی 
می خواندم. هرچه به نام شعر پیش رو پارسی به خوزستان می رسید، راهی به 
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خانه ی ما داشت؛ و از جمله پیگیری پندارهای مکتوب همین زن بی جنجال. 
آن سال ها نیز مثل همین سال ها، کارم فقط کلمه بود؛ نان و کلمه. یعنی زنده 
بمانم برای شعر، و شاعر بمانم برای زندگی. چه بارها به خودم گفته بودم چرا 
این چند وهله که پا به پایتخت می گذاشتم، نرفتم صّفارزاده را پیدا کنم؟! و 

پیدا کردم، به همان سپیده دم واقعه ی پنجاه و هفت. 
»سّیدعلی!؟«  پرسید:  سادگی!  هرچه  خواهرتریِن  شاعر!  زن  شما  بر  سالم 
یك  از  ما  دیدیم  مقّدمه ای  بی هیچ  و  »بله!«،  گفتم:  بعد  »ها«،  اّول:  گفتم 
خانواده ایم انگار. رفت و آمدها همه از شعر بود. و حامی من بود در فرصت های 
خطر، و بیشتر می گفت: »جایزه ی فروغ را در شعر که به هر کسی نمی دهند 
سّیدعلی! ُخب کلمه توی دستت مثل موم است« و... »ولی تو حواس نداری 
مادر، خانواده ات  پدر،  بلبشوها یك وقتی بالیی سرت می آید. اصاًل  این  در 

می دانند کجایی!؟«. 
را  آدمی  نخست،  سال  دو  آن  آزادی  سرخوشی  دورند.  نمی دانند،  دیدم 
نیز نمی دانست  این دنیای بی باور. حّتی خواهر خوبم  به  بی حواس می کرد 
من در این تهراِن همیشه بزرگ کجایی ام، و کجا زندگی می کنم. فقط هفته ای 

یکی دو بار از کیوسك های خیابانی زنگی می زدم: 
ـ »سالم خواهر بزرگ!« 

و سر می زدم به این پناه مطمئن و دانا؛ همان کوچه ی شمالی میدان کاخ، 
از من منتشر شده بود؛ همه برای  تازه چند کتاب کوچك  میدان فلسطین. 
انقالب«  مثل  »الف،  )نوباوه(،  نگاه  انتشارات  صمد«  »داداش  کودکان: 
سادگی  عهد  تجربه های  این  بود  خوانده  صّفارزاده   . و...  ققنوس  انتشارات 
را. مرّتب می گفت: »نه چپ، نه راست. هر دوتا مثل قم و کاشان می مانند«. 
خوب می فهمید من دارم کدام سو و با چه کسانی همسایه می شوم. آن قدر 
بابت کتاب ها، نشر ققنوس و  یاد خانواده ام می افتادم.  نصیحتم می کرد که 
نگاه و دنیا، پول خوبی به من داده بودند. فکر می کردم کار تمام است و زندگی 
ادامه دارد و ما هم که شاعریم. نه ماندگی بود و نه درماندگی. فقط شر و شور 
بود به موسم درس و مشق دانشگاه؛ دانش جوی رشته ی ادبیات دراماتیك. 
خسرو  بی استثناء:  و  بی حصر  آزادی  آن همه  به  داشتیم  ماهی  مدّرسان  چه 
یلفانی، و  حکیم رابط، شاملو، سعید سلطان پور، محّمدعلی سپانلو، محسن 
بگو همه ی خورشیدها ناگهان آمده بودند وسط میدان، خاّصه دکتر محمود 

کویر، که یك جورهایی همشهری طاهره ی صّفارزاده بود. 
سرچشمه ی  خودمان  »ما  می گفتم:  می خوانی؟!«  هم  »درس  می پرسید: 
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و  کند.  مهار  من  در  را  خودشیفتگی  این  نتوانست  و  دریا!«.  دریا  درسیم؛ 
زد  دوران؛  دارم همان  در خاطر  و خوب  بحث می کردیم گاهی سوای شعر. 
انتهای  تا  بنی صدر  خارق العاده ی  نفوذ  و  میتینگ ها  و  شدید  خوردهای  و 
بی هیچ  می شود؟!«  رئیس جمهور  »کی  پرسید:  بار  یك  ایران.  روستاهای 
این سو  از من احساساتی ترند؛ مثل موج  مرُدم  »این  ناراستی، گفتم:  حرف 
تلویزیون.  در  یا  رادیوست  در  یا  لحظه  به  لحظه  بنی صدر  می شوند.  آن سو  و 
در  کنکاش  اهل  اقشار  میان  فقط  او  رقبای  می آورد.  رأی  پیداست  ناگفته 
تهران معروف اند. بنی صدر همین اآلن در مرغاب ما دارد قدم می زند. او مرکز 
رسانه ها را تصّرف کرده است. مردم یعنی چشم، و مردم یعنی گوش! هر مّلتی 
شبیه خبرهایی می شود که آن دولت تولید کرده است. ما همه یك سطر خبر 
توازن قوای سران قدرت  باال گرفت.  نبرد قدرت  و دیری نگذشت  هستیم«. 
به گونه ای بود که نمی شد تشخیص داد اّواًل حق با چه کسی ست، و ثانیًا چه 
عبور  نطفگی  دوره ی  از  خیابانی  جنگ های  می شود.  مسّلط  و  پیروز  کسی 

کرده بود. 
یك روز در یك گردهم آیی عظیم در میدان آزادی، بعد از صحبت های سلطان پور، 
به او گفتم: »عاقبت همه را می زنند.« گفت: »درخت آزادی بارورتر می شود.« 
نمی توانستم به یك باور منسجم برسم. بعد، آن انفجار کوچك خیلی بزرگ؛ 
یك دست بی عقل، نارنجکی رها کرد میان جماعت کثیر. خدا می داند چطور 
وقت غروب، خود را به میدان فردوسی رساندم. شانس را ببین! ضلع شمال 
تلفن  کیوسك  از پشت  بی رقیبی  پهلوان  یك  ناگهان  فردوسی.  میدان  غربی 
آمد سمت من. باور کنید از ترس گفتم: »سالم«! از آن برادران زخمی همان 
و  فیروزه،  و  عقیق  درشت  انگشتر  سه  دو  انبوه،  محاسن  بود.  آزادی  میدان 
پنجه ی بزرگ دست راستش که گریبان مرا گرفت و باال کشید. من هم بی جان 
که نبودم؛ زدم زیر دستش. ولی دودستی خفت گلویم را گرفت. پاهایم به زمین 
نمی رسید. معّلق چسباندم به سینه ی دیوار. دو سه نفر رهگذر ملتفت شده 
بودند. چنان نعره زد که فکر کنم فردوسی از باالی سّکو برگشت نگاه مان کرد. 
گفتم: ـ خفه خفه گفتم: ـ »اشتباه گرفته ای برادر!« این واژه ی »برادر« خیلی 
کارساز بود. گفتم: »نزن!«. بیچاره نزده بود. می خواست بزند... »تو میدون 
سختمه،  هم  مورچه  »من  گفتم:  آجر؟!«  با  نزدی  منو  تو  شهیاد...  آزادی، 
سوسك را هم نمی زنم. شما که...«. داشتم واقعًا خفه می شدم. یك پیرمردی 
به سّن اآلن من، روی پنجه ی پا بلند شد، دست پهلوان را گرفت: »برادرته. 
گفتم:  انقالبه!«  »ضّد  گفت:  بودند.  مهربان  مردم  هنوز  کرده!؟«  خالفی 
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»ولم کن!« و توضیح دادم که من کاری نکرده ام، و فرزندخوانده ی طاهره ی 
صّفارزاده ام! حیرتا... این پهلوان دور از شعر، دستش شل شد. گفت: »ثابت 
کن! برویم خانه ی خواهر صّفارزاده.« وسط دعوا گفتم: »دو ریالی داری؟« با 
دو ریالی او زنگ زدم خانه ی صّفارزاده و توضیح ماوقع! پهلوان ناگهان اندازه ی 
در کیوسك  بود.  ایستاده  مؤّدب  تیرخورده. پشت گوشی حّتی  کبوتری شد 
جایش نمی شد؛ آن قدر یل بود. خلیل عقاب بود انگار. گوشی را داد به من. 
پهلوان، در دّکه ی سبزی فروشی کنج میدان فلسطین کار می کرده، به سال ها 

یه ی  همســــا
و  بوده،  خانم 
احترام  چقدر 

شما  »ببخشید.  گفت:  گذاشت. 
هستید.  )س(  زهرا  فاطمه ی  اوالد 
نیاز  شفاعت  به  نکنی!  را  شکایتم 
آدم  یك  ادبیات  این  دیدم  دارم!«. 
سالم  مّدت ها  تا  نیست.  کم سواد 
ُگم  شدیم؛  دور  داشتیم.  علیك  و 
از یکدیگر. هر وقت مرا می دید، می گفت: »سالم برادر!«. یك بار هم گفت: 
»تیغ به صورت نکش؛ حرام است.« و برایش کتاب می بردم. رفته بود جنوب 
شرقی میدان امام حسین )ع( کار می کرد برای خودش. اهل حالل و حرام 

بود آن سبزی فروش پیل پیکر. 
بعد، صّفارزاده کّلی دعوا کرد که: »بگو چه کرده بودی؟!« گفتم:  روز  چند 
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»من... از درخت زمستانی هم اجازه می گیرم تا خالل دندانی از آن بچینم. 
من و زدن!؟« گفت: »دیگر ضامن نمی شوم!« ولی باز هم ضامن شد! و این 

وهله، قلبم آمد که از گلویم درآید. 
اّیام نوروز، من تنها، مجّرد، دنیا خالی، دیدم این سینمای چهارراه ولّی عصر 
پولم  را گشتم،  بود. جیب ها  تو سیرك«  فیلم »سیرك  و  باز است  و طالقانی، 
بودم.  شعر  مهربان  خانم  نزد  تازه  اتوبوس.  بلیت  و  شام  به  حّتی  می رسید؛ 
گفتم: »بروم دیگر کجا؟« جایی نداشتم. رفتم توی صف که اندك بودند. هنوز 
بودم در  نفر مثاًل دهم  پابه پا که وقت بگذرد. من حاال  بود. هی  گیشه بسته 
صف، چندتایی مثل خودم جوان آمده بودند بعد از من. همان جا حس کردم: 
پنهان،  اندکی  تنها، که ُگم، که بی خانه«. بعد،  »عجب! فقط من نیستم که 
چهره های مثل خودم را پاییدم؛ دنیا ُپر است از مثل من. چقدر رؤیا، چقدر 
آن سال هم، سال  و  زندگی.  بی پایان همین  باید کردهای  و چه  آرزو  فکر... 
چاقو بود؛ سال کبوتر نبود. گفتم: »اگر گیشه باز نشد، همین اآلن، خب برو 
رو به راهی دیگر«. دنیا خوف داشت. زد و خوردها و بگیر و ببندها و بی سؤال 
مردن ها به اوج رسیده بود و بی هوا. اصاًل چرا... . سه تا پیکان، سه تا تاکسی 
ُپر آدمی زاده آمدند آن سوی جوی و جدول، مثاًل  نارنجی، تقریبًا نو، صاف و 
ایستگاه ایستادند. اّما نه عادی، نه معمولی؛ تند و ترمز و مثل فیلم های آلن 
دلون و چارلز برونسون، یا همین رضا بیك ایمان وردی خودمان. دوازده در سه 
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هستی  کسی  هر  بیچاره!  آه...  فوریت!  دو  به  شد  گشوده  سو  دو  از  تاکسی 
فرار کن! یك قشون برادر مسّلح ریختند بیرون. خورشید هم تند آمد بیرون. 
صف  همین  توی  هست،  کسی  هر  وای...  »ای  گفتم:  گریختند.  سایه ها 
ماست. باید لیدر باشد، فّعال باشد«. از جوی و جدول پریدند سوی صف ما. 
من خودم را جمع کردم که: »چیزی نیست. طبیعی و معمولی ِبایست«. پس 
چرا نمی گریزد این بیچاره؟! اّما سیلی راننده ی تاکسی اّول، عینك طّبی ام را 
پراند به هوا. مثل ببر، توی هوا عینك را گرفتم. اّما تا تکان نخوردم، خوردم 
آن سیلی را و کالش... سمت دنده های چپم درد گرفت. ُکلت سمت راستم. 
کمیته ای  برادران  از  گروه  یك  آرواره ام.  زیر  »پدرخوانده«،  فیلم  مثل  درست 
به هوش  انداختند. کی  ماشین وسط  مرا صندلی عقب  بودند. حاال کی... 
بود!؟ گفتم: »خب سّیدعلی... بای بای، این هم نقطه ی پایان!«. خالصه! و 
آن وقت ها خیابان تخت جمشید یا طالقانی، دوطرفه بود. بی چشم و بی چراغ 
تهران. گفتم: »عاقل  بازگشتند سمت شرق  آمده،  تهران  از شرق  زدند.  دور 
باش. فقط خون سرد«. من وقت ظهر امروز در بحث با خانم صّفارزاده به او 
گفته بودم: »شك داری؟« گفت: »مانده ام، آیا بنی صدر می ماند یا روحانیت؟« 
نیز  ِده کوره ها  در  حّتی  دارد.  تجربه  سال  چهارصد  و  هزار  »روحانیت  گفتم: 
خانه ی تیمی دارند که به آن تکیه و مسجد می گویند. بنی صدر بنا به تحلیل 
غلط با روحانیت درافتاده. او را امروز و فردا روانه ی اوین می کنند«. و نمی دانم 
چرا باز به وقت مرگ، همین حرف ها یادم آمد. به تکرار گفته بودند: »سرت را 
پایین ببر؛ وسط دو زانو. تکان نخور!«. مرا گشته بودند و جز سیگار و کبریت 
و چند تومان پول چیزی نیافته بودند. حدس زدم شاید کودتا شده، و باید مرا 
سمت کوه، شمال و اوین ببرند. اّما چرا رو به شرق تهران!؟ تاکسی یی که من 
تقاطع  از  )بعد  به میدان سپاه  نرسیده  اّما  بود.  تاکسی وسطی  بودم،  آن  در 
افتادند.  جلو  دیگر  تاکسی  دو  که  شنیدم  کرد.  مکث  طالقانی(  ـ  شریعتی 
سردی آهن ُکلت پس کّله ام مثل یخ بود. مورمور افتاده بود به جانم. راننده 
گفت: »پشت سر!« شنیدم گفتند: »آمبوالنسی ما را تعقیب می کند«. راننده 
پا  بوی  آن وضعیت.  در  می آوردم  باال  داشتم  نیاورد!«.  باال  را  گفت: »سرش 
و جوراب هم می آمد. مال خودم بود شاید. بعد پیچیدند سمتی. جغرافیا را 
از  تك تك  فقط  کنم.  سؤال  یا  بزنم  حرف  نبود  مصلحت  کردم.  گم  ذهنم  در 
کردم.  خداحافظی  خوزستان  در  دورمانده ام  برادران  و  خواهران  مادر،  پدر، 
حّتی در همان شرایط، باز شعر رهایم نمی کرد. گفتم: »ِا... ما که هنوز کسی 
نشده ایم، اّما این مرگ چقدر شبیه مرگ لورکاست!«. سرم را کج کردم که آب 
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»تکان  فرورفت:  مغزم  در  سرد  ُکلت  بگیرم،  شلوار  روی  ران،  روی  را  بینی ام 
نخور!«. در زندگی، یکی از خوش شانس ترین آدم های روی این سّیاره بوده 
و هستم. همین لحظه یك زلزله ی هزار ریشتری رخ داد. می شنیدم؛ وانت بار 
بود... از بغل کوبید به تاکسی. و من از این فرصت تاریخی استفاده کرده و 
آب دماغم را گرفتم! شنیدم دو نفرشان ایستادند. مرافعه؟ خیر! »ما رفتیم، 
رفتیم، رفتیم...«. گفتم: »ها... می برند مسگرآباد، خاتون آباد، کاخ فیروزه، 
به  سر  خب  سال ها.  آن  تهران  شرقی  جنوب  ضلع  سمت ها،  آن  کوفتی  یك 
نیست همین است. اّما »به نیست« را باید سِرهم نوشت یا »به« فقط به فعل 
می چسبد؟!«. دیدم یعنی فقط دو تاکسی شده ایم. می گفتند: »سمت شاگرد 
راننده داغون شده است«. تاکسی ما را می گفتند. یك تاکسی با سرنشین ها 
شاید مانده بود سر محّل تصادف! اّما، عجبا! دارم نجات پیدا می کنم. سرعت 
)ترمزگیر وسط آسفالت(  آلمانی  از روی دو سه سوسیس  بودند.  را کم کرده 
عبور کردند. اگزوز هم به سر و صدا افتاده بود. اّما بّچه های کوچه... این جا 
باید محل باشد. جایی جنوب تهران نو، یا تهران پارس، یا نه... سرخه حصار! 
نمی دانم... هنوز تهران را بلد نبودم. صدای دروازه ی آهنی ـ پیدا بود کهنه 
است و قدیمی ـ بلند شد. فقط یك تاکسی وارد شد. ایستاد. دروازه را بسته 
کردند.  پیاده ام  بود.  بیشتر  یا  بعدازظهر  چهار  ساعت  شاید  حدود  بودند. 
نیست.  کمیته  شبیه  که  این جا  بی  دست بند.  دیوار«.  کنار  »»برو  گفتند: 
بیشتر دستور می داد  که  ما  تاکسی  راننده ی  به ویژه  لباس شخصی اند؛  اکثرًا 
بین راه. چند دقیقه ای پشت به دیوار شمالی و رو به جنوب، فقط سِرپا نگاه 
می کردم. پای چپم خوابیده بود. ِکزِکز می کرد. انگار پیاده و به اجبار، جهان 
را دور زده ام. گفتم: »ِمنهایی نیست آواره! بالیی در پیش نخواهد بود.« چند 
در  نگاه کرد سمت  بود،  مراقبم  از چند قدمی  که  پاسدار  بعد، همان  لحظه 
اتاق رئیس. همان راننده ی تاکسی )حدودًا سی سال بود و می نمود( اشاره 
کرد. پاسدار مرا پیش انداخت. چرا ناگهان شل شده اند؟ یك تردید آمده بود 
وسط ماجرا. دیگر به چشم جانی ها به من نگاه نمی کردند. وارد شدم. پاسدار 
نشسته  صفوی  نّواب  بزرگ  عکس  زیر  رئیس،  دیدم  درگاه.  به  ماند  مسّلح، 
است. پس چرا عکس امام نیست؟! این جا کجاست؟ این ها کی هستند؟ ولی 
آشکارا مسّلح اند، امکانات دارند. خب حتمًا رسمی اند. من سِرپا، رئیس پشت 
میز؛ میز فلّزی اداری رنگ و رو رفته. خانه هم مصادره ای بود. اصاًل اداری 
نبود ساختمان. سرش را بلند کرد: »اسم؟« جواب نداده گفت: ـ یعنی ادامه 
داد: ـ »شش فروردین، یك پیکان بار سفید با این شماره، و تو تنها سرنشین و 
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راننده ی آن بودی. سالح ها را کجا منتقل کردی داریوش خان!؟«. آِخی ...! 
چه اشتباهی! زنده می ماندم و باز شعر ادامه دارد! گفتم: »چه اشتباهی! من 
عمرم  توی  نمی دانم.  رانندگی  ضمن،  در  شاعرم.  هستم.  صالحی  سّیدعلی 
پشت فرمان ننشسته ام«. گفتم که شك کرده بودند. انگار به محض ورود، یك 
»نادیده« ای به آن ها رسانده بود که این طرف، آن طرف نیست! رئیس چندان 
می گفتم.  چیزی  نمی بایست  می کنید؟«  زندگی  »کجا  گفت:  نشد.  شوکه 
گفتم: »برویم با هم در محّل زندگی، شناس نامه دارم، دانش جو بوده ام، حاال 
می گویید.  که  نیستم  شمالی  من  هستیم.  تعطیل  شده،  فرهنگی  انقالب 
مرا  هستم.  رضایی  محسن  بّچه محّل  مسجدسلیمان.  اهل  جنوبی ام؛ 
می شناسد. در ضمن، فرزند خانم طاهره صّفارزاده به شمار می روم. معّلم من 
است«. گفت: »چطور؟ همین شاعره ی مسلمان، هفته ی پیش رفت زیارت 
امام«. گفتم: »من هم شاعرم؛ سّیدعلی صالحی. نه داریوشم، نه کوروش!«. 
آرام برخاست. خسران در چهره اش موج می زد. به یك آینه ی قّدی اشاره کرد، 
گفت: »برو روبه روی آینه و با صدای بلند خودت را معّرفی کن!«. رفتم. اّول 
»سّیدعلی  گفتم:  بلند  و  کشیدم  موها  به  دستی  بعد  کردم،  درست  را  یقه ام 
صالحی، شاعر، فرزند خومکار و ماه زری، بیست و پنج ساله ام. رانندگی بلد 
برگشتم.  قدم  چهار  بیا!«  »برگرد  گفت:  رئیس  فروردین...«  ششم  نیستم. 
گوشی سیاه را بلند کرد، داد دستم. گفت: »زنگ بزن به خواهر صّفارزاده«. 
زنگ زدم. سوگند می خورم که تا گفتم: »سالم!«، گفت: »باز شرارت کردی؟« 
گفتم: »نه به خدا. این برادران، مرا داریوش صدا می زنند. به آن ها بگو اشتباه 
گرفته اند!«. بعد رئیس گفت: »خودم با تاکسی می برمت دِر همان سینما...« 
گفتم: »تو را به خدا، فقط بگذارید از این در بیرون بروم. راه را بلدم!« و بلد 
مهم  سو،  کدام  حاال  گذاشتم.  فرار  به  پا  ترخیص،  محض  به  را.  راه  نبودم 
نبود. چقدر کم تجربه بودند. در فرمانیه، کوچه ی پارس، پالك دوازده زندگی 
این  محسن!  بن بست  علی اکبر،  کوچه ی  نازی آباد،  ساکن  نوشتم  می کردم. 
علی اکبر و محسن دوستان آن روزگارم بودند، و هنوز هم. َفیاعجبا! عجبا...! 
داریوش دررفت و ما هم که هنوز هی می دویدیم. حاال باور نکنید، اّما تا پل 
چوبی، غرب میدان امام حسین دویده بودم. بعد هرچه داشتم دادم تاکسی، 
غروب، فقط به خواب نیاز داشتم. و این طاهره ی طاهره، این خواهر خوب، 
باز هم ضامن شده بود و باز هم رهایی مرا رقم زد. گفت: »شاعر و این همه 
مشکل ساز!؟ نکند یك کاسه ای زیر نیم کاسه است سّید! شما جنوبی ها اکثرًا 
ماجراجو هستید!«. و تا حدودی، دیده بود ممکن است شتك خطاهای من، 
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تا  آرام آرام دور شدم.  اّما می فهمیدم.  نمی گفتم.  آلوده کند. چیزی  را  او  نام 
شبی که مجبور شدم از خانه ی موّقت بگریزم... 

دور  صّفارزاده  از  که  شدم  متوّجه  وقتی  بود.  بی فایده  اّما  کردم،  عوض  جا 
شده]ام[ و دیگر کاری از دست او برنمی آید که در مسجدسلیمان بودم. خودم 
نرفته بودم. مرا بردند؛ محاکمه و... آن همه رنج و هراس و تنهایی و حصر و... 
بعد از خالصی، باز راهی تهران شدم. و صّفارزاده ی بزرگ، هیچ نشانی از من 
نداشت. من هم نخواستم دیگر مزاحم او شوم. هر کدام به راه خویش. او در 
شعر زاویه گرفت و به کنج رفت. و من مسیر خود را پی گرفتم. صّفارزاده برای 
به دو نحله ی فکری تعّلق داشتیم. مهم نبود دیگران چه  من گرامی بود. ما 
می گویند. من به انسانیت عظیم او، روح بزرگ او، و شاعری خاصه ی او ایمان 
داشتم. طّی سال ها و سال ها می توانستم نشان از او بگیرم، بروم و گوشه ی 
روسری اش را ببوسم، اّما نیروی مزخرف ناشناخته ای مرا از این محّبت محروم 
چاپ  تجدید  شاهد  دیگر  بار  یك  حاال  می خواهد  دلم  خیلی  مرّتب.  می کرد 
دفترهای شعرش باشم. زن بزرگی بود صّفارزاده. و شاعر بزرگی ست به روزگار 

بی پایان ما...
حاال به این اّیاِم عجیب، گاه می روم باالی بام، و رو به همه ی مزارهای جهان، 
برای کسانی که دوست شان دارم و دیگر با من نیستند، شعر می خوانم؛ آهسته 
برای عزیزانم؛ همه ی عزیزانم.  را می خوانم  تازه هایم  و در دل، پیش خودم، 
امروز، یعنی همین اآلن، ساعت دو بعدازظهر آخرین سه شنبه ی اردیبهشت 
مهّیا  و  پایان همین سطر،  زودی  به  نقطه می گذارم  1392 خورشیدی ست. 
می شوم بروم جلسه ی ماهانه ی کانون نویسندگان ایران. البّته یادم نمی رود که 
طاهره ی شریف می گفت: »سّید! رها کن این امور دنیوی را. کانون را بگذار 
برای اهل کانون. تو فقط شعرت را دنبال کن!« هی... مِن نصیحت ناپذیر! آیا 
این زن بزرگ، مرا خواهد بخشید!؟ ناگهان بدون خداحافظی از او دور شدم. 
به  هزاره وار.  و  بی هنگام  فرارهای  این  بیهوده ای ست  خصلت  دلیل.  بی هیچ 
طاهره  رفت،  خواهم  دیدارش  به  که  اّول کسی  دنیا،  آن  داده ام  قول  خودم 

باشد. یادت گرامی، خواهر خوب سال های بی پناهی من! 
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همین  به  و  است  شده  خوانده  بدعت کاری  عصر  حاضر،  قرن 
سبب تحّوالت ادبی نیز در این دوره فراوان بوده و ادبیات فارسی، 
کرده  تجربه  قرن  این  در  را  خود  ساختاری  تحّول  گسترده ترین 
است. بنیان این نوشته نیز بر گونه ای تحّول ساختاری در یك قالب 
ادبی به  نام »فراغزل« استوار است. فراغزل یا غزل مدرن یا غزل 
پیش رو، قالبی ست که تمام ظرفیت ها و توانایی های شعر آزاد را به 
خدمت گرفته و در عین حال به شکلی سّنتی باقی مانده است. 
موسیقی کناری یا ردیف، بیشترین شاخص ها و طرفه کاریی های 
فراغزل را در خود جای داده است که در این مقاله به کارکرد تغییر 
ردیف، ردیف ناتمام، بازی با ردیف و ردیف  دیداری پرداخته شده 
و میزان فراوانی این بدعت ها نیز طّی دو جدول که حاصل بررسی 
ده دفتر از شاعران شیوه ی فراغزل بوده است، نشان داده شده 
است. نیز در مقّدمه درباره ی غزل معاصر و چگونگی شکل گیری 

فراغزل سخن رفته است.

مقّدمهوطرحمسأله
اجتماعی  پدیده های  تأثیر  تحت  ادبی  جریان های  اصواًل 
شکل گرفته اند و به همین دلیل شکل های ادبی نیز از پدیده های 
طول  در  که  همچنان  ادبی  قالب های  شده اند.  متأّثر  اجتماعی 
زمان پدید آمده اند و گاه از یکدیگر زاده شده اند، تغییراتی را نیز 
تغییرات  اندازه ی  به  اگرچه  صورت،  در  تحّول  دیده اند.  خود  به 
حاضر،  قرن  است.  برشماری  و  ردیابی  قابل  اّما  نیست،  معنایی 
عصر بدعت کاری و نوگرایی خوانده شده است و به همین سبب 
و  است  بوده  فراوان  دوره  این  در  نیز  ادبی  بدعت های  و  تحّوالت 
ادبیات فارسی، گسترده ترین تحّول ساختاری خود را در این قرن 
تجربه کرده و از آن پس نحله ها و گونه های متعّدد را به خود دیده 

موسیقی كناری در »فراغزل«

دكرت غالم رضا كافی*
ghkafi@shirazu.ac.ir

* استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
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است. همین ویژگی، عصر ما را روزگار بیانیه)مانیفست(های ادبی کرده است 
و کسانی را برانگیخته تا برای تبیین و تشریح شیوه ی خود یا دیگران دست به 
شاخص نگاری بزنند. بنیان این نوشته نیز برگونه ای تحّول ساختاری در یك 

قالب ادبی به نام »فراغزل« استوار است.
تقریبًا  که  جنگ  یافتن  پایان  و  ایران  اسالمی  انقالب  شدن  جای گیر  از  پس 
با پایان دهه ی شصت همراه بود، جریان غالب شعر جنگ رو به افول نهاد و 
جریان دیگری، موسوم به شعر دهه ی هفتاد،  رخ نمود. معناگرایی شعر دهه ی 
شصت در دهه ی هفتاد با بنیان صورت گرایی همراه شد؛ منتها صورت گرایی 
و  نوگرایان  تقسیم  دو  که  بود  حرکت  در  مجزا  خّط  دو  در  هفتاد  دهه ی  شعر 
سّنت گرایان را شامل می شد. جریان نوگرایی بعدها به »شعر حرکت«1  ختم 
شد که راه به جایی نبرد و سّنت گرایی، با تحّوالتی چشمگیر و متعّدد، نوعی 
را  »فراغزل«  نهایتًا  ما  و  دید  خود  به  متعّدد  نام های  که  آورد  پدید  را  غزل 
برگزیده ایم و قصد آن است که بدعت کاری ردیف را در این قالب ادبی ردیابی 

کنیم.
گونه ی »فراغزل« که تا کنون چندان به مالحظه ی ادیبان نیامده است، دارای 
اشاره خواهد  آن ها  به  نوشته  این  در  که  است  برجستگی هایی  و  شاخص ها 
شد. ضمن آن که به عنوان درآمد درباره ی پیشینه ی غزل معاصر و نوع خاّص 

فراغزل سخن خواهد رفت.

روشپژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش مطالعه ی 
و  به همراه دسته بندی  تحلیل  و  تجزیه  و  تطبیق صورت ها  و  تحلیل  و  منابع 
تقسیم بندی صورت گرفته است. ژرف نگری در این پژوهش بر اساس مطالعه ی 
منابع منظور و استخراج تمام طرفه کاری ها و بدعت کاری های شاعران فراغزل 
در »ردیف« به عنوان لنگرگاه شعر صورت گرفته است و در نهایت به تقسیماتی 
چند از نوع خرق عادت در کناره ی غزل دست یافته است. همچنین در این 
میزان  و  شده اند  داده  نشان  جدول  دو  طّی  ارقام  و  آمار  با  یافته ها  پژوهش، 
فراوانی شگردها و شیوه های بدعت کاری از سوی شاعران به تصویر کشیده 
شده و در پایان، معنادار  بودن درصدهای نمایه شده در جدول ها مورد اشاره 

قرار گرفته است.

1 ر.ك.: پاشایی، 1379.
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سرگذشتمعاصرغزل
پیش  در  را  رویه  دو  ما  کشور  در  جهانی  جنگ  دومین  از  پس  فارسی  شعر 
و  غنایی  مضامین  نوعی  دربرگیرنده ی  شعر  نخستین،  گرایش  در  گرفت. 
عاشقانه ی محض بود. شاعران این شیوه، در سایه ی رمانتیسم و تحت تأثیر 
البّته راه افراط  جریان داستان نویسی مدرن، دست به نوآوری هایی زدند که 
و انحطاط پیش گرفت. به قول عبدالعلی دستغیب، آثار قلمی این جماعت 
»چنان کثیف بود که نمی توان تصّور کرد کسانی به جز عقب افتادگان ذهنی 
آن ها را نوشته باشند. این کاالی فاسد که به فراوانی توّسط مجاّلت هفتگی 
عرضه می شد، خوانندگان بسیار می یافت و ذوق و استعداد جوانان را منحرف 
می کرد.«2  گروه دوم، شاعرانی بودند که به مکتب سمبلیسم معتقد بودند و 
راه را برای اصالح طلبان و روشن فکران جامعه باز کردند. این گروه، رمانتیسم 
را پدیده ای بی خاصیت معّرفی کردند و خود راهی دیگر برگزیدند. گروه دوم 
در واقع نوگرایانی بودند که جریان اصلی شعر را در این عهد هدایت می کردند 
قالب های  به  بیشتر  اّول  گروه  که  حالی  در  می شدند.  شمرده  نیما  پیروان  و 

کالسیك و سّنتی عالقه مند بودند.
از میان قالب های کهن در این دوره، تنها غزل فراوانی دارد و سایر قالب ها 
است.  مانده  باقی  کم رنگی  طرح  مثنوی  از  و  شده ا ند  فراموش  بیش  و  کم 
تأثیر  تحت  دل انگیزی،  غزل های  به  گهگاه  اگرچه  کهن گرایان،  گروه  در 
کنار  در  مضامین  تکرار  و  کهنگی  اّما  برمی خوریم،  شده  آغاز  نوگرایی های 
افراط در نفسانیات، اهمیت ادبی آن را به شّدت تحت تأثیر قرار داده است. 
رفته رفته در دهه های چهل و پنجاه، گونه ای از غزل، موسوم به»غزل نو« یا 
»نئوکالسیك«3  پدید آمد که از تازگی های زبانی و گستره ی واژگانی شعر آزاد 
به خوبی استفاده می کرد و تحّول در برخی اوزان و بحور نیز به درنگ بیشتر بر 
این گونه از غزل مؤّثر افتاد. شاعرانی همچون منوچهر نیستانی، محّمدعلی 
بهمنی، ولی الله درودیان، سیمین بهبهانی و حسین منزوی هر کدام با روش 

خود این راه را پی  گرفتند و در غزل تحّول چشمگیری پیدا شد.
با  و  است  شعری  قالب های  سرآمد  غزل،  نیز  اسالمی  انقالب  دوره ی  در 
حّتی  و  دوبیتی  رباعی،  مثنوی،  نظیر  شعری  قالب  چند  برهه  این  در  آن که 
قصیده احیاء و بازپروری شد، باز این شکل غزل بود که در صدر ایستاد و با 
پذیرش حالت هایی نظیر »نظم عمودی« و »غزل ـ داستان« زمینه ی پیدایش 

2 عابدینی، 1369، ص 269.
3 کافی، 1381، ص 31.
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»فراغزل« را آماده کرد.

نامونمود»فراغزل«
بی شك، نخستین نکته درباره ی »غزل دهه ی هفتاد« نام آن است. این غزل 
در  دارد،  اختصاص  اسالمی  انقالب  از  نسل سوم شاعران پس  به  بیشتر  که 
نیمایی،  »غزل  است:  شده  خوانده  متعّدد  نام های  به  نظر  و  نقد  اهل  نزد 
امروز، غزل متفاوت، غزل پیش رو، غزل  غزل سپید، غزل پست  مدرن، غزل 

چریکی، غزل فرم، غزل خودکار و فراغزل«.
»شمس لنگرودی« غزل امروز را بازتاب دهنده ی روح ملتهب بخشی از نسل 
مقّید امروز در قید چارچوب های ناگزیر می داند و در نظر وی »نام گذاری هایی 
کوششی  و...  غزل امروز  پست   مدرن،  غزل   سپید،  غزل  نیمایی،  غزل  چون 

 است  برای رسمیت  بخشیدن به جریانی رسمیت یافته.«4
غزل  و  پست مدرن  غزل  پیش رو،  غزل  را  غزل  نوع  این  میرباذل«  »سّیدعلی 
سپید نامیده است، همچنان  که »حمیدرضا شکارسری« عنوان غزل دهه ی 
کرده  بسنده  فرم«  »غزل  به  سلحشور«  »یزدان  و  برگزیده  آن  برای  را  هفتاد 

است.5
»هادی خوانساری« که تخّلص »چریك« را برای خود برگزیده، از داعیه داران 
این غزل است و با نام هایی چون »غزل خودکار، غزل چریکی، فراغزل، غزل 

مدرن و غزل پیش رو« در احواالت و حاالت این قالب سخن گفته است.6
است  شده  خوانده  امروز  غزل  در  رادیکال  آوانگاردیسم  فراغزل،  همچنین 
است؛  نظریه پردازان غربی  تعالیم  تأثیر  تحت  نام ها  برخی  که  دانست  باید  و 
»آندره  که  است  نامی  از  شده  اقتباس   )Auto Matism( خودکار  که  چنان  
تأثیر  تحت  که  متونی  است؛  گذاشته  خودسر  جریانات  متون  بر  برتون« 
روان گردان ها و دخالت مستقیم مدیوم ها خلق می شدند و دادئیست ها نیز آن 
را می پذیرفتند. البّته برتون هم به پیشینه ی این کاربرد اشاره دارد و از کسانی 
نظیر »والپول، کنوت  هامسون« و حّتی »هافمان، نیچه و رتیف دوالبرتون« به 

عنوان گروندگان یا بنیان گذاران شیوه ی خودکار نام می برد.7
اّما انتخاب عنوان »فراغزل«، پیش از آن  که دلیل ایجابی خود را داشته باشد، 
به  خاطر دالیل سلبی سایر نام ها صورت گرفته است. گرچه باور نگارنده آن 

4 خوانساری، 1382، ص 6.
5 همان، ص 16.

6 خوانساری، 1382، ص 21.
7 ر.ك.: سّیدحسینی، 1386، ص 827.
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است که عنوان »فراغزل« کوتاه ترین نام و بدیع ترین آن هاست و پیشوند »فرا« 
عدول و تصّرف های این نوع غزل در غزل سّنتی را به خوبی نشان می دهد. 
»غزل  نیمایی« عنوانی تکراری است که به برخی شعرهای آزاد، نظیر »غزل 
درخت« اثر »سیاوش کسرایی« داده شده است که اساسًا قالب نیمایی دارد 
و هیچ مشابهت سّنتی در آن پیدا نیست. »غزل سپید« حاوی نقیض نمایی 
را  محض  بی وزنی  ایران،  امروز  ادبیات  اصطالح  در  »سپید«  که  چرا  است؛ 
فرایاد می آورد و با روح غزل و موزونی آن در تضاد است. »غزل پست مدرن« 
مدرن«  »غزل  عنوان  تحت  گذشته ای  به  نیاز  نیست،  فارسی  که  آن   ضمن 
نداشته است. »غزل  ما وجود  ادبیات  در  و جریانی  دارد که چنین اصطالح 
چریکی« عنوانی است معنامند، نه صورت گرایانه،  چرا که در ادبیات دهه ی 
چهل ما این عنوان نه بر یك قالب ویژه، بلکه بر موجی از آثار معناگرای خاص 
با نظرگاه سیاسی قرار گرفت که از جنبه ی صورت در شمار شعر نیمایی قرار 
داشتند. »غزل خودکار« در سطور قبل توضیح داده شد و عنوانی گرته برداری 
شده محسوب می شود. دو عنوان »غزل امروز و غزل متفاوت« برترین گزینه ها 
به حساب می آیند که قید امروز، معلوم نیست تا چه هنگام را شامل شود و 
غزل متفاوت نیز هرگز به پای خوش نقشی و فارسی بودن »فراغزل« نمی رسد.
نکته ی دوم در باب »فراغزل« این  که این گونه از غزل، غالبًا در پیوند و بلکه 
زاده ی »شعر نو« شناخته شده است. شمس لنگرودی، آن را بخشی از وجود 
شعر نو می داند: »غزل برون گرای امروز بخشی از وجود شعر نو است.«8  یا 
آن  که »غزل پیش رو با دایره ی واژگانی خاص، در رهیافت از ژرف ساخت به 

روساخت، ساختاری مشابه شعر سپید دارد.«9
و  غیرفخیم  زبان  امکانات  از  بهره گیری  با  غزل  »این  که  است  شده  گفته  نیز 
قابل اّتساع گفتار، هم به فضا و ذهنیت شفاف و ملموس و صمیمی شعر سپید 
نزدیك شده است و هم جنبه های پست مدرنیستی خود را فاش نموده است. 10

برخی نیز این گونه از غزل را واسطة العقد پیوند میان شعر کالسیك و شیوه های 
مدرن دانسته اند: »روایی ـ نمایشی شدن غزل و ایجاد زمینه ی ارتباط سریع و 
صمیمانه تر مخاطب با فضای شعر، تقویت محور عمودی و پیوستگی معنوی 
ابیات، فاصله ی بین غزل و شعر سپید را کم کرده است و ایجاد بستر مناسبی 
برای تلفیق شعر کالسیك و شیوه های مدرن را سبب شده است«11  و با آن که 

8 خوانساری، 1382، ص 7
9 همان، ص 9.

10  همان، ص 12.
11 اخالقی، 1385، ص 43.
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تعریف ناپذیری شعر مورد تأکید است، »بیژن ارژن« در تعریفی آورده است که 
»فراغزل نوعی از غزل است که در آن جمله به صورت سّیال از بیتی به بیت 
دیگر حرکت می کند. در این شیوه، قافیه حرف آخر را نمی زند و بیت بر مدار 
قافیه نمی چرخد و این گونه است که خواننده دیگر شعر را به صورت بیتی و 
مجّزا نمی خواند.«12  ارژن برای اثبات اّدعای خود، یکی از غزل های خود را با 

دو شیوه ی نوشتاری شاهد آورده است:
/ علی، حسین  کیستی  تو  مگر   / که می شناسی اش.  یك( »خیال می کنی 
و حرف  این چنین / نشسته ای  / که  تو کیستی  پیامبر؟ / خیال می کنی  یا 
می زنی / نه بال و پر به روی شانه ات / که جبرئیل خوانمت / نه عاشقی / که 

رنگ عشق می دهد خبر...«13
دو( »خیال می کنی که می شناسی اش مگر، / تو کیستی، علی، حسین، یا 
پیامبر؟ / خیال می کنی تو کیستی که این چنین / نشسته ای و حرف می زنی، 
نه بال و پر ـ  / به روی شانه ات که جبرئیل خوانمت / نه عاشقی که رنگ عشق 

می دهد خبر« 
برخی معتقدند که انواعی از شعر کالسیك با چنین تغییراتی در شعر آمریکا 
سخن  در  بود،  »ارژن«  گفته ی  در  که  نکته ای  و  است14   رشد  حال  در  نیز 
و  می افتد  اّتفاق  طول  در  غزل  »این  که  است  منعکس  نیز  »شکارسری« 
بنابراین با استقالل ابیات رایج در غزل کالسیك در تضاد است15  و حقیقت 
آن است که فراغزل، در پیش ساخت، جز قالب از هیچ معیار و مؤّلفه ی تعیین 
شده ای پیروی نمی کند و به لحاظ واژگانی سرشار از الفاظ، اشیا، ارزش ها 
و پدیده های زندگی امروز است و با قالب نیز، چنان که خواهیم دید، چندان 
و  غافلگیرکننده  سرکشی های  همین  اصواًل  نمی کند.  مؤمنانه ای  برخورد 

فرایی، ساختی به نام »فراغزل« را رقم زده است.
شده  گرفته  فراغزل  بر  که  است  ایرادهایی  بخش،  این  در  نکته  فرجامین 
است. »محّمدسعید میرزایی« که خود از مبتکران این غزل به حساب می آید، 
می گوید: »نیما سه اصل را برای کار خود در نظر می گیرد. یکی از این اصول، 
بحرطویل  مثل  چیزی  به  کار  صورت  این  غیر  در  که  مصرع هاست  استقالل 
شبیه خواهد شد. به زعم من »غزل امروز« راه را از این نقطه به اشتباه رفته 
با  متناسب  فرمی  به  کنند  این که شاعران جوان سعی  به جای  یعنی  است؛ 

12 حسن لی، 1383، ص 447.
13 همان، ص 448.

14 خوانساری، 1382، ص 7.
15 همان، ص 12.
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امکانات قالب غزل دست پیدا کنند، به طرزی شتاب زده و کورکورانه مصراع ها 
و ابیات را به هم مربوط می سازند.16

همچنین یکی از شاعران غزل پرداز معتقد است که »استقالل سهل انگارانه ی 
کلمات به شیوه ای که برخالف قواعد مسّلم دستور زبان است و بی توّجهی به 
ضوابط نحوی در ساخت جمله ها، نصف و نیمه  کردن کلمات، موقوف المعانی 

ساختن ابیات و فصل و وصل های بی قاعده از معایب »غزل امروز« است.17
که  است  همراه  شدیدی  اعنات  با  غزل ها  این  از  برخی  که  کرد  اضافه  باید 
و خاطر شاعر  و سّیالی خیال  را مخدوش می سازد  تازه  فلسفه ی ظهور طرز 
باعث  لفظی  بازی های  این  اوقات  گاهی  قرار می دهد.  تأثیر  تحت  را شدیدًا 
می شود که شاعر، غزل را نیمه کاره پایان بدهد، ولی این ایراد کار خود را رنگ 

و لعاب نوجویی بزند!
»عشق من! سالم، حال تو؟ تفنگ تو رقیِب... / من چطور زندگی کنم بدوِن... 
روی شیِب / تند صخره ها به خواب می روی و تختخواب / خالی است نیمه ی 
پر جهان،  درخِت سیِب / باغچه شکوفه کرده، چند وقت می شود که / بی خبر 

نیامده ست تا... نشانی صلیِب«
و سرانجام:

را  نامه  روی  بوسه های  جای   / یکی ست  تو  صدای  َو  رنگ  همیشه  »من 
ببوس!!«18 

خالصه این که معایبی نظیر نحوشکنی غیرمجاز، نزدیکی بیش از حّد به زبان 
استعمال  و  روایی  بیان  در  افراط  تقلیدپذیری،  مفرط،  سّنت گریزی  گفتار، 

بی رویه ی کلمات، این گونه از غزل را می آزارد.
با این همه، گونه ای از غزل در شعر فارسی شکل گرفته است که حرف هایی 
دارای  که  گونه ای  گذشت؛  سادگی  به  آن  کنار  از  نباید  و  دارد  گفتن  برای 
ظرایف و زیبایی های درخور توّجهی است و در آینده درنگ بیشتر اهل ادب 

را بر خود خواهد دید.

موسیقیکناریدرفراغزل
با درنگ عالمانه در »موسیقی شعر« که کتابی با همین نام را پدید آورده است، 

16 میرزایی، 1385، ص 67.

17 اخالقی، 1385، ص 44.
18 خوانساری، 1382، ص 38.
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استاد شفیعی  کدکنی، نهایتًا به چهار تقسیم برای موسیقی شعر رسیده اند 
که عبارتند از»موسیقی بیرونی، موسیقی کناری، موسیقی درونی، موسیقی 
معنوی«19  و در باب موسیقی کناری شعر گفته اند: »منظور از موسیقی کناری 
عواملی است که در نظام موسیقایی شعر دارای تأثیر است ولی ظهور آن در 
کناری  موسیقی  جلوه های  نیست...  مشاهده  قابل  مصراع  یا  بیت  سراسر 

بسیار است و آشکارترین نمونه ی آن قافیه و ردیف است.«20
و در چگونگی  این جا، منحصرًا ردیف است  از موسیقی کناری در  ما  منظور 
کناری  موسیقی  کیفیت  که  گفت  باید  گفت.  خواهیم  سخن  فراغزل  در  آن 
فراغزل  اصواًل  ماست.  مرسوم  و  کالسیك  شعر  با  متفاوت  کاماًل  فراغزل،  در 
بارزترین شناسه  نماید. شاید  بروز  تفاوت  این  پیدا می کند که  واقعیت  وقتی 
برای»غزل متفاوت« یا همان فراغزل، کیفیت قافیه و ردیف آن است، چرا که 
»این غزل از موسیقی کالسیك تا حّد امکان می گریزد«21  و این که ساختمان 
وجود  نئوکالسیك  و  کالسیك  غزل  در  حال  همه  در  سیستماتیك  ساختار  و 
دارد. »اّما در غزل پیش رو ساز و کار ردیف معمواًل در یك موقعیت »النگ شات« 
و گاهی تعلیق در مصراع خودنمایی می کند.«22  خالصه این که در این شیوه، 
کم تر غزلی را می توان دید که قافیه و ردیف آن طبق معمول و بی تخّطی از 
معیار مرسوم پرداخته شده باشد. البّته فراغزل شاخص های دیگری نیز دارد 
که در مقام مقایسه با تحّوالت آن در موسیقی کناری چندان به چشم نمی آید. 

کیفیت ردیف در فراغزل در چند شگرد بازتاب دارد:

تغییرردیف
که  کاری  است؛  ردیف  تغییر  فراغزل،  ردیف  باب  در  دقیقه  و  نکته  نخستین 
فارسی  ویژگی  که  ردیف،  با  اصواًل  است.  نداشته  سابقه  ما  ادبیات  در  هرگز 
اثنای  در  سنایی  که  آن  جز  است،  شده  بازی  کم تر  می شود،  محسوب  شعر 
قصیده ای چندین بیتی، سه بیت را بدون قافیه ولی با تکرار ردیف آورده است:
»نشود پیش دو خورشید و دو مه تاری تیر / گر برد ذّره ای از خاطر مختاری 
تیر... / آن که در چشم خردمندی و در گوش یقین / پیش اندازه ی صدقش 
به کمان آید تیر / آن که پیش قلم همچو سنانش، گه زخم / از پی فایده چون 
نیزه میان بندد تیر / گر به زر وصف کند برگ رزان را، پس از آن / برگ زّرین 

19 شفیعی کدکنی، 1379، ص 391.
20 همان، ص391.

21 شکارسری، 1382، ص 12.
22 همان، ص 8.
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شود از دولت او در مه تیر...«23
اّما منظور از تغییر ردیف آن است که شاعر در اثنای شعر و غالبًا در پایان شعر، 
ردیف را عوض می کند، گاهی نیز دوباره به ردیف قبل برمی گردد. تغییر ردیف 
در فراغزل شگردی است که اگر خوب و با توجیه شایسته و ذوق پسند صورت 
گیرد، غافلگیری و هیجان مخاطب را در پی دارد. در دو نمونه ی زیر این کار به 

خوبی صورت گرفته و حّتی توجیه این تغییر در دل شعرها آمده است:
»چراغ ساعت شش، روی ریل ها روشن / قطار آمد از آغاز ماجرا روشن / قطار 

آمده با کفش های آهنی اش / به اّتفاق زنی تازه رّدپا روشن«
... و پس از هشت بیت:

چرا   / خاموش  ماجرا  پایان  به  رسیده اند   / چشمانم  و  می رسم  رؤیا  آخر  »به 
دروغ بگویم ردیف را، خانم! / نیامدید و زمین ماند بی صدا خاموش!«24

»راوی شدّی و من، مِن دور از زمان تو / یك شخصیت که خلق شدم در بیان تو 
/ عاشق شدن، روایت دلچسب ماجراست / این جا سقوط قافیه، نه، شایگان 

تو«
... و پس از هفت بیت:

»شاعر شدن روایت پایان من َو توست / حاال که باز شخصیت داستاِن »ما« 
/ تصمیم دارد از همه ی شعر رد شود / تا در کتاب تازه تری از زمان »ما««25 

گاهی تغییر ردیف تنها در بیت آخر،  آن هم به دلیل تغییر زمان فعل صورت 
می گیرد که این نیز با اصل غافلگیری و تعلیق همراه است:

»ساعتش در چهار یخ زده بود / ماه هم در مدار یخ زده بود / پنجه بر روی ساز 
کهنه کشید / سیم های سه تار یخ زده بود / رادیو ساعت 2 خواهد گفت: / یك 

نفر در بهار یخ زده است«26 
»»ر« در قطار شهر الفبا نشسته بود / در کوپه ی 12 تنها نشسته بود / »ر« مرد 
بود؛ قدرت ترکیب و انتخاب / در انتظار یك زن زیبا نشسته بود / »خ« آه، آن 
خجالت پررنگ، حرف سرخ / مانند شیر ماده، مانا نشسته بود / »خ« حرف 

نیست، طرح 12 بهار ـ عروس / در تور قاب عکس شکوفا نشسته است!«27 
»شبیه خّط سفیدی میان جاده بیا / تنن تنانا یاهو بگو و ساده بیا / دو دور 
چرخ بزن، چرخ چرخ عّباسی / رکاب ول کن و پشت سرم پیاده بیا / رفیق! 

23 سنایی، 1362، ص 281.
24 صادقی، 1386، ص 21.

25 مرزبان، 1387، ص 169.
26 حق وردیان، 1382، ص 49.
27 علی اکبری، 1386، ص 20.
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صبر کن این جاده پیچ در پیچ است / ِبایست پشت سرت ایستاده می آیم! 
تا سایه، قیژقیژ رکاب / کسی شبیه خودش صاف و ساده  / میان جاده دو 

می آمد!«28 
گاهی نیز تغییر ردیف با تغییر ضمیر آن صورت می گیرد:

تو، هر دو در  و  از آن، من  بعد  و  »کشیده شد وسط کاغذ جهان خّطی  / 
میان خّطی / خط دوازدهم می کند سوار مرا / عجیب آن که تو،  آری تو، در 
همان خّطی / و این ترانه به پایان خط رسید و هنوز / تو در همان خطی و من 

در آخر خّطم!«29 
تغییر ردیف در غزل زیر معنادار و نزدیك به تعریض و استهزاء است:

»ُنت های زردرنگ فلوتت سیاسی است / حّتی قرار چندم اوتت سیاسی است 
/ ترجیح می دهی که نگویّی و نشنوی / هی گیر می دهند سکوتت سیاسی 
سقوطت  نوشته اند  فردا   / می کنند  پرت  را  تو  دّره  حواس  از  شب   / است 

طبیعی است!«30 
و  خواننده  معهود  ذهنیت  در  تصّرف  دلیل  به  شگرد  این  بی شك 

و  می آید  حساب  به  فراغزل  شایستگی های  از  آشنایی زدایی، 
در  هرگاه  که  است  آن  ردیف  تغییر  درباره ی  ذکر  قابل  نکته ی  نیز 

تغییرات ردیف، موازنه و ترصیع رعایت شود، پذیرش آن و حّظ آن 
بیشتر خواهد بود؛ چنان که در نمونه ی آخر مشاهده شد. و اگر 

این موازنه رعایت نشود، ذوق آن را پس خواهد زد. نمونه های 
زیر، بدون این رعایت پرداخته شده اند:

مثل  دکمه هاشان  و   / رقصیدند  طناب  روی  تو  »لباس های 
همیشه خندیدند / به دور گردن من حلقه شد طناب، آری / 

همان طناب که رویش لباس هایت بود!«31 
بکش،  سرم  از  دست   / درمی آوری  مرا  کفر  دوباره  »داری 

 / مرا  بسته ای  بردگی ات  بندهای  با   / دیگری  دنبال  برو 
برف های  بر   / دری وری  و  فحش  به  هفته  روز  هفت  هر 
حادثه ُسر می خوری زمین / حاال تو پشت عینك دودی ت 

ُمرده ای!«32 
28 کرونی، 1383، ص 39.

29 صادقی، 1386، ص 29.
30 حسینی، 1385، ص 102.

31 صادقی، 1386، ص 9.
32 حسینی، 1385، ص 55.
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ردیفناتمام
ناتمام است.  البّته بارز در فراغزل، به کارگیری ردیف  از ویژگی های لفظی و 
بدین صورت که شاعر با آوردن حروف موصول یا سایر صله و عبارات ناتمام 
به عنوان ردیف، حدس مابقی شعر را به مخاطب وامی نهد. شاید این ویژگی 
تأویل  متن،  مؤّلف، سپیدخوانی  مانند »مرگ  نظریه هایی  پنهانی  تأثیر  تحت 
متن، عدم قطعّیت و احترام به فهم مخاطب« صورت گرفته باشد. البّته گاه 
این ناتمامی ردیف به صورت »مدّرج« اّتفاق می افتد، لیکن غالبًا بدون پیوست 

عمودی در طول شعر است:
دم  هر  که  مادری ست  انگار   / که...  لحظه هاست  همین  مثل  همیشه  »دریا 
جویبار،  یا   / می کند؟  گریه  زمین  است؟  طوری  چه  طاهر!   / که...  بناست 

حسرت ما و شماست که...«33 
»از زیر قرآن، آه، رد می شد جوانی که... / دارد دلش َپر می کشد تا آسمانی 
گنجشك های  همین  مثل   / آه  بگیرد،  او  از  را  بال  شاید  لحظه  هر   / که... 

بی زبانی که...«34 
که  پناهی  امید  در  گم گشته   / هیچ وقت...  که  نگاهی  چراغ  تشنه ی  »من 
هیچ وقت... / سرگشته در میان سرابی به سمت دور / در انتظار دیدن راهی 

که هیچ وقت...«35 
»سوار تاکسی نارنجی کمی شیك و... / فشار صندلی چرم و سفت و باریك 
و... / کرایه های شما بیشتر شده آقا؟! / و ترمزی که رها می شود به الستیك 

و...«36 
شیوه ی ردیف ناتمام باعث شده که قیدی مانند »هنوز« که استمرار و ناتمامی 

در آن تعبیه شده، در جای ردیف بنشیند:
که  این،  از  پیش  که   / هنوز...  که  زمان،  جمله ی  در  تو  جای  »کجاست 
هم اکنون، که بعد از آن، که هنوز... / و با چه قید بگویم که دوستت دارم؟ / 

که تا ابد، که همیشه، که جاودان، که هنوز...«37 
»اگر که برنخورد باز بر قبای هنوز... / سالم و سیب فرستاده ام برای هنوز...«38 
بی گمان ردیف ناتمام حّس خوشایند کنش ذهن یا کشف را ارزانی مخاطب 

33 مؤّدب، 1387، ص 380.
34 هدایتی فرد، 1386، ص 23.

35 آزاد، 1386، ص 162.
36 مرزبان، 1387، ص 127.

37 میرزایی، 1387، ص 139.
38 حسینی، 1385، ص 36.
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می کند و او خود را در دریافت معنی سهیم می بیند.

بازیباردیف
شایع ترین شگرد بازی با ردیف در فراغزل، مدّرج آوردن ردیف است و با این 
حال که کلماتی که مدّرج می شوند گاهی ممکن است ردیف محسوب نشوند، 
اّما از آن جا که قافیه در چنین وضعیتی به قّوت خود باقی می ماند، پس نتیجه 
آن می شود که بگوییم با ردیف بازی شده است. غزل زیر »بی« را به عنوان 

ردیف دارد، اّما چندین بار با آن بازی شده است:
»تو روزهایی را شب شدی که فردا بی... / گلی که بی باران، ماهی یی که دریا 
بی...  / تو تور پاره ی خود را کشیدی از دریا / نه یك پری شد و نه دختری 
که چشم آبی / تو را حروف اضافه گره زدند به خود / و هیچ اجازه ندادند متن 
خود را بی ـ / خیال طی کنی و پیش دوستت دارم / چه قدر گریه کنی تا مگر 
که دنیا بی ـ  / غزل نماند و بی هرچه عاشقت هستم / جهان چه داشت مگر 

بی من و تو، بی ما، بی...«39 
قافیه،  از  بعد  که شاعر  است  آن  زیر  در غزل  ردیف  با  بازی  از  نوعی شگفت 
ردیف«  »حاجب  نوعی  و  آورده  آن  بدون  گاهی  و  »را«  حرف  با  گاه  را  ردیف 

ترتیب داده است:
»برق نگاه تو ملوان را گرفته بود / از روح آب ها جریان را گرفته بود / باالی 
چشم های تو ابروی نازکی / از هرچه آرش است، کمان را گرفته بود / چشمت 
مرا گرفت، و حاال تن تو را / پیراهنی سفید َو چسبان گرفته بود / آخر کالس 
قّد تو باالست؛ توی شعر، / جای بدیع و فّن بیان را گرفته بود / راهی نداشت 

این که من از کوره در روم / دور مرا غم تو فراوان گرفته بود...«40 
ابیات  از  یکی  در  ردیف  حروف  حرکت  تغییر  ردیف،  با  بازی  از  دیگری  طرز 
است که شاید بتوان به اعتبار»قافیه ی ناقص« و »جناس ناقص« آن را »ردیف 

ناقص« نامید:
»ای روبه راه! خستگی ام را تکان ِبده / در بادبان بپیچ و به امواج جان ِبده / 
پارو بزن به سمت صمیمانه ی تنم / بر ماسه ها حضور خودت را نشان ِبده / 
باید از این جزیره سفر کرد،  لعنتی! / باور نمی کنی که چرا حال مان َبده!؟«41 
در این غزل نیز شاعر ردیف را »می کشد« )با کاف مفتوح یا مکسور( قرار داده، 

39 میرزایی، 1387، ص 217.
40 حسینی، 1385، ص 87.

41 میرافضلی، 1386، ص 262.
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اّما در یك مورد آن را با »ضّم  کاف« به کار برده است:
»مردی که روبه روی تو سیگار می کشد، / انگشت روی سینه ی گیتار می کشد 
/ با یك مداد، دور من و حجم این اتاق / هی جای طرح پنجره، دیوار می کشد 
/ یك تیغ، دست های من ودست های او / آن وقت با شکنجه و آزار، می ُکشد ـ  
/ من را و چیك/ چیك / چیك / و خون روی صندلی / آرام می نشیند و سیگار 

می کشد!«42 

استفادهازردیفدیداری
در ادبیات مدرن، نوعی شعر، تحت عنوان شعر مصّور یا نگاشتی پدید آمده 
است که طاهره ی صّفارزاده آن را »کانکریت« خوانده است.43  و آن را متأثر 
نیز  نمونه هایی  اندك  و  دانسته اند  و »سیلوراستاین«  نر«  اپولی  »گیوم  آثار  از 
از آن در ردیف فراغزل  از آن پدید آمده است که جلوه ای  ایران  آزاد  در شعر 
خودنمایی می کند. عالمت سؤال، عالئم نگارشی و نقطه چین از دیداری ترین 

ردیف ها در فراغزل به حساب می آیند:
»چرا نمی شود بگویم از شما ]عالمت سؤال[ ؟ / نمی شود بگویم از شما چرا، 
هق هق  بین  و   / می گریست  بود،  گیومه  داخل  که  »شاعری«  دوباره   / )؟( 

شکسته، شش هجا)؟(...«44 
غزل،  عشق،  جواب،  نامه،   /  ... ]نقطه چین[  غزل،   عشق،  التهاب،  »شب، 
غزل،  عشق،  عذاب،  آتش،   / قرص  مهتاب،   خاطره،  گریه،  سیگار،   /  )...(

 45»)...(
 / سؤال  عالمت  یك  و  نقطه چین  چند   / زالل  محّبت  یك  اوج  یعنی  »عشق 
التهاب و اضطراب و انتظار و وای / می رود همیشه دل به باب افتعال / شعله ور 

که می شوم، سکوت می کنم / ................................. و بعد )؟(«46 

تحلیلآماریوارقامیفراغزل
و  آماری  نمایه ای  به  امروز،  شعر  در  فراغزل  حضور  میزان  دادن  نشان  برای 
ارقامی نیز نیاز بود که با انتخاب ده دفتر شاخص در این حوزه تالش شد تا 

42 حق وردیان، 1382، ص 44.
43 رستگار فسایی، 1380، ص 661.

44 آریان، 1382، ص 102.
45 صفربیگی،  1387، ص 25.

46 نجاتی، 1387، ص 61.
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نمایه ای ارقامی و آماری ارائه گردد. در جدول شماره ی یك)1(، درصد فراغزل 
در این ده دفتر نشان داده شده است. دفترها عبارتند از:

ـ اتوبوس نیامدن؛ علی اکبری، رضا؛ سوره ی مهر؛ 1386؛ تهران.
ـ از دوست داشتن در تمام جهان؛ صادقی، مجتبی؛ سوره ی مهر؛ 1386؛ 

تهران.
ـ الواح صلح؛ میرزایی، محّمدسعید؛ همسایه؛ 1382؛ قم.

ـ به دیوار دل نبند؛ حسینی، کاظم؛ شروع؛ 1385؛ بوشهر.
ـ به من نامه بنویس؛ سلیمانی، غالم رضا؛ شانی؛ 1387؛ کرج.
ـ چریك های جوان؛ خوانساری، هادی؛ شروع؛ 1382؛ بوشهر.

1382؛  شروع؛  نغمه؛  مستشارنظامی،  است...؛  زیاد  ستاره  طالعت  در  ـ 
بوشهر.

ـ دیازپام ده؛ حق وردیان، فاطمه؛ شروع؛ 1382؛ بوشهر.
ـ صدای موجی زن؛ زنده دل، مونا؛ سخن گستر؛ 1384؛ مشهد.

ـ مثل آوازهای عاشق تو؛ عّباس لو، مژگان؛ هزاره ی ققنوس؛ 1384؛ تهران.
همچنین در جدول شماره ی دو )2( درصد استفاده از شگرد مطلوب شاعران، 
بر اساس ارقام جدول یك نمایه شده است. خاطرنشان می شود که شاعران 
از  برخی  و  می آیند  شمار  به  فراغزل  شیوه ی  در  نام ها  برترین  از  دفترها  این 

آن ها از نظریه پردازان این طراز محسوب می شوند.
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جدول 1ـ  درصد فراغزل در ده مجموعه ی برتر و نمایه ی استفاده از شگردهای 
مختلف ردیف در آن ها

جدول 2 ـ نمایه ی شگرد مطلوب شاعران و درصد استفاده از آن )بر اساس 
ارقام جدول 1(



143

نکته های معنادار و دقیقه های قابل تأّمل این جدول ها به قرار زیر است:
ـ یک: الزامًا شاعران تمام آثار خود را در شیوه ی فراغزل نمی سرایند، بلکه به 

صورت اّتفاقی، الهامی و گاه تفّننی در این طرز قلم می زنند.
بلکه  نمی شود  منحصر  ردیف  در  بدعت کاری  به  فراغزل  شناسه های  دو:  ـ 
بازنمود  و  برجسته سازی  قابل  هم  فراغزل  بافت  و  ساخت  معنا،  صورت،  در 
تعداد  بنابراین  است.  بوده  توّجه  مورد  ردیف  فقط  این جا  در  اگرچه  است؛ 
که  است  این  از  بیش  شناسه ها  تمام  اساس  بر  مجموعه ها  این  فراغزل های 
آمار نشان می دهد. در واقع این تعداد فراغزل هایی است که از شیوه  و شگرد 

بدعت کاری در ردیف سود برده اند.
این  در  می گرایند.  فراغزل  به  بیشتر  باشند،  جوان تر  شاعران  هرچه  سه:  ـ 
مجموعه، صاحب دفترهای هشتم تا دهم، به ترتیب غالم رضا سلیمانی، رضا 

علی اکبری و محّمدسعید میرزایی از همه مسن ترند.
ـ چهار: بازی با ردیف، شگرد مطلوب شاعران فراغزل به حساب می آید که 60 
درصد شاعران این مجموعه ها به آن التفات نشان داده اند. در نگاه اّول، این 
شگرد، شناسه به نظر نمی آید، بلکه باید آن را کاستی و نقص به حساب آورد، 
اّما با توّجه به اصل عدول و اعتزال از سّنت معهود در فراغزل، این طرفه کاری 

نیز شگرد هنری شناخته می شود.
ـ پنج: ردیف ناتمام، دومین شگرد مطلوب شاعران فراغزل به حساب می آید 

که 30 درصد شاعران این مجموعه ها از آن سود برده اند.

نتیجهگیری
باید باور کرد که در کنار جریان آزاد شعر فارسی و همه ی نحله ها و شاخه های 
آن، نوعی از شعر کالسیك پا گرفته است که تمام ظرفیت ها و توانایی های شعر 
آزاد را به خدمت آورده و در عین حال به صورت و سیاق سّنتی خود باقی مانده 
است و این جریان همان گونه ی »فراغزل« است که از بدعت کاری های فراوان 
برخوردار است و سرخوشی خود را نیز از تعلیق ها و غافلگیری هایی دارد که 
خواننده  را جذب و جلب خود می کند و این جریان تغّزلی به طور چشمگیری 
به نسل سوم شاعران پس از انقالب اسالمی تعّلق دارد. بیشترین محّل جوالن 
و طرفه کاری شاعران فراغزل، قافیه و ردیف است. به همین جهت، موسیقی 
کناری در فراغزل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با آن که برخی از ویژگی ها 
و بدعت کاری های شاعران در ردیف این نوع از غزل را وانهادیم، باز هم مطالب 
بازنموده در این  باره، بیش از یك مقاله به نظر می رسد و هنوز ناگفته هایی از 
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فراغزل باقی  مانده است.

●منابع:
شماره ی46،  شعر؛  مجّله ی  امروز؛  جوان  غزل  بر  نقدی  زکریا؛  اخالقی،  ـ 

ص42 ـ 44؛ 1385.
ـ الفبا )مجّله(، شماره ی13، مرداد و شهریور 1385.

ـ امین پور، قیصر؛ آینه های ناگهان؛ سراینده؛ 1372؛ تهران.
فرهنگی؛  و  علمی  چ3؛  معاصر؛  شعر  در  نوآوری  و  سّنت  ـــــــــــــــــــــ؛  ـ 

1386؛ تهران.
ـ امینی، افسون؛ شاخه نبات؛ سوره ی مهر؛ 1384؛ تهران.
ـ پاشایی، ابوالفضل؛ حرکت و شعر؛ روزگار؛ 1379؛ تهران.

ـ حسن لی، کاووس؛ گونه های نوآوری در شعر معاصر ایران؛ ثالث؛ 1383؛ 
تهران.

ـ حسینی، کاظم؛ به دیوار دل نبند؛ شروع؛ 1385؛ بوشهر. 
ـ حق وردیان، فاطمه؛ دیازپام10؛ شروع؛ 1382؛ بوشهر.

ـ خوانساری، هادی؛ چریك های جوان؛ شروع؛ 1382؛ بوشهر.
ـ داد، سیما؛ فرهنگ اصطالحات ادبی؛ چ4؛ مروارید؛ 1387؛ تهران.

ـ رحیمی، مهدی؛ انار پا به ماه؛ تکا؛ 1387؛ تهران.
ـ رستگار فسایی، منصور؛ انواع شعر فارسی؛ چ2؛ نوید؛ 1380؛ شیراز.

ـ سنایی، ابراهیم؛ پای فّواره ی نخل؛ صمد؛ 1378؛ اهواز.
ـ سنایی غزنوی؛ دیوان حکیم سنایی؛ به سعی مدّرس رضوی؛  چ3؛ سنایی؛ 

1362؛ تهران.
ـ سیدحسینی، رضا؛ مکتب های ادبی؛ چ11؛ نگاه؛ 1372؛ تهران. 

ـ شفیعی  کدکنی، محّمدرضا؛ موسیقی شعر؛ چ6؛ آگاه؛ 1379؛ تهران. 
سیروس  تصحیح  به  اشعارالعجم؛  معاییر  فی  المعجم  قیس؛  شمس  رازی،  ـ 

شمیسا؛ فردوس؛ 1373؛ تهران.
 ـ صادقی، مجتبی؛ از دوست داشتن در تمام جهان؛ سوره ی مهر؛ 1386؛ 

تهران. 
ـ صفربیگی، جلیل؛ واران؛ تکا؛ 1387؛ تهران. 

ـ عابدینی، حسن؛ صد سال داستان نویسی؛ چ2؛ تندر؛ 1369؛ تهران. 
ـ علی اکبری، رضا؛ اتوبوس نیامدن؛ سوره ی مهر؛ 1386؛ تهران. 

ـ فرجی،  مهدی؛ شب بی شعر؛ تکا؛ 1387؛ تهران. 
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ـ کافی، غالم رضا؛ دستی بر آتش؛ نوید؛ 1381؛ شیراز.
ـ کرونی، هاشم؛ کلوزآپ از باب اّول کتاب مقّدس؛ شروع؛ 1383؛ بوشهر.

ـ مردانی،  الهام؛ شعر جوان بوشهر؛ شروع؛ 1382؛ بوشهر.
ـ مرزبان، امیر؛ غزل کالم خدایان است؛ تکا؛ 1387؛ تهران. 

ـ مؤّدب، علی محّمد؛ عطر هیچ گلی نیست؛ تکا؛ 1387؛ تهران. 
ـ میرافضلی، سّیدعلی؛ تمام ناتمامی ها؛ تکا؛ 1386؛ تهران.
ـ میرزایی، محّمدسعید؛ دیروز می شوم؛ تکا؛ 1387؛ تهران. 

ـ نجاتی، پروانه؛ شکستنی تر از آنم؛ تکا؛ 1387؛ تهران.
ـ هدایتی فرد، ندا؛ هوای غزل آلود؛ سخن گستر؛ 1386؛ مشهد.
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اگرچه  زبان  شعر، علی رغم  زبان نثر، به  دنبال  هدفی  معّین  و معلوم  
دنبال   را  از خود  اصاًل هدفی  خارج   که   نیست   اّما چنین   نیست، 
شعر،  نباشد.  خویش   سوی   آن   غایتی   جست وجوی   در  و  نکند، 
معنایی   در  شدن   جاری   و  صورت،  و  لفظ   سوی   آن   به   جهش   با 
فراسوی  مفاهیم  تحمیل شده  بر وجود، حجاب  عینیت  را می درد، 

و از شیء فراتر می رود.
از زبان، و رسیدن  به  غایت  حیاتی  ست  که  زبان،  شعر، برگذشتن  
در ذات  خود، به  آن  اشاره  دارد. اّما سارتر می نویسد: »شاعران  از 
یعنی   نمی دهند،  زبان   استعمال   به   تن   که   جمله  کسانی  هستند 
برند. حقیقت  آن  است  که   به  کار  نمی خواهند آن  را چون  وسیله  
شاعر، یك باره  از زبان، به  عنوان  ابزار، دوری  جسته  و برای  بار اّول  
و آخر، راه  و رسم  شاعرانه  اختیار کرده  است؛ یعنی  راه  و رسمی  
که  کلمات  را چون  شیء تلّقی  می کند، نه  چون  نشانه«.1  به  نظر 
سارتر، هدفی  که  انسان، با توّسل  به  زبان  متعارف، قصد توصیف  و 
تبیین  آن  را دارد، در زبان  شعر، محو می شود، و عمل  شعر گفتن، 
نثر  اّما در  پایان  می رسد،  به   از خود، در خود  بدون  هدفی  خارج  
چنین  نیست. برای  مثال، اگر من  قصد داشته  باشم  لیوان  آب  را 
از روی  میز بردارم،  در این جا عمل  من  مهم  نیست، هدف  من  مهم  
هدف   به   مرا  که   دارد  اهمیت   زمانی   تا  من،  عمل   که   چرا  است؛ 
من، یعنی  لیوان  آب  برساند، اّما پس  از تصّرف  لیوان، عمل  حرکت  
دادن  دست، اهمیت  خود را به  هدفی  خارج  از خود می بخشد و در 
نتیجه  نابود و زائل  می شود. نثر نیز چنین  است. نظر سارتر راجع  
والری   پل   که   نظریه ای ست   بر همان   تا حدودی  منطبق   به  شعر، 
مطرح  کرده  است. به  زعم  والری، شعر هم چون  رقص ، و نثر، مثل  

1 سارتر، 1370، ص16.

معنای تفکّر شاعرانه

سعید یوسف نیا*

* شاعر و پژوهش گر.
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راه  رفتن  است. کسی  که  راه  می رود، اندام  خود را برای  رسیدن  به  جایی، و یا 
تمّلك  چیزی  که  جز شیء نیست، به  حرکت  درمی آورد، و اعماِل او تابع  چیزی  
می شود که  بیرون  از اوست؛ چیزی  که  همان  شیء است، و انسان، با حرکت  
عاّدِی اندام  خود، یعنی  راه  رفتن، قصد تمّلك، یا رسیدن  به  آن  را دارد. در نثر 
نیز کلمات  ابزاری  هستند که  در جهت  رسیدن  به  مفهوم  یا مابه ازایی  که  بیرون  

از زبان  است، در کنار هم  قرار می گیرند. 
از  قربانی  مفهوم  می شود؛ چرا که  پس   نثر،  والری، کلمه  در  و  نظر سارتر  به  
استعمال، ارزش  خود را از دست  می دهد و المثّنای  آن، یعنی  مفهوم، جای  
جا  به   آنچه   و  می شود،  نابود  استفاده،  از  پس   نثر،  در  کلمه   می گیرد.  را  آن  
می ماند، بازمانده ی کلمه، یعنی  مفهوم  است. به  نظر سارتر و والری، کلمه  در 
شعر، نه  وسیله ای  برای  رسیدن  به  شیء، بل  خود شیء است؛ در نتیجه،  شعر، 
نه  معطوف  به  چیزی  خارج  از خود که  متوّجه  خود است؛ درست  مثل  رقص. 
آیا کسی  که  می رقصد، هدفی  را بیرون  از اعمال  منّظم  و نامتعارِف خود دنبال  
نه  در  والری، کسی  که  می رقصد،  نظر  از  والری، منفی  ست.  پاسخ   می کند؟ 
جست وجوی  غایتی  خارج  از خود، بل  برای  رها شدن  در اعمالی  خودانگیخته  

است  که  می رقصد؛ اعمالی  که  خود، غایت  خود شده اند. 
والری  می نویسد: »رقص، ترکیبی  از اعمال  ماهیچه ای ست، اّما فقط  آن  دسته  
مثل   نیز  شعر  ترتیب،  این   به   است«.2   خودشان   در  پایان شان   که   اعمال   از 
رقص، ترکیبی  از کلمات  شیء شده  است  که  این  ترکیب  تازه  و غیرعاّدی، به  
سوی  غایتی  خارج  از زبان، معطوف  نیست. پس  چنین  زبان  بی هدفی، تنها 

می تواند جّذاب، سرگرم کننده، و بیشتر از همه  سردرگم کننده  باشد. 
سارتر می نویسد: »جهان  و اشیاء، در شعر، اهمیت  خود را از دست  می دهند 
و فقط  بهانه ی عمل  قرار می گیرند، و عمل، خود غایت  و هدف  خود می شود. 
جام، روی  میز است  برای  این که  دختر جوان، با حرکت  ظریف  دستش، در آن  

آب  بریزد، و نه  آن که  حرکت  دست، وسیله ی ریختن  آب  در جام  باشد«.3  
اگر ما از منظر سارتر و والری  به  شعر نگاه  کنیم، آن  را نه  وسیله ای  برای  بازی  
که  خود بازی  خواهیم  یافت. در بازی  نیز هدف  جز رها شدن  در لّذت  حاصل  از 
اعمالی  قراردادی  نیست. کسی  که  کلمات  را فقط  به  خاطر غرابِت آن  دوست  
تا حّد  را  و شأن  شعر  بگریزد،  التزام   از  دارد، همان  کسی  ست  که  می خواهد 
بازی  با کلمات، پایین  بیاورد، و چنین  توّجهی  بیان گر عالقه ی مفرط  سارتر و 

2 والری، 1373، ص  54.

3 سارتر، 1370، ص  30.
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والری  به  جنبه ی استتیك  شعر است.
والری  می نویسد: »انسان  کلمه  را برای  رسیدن  به  معانی  می خواهد، و زبان  
نه   معنا  از  او  منظور  اّما  می شود«.4   نابود  معانی،  توّسط   کامل،  به طور  نیز 
به  ادراك   با تکیه   باطن  و ذات  کلمه، که  مابه ازایی  عینی  و ملموس  است  که  
عقالنی، قابل  تشخیص  می شود. اّما معنا، نه  المثّنای  کلمه، که  امکاِن تحّقِق 
بی انتهای   وسعت   در  را  کلمه   که   چیزی ست   و  است،  عمل   ساحِت  در  کلمه  
خود، زنده  می کند، و به  آن  فرصت  حیات  می دهد. معنا در شعر، همان  وجود 
مستتری  ست  که  با دریدن  پوستِه  لفظ، در هیأتی  غیرقابل  فهم  و تأ ّمل برانگیز و 

سزاوار احترام  و ستایش، متبلور می شود.
والری  برای  توضیح  راز زبان  شعر، در همان  زبان، متوّقف  می شود، در حالی  
که  زبان، چه  در شعر، چه  در نثر، محملی  ست  برای  حرکت. با این  تفاوت  که  
و  دارد،  را  ویژه ی  خود  زبان، منطق   دو  این   تکاپوی  درونی   و  شیوه ی حرکت  

صرفًا با توّسل  به  هدف، نمی توان  این  دو زبان  را با یکدیگر مقایسه  کرد.
با  زبان   گونه  ی  دو  این   قیاس   و  شعر،  و  نثر  مقایسه ی  از  والری   که   نتیجه ای  
که   می ماند  همان   همیشه   »شعر  که:  است   این   می گیرد،  رفتن   راه   و  رقص  
بوده  است، و جز خودش  هیچ  چیز، جایگزین  آن  نمی شود«5  و این  نتیجه، 
درست  بر خالف  اعتقاد به  تغییر، تعالی، و فرارفتن  از وجود حاضر است؛ چرا 
با آن، جز از جنبه ی  که  اگر شعر را فی نفسه  و در خود بسته  بدانیم، ارتباط  
زیبایی شناسی  امکان پذیر نخواهد بود. با پذیرفتن  این  نظریه  که  شعر همان  
باید  ناگزیر  ندارد،  اشاره   خود  از  خارج   معنایی   هیچ   به   و  هست،  که   است  

بپذیریم  که  شعر، جز بازی  با کلمات  نیست.
به  معنای   نه  رسیدن   را  آن   زبان  می پندارد، و هدف   را ضّد  بارت، شعر  روالن  
به   را  زبان   »شعر،  می نویسد:  و  می داند  اشیاء  خصلت   در  نفوذ  بلکه   واژه ها، 
آشفتگی  می کشاند، چون  تا آن جا که  بتواند به  تجرید مفاهیم  و خودکامگی  
نشانه ها و سمبل ها می افزاید و می خواهد رابطه ی دال ّ و مدلول  را به  مرزهای  
ممکن  برساند. در شعر، از ساختار محو مفاهیم، بیش  از اندازه، بهره برداری  
می شود. هر اندازه  که شعر، برای  وصول  به  خصلت  اشیاء، بیشتر بکوشد، به  

همان  اندازه  ضّد زبان  می شود«.6 
است،  زبان   ضّد  که   زبان،  استعالی   نه   بارت،  اعتقاد  به   شعر  ترتیب،  این   به  

4 والری، 1373، ص  54.
5 همان، ص  54.

6 بارت، 1368، ص  157.
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با  رابطه   ایجاد  در  متعارف   زبان   شکست   پذیرش   یعنی   بودن   زبان   ضّد  و 
جهان، و این  نتیجه ای  ست  که  سارتر به  آن  می رسد و می نویسد: »شکست، 
زاییده ی شعر نیست؛ زاینده ی آن  است.«7  و چون  هیچ  توجیهی  برای  ملتزم  
دانستن  شعر و تعّهد ذاتی  آن  ندارد، شاعر را ملتزم  به  شکست  می کند، و گواه  
اّدعای  او شاعر سرگردانی  به  نام »آرتور رمبو«ست  که  »میلر« در کتاب  »عصر 
آدم ُکش ها«، درباره ی او نوشت: »رمبو، خودُکشته ای  زنده به گور بود«. سارتر، 
با اعتقاد به  این که  شکست، انتخاب  آزادانه ی شاعر است، می نویسد: »شاعر، 
به  شکست  کّلی  اقدامات  بشری  اطمینان  دارد، و شیوه ای  اختیار می کند تا 
خود در زندگی  شکست  بخورد، برای  این که  با شکست  فردی  خود، بر شکست  
انتخاب   را  شکست   شاعر،  سارتر،  نظر  به   می دهد«.8   گواهی   بشر  عمومی  
می کند تا پیروز شود، چرا که: »حکم  شعر، حکم  بازی یی ست  که  در آن، هر 

کس  باخت  برنده  می شود«.9 
رهنمون   جهان،  این   ورای   سعادتی   به   را  ما  »شکست،   سارتر:  زعم   به   البّته  
نمی شود؛ بلکه  شکست، خودبه خود زیر و رو می شود و تغییر ماهیت  می دهد. 
فی المثل  از خرابه های  نثر، زبانی  شاعرانه  بیرون  می جهد«.10  اگر به  فرض، 
پس   می شود،  شکست   به   منجر  کل،  در  بشری،  اقدامات   تمام   که   بپذیریم  
می تواند  معنایی   چه   شاعر،  سوی   از  خوردن   شکست   برای   شیوه ای   اّتخاذ 
جز  نتیجه ای   انسان   اقدامات   همه ی  می داند  که   شاعری   باشد؟  داشته  
شکست  ندارد، بنابراین  می داند که  او نیز به  هر حال  شکست  می خورد؛ چون  
او نیز انسان  است. پس  انتخاب  در این جا جز لفظی  میان تهی  نیست. ضمنًا 
خودبه خود  شکست   یا  و  است،  مستتر  شکست   در  پیروزی   که   بپذیریم   اگر 
تغییر ماهیت  می دهد، ناگزیر باید بپذیریم  که  همه ی آدم ها، در نهایت  پیروز 
می شوند؛ چون  همه، چه  بخواهند و چه  نخواهند، شکست  خواهند خورد. اّما 
سؤ ال  این جاست  که  ویژگی  اصلی  شاعر که  او را از مردم  دیگر متمایز می کند، 
چیست؟ آیا این  است  که  او چون  زودتر از همه  شکست  می خورد، پس  زودتر 

از همه، پیروز می شود؟!
تأ ویل  و تبیین  کامل  و صواب  آنچه  گفته  است   از عهده ی  به  نظر من، سارتر 
برنیامده  و هم چون  بارت  و والری  در تاریکی  الفاظ، گم  شده  است. نباید این  
نکته  را از یاد برد که  ظلمت  و ژرفا، مترادف  هم  نیستند؛ شبیه  هم اند. معمواًل 

7 سارتر، 1370، ص  36.
8 همان، ص  36.
9 همان، ص  36.

10 همان، ص  25.
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اعماق، تاریك  است، اّما هر ظلمتی، عمیق  نیست.
در  که   درخودبسته ای ست   زبان   همان   شعر،  سارتر،  مثل   منتقدانی   نظر  به  
شعر،  دیگر،  بیان   به   است.  شده   متوّلد  متعارف،  زبان   شکسِت  نتیجه ی 
حاصل  شالوده کنی  و درهم شکستن  ساختار منطقی  زبانی  ست  که  به  محض  
شکسته  شدن، خودبه خود تبدیل  به  شعر می شود و این  همان  چیزی ست  که  

فرمالیست ها هم  می گویند.
را  انسان   که   تدابیری ست   و  شوق ها  طرح   »ادبیات،  می نویسد:  بارت   روالن  
و  می شود«11   رهنمون   گفتار،  قلمرو  در  فقط   خویشتن،  کمال   به   وصول   در 
چون  شعر، مستقل  از ادبیات  و ضّد زبان  است، حّتی  همین  هدف  سطحی  
را هم  دنبال  نمی کند، و در شیئیت  خود محصور می ماند، و خود، غایت  خود 
می شود، و این  یعنی  این که  شعر زاده ی  شکست  انسان  در قلمرو زبان  و جهان  

است.
اّما چرا سارتر، انسان  را محکوم  به  شکست  و شاعر را ملتزم  به  شکست  می داند؟ 
او معتقد است  که  انسان، وجود لنفسه ای ست  که  در میان  اشیاء، سقوط  کرده  
و  پیرامون  خویش، فی نفسه  است   نیز مثل  اشیاء  او  این  احساس  که   و  است  
برای  دیگران  وجود دارد، آزادی  و اختیار او را از او گرفته  است، و او نیز دائمًا 
هیچ وقت   و  است   شیء  و  انسان   یعنی   فی نفسه،  و  لنفسه   میان   حرکت   در 
انسان   چگونه   اّما  فی نفسه.  هم   و  باشد  لنفسه   هم   واحد،  آِن  در  نمی تواند 
درمی یابد که  شیء است  و انسان  نیست؟ هنگامی  که  حس  می کند دیگران  

به  او نگاه  می کنند.
وقتی  کسی  به  من  نگاه  می کند، دنیای  مرا می قاپد، و به  من  ثابت  می کند که  
من، لنفسه  نیستم، بلکه فی نفسه  یعنی  شیء هستم؛ یعنی  همان  چیزی  که  
مصرف   و  می گیرد  قرار  سوءاستفاده   و  استفاده   مورد  دیگران،  کردن   نگاه   با 
می شود. شکست  انسان  ناشی  از این  است  که  او نمی تواند در یك  آن، »لنفسه  
ـ فی نفسه« یعنی »خدا« باشد و آنچه  که  او را از »خدا شدن« بازمی دارد، وجود 

»دیگری«ست. 
را  انسان   شکست   عّلت   جمله،  یك   در  »دوزخ«،  نمایش نامه ی  در  سارتر، 
بند  به   مرا  وجود  که   دیگری ست   که   دیگری ست.« چرا  »دوزخ،  بازمی گوید: 
وقت   آن   ارتباط،  از  توصیفی   چنین   با  می کند.  خود  بنده ی  مرا  و  می کشد 
برخورد دو نگاه، چه  حاصلی  خواهد داشت؟ جنگ  و ستیزی  بی رحمانه. چرا 
که  هر یك  از این  دو مِن خودخواه، قصد تمّلك  دنیای  دیگری، شیء کردن، و 

11 بارت، 1368، ص  45
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سلب ِ اختیاِر او را دارند. شاید سارتر متوّجه  این  جمله ی معروف  »هگل«  بوده  
است  که: »هر وجدانی، خواهان  مرگ  دیگری ست.« به  زعم  سارتر، هر فردی  
برای  بازپس  گرفتن  اختیار خود، دو راه  دارد که  البّته  این  دو راه  نیز منجر به  
شکست  می شوند. انسان  یا باید دیگری  را شیء کند، و یا شیء شدن  خود را 

از سوی  دیگری  بپذیرد.
»شیء  و  است   شیء  شاعر،  برای   کلمه   که   است   معتقد  سارتر  تقدیر،  هر  به  
وجودی ست  که  صاحب  شعور و وجدان  نیست. پس  گزافه، محال، ناضروری، 
یکی   زبان،  شاعر،  نظر  »در  می نویسد:  او  است«.12  زیادی   ادبی،  زبان   به   و 
از ترکیب بندی های  دنیای  خارج  است«  و چون  دنیای  خارج، همان  دنیای  
اشیاء و آدم های  دوزخی ست، پس  به  خودی  خود هیچ  معنایی  ندارد، و شعر 
هم  که  ترکیب  دیگری  از همین  دنیاست، جز شیء نیست  و باألخره  این که  نه  

غایتی  دارد، نه  معنایی.
اّما چنین  نیست  که  سارتر می گوید. کلمه  در ساحِت شعر، چیزی  ورای  اشیاء، 
یعنی  همان  معنای  ناب  و غیرقابل  فهمی ست  که  از پوستِه ی لفظ، سر برآورده  
و از دانه ی  کلمه، جوانه  زده  است. کلمه  در نظر شاعر، نه  شیء بل  اشاره  به  
معنای  عریان شده ای ست  که  حصار لفظ  را برنمی تابد. آیا کلمات  در این  شعر، 

شیء هستند یا فراتر از شیء:
»داد جاروبی  به  دستم  آن  نگار
گفت  کز دریا برانگیزان  غبار«

زبان، در معنای  کّلی  و عام  خود، از یك  سو هم چون  افسون گری ست  که  انسان  
را از هراس  ناشی  از مواجهه  با حوادث  و پدیده های  ناشناخته ی جهان، به طور 
موّقت  آزاد می کند، و از سوی  دیگر، محملی ست  برای  رفتن  و غرق  شدن  در 

لحظه ی کشف  و اّتحاد با وجود.
اگر انسان، توانایی  نام گذاری  نداشت، و اگر نمی توانست  برای  توجیه  حوادث  
مادی  و معنوی  جهان  بی انتهای  درون  و برون، توضیحی  کالمی  داشته  باشد، 

یقینًا دانش  و فرهنگ  و تمّدن  و تاریخ، مجال  نمود نمی یافتند.
آندره  بالی، شاعر و فیلسوف  روسی  می نویسد: »زبان، یکی  از قدرت مندترین  
ابزارهای آفرینش  است. هنگامی  که  ما نامی  به  روی  اشیاء می گذاریم، آن ها 
و دانش  بدون   نام گذاری اند،  نتیجه ی  را »هست« می کنیم. همه ی دانش ها 
به   که   ذات   دو  از  ترکیبی   هم   و  است،  رمز  هم   کلمه،  نیست.  شدنی   کلمه، 
طبیعی،  پدیده ای   به   ظلمت   دادِن  نسبت   می نمایند.  درك   غیرقابل   تنهایی  

12 سارتر، 1370، ص  18.
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هجوم   برابر  در  سطحی،  هرچند  را  ما  که   افسون گری ست   نوعی   درحقیقت  
با جادوی  کلمات، طبیعت  را ظاهرًا مقهور  ناشناخته، حفظ  می کند. انسان  
می کند و بر آن  مسّلط  می شود. برای  مثال ، نامیدن  و تشخیص  کالمی  دادن  
در  اّما  می شود.  محسوب   دفاع   نوعی   می ترساند،  را  ما  که   رعدی   صدای   به  
شعر، برای  ایجاد فضا و درك  ُکنِه  پدیده ها نیازمند قدرتی  درونی  برای  کشف  
و بازیافت  هستیم. اساسًا شعر، صرف نظر از تقلید صدای  تندر و نامیدن  آن، 
را  او  چشم انداز  آنی،  و  غیرعادی،  تازه،  درکی   اثر  بر  که   حادثه ای ست   راوِی 
با  است،  رفته   فرو  شاعر  وجود  اعماق   در  که   کلمه   دانه ی  است.  داده   تغییر 
تغییر شیوه  و جهت  نگاه  شاعر، متوّرم  می شود و از پوسته اش  بیرون  می آید و 

جوانه  می زند«.13 
به  اعتقاد بالی، قصد زبان  شعر، ایجاد رابطه ای  زنده  و مستقیم  با هستی ست  
پذیرش   جز  چاره ای   کنیم،  تصّور  آن   از  خارج   غایتی   بدون   را  کلمه   ما  اگر  و 

زیبایی شناسی  صرف، که  البّته  آن  هم  درخور تردید است،  نداریم.
ثابت  می کند.  را  که  جهل  خود  دانشی ست   زبان  غیرشاعرانه،  بالی،  نظر  به  
فراتر  عقالنی،  تحلیل های   و  تجزیه   از  شاعر،  نگاه   در  »کلمه   می نویسد:  او 
می رود، و به  آفرینش  کمال یافته  می پیوندد. شعر، هیأ تی  از کلمات  زنده  است  
که  تاریکِی زبان  و جهان  را با نور پیروزی، فروزان  می کند. زبان  شعر، شرطی  
برای  درك  وجود نوع  انسان  است، و این  شرط، پذیرش  بی  چون  و چرای  مرگ  
و زندگی ست  که  در شعر و موسیقی  کالم، متبلور می شود. شعر، عکس العمل  

مؤ ّثر شاعر در مقابل  طبیعت  سحرآمیزی ست  که  او را احاطه  کرده  است«.14 
والری، سارتر، و بارت، هیچ  حرفی  از تفّکر شاعرانه  نمی زنند؛ چرا که  شعر را 
جز پدیده ای  زیبا و بی هدف  نمی دانند. اّما آیا به راستی  چیزی  که  بی هدف  و 

بی معنا باشد، می تواند زیبا باشد؟
زبان  شعر، راز زبان  و جهان  را به  آن  بازمی گرداند، زیرا زباِن علمی  و منطقی، 
وسیله ی  تنها  خود  متعارف   ساختار  در  زبان   ندارد.  راززدایی   جز  وظیفه ای  
مؤ ّثری ست  که  می تواند ارتباط  انسان  با وجود مصّور، یعنی  موجودی  ظاهرًا 
شناخته شده  را برقرار کند. اّما زبان  شعر، زبانی ست  که  ارتباط  با وجود را نه  در 

قلمرو تعّقل  که  در ساحت  تفّکر و خیال  میّسر می کند.
زبان  شعر، اگرچه  در نظر اّول، حاصل  ترکیب  کلمات  در ساختاری  دیگرگونه  
است، اّما این  ترکیب، نه  برای  برانداختن  و نفی  مطلق  زبان  معمول ، بلکه  به 

13 بالی، 1372، ص  87
14 همان، ص  88.
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طور غیرمستقیم  بیان گر ناتوانی  زبان  در برقراری  ارتباط  با وجود در آن  سوی  
الفاظ، و در ساحت  معانی  است.

زبان  شعر از یك  سو بیان گر شیوه ی تفّکر و تماشای  شاعر است، و از دیگرسو 
خطابی ست  از سوی  حقیقتی  نامعلوم  که  خود را آشکارا در کلمه  پنهان  کرده  
واقعیت   فراسوی   واقعیتی   با  انسان   حقیقی   ارتباط   زبان   شعر،  زبان   است. 
زبانی  متعالی  متجّلی   باورنکردنی، فقط  در  و  تازه   واقعیت   این   موهوم  است. 
می شود. شعر، تبلور معنا در تضاد میان  دو مفهوم  عقالنی ست، و به  همین  
دلیل  است  که  زبان  شعر بر خالف  زبان  نثر که  منطق  عّلیت  بر آن  حاکم  است، 

بر اساس  منطِق پارادوکس  بنا شده  است.
شعر، بیان گر شیوه ی خاّصی  از تفّکر است، و »تفّکر، شأن  و مرتبه ای  مستقل  

دارد، و در آن  واحد، هم  شاعرانه  است  و هم  حکیمانه«.15 
به  فرموده ی حضرت  رسول )ص(: »چه  بسا شعر که  حکمت  است«. به  این  
معنا که  جوهر تفّکر، در این  دو مقوله، یعنی  شعر و حکمت، مشترك  است، 
آیینه ی تفّکر و خیال  است  که  شعر و حکمت، بر هم  منطبق   و هم چنین  در 

می شوند و معنایی  یگانه  می یابند.
شعر، با پرسش  آغاز می شود و در پرسش، وجود خود را به  سمت  غایت  غایات  
ادامه  می دهد. به  اعتقاد »هیدگر«: »تفّکر، پرسش  است؛ پرسش  از خویشتن  
خویش  و از تمامی  اعتقاداِت ارثی  و اکتسابی  که  مّدت های  مدیدی  هم راه  ما 
بافتن  و سر هم  کردن  مفاهیم   بوده اند. پرسش  کردن، به  معنی  روش  به  هم  
را  آن   خود  می باید  هرکس   که   مسیری ست   و  طریق   هم چون   بلکه   نیست؛ 
بگشاید، بی  آن که  مقصد معلومی  را از پیش، در نظر گرفته  باشد«.16  تفّکر 
شاعرانه، به  یك  تعبیر در نسبت  با تفّکری ست  که  »کی یر که گارد« آن  را تفّکر 
درون ذاتی  می نامد و معتقد است  که  فکر درون ذاتی، جدالی ست، البّته  نه  به  
معنای  هگلی  آن  بل  به  این  معنا که  فکر با تضادهایی  که  انساِن واقعی  با آن ها 
را هم چنان   میان  شقوق  مختلف   َدَوران های   و  روبه رو می شود  نزاع  است،  در 
مّد نظر قرار می دهد، به  نحوی  که  به روشنی  می توان  ضرورت  انتخاب  را دید. 
از آن  صرف نظر  نباید  هست  بودن، تضاد عظیمی ست  که  متفّکر درون ذاتی  
کند. متفّکر درون ذاتی  در آنچه  مربوط  به  هست  بودن  است، مرد جدال  است«. 
به  همین  دلیل  است  که  کی یر که گارد، تضاد هگلی  را باور ندارد و می نویسد: 
»دیالکتیك  هگل، اجازه  نمی دهد که  همه ی قضایای  متضاد با حقیقت  را در 

15 گلن،  1374، ص  30.
16 همان، صص  31 و 32.
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حقیقت  جمع  کنیم. خود تناقض  نیز از بین  رفته  است  و جزئی  از کّل حقیقت  
شده  است. هگل، سرانجام  به  جهانی  دربسته  و گرد می رسد که  در آن، هیچ  
مشکلی  یا خطری  نیست؛ جهانی  که  در آن  امکان  آفرینش  و وظیفه ای  در کار 
نیست، و فقط  دانستن  در کار است  و بس«.17  یکی  از راه های  واضح تر نمودن  
از  نیست   تفّکر  را  آنچه   ما  که   این  است   تفّکر شاعرانه  چیست؟  که   معّما  این  
تفّکر شاعرانه  تمیز دهیم  و تفّکر شاعرانه  را در وجه  سلبی  و تنزیهی  آن  مطرح  
کنیم. آنچه  را کی یر که گارد و هیدگر، تفّکر درون ذاتی  و شاعرانه  و حکیمانه  
می نامند، »از سنخ  تصّورات  و تصدیقات  نیست، حصول  اشیاء و امور در ذهن  
ترتیب   طوری   را  کبری   و  صغری   آن   در  که   نیست   برهان   و  استدالل   نیست، 
دهیم  که  به  یك  نتیجه ی ضروری  منتهی  شود، و باألخره  این که  تفّکر، یك  امر 

مفهومی  با ترتیب  یك  هیأِت تأ لیفی  از مفاهیم  نیست«.18  
»موالنا محّمد بلخی« در »فیه ما فیه«  می گوید: »پرسیدند معنی  این  بیت  را:

ای  برادر تو همه  اندیشه ای 
مابقی  خود استخوان  و ریشه ای 

اندیشه ی  آن   به   اشارت   اندیشه،  این   که   کن   نظر  معنی   این   به   تو  که   فرمود 
مخصوص  است  و آن  را به  اندیشه  عبارت  کردیم  جهت  توّسع، اّما فی الحقیقه  
فهم   مردم   که   نیست   اندیشه   جنس   این   هست،  اگر  و  نیست،  اندیشه   آن  

کرده اند«.19 
تفّکر شاعرانه، مرز خیال  و واقعیت  را از میان  برمی دارد، و هر پرسش  مطرح شده  
برای  او هم چون  فانوسی  در ظلمات  است؛ فانوسی  که  او را پرسشی  دیگر، و 
فانوسی  دیگر، رهنمون  می شود. و این، همان  شوِر وجودی ست  که  با تفّکر، 
عجین  است. به  قول  کی یر که گارد: »تمام  پرسش های  مربوط  به  وجود، با شور 
و شوق  است، زیرا وجود داشتن، اگر درست  به  آن  پی  ببریم، شورانگیز است. 
تفّکر درباره ی پرسش ها با کنار نهادن  شور و شوق، اصاًل فکر نکردن  درباره ی 
آن  است«.20  تفّکر شاعر، جز با اشتیاق  به  حضور و انکشافی  که  با درد و رنج  
فزاینده  و خردکننده ای  عجین  است،  متبلور نمی شود؛ چرا که  موضوع  تفّکر، 
مثال،  برای   دارد.  بی واسطه   نسبتی   با هستی  شاعر  و  نیست   انتزاعی   امری  
دانشمندی  که  صرفًا با ابزار عقل، به  سراغ  پدیده های  هستی  می رود، موضوع  
مشّخص  و معینی  را برمی گزیند و تفّکر خود را بر موجودی  انتزاعی  متمرکز 

17 وال، 1345، ص  82.
18 گلن، 1374، ص  30.

19 بلخی، 1371، ص  76.
20 گلن، 1374، ص  32.
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می کند؛ تا جایی  که  ده ها کتاب  درباره ی مگس  و مورچه  و زنبور و گل  و گیاه  
تأ لیف  می کند. موجود مورد مطالعه ی دانشمند تك ساحتی، برای  او نه  امتداد 
و پرتوی  از وجود به  معنای  مطلق  آن ، بلکه  موجودی  مستقل  و مجّرد است. اّما 
با حضور  ناشناخته ای ست  که   و  و مرموز  تفّکر شاعرانه، وجود مبهم   موضوع  
از من،  تا جایی  که  شاعر،  و در همه  چیز جریان  می یابد؛  آغاز می شود  شعر 
لحظه ی  و  می شود  همه  چیز  خود،  بودن   هیچ   از  آگاهی   با  و  می شود،  تهی  

توحید را درمی یابد.
می شود،  جلوه گر  حیرت انگیز  و  عریان   رمزی   و  راز  هیأ ِت  به   شعر،  در  آنچه  
وجودی ست  که  در تکاپوی  تفّکر، مبّدل  به  پرسشی  می شود که  هزاران  پاسخ  
دارد، اّما هر پاسخی، خود مقّدمه ی  پرسش  دیگری ست؛ پرسشی  وسیع تر و 

عمیق تر.
شاعر با طرح  پرسش  وجود، ضرورتًا با آنچه  مقابل  آن  است  روبه رو می شود؛ 
نتیجه ی  شاعر،  دردناك   انتظار  و  وحشت،  اضطراب،  عدم.  و  مرگ   با  یعنی  
سرگردان  ماندن  او میان  دو مفهوم  غیرقابل  انکار، یعنی  وجود و عدم  و یا حیات  
و مرگ  است. شاعر وجود را با نگاه  کردن  و تماشای  موجود زوال پذیر و پژمرنده، 
در خطر حلول  تدریجی  عدم  می بیند. گل  در نگاه  او تجّلی  وجودی ست  که  

میِل بازگشت  به  آنچه  را که  بوده  است  دارد؛ یعنی  عدم.
قرار  انکارناپذیر  و  متضاد  واقعیت   دو  میان   برزخ   در  شاعر  ترتیب،  این   به  
او  برای   دیگری   راه   رنج آلود،  و  فرارونده   تفّکری   به   دادن   تن   جز  و  می گیرد، 
نمی ماند. شاعر، وجود را بی  هیچ  برهان  و دلیلی  درمی یابد، اّما درك  وجود، او 

را به  سمت  نیستی  سوق  می دهد.
تفّکر شاعرانه، تفّکری جوششی ست  و جز در روند تحّقق  خویش، آموخته  و 
طبیعی ست   و  تحصیلی،  نه   تفویضی ست   شاعرانه،  تفّکر  نمی شود.  شناخته  
سوی   از  و  محیط،  واسطه ی  به   بل   محیط،  سوی   از  نه   تفویض،  این   که  

نامعلومی ست  که  در وهم  و فهم  نمی گنجد.
شاعر در مواجهه  با محیط  ظاهرًا درونی  و بیرونی  با این  پرسش  مواجه  می شود 
که:  »آیا واقعیت، خیال  است، یا خیال، واقعی ست؟ و یا هیچ کدام؟« به  بیان  
دیگر، »اگر جهان  واقعی، اعتبار دارد و غیرقابل  انکار است، چرا جهان  خیال، 
انکار کرد و هیچ کس   را نمی توان   به  هر حال، وجود آن   نباشد؟ چون   معتبر 
نیست  که  جهان  خیال  را تجربه  نکرده  باشد؛ همان  جهان  به ظاهر موهومی  

که  شدیدترین  و واضح ترین  شکل  آن  در خواب  نمود می یابد«.
شعر صرفًا حاصل  تفّکر نیست، بلکه حاصل  حّساسیت  ذاتی  شاعر در مقابل  
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در  چه   و  خواب   در  چه   گوناگون،  شیوه های   به   که   چیزهایی ست   آن   همه ی 
که   متناقض نماست   دریافت های   همین   و  می کند،  حس   و  می بیند  بیداری  
تفّکر او را به  تکاپو و جنبش  وامی دارد و آن  را در جست وجوی  دردناك  غایتی  
از  رهایی   برای   تفّکر،  که   جایی   تا  می کند؛  تنش   دچار  ناشناخته   و  نامعلوم  
بحران  عدم  شناخت، یکسان  بودن  ارزِش وجودی  خیال  و واقعیت  را می پذیرد، 
چنین   نمود  شعر،  می شود.  متبلور  خیالی،  واقعیتی   یا  واقعی،  خیالی   در  و 

تفّکری ست. 
آنچه  برای  شاعر، مهم  است، درك  یا کشف  خیالی  بودن  یا واقعی  بودن  خود و 
محیط  نیست، بل  برگذشتن  از وجود و عدم، و ادامه  یافتن  در جوهره ی حیات  
است؛ جوهره ای  فارغ  از مکان  و زمان، و همیشه  جاری  و ساری. این جاست  
که  شاعر، با آگاهی  از حضور بالمنازع  مرگ، چاره ای  ندارد جز آن که  واقعیت  
انکار  دیده ی  به  نه این که  ـ  را  من   جهان   و  من،  واقعیت   یعنی   ماّدی،  دنیای  
بتواند در ساحت  من  متعالی، جهان  متعالی   تا  نادیده  بگیرد،  ـ  بلکه   بنگرد، 
را به  تماشا برود. آنچه  برای  شاعر، در ابتدای  حرکت  درون ذاتی  تفّکر، امری  
ناممکن  و محال  می نماید، همین  نادیده  انگاشتن  واقعیت  ملموس، و انکشاف  

واقعیت  خیالی  و متعالی ست.
وقتی  شاعری  مثل  »فروغ«  می گوید:

»من  خواب  آن  ستاره ی قرمز را
وقتی  خواب  نبودم  دیدم«،

به  این  نکته  اشاره  می کند که  خواب  و بیداری  ارزش  و اعتباری  یکسان  دارند و 
آنچه  مهم  است  چگونگی  مواجهه ی شاعر با این  تضاد ناگزیر است.

جنگ  اضداد، نبرد بی امان  هستی  و نیستی  در تمامیت  شاعری ست  که  سعی  
دارد از دوگانگی فراتر برود و از تکاپوی  عبث  خویش  به  خاطر حل  شدن  در 

وحدتی  پایدار چشم  بپوشد.
با این که  شاعر می داند فقط  آخرین  و قطعی ترین  مرگ، کامل کننده ی حیات  
اوست ، اّما مرگ  خود را با انتحار، تسریع  نمی کند، بل  حیات  خود را تا جایی  
که  برایش  مقّدر شده  است  ادامه  می دهد، و از فراز و نشیب  بیابان  عشق  نیز 
نمی ترسد. شاعر، همه  ی آنچه  را که  متعّلق  به  من  مجهول  و متعالی  اوست، به  
سوی  مقصدی  نامعلوم  هدایت  می کند، و وجود خویش  را از همه ی سختی ها 

و بالها گذر می دهد. 
فروغ  می گوید:

»من  این  جزیره ی  سرگردان  را
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از انفجار کوه 
و انقالب  اقیانوس  گذر دادم .

و تّکه تّکه  شدن 
راز آن  وجود مّتحدی  بود

که  از حقیرترین  ذّره هایش 
آفتاب  به  دنیا آمد«.

شاعر، کدام  جزیره ی سرگردان  را از انفجار کوه  و انقالب  اقیانوس، گذر داده  
است؟ آیا این  جزیره ی سرگردان  و تنها که  راه  به  جایی  ندارد، همانا تمامیت  
هستی  خود او نیست؟ و آیا به راستی، جزیره  و اقیانوس  و کوه، همان  شیء 

هستند نه  چیزی  باالتر از آن؟
تا راز آن   با آگاهی  عمیق  از مرگ، متواضعانه  دنبال  می کند  شاعر، حیات  را 
وجود مّتحد را دریابد. تفّکر و شعر، توأمان  و در زبانی  ساده  و صمیمی  جریان  
خود  در  را  هستی   دیوانه کننده ی  پیچیدگی   که   سادگی ست   همین   و  دارند 

پنهان  کرده  است.
اغلب  مردم، شاعر را انسانی  خیال پرداز یا خیاالتی  می دانند؛ یعنی  کسی  که  
همیشه  در رؤ یا، و یا به  قول  توده ی مردم، در هپروت  سیر می کند، و از واقعیت  
گسسته  است. اّما به  هر حال، شاعر با محیط  و در محیط  است  که  زندگی  را 

درمی یابد و از حضور مرگ، عمیقًا آگاه  می شود.
محیط  برای  شاعر، چه  معنایی  دارد و او چگونه  با محیط، رابطه  ایجاد می کند؟ 
محیط  برای  شاعر، هم  اوست  و هم  آنچه  که  او می بیند. و آنچه  او می بیند، هم  
بیرون  از او و هم  در اوست. پس  محیط، اشاره  به  فضایی  سرشار از حیات  است  
که  در ارتباط  مستقیم  با شاعر است؛ یعنی  با انسانی  که  معّمایی  شگفت  و در 

عین  حال  ناچیز از حقیقت  مطلق  است.
در  یا  ماست   وجود  از  خارج   می بینیم،  خواب   هنگام   و  رؤ یا  در  ما  را  آنچه   آیا 
ماست؟ برای  مثال، وقتی  که  من  در رؤ یا خیابانی  می بینم  که  انتهایی  ندارد، 
آیا خیابان  و درختانی  که  در دو سوی  آن  به  سمت  افق  کشیده  شده  است ، من  
هستم؟ یعنی  این  خیابان، جان  گرفته  و موجودیت  یافته  در همان  وجودی ست  
که  اکنون  خوابیده  است؟ یا نه، خارج  از اوست؟ به  بیان  دیگر، کدام یك  رؤیای  

دیگری  هستند؟ مِن بیداری، یا مِن خواب؟
در مورد واقعیِت دنیای  بیداری  هم  همین  پرسش  را می توان  مطرح  کرد. در هر 
حال،  ما با پرسشی  بی پاسخ  مواجهیم. چرا؟ چون  زمان  وقوع  رؤیا در حال، و 
در اکنون  است؛ به  این  معنا که  معیارهای  تشخیص  رؤیا از واقعیت، در همان  
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لحظه  ی رؤ یا دیدن، مضمحل  می شود.
همه  چیز در همان  لحظه، واقعی، و حّتی  قابل  لمس  است. پس  چگونه  است  
که  انسان  آنچه  را در خیال  می بیند غیرواقعی، و آنچه  را در بیداری  می بیند 

واقعی  می پندارد؟ شاعر چینی  »تزو« می گوید:
»دیشب  در رؤ یا

خود را به  هیأ ت  پروانه ای  دیدم 
و اکنون  نمی دانم  که  من 
انسانی  هستم  که  دوش 
خود را پروانه  دیده  است 

یا پروانه ای  هستم  که  هم اکنون 
و در رؤیای  دیگری

خود را انسان  می بیند...«
آن   تحویل   و  تأ ویل   جست وجوی   در  و  می کند،  نفوذ  پرسش،  این   در  شاعر، 
چیزی  برمی آید که  در روند ارتباط، دیده  و حس  کرده  است. بنابراین،  آنچه  
در  است. شاعر،  بودن   بل چگونه   نیست،  بودن   است، کجا  مهم   برای  شاعر 
ناهمگون  خویش   را در هر دو ساحت   آن، می زَید، چرا که  وجود  و در  حال، 
محفوف  به  عدم  می بیند، و تنها چیزی  که  برای  او باقی  می ماند، لحظه  است  

و بس؛ اّما نه  لحظه ای  در خود بسته ، که  باز و نامحدود. 
فروغ  می گوید:

»ما حقیقت  را در باغچه  پیدا کردیم 
و بقا را

در یك  لحظه ی نامحدود...«
شاعر، بعد از جست وجوهای  طوالنی  برای  کشف  حقیقت، به  خودی  می رسد 
َنفِس  است،  ارزش مند  شاعر  برای   آنچه   فهم ناشدنی ست.  و  مقّدس   که  
متجّلی   آن جا  در  حقیقت   که   جایی   نه   است،  حقیقت   پرسش   و  جست وجو 

می شود؛ چرا که  حقیقت، در همه جا هست، حّتی  در باغچه. 
از »شیخ  ابوسعید ابی الخیر« پرسیدند: »حقیقت  را کجا بیابم؟« و شیخ  گفت: 

»کجاش  ُجستی  که  نیافتی؟«.
و  خودپرستی   از  عاری   و  صمیمانه   ارتباطی   محیط،  با  شاعر  ارتباط  
خودبینی ست؛ چرا که  او خود را از هیچ کس  و هیچ چیز، برتر یا فروتر نمی داند، 
و دریافته  است  که  وجود، در حیات  ماّدی، تّکه  و پاره  است  و وظیفه  ی او نیز 
این  است  که  از این  گسستگی  فرابرود، و از آن  زلِف پریشان، کسب  جمعیت  
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کند.
شاعر، با آگاهی  از ناپایداری  حیات  ماّدی، در همه  ی چیزهایی  که  او را احاطه  
کرده  است، تحلیل  می رود. نه  به  این  معنا که  هم چون  اشیاء پیراموِن خویش  
به  روی  هستی، در  را  ناشناخته ی خود  این  معنا که  وجود  به   بلکه  می شود، 
تمام  ُصور خود می گشاید. و از میان  هر آنچه  که  از درون  و بیرون، او را احاطه  
کرده  است،  با توّسل  به  تفّکر شورانگیز خویش  عبور می کند. او در این  نبرد 
ناگزیر، راهی  جز این  ندارد که  این  جزیره ی سرگردان  را از انفجار کوه  و انقالب  

اقیانوس  گذر دهد.
که   انزجار،  و  تنّفر  در  نه   می کنند،  تصّور  عّده ای   آنچه   علی رغم   شاعر،  نبرد 
خویش،  اوج   در  شاعر،  صمیمیت   دارد.  ریشه   اجتناب ناپذیر  صمیمیتی   در 

معطوف  به  رابطه ای  عمیق تر و وسیع تر با هستی  می شود.
شاعر، از حیات  می گسلد، تا بار دیگر، و با نگاهی  دیگر، به  سوی  آن  بازگردد، 
با  دوباره ی شاعر  ارتباط   است   این گونه   و  بگوید.  دوباره   آفتاب، سالمی   به   و 

همه ی اشیائی  که  به  نظر سارتر، در خود بسته، گزافه، بیهوده، و زیادی اند.
به  قول  نیچه: »چگونه  می توانم  انسان  بودن  را تاب  بیاورم، اگر انسان، هم زمان  

شاعر، و خواننده ی  معّماها، و تطهیرکننده ی سرنوشت  نباشد؟« 

●منابع:
چاپ   بزرگمهر؛  غیاثی؛  محّمدتقی   ترجمه ی  تفسیری؛  نقد  روالن؛  بارت،  ـ 

اّول؛ 1368؛ تهران.
ـ بالی، آندره؛ جادوی  کلمات؛ ترجمه ی پریسا بختیاری پور؛ مجّله ی  فرهنگ  

فارس؛ شماره ی  سوم؛ سال  اّول؛ پاییز 1372؛ شیراز.
دکتر  کوشش   به   فیه؛  ما  فیه  گزیده ی  محّمد؛  جالل الّدین   موالنا  بلخی،  ـ 
حسین  الهی قمشه ای؛ آموزش  انقالب  اسالمی؛ چاپ  سوم؛ 1371؛ تهران.

مصطفی   و  نجفی   ابوالحسن   ترجمه ی   چیست؟؛  ادبیات   پل؛  ژان   سارتر،  ـ 
رحیمی؛ زمان؛ چاپ  هفتم؛ بهار 1370؛ تهران.

ـ گلن،  گری؛ تمهیدی  بر تفّکر پس فردا؛ ترجمه ی محّمدرضا جوزی؛ مجّله ی  
مشرق؛ دوره ی  اّول؛ شماره ی  پنجم؛ 1374؛ تهران.

اّول؛  چاپ   روز؛  فکر  منّجم؛  رؤ یا  ترجمه ی  انسان؛  آنك   فردریك؛  نیچه،  ـ 
1374؛ تهران.

ـ وال، ژان؛ اندیشه ی هستی؛ ترجمه ی  باقر پرهام؛ طهوری؛ 1345؛ تهران.
ـ والری، پل؛ شعر و اندیشه ی  انتزاعی؛ ترجمه ی پریسا بختیاری پور؛ مجّله ی  

شعر؛ سال  دوم؛ شماره ی دهم؛ 1373؛ تهران. 
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به عبارت  یا  و نظم،  نثر1   یا عدم تمایز میان  تمایز  بحث در مورد 
دیگر، تمایز میان زبان شعر و نثر، شاید به قدمت بحث درباره ی 
وردزورث  چون  نظریه پردازی  هرچند  باشد.  نثر  و  نظم  ماهیت 
معتقد است که هیچ تفاوتی میان نثر و سروده های موزون وجود 
ندارد،2  اّما بزرگان دیگر از طرق گوناگون توانسته اند این اختالف 
بالغت،  فّن  معّلم  و  موّرخ  دیونیزوس،  مثال،  برای  کنند.  ثابت  را 
این اختالف را مربوط به تألیف کلمات و تلفیق الفاظ می داند که 
از  ناشی  را  اختالف  این  نیچه  می شود.3   نثر  و  نظم  تمایز  باعث 
استعاری بودن زبان شعر می داند و زبان شعر را برتر از زبان علمی 
و طبیعی قلمداد می کند.4  بیان تعاریفی از شعر و زبان شعر مثل 
یا »زبان شاعرانه هجوم  و  ناباکوف  از  عبارت »ادبیات جادوست« 
یاکوبسن،  از سوی  روزه است«5   زبان هر  به  آگاه  و  سازمان یافته 
می تواند تأییدی بر این مطلب باشد که به هر حال، زبان شعر با 
زبان روزمّره تفاوت دارد. اگر مانند کروچه معتقد به ذهنی بودن 
زیبایی و هنر باشیم و مانند او بپذیریم که شهود زیبایی عین بیان 
است،6  ناگزیر باید بپذیریم که ابالغ شهود با بیان ادراک علمی 
این رو در  از  و  ابالغ شهود است  متفاوت است. شعر در حقیقت 
چهارچوب قواعد زبانی نمی گنجد. دکتر شفیعی کدکنی شالوده 
می داند.  زبان  منطقی  هنجار  شکستن  را  شعر  هنری  جوهر  و 

1 منظور از نثر در این جا، نثر ساده و روان است که به زبان معیار نوشته شده 
باشد.

2 علوی مقّدم، 1377، ص 71.
3 زّرین کوب، 1354، ص 305.

4 علی پور، 1378، ص 31.
5 احمدی، 1375، ص 68.

6 کروچه، 1344، ص 11.

متایز زبان شعر و نرث
بر اساس نشانه شناسی

دکرت زهرا پارساپور *
zparsapoor@yahoo.com

ادبیات  پژوهشکده ی  ادبی  تحقیقات  بخش  مسؤول  و  علمی  هیأت  عضو   *
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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دکتر حق شناس معتقد است که زبان، نظام 
نظام  ادبیات  و  ابالغی  نشانه شناسی 

به  است.  القایی  نشانه شناسی 
عبارت دیگر در زبان، اّطالع رسانی 
از طریق داللت لفظ بر معنا صورت 

اّما  می شود،  ابالغ  پیام  و  می گیرد 
از طریق  اّطالع رسانی  این  ادبیات  در 
می گیرد  صورت  القاء  و  فضا  ایجاد 
را  پیام  شنونده  یا  خواننده  خود  و 
تنها  رو  این  از  می کند.  بازآفرینی 

دریافت کننده ی مستقیم یک پیام خاص 
سهیم  پیام  ایجاد  در  خود  بلکه  نیست، 

است. 
تا کنون در مورد علل تمایز  آنچه  به  اگر 
شعر و نثر بیان شد دّقت کنیم، می بینیم 
کاربرد  به  نوعی  به  اختالفات  که همه ی 
می شود.  منتهی  نشانه  یا  کلمه  لفظ، 
نقش کلمه و چگونگی کاربرد آن در زبان، 
تعیین کننده ترین عنصر در تشخیص نوع 
زبان محسوب می شود. در این جا به هیچ 
بر  را  لفظ  نقش  برتری  نداریم  قصد  وجه 

معنا تأیید یا تکذیب کنیم، بلکه معتقدیم که 
نیز نقش اساسی دارد. نقش  ایجاد و بیان معنا  کلمه در 

کلمه در شعر تا آن جاست که گاه تعریف شعر بر پایه ی آن 
شکل می گیرد. چنان که ویکتور شکلوفسکی معتقد است که 

شعر  که  می گوید  فراست  رابرت  و  است7   کلمات  رستاخیز  شعر 
نوعی اجرا به وسیله ی کلمات8  است و ژان پل سارتر تمایز میان شعر و نثر 

را ناشی از تمایز کاربرد واژگان می داند. او می گوید: »شعر، واژگان را همچنان 
نثر به کار نمی گیرد. حّتی باید گفت که آن ها را اساسًا به کار نمی گیرد. یعنی 

7 شفیعی کدکنی، 1370، ص 5.
8 علی پور، 1378، ص 38.
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از آن ها استفاده نمی کند، بلکه به آن ها استفاده می رساند...«9  از این رو در 
روزمّره  زبان  و  شعر  زبان  در  را  نشانه  کاربرد  تا  می کوشیم  بحث  این  ادامه ی 

بررسی نماییم. 
خودش  از  غیر  دیگری  چیز  نماینده ی  که  چیزی  هر  از  است  عبارت  نشانه 
باشد و این تعریف شامل نشانه های طبیعی و قراردادی می شود. نشانه های 
زبانی، نوعی نشانه ی قراردادی هستند و هر نشانه ی زبانی، معنا را به صورت 
آوایی نشان می دهد. به صورت آوایی هر نشانه، دال، و به معنا و مفهومی که 
میان  ارتباط  متبادر می شود، مدلول می گویند.  به ذهن  آوایی  آن صورت  از 
است.  دل بخواهی  و  قراردادی  بلکه  نیست،  ذاتی  و  طبیعی  مدلول،  و  دال 
یک  بر  که  مختلف  زبان های  در  گوناگون  واژه های  وجود  به  توّجه  با  سوسور 
مفهوم یکسان داللت می کنند، دل بخواهی بودن آن را اثبات می کند.10  در 
نثر و گفتار روزمّره، این نشانه ها دقیقًا به معنای خاّصی که در قرارداد آن زبان 
در نظر گرفته شده به کار می روند. یعنی ارتباط میان دال و مدلول رابطه ای 
نیست. دکتر حق شناس  این گونه  در شعر  اّما  قراردادی است،  و  ثابت  کاماًل 
آن  بودن  موّجه  عّلت  و  است  موّجه  و  انگیخته  شعر  در  ارتباط  این  معتقدند 
تناسب است نه قرارداد. برای مثال، زمانی که نشانه ی »شیر« در نثر و کالم 
تمام  با  یعنی حیوانی درنده  بر مدلولی خاّص و مشّخص  روزمّره می نشیند، 
معیار  پایه ی  بر  مدلول،  بر  دال  داللت  این  و  می کند  داللت  آن  ویژگی های 
خاّصی صورت نگرفته است و ممکن بود لفظ دیگری را به جای »شیر« وضع 
کنند. هرچند بعضی از زبان شناسان سعی نموده اند میان دال )چه صورت 
این موارد  اّما مسّلمًا  ایجاد کنند،  ارتباط  آوایی( و مدلول  نوشتاری آن و چه 
بسیار محدودتر از آن است که بتواند دایره ی گسترده ی زبانی را شامل شود. 
اّما در داللت ادبی این گونه نیست؛ یعنی اگر لفظ »شیر« را در یک اثر ادبی 
به معنی »مرد شجاع« به کار بریم، ارتباط میان مرد شجاع و شیر قراردادی 
نیست، بلکه نوعی تناسب است که ادیب این ارتباط موجود را کشف و شهود 
می نماید. و شاعر به این وسیله، خود را از قید اسارت قرارداد که حاکم بر زبان 
روزمّره است رها می سازد و می تواند ذهن، فکر و احساس خود را در جهان 
تازه و گسترده ی معنا جوالن دهد. روالن بارت می گوید: »شعر، رهایی انسان 

از اقتدار زبان است«. 
فارسی  حروف  با  را  آن  معنای  و  التین  حروف  با  را  »شیر«  آوایی  صورت  اگر 

9 احمدی، 1375، ص 75.
10 علوی مقّدم، 1377، ص 176



163

ادبی  کاربرد  و  روزمّره  کاربرد  در  مدلول  و  دال  میان  ارتباط  دهیم،  نمایش 
»شیر« را می توان چنین مجّسم ساخت: 

همان طور که گفتیم، نشانه باید بر چیزی غیر از خودش داللت کند؛ یعنی 
قرار است دروغ بگوید. اّما آیا در یک اثر ادبی و در یک نثر ساده، این دروغ 
یکسان است و ما را به یک مدلول هدایت می کند؟ چنان که مالحظه کردیم، 
این گونه نیست. اکنون به بررسی رابطه ی میان دال و مدلول در یک نشانه ی 

ادبی می پردازیم و تفاوت و تمایز آن را با یک نشانه ی علمی جویا می شویم. 
همان طور که می دانیم، هر واژه یا هر نشانه ی زبانی، کوچک ترین صورت آزاد 
زبان است که به طور مجّرد دارای مؤّلفه های متعّدد معنایی و عاطفی مشّخص 
مؤّلفه های  همه ی  نشانه،  آوایی  صورت  دیگر،  عبارت  به  است.  زبان  آن  در 
که  زمانی  مثال،  برای  می کند.  حاضر  ذهن  در  را  واژه  آن  عاطفی  و  معنایی 
نشانه ی »الله« را در نظر می گیریم، از صورت آوایی آن شکل، لطافت، رنگ و 
تعداد گلبرگ های این گل به ذهن متبادر می شود و از سوی دیگر با توّجه به 
فرهنگ و سوابق ادبی، هنری، اسطوره ای و عاطفی، یک فارسی زبان می تواند 
رمز شهادت،  را  آن  مثاًل  باشد.  داشته  آن  به  نسبت  تفّکر خاّصی  و  احساس 
و  نام چراغی است( خوش رنگی  که  آن  مترادف  به کلمه ی  توّجه  )با  روشنی 
غیره قلمداد کند. مسّلمًا یک فرد خارجی که از طریق فرهنگ معمولی لغات 
با زبان فارسی آشنا می شود، نمی تواند بر این حوزه اشراف پیدا کند. به نظر 
و  است  واژه  یک  معنایی  مؤّلفه های  با  بیشتر  زبان آموز  یک  آشنایی  می رسد 
کم تر با مؤّلفه های عاطفی و ارزشی که ریشه در فرهنگ و ادب آن کشور دارد، 
آشنا می شود. از این رو در ترجمه ی متون، حّتی متون غیر ادبی، بسیاری از 
پالمر معتقد است که ما هیچ گاه  انتقال نیست. ر.  مفاهیم و اّطالعات قابل 
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توّجه  با  کنیم.11   درک  کامل  طور  به  را  دیگر  زبان های  »جهان«  نمی توانیم 
به آنچه که گفته شد، حوزه ی وسیع معنایی و عاطفی یک کلمه کم تر به ما 
این اجازه را می دهد که هم معنایی و ترادف واژگانی داشته باشیم. هرچند در 
جانشین سازی واژگان )substitution( به جای یکدیگر یا استعمال مترادفات 
چنین اّدعایی می نماییم، اّما با کمی دّقت می توان مؤّلفه های تمایز را در این 
دو واژه یافت. برای مثال، در فرهنگ معین برای واژه ی »بلند« این کلمات به 
عنوان هم معنی آورده شده است: »دراز، کشیده، برافراشته، مرتفع، عالی«. 
یک مترجم ناآشنا با فرهنگ ما ممکن است به راحتی هر یک از این واژگان را 
به جای یکدیگر به کار برد، اّما برای یک فارسی زبان که بر حوزه ی عاطفی و 
معنایی هر یک از این کلمات اشراف دارد، واضح است که مثاًل برای واژه ی قّد 
و قامت تنها می توان از سه واژه ی اّول یعنی دراز، کشیده و برافراشته استفاده 
کرد و با توّجه به مؤّلفه های عاطفی هر یک از این سه واژه، متوّجه می شود که 
میان قدبلند و دراز و برافراشته چقدر تمایز وجود دارد و نمی توان در یک متن 
خاص از هر سه واژه استفاده کرد. آنچه در کتب معنی شناسی تحت عنوان 
هم معنایی آورده شده است، بسیار به ندرت اّتفاق می افتد و شاید هیچ گاه در 
زبانی روی ندهد مگر این که تسامحی در کاربرد کلمات وجود داشته باشد. از 
سوی دیگر، آنچه تحت عنوان تضاّد معنایی واژگان مطرح است نیز به هیچ 
یا  اشتراک  بلکه  نیست،  واژه  دو  معنایی  حوزه ی  کامل  تمایز  عنوان  به  وجه 
اشتراکات حوزه ی معنایی آن ها گاه دستاویز زیبایی برای هنرمندان و ادیبان 

می شود که در این جا مجال پرداختن به آن نیست. 
با توّجه به آنچه گفته شد، کاربرد نشانه در زبان روزمّره به معنی »مورد نظر قرار 
دادن تمامی حوزه ی معنایی و عاطفی آن« است بدون این که هیچ گزینشی 
در مؤّلفه های آن داشته باشیم. این امر به نظر بسیار قابل تأّمل است. وقتی ما 
واژه ی »الله« را در زبان معیار به کار می بریم، حّق گزینش مؤّلفه های معنایی 
یا  اضافه  آن  به  مؤّلفه هایی  ذهن مان  در  نمی توانیم  نداریم.  را  آن  عاطفی  و 
کم کنیم و یا مؤّلفه هایی از آن را برجسته تر سازیم و انتظار داشته باشیم که 

خواننده خود به خود به این افزایش و کاهش پی ببرد. 
شکل  به  باید  باشیم،  داشته  واژه  معنایی  حوزه ی  در  دخالتی  بخواهیم  اگر 
آشکار باشد، مثاًل از طریق استفاده از ترکیبات وصفی یا اضافی؛ مثل الله ی 
دو  می توان  گاه  حّتی  غیره.  و  آبی  اسب  خاموش،  شمع  کوتاه،  دیوار  پرپر، 
را که دارای بعضی مؤّلفه های متضاد هستند، در کنار هم قرار داد؛  واژه ای 

11 پالمر، 1364، ص 101.
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مثل دوست نامهربان، شب روشن و غیره. در بعضی از زبان ها به جای کاربرد 
این ترکیبات، واژه ی تازه ای جایگزین می گردد که البّته عّلت آن کاربرد زیاد 
این واژه در میان اهل زبان و رعایت اصل مصرف کم تر انرژی در زبان است. در 
نتیجه، اهل زبان لغات متعّددی را برای موجود، پدیده یا مفهومی که با آن سر 
و کار دارند وضع می کنند. مثل وضع سه واژه برای برف در میان اسکیموها و 
وضع بیش از صد واژه برای شتر در میان عرب ها که به همین منظور صورت 
گرفته است. در حالی که مثاًل در زبان فارسی، ما اشکال مختلف برف و شتر 

را با ترکیبات اضافی و وصفی بیان می کنیم.12  
خالصه ی آنچه که گفته شد، این است که در زبان کاربردی روزمّره، نشانه ها 
با  که  معنایی هستند  و  مؤّلفه های عاطفی  از  بسته های دربسته ای  در حکم 
نداریم  را  آن  و تصّرف در مؤّلفه های  به طور مجّزا، حّق دخالت  آن ها  کاربرد 
و مخاطب نیز همان حوزه ی معنایی را که در ذهن گوینده و نویسنده بوده 
دریافت می کند، بدون این که خودش حّق دخالت و گزینشی داشته باشد. هر 

گونه انتخاب و گسترش و کاهش این حوزه ی معنایی باید آشکار بیان شود. 
از نحوه ی  روزمّره،  زبان کاربردی  و  ادب  زبان  تمایز عمده میان  به نظر من، 
کاربرد نشانه ها ناشی می شود. به این معنا که نشانه ها گاه به نوعی برانگیخته 
می شوند و شاعر گاه بی  آن که خود را مقّید به آشکار ساختن دخالت خود در 
حوزه ی معنایی و عاطفی واژگان سازد، این بسته های دربسته را باز می کند و 
از میان مؤّلفه های معنایی و عاطفی، برخی را گزینش می کند و برخی را اصاًل 
در نظر نمی گیرد و گویی از حوزه ی معنایی خارج می سازد. به عبارت دیگر، 
هرچند در ظاهر کالم ادبی، دال همانند کالم روزمّره آورده شده، اّما مدلول آن 
متفاوت است. هم گوینده و هم خواننده یا شنونده جامعّیت حوزه ی معنایی 
هر کلمه را که در متن علمی با آن روبه روست در نظر ندارد. در حقیقت، هر 
نشانه دو بار دروغ می گوید! به قول روبرت فراست، شاعر چیزی را می گوید 
و چیز دیگری را اراده می کند.13  نکته ی قابل تأّمل این است که این گزینش 
صورت  آفرینش گر  و  نویسنده  ذهن  در  تنها  بلکه  نمی شود،  آشکار  زبان  در 

12 در این جــا نمی توانــم از بیــان اعتراضــی کــه اریــش فــروم در کتــاب »زبــان از یــاد 
ــه  ــتر ب ــروز بیش ــر ام ــه بش ــد ک ــم. او می گوی ــر کن ــرف  نظ ــروز دارد، ص ــر ام ــه بش ــه«، ب رفت
واقعّیــات مــاّدی اشــیائی کــه تحــت کنتــرل او هســتند توّجــه می کنــد تــا بــه رؤیاهــا و افــکار 
و احساســات درونــی خــود، و دلیــل ایــن امــر، آن اســت کــه بــرای انــواع اتومبیــل لفــظ وضــع 
کــرده اســت اّمــا بــرای عشــق کــه پرداخته تریــن تجربــه ی عاطفــی اوســت، تنهــا یــک لفــظ 

ــروم، 1349، ص 7«. ــه: »ف ــد ب ــگاه کنی دارد! ن
13 شفیعی کدکنی، 1366، ص 9.
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می گیرد و خواننده نیز با توّجه به متن، همین گزینش یا گزینشی متناسب با 
آن را در ذهن خود خلق می کند. اختالف در برداشت مفاهیم شعری و تأویل 
متن، ناشی از خلق دوباره ی اثر در ذهن خواننده است و به راستی این نکته 
این  دارد.  دخالت  اثر  آفرینش  در  نویسنده  مانند  خواننده  که  دارد  حقیقت 
یا شنونده  نوع گزینش در ذهن گوینده  تأّمل است که هر  قابل  بسیار  نکته 
باید با توّجه به متن صورت گیرد. از این رو توّجه به ساختار در یک متن ادبی 
بیش از یک متن علمی اهمیت پیدا می کند. بر مبنای نظریه ی ساختارگرایی، 
در یک اثر ادبی، به ویژه شعر، آنچه اهمیت دارد، کّلیت و مجموعه ی منسجم 
رو،  این  از  می دهد.  تشکیل  را  اثر  آن  محتوای  که  است  اثر  یک  در  عناصر 
ساختار  جز  چیزی  شعر،  به ویژه  ادبی،  اثر  که  است  معتقد  یاکوبسن  رومن 
اعّم  معنی  به  زبان  ذاتی  را مختصه ی  ویژگی  این  نیست.14  هرچند سوسور 
از شعر و محاوره می داند. ساختارگرایان در پی آن اند که چه عامل یا عواملی 
ارتباط  به  اکنون  می کند.  تبدیل  هنری  یا  ادبی  ساختار  به  را  بیانی  ساختار 
میان ساختار و نشانه در یک اثر ادبی می اندیشیم و این که چرا در یک متن 
ادبی و یا شعر، درک اثر نیازمند توّجه به ساختار کّلی کالم است و حضور متن 

برای فهم هر نشانه ضروری تر از زبان گفتار روزمّره است. 
هیچ گونه  و  بگیریم  نظر  در  نشانه  یک  عنوان  به  را  »سنبل«  واژه ی  ما  اگر 
زمینه ی هنری و ادبی برای آن قائل نشویم، می توان اّدعا نمود که برداشت 
و درک همه ی اهل زبان که آشنا با این گل هستند، یکی خواهد بود و سنبل 
به عنوان داّل خاص، ذهن همه را به سمت و سوی گلی خاص با مشّخصات 
ویژه ی آن گل هدایت خواهد نمود. اّما اگر بخواهیم از این نشانه استفاده ی 
شعر،  در  نیازمندیم.  خاّصی  موقعیت  و  زمینه  به  مطمئّنًا  بنماییم،  هنری 
ایجاد  دارند  قرار  هم نشینی  محور  در  که  دیگری  نشانه های  را  موقعیت  این 

می کنند: 
»یکی را سنبل از گل برکشیده / یکی را گرد گل سنبل دمیده« 

تا سنبل را در متن در نظر نگیریم، مفهوم آن را نمی فهمیم. منظور، مفهوم 
مورد نظر شاعر نیست، بلکه مفهومی است که می تواند باشد. برعکس زبان 
که می گوییم این مفهوم باید باشد، در متن ادبی و شعر می گوییم این مفهوم 
می تواند باشد و اصاًل مجبور نیستیم که ذهن خود را در چهارچوب ذهنیت 
و تخّیل شاعر محدود کنیم. اکنون »سنبل« را در کنار کلمات »یکی، از گل 
از سنبل نمی تواند  و برکشیدن« قرار می دهیم و متوّجه می شویم که منظور 

14 علوی مقّدم، 1377، ص 185.
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همان معنای آشنا در زبان باشد، چرا که به شخص مربوط می شود و بر روی 
با یک متن ادبی سر و کار داریم و نشانه ی سنبل ما را  گل می دمد. پس ما 
به گل شناخته شده ی همیشگی هدایت نمی کند و اگر متن نباشد، ما هیچ 
مفهومی را نمی توانیم به شکل هنری دریافت کنیم یا به دیگران انتقال دهیم. 
در زبان محاوره ای روزمّره، بعضی از جمالت کاربردی، یک واژه است. مثل 
زبان  در  اّما  آمد(.  )یعنی گرگ  مثل »گرگ!«  می آید.(  باران  )یعنی  »باران!« 
باشد مگر  تنها یک کلمه  که  نداریم  اثر هنری یی سراغ  ادبی، هیچ  و  هنری 
دیگر،  عبارت  به  سازد؛  متبادر  ذهن ها  به  را  خاّصی  متن  کلمه،  آن  این که 
ژرف ساخت آن کلمه، جمله ی ادبی مشهوری باشد. البّته این سخن به معنای 
عدم ضرورت درک ساختار کّلی متن در زبان روزمّره نیست بلکه بیان گر این 
نکته است که در زبان ادبی این نیاز ضروری تر و حیاتی تر است. برای مثال، 
جمله ی »سنبل در باغچه رویید.« را با عبارت »سنبل بر گل رویید.« مقایسه 
عبارت  کدام  در  متّمم  نگیریم،  نظر  در  را  موقعیتی  یا  متن  هیچ  اگر  کنید. 
اهمیت بیشتری دارد؟ با حذف متّمم در جمله ی دوم که عبارتی ادبی است، 
هیچ مفهوم هنری یی به ذهن متبادر نمی شود و غرض و هدف نویسنده به 
هیچ وجه برآورده نمی گردد. اّما در جمله ی اّول، پیام اصلی منتقل می گردد 
هرچند اطالعات کامل نیست. در حقیقت در یک متن ادبی، حضور نشانه ها 
متناسب  و سویی  به سمت  ما  در محور هم نشینی می تواند هدایت گر ذهن 
را در معنای  این که نشانه ها  با  باشد  و قرینه ی صارفه ای  باشد  با ظاهر کالم 
همه ی  ادبی،  اثر  یک  در  که  است  بدیهی  نگیریم.  کار  به  روزمّره   کاربردی 
است.  زبانی  و  ادبی  نشانه های  از  آمیزه ای  متن  و  نیستند  انگیخته  نشانه ها 
میزان این نشانه ها و سایر مشّخصه های ادبی می تواند انواع نثر، نظم و شعر 

را به وجود آورد. 
یک خواننده ی موّفق، کسی است که بتواند از طریق قرائن موجود در متن، 
این  را حل کند.  ادبی  نشانه های  و گاه چندمجهولی  معادله ی یک مجهولی 
چندین  گاه  اّما  است،  نشانه  یک  تنها  مجهول  و  است  آشکار  گاه  قرائن، 
نشانه ی انگیخته در کنار هم دروغ واحدی را می گویند و قرائن موجود در کالم 
بیش از آن که صارفه باشد، ذهن را به سمت و سویی دیگر هدایت می کند، 
به  وسیع تر  دیدی  با  باید  صورت،  این  در  نیست.  نظر شاعر  مورد  مسّلمًا  که 
یک  آوردن  برای  بالغی  کتب  در  گاه  که  است  این  منظورم  نگریست.  متن 
نمونه ی استعاره تنها یک بیت ذکر می شود در حالی که ممکن است آن بیت 
ابیات بعد باشیم.  نیازمند  از مجهوالت باشد که برای حّل آن ها  مجموعه ای 
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درست مانند ریاضی که به تعداد مجهوالت، نیازمند داشتن معادله هستیم. 
ادبی  تا کنون در مورد نقش نشانه در متن  آنچه  از  را  این جا منظور خود  در 
بیان داشته ایم، در قالب یک مثال از »خسرو و شیریِن« نظامی بیان می کنیم: 
او شد چشمه در سنگ  از  توتیا رنگ  / که روشن چشم  ره  از  »برآمد گردی 
/ برون آمد ز گرد آن صبح روشن / پدید آمد از آن گل خانه گلشن  / در آن 
از دور / خدنگی  بر لب مانده  نور / چراغ انگشت  از چشم ها  مشعل که برد 
رسته از زین خدنگش  / که شمشاد آب گشت از آب و رنگش / مرّصع پیکری 
در نیمه ی دوش / کاله خسروی بر گوشه ی گوش / رخی چون سرخ گل نو 

بردمیده / خطی چون غالیه گردش کشیده« 
اگر ما تنها همین بخش از متن را در اختیار داشته باشیم و بخواهیم بدانیم 
می دهد؟  نشان  خود  از  را  فعالیتی  چه  ما  ذهن  چیست،  شاعر  منظور  که 
ابیات بعدی بیان  و  ابیات  این  آنچه را که نظامی در  در زبان روزمّره، همه ی 
بر  سوار  زیباروی  »خسرو  کرد:  خالصه  جمله  دو  در  می توان  است،  داشته 
شده  مبهوت  او  مشاهده ی  از  شیرین  که  حالی  در  رسید،  راه  از  تیزرو  اسب 
بود«. در متن فوق، اصاًل نام خسرو ذکر نشده است و در عوض کلماتی وجود 
دارند که اصاًل در داستان نقشی ندارند و مّد نظر شاعر نیستند؛ مثل صبح 
روشن، گلشن، مشعل، خدنگ و.... اکنون ذهن ما باید با کنار هم چیدن این 
نشانه های دروغین و سایر نشانه های زبانی متن، به واژه ی مورد نظر شاعر، 
یعنی »خسرو« برسد. ذهن، این کلمات را در کنار هم می چیند: صبح روشن، 
خسروی  کاله  پیکر،  مرّصع  داشتن،  رنگ  و  آب  خدنگ،  مشعل،  گلشن، 
داشتن، رخ سرخ، خط چون غالیه بر گرد رخ داشتن، و.... اکنون باید همه ی 
این واژه ها در یک فرد خالصه شوند. بدیهی است که آن فرد نمی تواند همه ی 
حوزه ی معنایی تک تک این واژه ها را شامل شود، بلکه تنها بخشی از مفاهیم 
از  و  فّعال شده  را شامل می شود. ذهن،  آن ها  مؤّلفه های معنایی  و  و معانی 
میان حوزه ی معنایی و عاطفی این واژگان، بعضی از مؤّلفه ها را برمی گزیند 
و  با محاسبه  اضافه می کند. سپس  متن  زبانی  اّطالعات مستقیم  بر سایر  و 
جمع آوری این اّطالعات می تواند بگوید منظور شاعر یک انسان خوش قامت، 
زیبا، ثروتمند، پادشاه و مشهور است که سوار بر اسب از راه رسیده است و در 
داستان کسی جز خسرو این مشّخصات را ندارد. برای روشن شدن مطلب، به 

این نمودار توّجه کنید: 
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باید توّجه داشت که این معّمای خسرو نیست که حل می شود، بلکه تک تک 
استعاراتی که در متن حضور دارند نیز در ارتباط با یکدیگر معنا پیدا می کنند. 
یعنی اگر تنها بیت »برون آمد ز گرد آن صبح روشن« را در نظر بگیریم، خود 
صبح روشن و گلشن، مبهم باقی خواهند ماند. پس رابطه ی واژگان با متن به 
شکل ساده یک طرفه نیست، بلکه یک نشانه گاه با سه یا چهار واژه، یا بیشتر 
در ارتباط است و در شکل دادن به معانی آن ها نقش دارد. اگر سایر ارتباطات 
معنایی و زیباشناسی را در نظر بگیریم، شبکه ی این ارتباطات بسیار پیچیده تر 
می شود. هر واژه مانند حلقه ای است که با چندین حلقه ی دیگر ارتباط دارد 
و این اّتصاالت شعر را مستحکم می سازد. مثاًل گلشن در عین حال که با سایر 
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استعارات در ارتباط است، با گل خانه، گرد، راه، و توتیا رنگ ارتباط تصویری 
و معنایی دارد. ادگار آلن پو معتقد است که ذهن برای شعر، درست مثل حّل 
یک قضیه ی هندسی عمل می کند.15  در شاهکارها این اّتصاالت معنایی و 

تناسبات لفظی مشهود و چشمگیر است. 
واژگان  ادبی،  متن  یک  قرائت  هنگام  در  که  است  آن  بحث  این  نتیجه ی 
بسته های دربسته ای نیستند که ما مجبور باشیم تمام حوزه ی معنایی آن ها را 
بپذیریم، بلکه ذهن ما قادر است با توّجه به عنصر موقعیت و با توّجه به بیان، 
معنا و مفهوم مورد نظر شاعر یا متناسب با متن را کشف کند. از این رو او نیز 
پا به پای آفرینش گر به کشف و شهود که الزمه ی لّذت بردن از آثار هنری است 

دست می زند. 
باید توّجه داشت که عنصر موقعیت برای فهم معنی زبان روزمّره نیز الزم است 
و به اعتقاد مالینفسکی و فرث توصیف زبان بدون اشاره به بافت و موقعیت 
نمی تواند کامل باشد. حّتی بلومفید افراطی تر از آن دو معتقد است که اساسًا 
موقعیت همان معنی است.16  چنان که گفتیم، این موقعیت در متن ادبی 
اهمیت بیشتری پیدا می کند و به عنوان قرینه ی صارفه، ذهن را از توّجه به 
و  اّطالعات  که  می شود  مشاهده  گاه  این،  وجود  با  بازمی دارد.  کالم  ظاهر 
و خواننده  نیست  کافی  نشانه ها  دقیق  معّرفی  در  موقعیت  یا  متن  در  قرائن 
متن  در  بگیرد.  نظر  در  نشانه ی خاص  در یک  را  مدلول  یا چند  دو  می تواند 
ادبی، این امر غالب اوقات با خلق زیبایی همراه است، اّما در متن غیرادبی به 
عّلت عدم رسایی، مدلول مورد نظر گوینده و تأویالت گوناگون از متن، مشکل 
ایجاد می نماید. باید گفت که در اشعاری مانند شعر »نظامی« به این عّلت که 
ما با داستان مشّخصی روبه رو هستیم، کم تر این اّتفاق می افتد. مثاًل در همان 
نمونه ی باال پادشاهی غیر از خسرو نمی تواند در داستان حضور داشته باشد. 
اّما در این بیت از حافظ، تشخیص مدلول مشّخص، تقریبًا غیرممکن است: 

»ماه کنعانی من! مسند مصر آن تو شد / وقت آن است که بدرود کنی زندان را« 
عدم تشخیص این مطلب که آیا مصر و کنعان و زندان نشانه های زبانی است 
یا ادبی، موجب می گردد که ما ماه کنعانی را به سه مدلول یوسف، ممدوح 
»نظامی«  شعر  در  مدلول  گفتیم،  که  همان طور  نماییم.  تأویل  روح  و  حافظ 
غالب اوقات واضح است اّما حّتی در شعر او نیز برای نمونه می توان به بیت 

زیر اشاره نمود که می تواند قابل تأویل باشد: 

15 الیوت و دیگران )مقاله ی توّلد شعر، کلینت بروکس و رابرت پن وارن(، 1348، ص 17.
16 پالمر، 1364، ص 94.
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»ملک بر تخت افریدون نشسته / دل اندر قبله ی جمشید بسته« 
و  باشد  داشته  اشاره  آفتاب  به  می تواند  جمشید«  »قبله ی  ادبی  نشانه ی 

می تواند مدلول، شیرین باشد. اکنون به بیت زیر دّقت کنید: 
»بهشتی دید در قصری نشسته / بهشتی وار در بر خلق بسته«

نشانه ی ادبی »بهشت«، تنها می تواند به »شیرین« اشاره داشته باشد. 
آنچه تا کنون گفتیم، فرآیندی بود که در زبان ادبی صورت می گیرد. اّما بارها 
شنیده ایم و خوانده ایم که زبان شاعر را با زبان کودک مقایسه می کنند و به 
دنبال یافتن نوعی شباهت میان این دو هستند. به نظر می رسد فرآیندی که 
در ذهن و تابع آن در زبان کودک شکل می گیرد، شبیه فرآیندی است که در 
از  اّتفاق می افتد. کودک در مرحله ی جمله  واژه ای پیش  ذهن و زبان شاعر 
بیان  برای  یا نشانه  واژه  از یک  را فراگیرد، گاه  آن که دایره ی واژگانی وسیع 
را  خوردنی  نوع  هر  »پوف«  نشانه ی  با  مثاًل  می کند.  استفاده  نشانه  چندین 
یا حّتی هر نوع جانور  و  پرنده  نوع  آوای »توتو« هر  یا مدلول  و  اراده می کند 
که  می زند  مثال  را   car واژه ی  فالک  اس.  جولیا  می شود.  شامل  را  متحّرک 
کودک برای نمایاندن هر وسیله ی نقلیه از قبیل کامیون یا اتوبوس و یا ماشین 
عبارت  برای کودک  واژه  این  معنای  و می گوید ظاهرًا  کار می برد  به  سواری 
است از »شیء بزرگی که در خیابان حرکت می کند«.17  زمانی که یک کودک 
به ماه می گوید »توپ« یا به ستاره می گوید »ماه پاره پاره«، این امر چه چیزی 
را به ذهن متبادر می کند؟ به نظر می رسد ذهن کودک نیز مانند ذهن شاعر 
و  انتزاع کند  را  از هر مدلول، مؤّلفه های خاّص معنایی و عاطفی  قادر است 
سپس آن را به حوزه ی معنایی نشانه ای که در ذهن دارد و دارای اشتراکاتی با 
مدلول مورد نظر است پیوند دهند. به عبارت دیگر، چون هنوز با نشانه های 
آشنا  هستند  بزرگ ساالن  جامد  ذهن  برای  دربسته ای  بسته های  که  زبانی 
نیست، مستقیمًا با مفاهیم و مؤّلفه های معنایی سر و کار دارد و یک نشانه ی 
آن  معنایی  حوزه ی  با  مشترکی  مؤّلفه های  که  مدلول  تعدادی  برای  را  آشنا 
از نظر  به کار می برد. هر مدلولی که مؤّلفه ی خوردنی را دارد،  نشانه دارند، 
او »پوف« محسوب می شود و یا هر موجود گردی برای او »توپ« است. یعنی 
از میان مؤّلفه های »روشنی، در آسمان بودن، شب آمدن، زیبا بودن، متغّیر 
بودن و...« که در حوزه ی معنایی و عاطفی »ماه« است، او تنها »گرد بودن« 
را انتزاع کرده است که با توپ مشترک است. در تشبیه و استعاره نیز همین 
اّتفاق می افتد؛ با این تفاوت که شاعر در تشبیه، رّدپایی از این فعالیت ذهنی 

17 فالک، 1371، ص 451.
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خود به جای می گذارد اّما در استعاره این فرآیند کاماًل ذهنی و پنهان است 
و در نتیجه، فعالیت ذهنی خواننده نیز برای کشف مستعاٌرله بیشتر است و 
خاّلقیت او نیز در فهم اثر به همین میزان باالست. از آن جا که نمونه ی استعاره 
را پیش از این بیان کردیم، اکنون فرآیندی را که در تشبیه روی می دهد با یک 

مثال بیان می کنیم: 
»که چون شیرین ز خسرو بازپس ماند / دلش در بند و جانش در هوس ماند 

از  تن   / پای  بر  دست  می زد  و  فروافتاد   / برجای  کشته  گوسپند  سان  به 
بی طاقتی پرداخته زور / دل از تنگی شده چون دیده ی مور / چو زلف خویش 
چون  می افتاد  پای  از  گهی   / گشته  دام  پای بند  مرغی  چو   / گشته  بی آرام 

مست / گه از بیداد می زد دست بر دست« 
چنان که مالحظه می شود، مشّبه، مشّبٌه  به و وجه شبه کاماًل در کالم آشکار 
نمودار  راحتی  به  می توان  نتیجه  در  ندارد.  وجود  مجهولی  هیچ  و  است 
حوزه های معنایی نشانه ها و مؤّلفه های مشترک مورد نظر شاعر را رسم نمود: 

ایجاد ارتباط میان عناصر مختلف و پراکنده، نوعی هنرنمایی است که ذهن 
جورج  می گذارد.  نمایش  به  ادبی  نثر  یا  شعر  قالب  در  را  آن  شاعر،  خاّلق 
سانتایانا معتقد است: »قسمت اعظمی از هنر شاعر، تشدید عواطف است 
که با گردآوری هدف های پراکنده، برانگیزاننده ی آن هاست. او با مشاهده ی 
یکدیگر  به  آن ها  پیوستگی  با احساس خود، شاهد  اشیاء  وابستگی مشترک 
و  زمان  در  اشیاء  ارتباط  نوعی  اصل،  علمی،  تفّکر  در  که  همان گونه  است؛ 
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مکان است یا نوعی تشابه قواعد و احکام«.18  
سه  هر  ادبی،  اثر  آفرینش گر  که  است  زمانی  به  مربوط  آوردیم،  که  نمونه ای 
عنصر مشّبه، مشّبٌه  به و وجه شبه را در کالم ذکر کند، اّما اگر از ذکر وجه شبه 
سر باز زند و یافتن رابطه میان آن دو تناسب و اشتراک حوزه های معنایی آن دو 
را به خواننده واگذار کند، خواننده نیز در خلق اثر دخالت بیشتری دارد. البّته 
همیشه این امر ممکن نیست؛ چرا که گاه آن قدر این رابطه دقیق و ظریف 
است که آفرینش گر ناگزیر از بیان آن است. دکتر شفیعی کدکنی معتقد است 
که تشبیهی که در آن وجه شبه یاد نشده باشد اّما ذهن مستقیمًا متوّجه آن 
ُپرتأثیرتر است چرا که ارائه ی مستقیم نیست و ذهن  شود، بی گمان رساتر و 
یک  ذهن  شبه،  وجه  حذف  با  است.19   آورده  دست  به  را  آن  خود  تالش  با 
خواننده می تواند فّعال شود و بدون این که در چهارچوب پیشنهاد آفرینش گر 
به تناسب میان دو رکن بیندیشد، گاه موّفق به کشف بیش از یک وجه شبه 
گردد و ارتباط میان دو رکن تشبیه را تقویت سازد و در این صورت، گاه به ذهن 
خواننده دقایقی و لطایفی می رسد که در ذهن آفرینش گر نبوده است. حذف 
وجه شبه اگر با حذف ادات تشبیه همراه باشد، تشبیه را به شکل اسنادی یا 
به استعاره نزدیک تر می شوید.  ترکیب اضافی درمی آورد. در حالت اسنادی 

این سه عبارت را با هم مقایسه کنید: 
الف( A از نظر C مانند B است. 

ب( A مانند B است. 
ج( A ، B است. 

در  است.   C مشّخِص  مؤّلفه ی  تنها   B و   A معنایی  اشتراک  اّول،  عبارت  در 
خواننده  و  است  نشده  مشّخص  مشترک،  مؤّلفه های  یا  مؤّلفه  دوم،  عبارت 
به  آن قدر  معنایی  حوزه ی  دو  سوم،  عبارت  در  نماید.  کشف  را  آن  باید  خود 
توّجه  باید  هستند.  همدیگر  عین  می کند  اّدعا  شاعر  که  دارند  شباهت  هم 
داشت که دوگانگی هنوز میان مشّبه و مشّبٌه  به وجود دارد وگرنه وارد بحث 
صاحب  چون  بالغت،  علم  علمای  از  بعضی  هرچند  می شویم.  استعاره 
»جواهرالبالغه«20  و صاحب »دراسة و نقد فی مسائل البالغیة هامه«21  قائل 
نظر  به  اّما  هستند،  بلیغ  تشبیه  در  مشّبٌه  به  و  مشّبه  شدن  یکی  و  اّتحاد  به 

18 الیوت و دیگران )مقاله ی عناصر و کارکرد شعر، جرج سانتایانا(، 1348، ص 94.
19 شفیعی کدکنی، 1366، ص 70.

20 هاشمی بک، 1940، ص 299.
21 فاضلی، 1365، ص 295.
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می رسد که این اّتحاد در استعاره صورت می گیرد.22 

نتیجهگیری
کاربرد خاّص کلمه، یکی از بزرگ ترین ویژگی های زبان شعر است. داللت لفظ 
بر معنی و کاربرد نشانه های زبانی در زبان عاّدی به شکلی کاماًل قراردادی 
به  زبان  این  در  لفظ  معنایی  در چارچوب خاص صورت می گیرد. حوزه ی  و 
بسته های دربسته ای می ماند که هنگام کاربرد صورت آوایی یا نوشتاری یک 
نشانه، تمامی این حوزه منظور نظر گوینده است. اّما در زبان ادبی، رابطه ی 
داّل و مدلول بر اساس تناسبی هنرمندانه صورت می گیرد و هنرمند گزینش 
خاّصی از میان مؤّلفه های معنایی و عاطفی دارد که الزامًا با گزینش خواننده 
یکی نیست. این گزینش، هم برای آفرینش گر و هم برای خواننده می تواند 

خاّلق باشد. 
کاربرد خاّص نشانه در زبان شعر، اهمیت توّجه به ساختار کّلی کالم و حضور 

متن و موقعیت را دوچندان می سازد. 
اثر  نظر خالق  مؤّلفه های معنایی مورد  نشانه ها، در کشف  معنایی  ارتباطات 
زبانی،  نشانه ی  طریق  از  تا  می کند  کمک  خواننده  به  و  دارد  اساسی  نقش 
بافت کالم  و  از طریق موقعیت  این کشف، گاه  نشانه ی ادبی را کشف کند. 
و  شاعر  زبان  و  کودک  زبان  به  می توان  ارتباط  همین  در  می گیرد.  صورت 
تشابهی که ذهن کودک به هنگام کاربرد نشانه های زبانی با ذهن شاعر دارد 

اشاره کرد. 
کردن  پیدا  حقیقت  در  می دهد،  روی  شاعر  ذهن  در  تشبیه  در  که  فرآیندی 
مؤّلفه های مشترک معنایی میان دو حوزه ی معنایی جداگانه ی متعّلق به دو 
نشانه است. تفاوت تشبیه و استعاره در این است که در تشبیه این دو حوزه ی 
شده  آورده  متن  در  که  زبانی  نشانه ی  دو  با  که  چرا  است؛  مشّخص  معنایی 
است روبه رو هستیم. اّما در استعاره با یک نشانه ی ادبی مواجهیم؛ دال خود 
آن نشانه ی زبانی است که در متن ذکر شده است و مدلول آن نشانه ی زبانی 
دیگر است که در کالم آورده نشده است و ذهن باید از طریق اّطالعات داده 
شده در متن و موقعیت، آن را کشف کند. منظور ما از استعاره، تنها استعاره ی 

مصّرحه است. 
با توّجه به آنچه که گفته شد، فعالیت ذهنی و به عبارت دیگر تخییل خالق اثر 
و به دنبال او خواننده، در استعاره بیشتر از تشبیه است. از سویی در بررسی 

22 نگاه کنید به: پورنامداریان، 1375، ص 31.
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انواع استعاره به این نتیجه می رسیم که فعالیت ذهنی در استعاره ی مجّرده و 
مطلقه نسبت به مرّشحه، کم تر است.23 

●منابع:
ـ احمدی، بابک؛ ساختار و تأویل متن؛ ج 1؛ مرکز؛ 1375؛ تهران. 

برگردان منوچهر  توّلد شعر؛ مجموعه مقاالت؛  و دیگران؛  الیوت، تی.اس.  ـ 
کاشف؛ سپهر؛ 1348؛ تهران. 

صفوی؛  کورش  برگردان  معنی شناسی؛  به  تازه  نگاهی  ر.؛  فرانک.  پالمر،  ـ 
مرکز؛ 1364؛ تهران. 

و  علمی  فارسی؛  ادب  در  رمزی  داستان های  و  رمز  تقی؛  پورنامداریان،  ـ 
فرهنگی؛ 1375؛ تهران. 

ـ زّرین کوب، عبدالحسین؛ نقد ادبی؛ ج 1؛ امیرکبیر؛ 1354؛ تهران. 
1366؛  آگاه؛  فارسی؛  شعر  در  خیال  صور  محّمدرضا؛  کدکنی،  شفیعی  ـ 

تهران. 
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ موسیقی شعر؛ آگاه؛ 1370؛ تهران. 

ـ علوی مقّدم، مهیار؛ نظریه های نقد ادبی معاصر؛ سمت؛ 1377؛ تهران. 
ـ علی پور، مصطفی؛ ساختار زبان شعر امروز؛ فردوس؛ 1378؛ تهران. 

و  مطالعات  مرکز  هامه؛  بالغیة   مسائل  فی  نقد  و  دراسة  محّمد؛  فاضلی،  ـ 
تحقیقات فرهنگی؛ 1365؛ تهران. 

غالم علی زاده؛  خسرو  برگردان  زبان؛  و  زبان شناسی  اس.؛  جولیا.  فالک،  ـ 
آستان قدس رضوی؛ 1371؛ مشهد. 

ـ فروم، اریش؛ زبان از یاد رفته؛ مروارید؛ 1349؛ تهران. 
ـ کروچه، بندتو؛ کّلیات زیباشناسی؛ برگردان فؤاد رحمانی؛ بنگاه ترجمه و 

نشر کتاب؛ 1344؛ تهران. 
ـ هاشمی بک، سّیداحمد؛ جواهرالبالغه؛ مطبعة االعتماد؛ 1940؛ مصر. 

23 برگرفته از: پارساپور، زهرا؛ مقایسه ی زبان حماسی و غنایی؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 
چ اّول؛ 1383؛ تهران؛ صص 21 تا 34.
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ادبیات  »نمونه ی  تاجیک  ادبیات  جامع  تذکره ی  آخرین  در 
حال،  عین  در  که  عینی(،  صدرالّدین  استاد  )تألیف  تاجیک« 
شاعر  می گردد،  شمرده  نیز  تاجیک  نوین  ادبیات  دیباچه ی 
ضمن  استروشنی  جوهری  ذوفرخان  سّید  روزگار،  آن  کهن سال 
می نویسد:  خود  ادبی  فعالّیت های  خصوص  در  توضیح  و  شرح 
ابًا عن  ارثی نیست، لیکن  بیان و سالمت طبع  »اگرچه سالست 

جد  از این وراثت هم حّظ وافر دارم. شاعری می گوید:
ما همه در اصل شاعرزاده ایم،

دل به این محنت نه از خود داده ایم«
این مّدعا که تاجیکان قریحه ی شاعری را جوهر ذاتی و جزئی از 
این  فرهنگ  و  ادب  اهل  بیانات  در  بارها  می دانند،  خود  سرشت 
بیان شده و شاعران در این  تأکید  به  مّلت و همچنین ملل دیگر 
باب شعرها سروده اند. چنانچه این دست اشعار مبنی بر سرشت 

شاعری تاجیک تدوین گردد، خود چندین کتاب خواهد شد.
فارسی  نوین  ادبیات  و  شعر  سروران  از  که  نیز  تورسون زاده  میرزا 
و عام  زبان زد خاص  تعبیری دارد که  باب  این  تاجیکی است، در 

است. او می گوید: »خلق تاجیک، طبیعتًا شاعر است«.
حرمت و عّزت شعر و شاعر در جامعه ی تاجیک البّته به عظمت و 
اعتبار شاعران عالم شمول ادبیات فارسی و تاجیکی چون استاد 
رودکی، حکیم فردوسی، حکیم خّیام نیشابوری، حکیم نظامی، 
سعدی،  شیخ  موالنا،  عّطار،  شیخ  قبادیانی،  ناصرخسرو  حکیم 
و...،  بیدل  میرزا  نسفی،  سّیدای  جامی،  موالنا  شیرازی،  حافظ 
بستگی دارد، اّما در دوره های بعد نیز شاعران را ارج گذاشته اند و 

دل بستگی مردم به کالم بدیع و منظوم کم تر نشده است.
ادبیات  نامی  شعرای  از  تن  چندین  آثار  که  است  یادآوری  قابل 
کهن فارسی تاجیکی در ماوراءالّنهر در شمار کتب رسمی مدارس 

شعر تاجیک، شعور تاجیک است

دکرت رستم وّهاب نیا*
vorast@yandex.com

* شاعر و استاد زبان و ادبیات تاجیکی در دانشگاه مّلی تاجیکستان
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روند  در  و  است  باقی  خود  جای  بر  سّنت  این  هم  هنوز  و  بوده  وارد  سّنتی 
آثار  این  فرارودان،  یا  ماوراءالّنهر  دیگر  اقوام  بلکه  تاجیک ها  فقط  نه  تدریس 
را مطالعه می کنند؛ که عمده ی آن »دیوان کبیر« و »مثنوی معنوی« موالنا، 
آثار شیخ عّطار، »گلستان« و »بوستان« شیخ سعدی، دیوان  خواجه  حافظ، 
آثار موالنا جامی و کّلیات بیدل دهلوی می باشند. به غیر از این، به  واسطه ی 
مجالس و محافل کتاب خوانی و قّوالی، آثار ادبا و شعرا، به ویژه »شاهنامه« ی 

حکیم فردوسی، همیشه ورد زبان ها بوده است.
با توّجه به این واقعیت، یعنی پیوند قوی ذهن و ذوق و شعور جمعی مردم این 
سامان با ادبیات است که در مراحل گوناگون تحّوالت سیاسی و اجتماعی و 
فرهنگی، ادبیات، فهم و ذوق و معرفت ادبی، عاملی اصلی و راه گشا و مورد 

توّجه کسانی بوده است که در این تحّوالت سهیم بوده اند.
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از سوی تاریخ دانان و جامعه شناسان و پژوهندگان ادبیات، مهم ترین مرحله در 
مسیر تحّول شعر و ادبیات نوین تاجیک، دوران به اصطالح »معارف پروری« 
از نیمه ی دّوم سده ی نوزده  و در پی آن »جدیدیه« شناخته شده است، که 
ایران  مشروطّیت  نهضت  زمان  با  دوران  این  اواخر  و  گردیده  شروع  میالدی 
مصادف می باشد. این جریان از بسیار ی جهات با نهضت مشروطیت در ایران 
تنویر  جهت  در  کوشا  و  فّعال  ادیبان  که  است  دوره  همین  در  دارد.  شباهت 
هرچه  مردم  توده های  میان  در  روز  ادبیات  تا  داده اند  خرج  به  تالش  افکار، 
وسیع تر راه پیدا کند و از این رو، برای هرچه ساده تر و مردمی تر ساختن زبان 

شعر و ادبیات و سبک های نگارش ادبی، سعی نموده اند.
»اصول  مدرسه های  درسی  کتاب های  برای  مناسب  ادبی  متون  به  نیاز   
راه اندازی  فرارودان  در  بار  نخستین  برای  که  مجاّلتی  و  روزنامه  و  جدیدیه« 
جدید  درسی  کتاب های  مصّنفان  می کرد.  بیشتر  را  ضرورت  این  می شد، 
مجله ی  و  شریف«  »بخارای  روزنامه ی  جمله  از  روز،  مطبوعات  نویسندگان  و 
 1913 سال  از  دّومی  و  میالدی   1913 تا   1912 سال  از  اّولی  که  »آیینه«، 
آن  نام ور  نویسندگان  و  شاعران  اکثرًا  گردیده اند،  منتشر  میالدی   1915 تا 
زمان، از قبیل صدرالّدین عینی، عبدالّرئوف فطرت، میرزا عبدالواحد منظم، 
احمدجان مخدوم حمدی، عجزی سمرقندی، تاش خواجه اسیری خجندی 

و...، بودند. 
مجاّلت  و  روزنامه ها  و  جدید  اصول  درسی  کتاب های  برای  که  مطالبی  در 
زمان،  اجتماعی  مهم  مسائل  طرح  ضمن  مؤّلفان  می شد،  نگاشته  تازه نشر 
سبک بیان و زبانی را برای آثار خود انتخاب می نمودند که برای عموم مردم در 
دسترس و قابل فهم باشد. البّته گفتنی است که در اواخر قرن 18 و ابتدای 
عصر 19 میالدی زبان و ادبیات فارسی تاجیکی، خصوصًا در بخش نثر و از 
بود.  و پیچیده شده  پر طمطراق  از حد  نامه نگاری، بیش  و  جمله دفترداری 
و  می نمود  نظر  جلب  سرعت  به  اشعار  نوع  این  تازگی  که  روست  همین  از 
از  شعر ی  انتشار  از  می توان  نمونه  برای  می شد.  پذیرفته  تازه  نسیمی  چون 
هشدار  بخارا  کشاورزان  به  آن  در  که  نمود  یاد  نشریات  در  عینی  صدر الّدین 
می دهد که زمین های خود را به گرو ی رباخوران یهودی و بانک های نوپیدای 

خارجی درنیاورده و به آنان نفروشند:
»این خاک سیه که مشک بیز است، / مفروش که مادر عزیز است. / مفروش 

زمین که خوار گردی، / بی روزی و بی قرار گردی...«
همچنین نمونه ای از شعر تاش خواجه ی اسیری خجندی آورده می شود که 
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برای درج در کتاب درسی »تهذیب الّصبیان«، تألیف صدرالّدین عینی، که در 
سال 1910 منتشر گردیده، سروده است:

»بیایید، ای رفیقان! درس خوانیم، / به بی کارّی و نادانی نمانیم. / به عالم 
هر کسی بی کار گردد، / به چشم اهل عالم خوار گردد«

مشهور  مجموعه ی  بخارایی  فطرت  عبدالّرئوف  که  است،  دوره  همین  در 
اشعارش را با عنوان »صیحه« به نشر می رساند. بیشتر این مجموعه عبارت 
از اشعار وطن خواهانه و حاوی دعوت به بیداری و ترّقی فکری و مدنی است. 

نمونه ای از این اشعار: 
جان  سجده گه  وطـن؟  چه  اخ!  اخ   / من!  وطن  طواف  عزم  سحری  »بنما 
قبله ی  من،  کعبه ی  هم   / من،  شرف  و  عّز  و  آسایش  مأمن  هم   / من!  تن  و 
من، هم چمن من... / تا پنجه ی ظلم دیگران داد خراشش،  / چاک است ز 
سرپنجه ی غم پیرهن من... / اّول برسان از طرفم عرض دعا را / وآن گه بنما 
به  َپر می زند دلم  به سر گرفته هوای گریستن،/  بازم   / بخارا!  برگوی:  و  البه 

فضای گریستن...«
نِو ادبی که با تحّوالت اجتماعی همراه بود، از دگرگونی آینده ی  این جریان 
امارت بخارا  تا آن جا که موجب نگرانی  ادبیات گواهی می داد؛  نیز  و  جامعه 
و  سرکوب  شّدت  به  سازمان یافته  فتنه ای  در  جریان  این  نمایندگان  و  گردید 
قلع و قمع شدند. اّما اشعاری که در پی این حوادث سروده شد، گواهی از 

آن می داد که این روند برگشت ناپذیر بوده و نشاط آن تداوم خواهد داشت.
بر  در  جدید  ادبی  پیرایه  های  می شد،  سروده  روز  موضوعات  در  که  اشعاری 
می کرد و پیام مقاومت آن شدیدتر می گردید و جریان پرشتاب تحّوالت سیاسی 

و اجتماعی بر این شّدت می افزود.
نمونه ی برجسته ی این نوع اشعار، مرثیه ی استاد صدرالّدین عینی در سوگ 
برادرش حاجی سراج  الّدین می باشد که از سوی عّمال امارت بخارا به قتل 
رسید. به خصوص بند آخر این مرثیه مانند نوعی پیش گویی از سرنوشت تلخ و 

آتشین امارت بخارا به نظر می آید:
جور،  محکمه  ی  آن  رب!  یا   / باد!  ویران  ستم  و  بیداد  خانه ی  آن  رب!  »یا 
مزارستان باد! / یا رب! آن تخت که شد باعث بدبختی ما، / ریزه ریزه شده 
یا رب! آن قاضی و آن مفتی و آن شاه و وزیر /  باد! /  با خاک سیه یکسان 

سرنگون گشته به خون خودشان غلتان باد..!«
روسیه  در  کمونیستی  انقالب  وقوع  با  اجتماعی  و  سیاسی  روندهای  این 
مصادف آمد. چون امارت بخارا در دهه های پایانی عمر خود وابستگی فراوانی 
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به روسیه ی تزاری پیدا کرده بود، انقالب بولشیویکی در روسیه نیز به سهولت 
به قلمرو این امیرنشین صادر گردید.

آنچه  که  دریافت  توّجه شود، می توان  دوران  این  ماهّیت حوادث  به  چنانچه 
جز  واقع  در  داد،  رخ  روسیه،  بر  بلشویک ها  غلبه ی  از  پس  ماوراءالّنهر  در 
تداوم  سیاست های سلطه جویانه ی روسیه نبود. زیرا دیرزمانی سپری نشد که 

سرزمین های ماوراءالّنهر، همان استقالل نسبی خود را نیز از دست دادند.
در ابتدا بیشتر روشن فکران، معارف  پروران و اصالح طلبان فرارودان، که بالکل 
از حکم داران محّلی ناامید گردیده بودند، از انقالب روسیه پشتیبانی نمودند. 
لنین به ایشان وعده ی مساعدت برای عملی گردیدن آرمان های اصالح طلبانه 
را داده بود و برای مّدتی نیز جمهوری مستقلی به عنوان »جمهوری خلقی 

بخارا« با مراعات ارزش های فرهنگی، مذهبی و سّنتی بومی تأسیس شد.
کلیدی  وظیفه های  به  جدیدیه  و  معارف پروری  نهضت  نمایندگان  غالب 
لیکن در مراحل  این جمهوری جدیدالّتأسیس گماشته شدند،  در  مدیریتی 
دور  به  قدرت  از  فقط  نه  گوناگون سیاسی،  لطائف الحیل  و  بهانه ها  با  بعدی 

انداخته شدند، بلکه فرجام شان به تبعید و اعدام انجامید.
بیشتر روشن فکرانی که به هر نحو از کشتارهای گسترده ی امارت بخارا جان 

به سالمت برده بودند، در این دوران نابود گردیدند.
صدرالّدین  استاد  که  امید هایی  بود؛  بسیار  امیدواری ها  دوران،  این  آغاز  در 
عینی را واداشت در پی آزادی خود به دست عسکران انقالبی روس از زندان 
امارت بخارا )در سال 1918(، شعر مشهور »مارش حّریت« یا »سرود آزادی« 
را بسراید و در سال 1919 در مجّله ی »شعله ی انقالب« )ش23، سال 1919( 

منتشر نماید:
»ای ستم دیدگان، ای اسیران! / وقت آزادی ما رسید. / مژدگانی دهید، ای 
فقیران! / در جهان صبح شادی دمید. / تا به کی غّصه خوردن به حسرت، 
در جهان   / ای عدالت!  / بس جفا، بس ستم،  نما!  این شادمانی  از  بعد   /
حکم رانی نما! / انتقام! انتقام! ای رفیقان! / ای جفادیدگان! ای شفیقان! / 

بعد از این در جهان حکم ران باد / رنج َبر، برزگر به ا ّتفاق!«
البّته، استاد عینی پیش از این نیز در قالب نظم سّنتی، دست به نوآوری هایی 
زده بود و در »تذکار اشعار« اثر شریف جان مخدوم صدر ضیا، قاضی القّضات 
شاعر ی  عنوان  به  می رفت،  شمار  به  دوره  آن  منّورالفکران  از  خود  که  بخارا 
نوآور معرفی شده بود. لیکن »مارش حّریت« چه از لحاظ محتوا و چه قالب 
در  شعر  این  که  به خصوص  بود.  نوآورانه  کّلی  به  اثر  یک  زمان  آن  در  شعری 
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هوای موسیقی سرود مشهور انقالبیون فرانسه »ال مارسیز«1 ، که عینی آن را 
از عسکران انقالبی روس شنیده بود، سروده شده است و دیرتر در خصوص 
نویسندگان  انجمن  وقت  سرور  تورسون زاده،  میرزا  به  نامه ای  در  سروده  این 

تاجیکستان می نویسد:
دشواری ها  بسیار  به  خواستم،  نوشتن  را  حّریت«  »مارش  من  که  وقتی   ...«
درافتادم. آخر وزن این سرود را موافق آن شعری که در روسی به همین وزن 
گفته شده است، به خصوصیت وزن شعر تاجیکی )عروض( تقطیع کرده، در 

آخر همین وزن را برآوردم«. 
به گفته ی استاد عینی وزن مصراع اّول این سروده » فاعلن، فاعلن، فاعالتن« 
و وزن مصراع بعدی » فاعلن، فاعلن، فاعلن« می باشد. این همان وزنی است 
که نیما یوشیج پنج سال پس از سروده شدن »مارش حّریت«، در سال 1922 
اثر معروف خود »افسانه«، به کار برده است؛ اثری که به عنوان  میالدی در 

مانیفست یا سند نیما در نو کردن شعر فارسی معّرفی می شود. 
البّته، ابداعات نیما یوشیج برنامه ریزی شده بود و هدف او انقالبی ادبی در 
شعر فارسی بود و درون مایه و ترکیب صور خیال نیز در »افسانه« چیز دیگری 
است، فلذا در ابداع گری وی نمی تواند تردیدی راه یابد. هرآیینه وجه مشترک 
قرار گرفتن وزن، که در هر دو مورد، وزنی بی سابقه و بی نظیر در نظم فارسی 
خاص  توّجهی  شایان  باشد،  هم  اّتفاق  حسن  یک  اگر  است،  شده  دانسته 
است. گفتنی ست که استاد عینی ابداع دیگری نیز در این سروده نشان داده 
و آن صرف نظر از تساوی سّنتی هجاهای ارکان در مصرع شعر است. وی بر 
اصل موسیقی مارش، یک هجا را از مصراع دّوم کم کرده است. جای یادآوری 
است که »پدر شعر نو ی فارسی«؛ نیما یوشیج، نسبت به نظم دوران آغازین 
ادبیات نوین فارسی تاجیکی، به واسطه ی مطالعه ی روزنامه ها و مجالت آن 
الفبای فارسی منتشر می شدند، آگاهی داشته و نظر  روزگار فرارودان که به 

نیک ابراز نموده است.
با عنوان »ارزش  ایشان  آن جمله است مطلبی که در مجموعه ی مقاالت  از 

احساسات« )1956 م.( جای داده شده است:
تأثیرهای  دلیل  به  افغانی  ادبیات  در  افغان ها جلوترند.  از  »تاجیک ها خیلی 
نمی توانند  آن سرزمین  که شعرای  است،  تازه  بعضی موضوع های  خارجی، 
با بیانی که درخور آن باشد، آن موضوع ها را بیان کنند... در صورتی که در 
از  که  هرچند  می شود.  عوض  مطلب  تاجیک  شده ی  بیان  فارسی  ادبیات 

.La Marseillaise  1
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لحاظ هنر، ادبیات این سرزمین ثمره ی نارس است، که سعی دارد تا در بیان 
استاد  است.«  توّجه  قابل  موضوع  حیث  از  باشد،  شده  موّفق  خود  قدرت  و 
عینی تا پایان عمر برای نو کردن قالب و محتوای شعر فارسی تاجیکی تالش 
ابراز داشته  بیانات گوناگون خود  بارها در  به خرج می داده و این موضوع را 
از وظایف اصلی  را یکی  پایه ی عروض سّنتی  بر  نوآورانه  او طرح های  است. 
قبیل  از  ممتاز شعر سّنتی،  گونه های  کار گرفتن  به  با  خود می دانست. وی 
مستزاد و نوآوری در ترکیب آن و با استفاده از طبیعت سروده های فولکلوریک 
و  دادند(  انجام  ایران  شعر  در  ثالث  اخوان  مهدی  و  شاملو  احمد  که  )کاری 
فارسی  نظم  در  جّدی  نوآوری هایی  تا  نمود  تالش  نادر،  اوزان  از  استفاده 

تاجیکی وارد نماید.
اّما بدیهی ست که استاد صدرالّدین عینی بنا بر رسالت عظیم تاریخی که بر 
دوش داشت، نمی توانست فرصت کافی برای انجام کامل این دست ظرایف 
و دقایق هنری پیدا نماید. پس از مّدت کوتاهی از زمان وقوع انقالب بخارا، 
ماوراءالّنهر به جمهوری های مّلی )قومی( مبتنی بر اصل نژادی، تقسیم شد. 
با شروع تشکیل سلسله جمهوری های خودمختار بر اساس تقسیم نژادی در 
سرزمین امارت بخارای سابق، ترفندهایی به کار بسته شدکه ]برای مقابله ی 
تأیید و تصدیق  با آن[ تمام سعی و هّمت استاد عینی مخصوص و مصروف 
اصالت نژادی فارسی زبانان این قلمرو، یعنی تاجیک ها و حّق آن ها به داشتن 
یک جمهوری مستقل، اگرچه در گوشه ای از این امارت، مخصوص و مصروف 
گردید. انصاف این است، که استاد عینی مجالی بیشتر از انجام این رسالت 
تحمیلی را نداشت و در ادای همین رسالت تحمیلی ولیکن ناگزیر که با جان 
و دل پذیرفته  بودش، بارها در ورطه ی نابودی قرار گرفت. باقی جریانی که به 
راه انداخته شد، طرح هایی بود جمله در مسیر روفتن و هرچه دورتر انداختن 
عناصر فرهنگ اسالمی فارسی تاجیکی، از جمله الفبا و زبان. و چون به هیچ 
وجه نیز از این طرح ها صرف نظر نمی شد، در مقابل تالش شد این طرح ها 
تا جای ممکن در سطح حّداقلی انجام پذیرد و بدین طریق با دادن بخشی از 

حّق تاجیک ها، جمهوری خودمختاری برای شان تشکیل گردید. 
صدرالّدین عینی، که حّتی در سمرقند خود را مهجور احساس می کرد:

»غم زدای  است سمرقند و طرب افزا، لیک  / نزداید غم هجران بخارا ز  خیال«
از سمرقند هم، که مّدتی پایتخت تاجیکستان بود، به دوشنبه منتقل و مأمور 
تا پایان عمر عهده دار این  به تشکیل ادبیات شوروی تاجیک گردید. ایشان 
مسؤولیت بود و در پیامی که به دلیل بیماری و نبود امکان حضور، به واسطه ی 
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رادیو به شرکت کنندگان مراسم تجلیل هفتاد و پنجمین سالگرد زادروز خود 
در سال 1953 ارسال نموده بود، به ادیبان تاجیک خطاب نموده و می گوید 
که وظیفه ی من ایجاد ادبیات شوروی تاجیک است و در این کار از شما یاری 
پایان می برد:  به  با سخنان کمال خجندی  را  این خطاب خود  و  می خواهم 
»تا هست ز جانم رمقی، کار من این است«. و شاهدان حال می گویند که در 

لحظات آخر عمرش پیوسته این بیت را بر زبان داشت: 
»ترسم، که من بمیرم و غم بی پدر شود، 

این طفل نازپرور من دربه در شود«
ضمنًا گفتنی ست که نقش ادبیات مّلی در تعیین سرنوشت سیاسی تاجیک ها 
مقایسه   قابل  دیگر  ملل  ادبیات  از  یک  هیچ  با  آن ها  مّلی  استقالل  تأمین  و 
آثار و احوال  با تألیف »نمونه ی ادبیات تاجیک« و درج  نیست. استاد عینی 
گویا  بوم،  و  مرز  این  فارسی زبان  اّول  درجه ی  ادیبان  و  عالمان  از  تن  صدها 
محشری برپا کرد و در آن ارواح این بزرگان را احضار نمود، تا پاسخ عناد و انکار 

منکران مّلت تاجیک را به قاطعیت بدهند.
سیاست  صحنه ی  بازی گران  تلخ  شرایط  پذیرفتن  با  عینی  استاد  الحاصل، 
زمان، در چهارچوب امکاناتی که برایش باقی گذاشته بودند، تالش نمود تا 
عناصر مّلی را در ادبیات نوین تأمین و حفظ نماید. ایشان احساس نمود که 
برای انجام این مهم باید از قالب نظم، که مشغولیت نخستین و اصلی  او بود، 
این  به  پاسخ  در  ضمنًا،  بزند.  منثور  مفّصل  آثار  تألیف  به  دست  و  برود  فراتر 
که  باید گفت  احساس ضعف می کرد،  نظم  در  استاد عینی  گویا  که  شایعه، 
ایشان از تواناترین شاعران دوران خود در گستره ی کّلی ادبیات فارسی زبانان 
تا  نیز  و  فرهنگی  و  اجتماعی  عظیم  مسئولیت های  اگر  این،  از  بیش  و  بود 
به خصوص  و  شاعری  همیشگی  مشغولیت  از  را  او  دست  سیاسی،  حدودی 
کارهای  بی شک،  نمی کرد،  کوتاه  شعر  نظام  در  فراگیر  تحّوالت  ایجاد 

فوق العاده ای را در این زمینه انجام می داد«.2  
در ابتدای تشکیل جمهوری تاجیکستان بود که استاد ابوالقاسم الهوتی، که 
یکی از پایه گذاران شعر نو ی ایران شناخته شده است، ابتدا به باکو و مسکو، 
سپس به تاجیکستان آمد و در کنار استاد عینی به تحکیم پایه های ادبیات 
نوین فارسی تاجیکستان به ویژه در بخش نظم پرداخت. برکت وجود این دو 
حّساس  دوران  آن  در  تاجیکستان  نوپای  ادبیات  برای  توانا  و  دانا  ادیب  تن 
بسیار زیاد بود. به ویژه که آن  دو به دلیل برخورداری از استعداد ادبی در رده ی 

2 وّهاب نیا، 2012: ص 17.
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نخست شاعران نوآور قرار می گرفتند و بدین ترتیب توانستند دست بسیاری 
از افراط گرایانی را که می خواستند به بهانه ی ادبیات نو و انقالبی، بسیاری از 
سّنت های اصیل ادبی را تحت عنوان بازمانده های ارتجاعی از بین ببرند، از 
بحر الّدین عزیزی  افراط گرایان،  این  از جمله ی  کنند.  کوتاه  ادبیات  حوزه ی 
نوین  ادبیات  برای  را  آن  و  دانسته  عرب  ادبیات  به  متعّلق  را  عروض  که  بود 
انقالبی غیرالزم می شمرد. او می نویسد: »روشن است، که با رعایت عروض، 
شعر گفتن وابسته به تحصیل مدرسه های کهنه یا به خوبی آشنا بودن با قواعد 
نظم عرب است. بدون این گونه معلومات، گویا راه شعرگویی بسته می نماید... 
به ادبیات و شعرگویی همسایه مان ازبکان نگاه کنیم، آن ها هم عروض عربی 
را به واسطه ی ما قبول کرده بودند، تا انقالب بزرگ اکتبر در شعرهای آن ها 
همین رعایت عروض موجود بود، اّما یک دفعه تیشه به بیخ و بنیاد عروض زده، 
دفعتًا اصول هجاشماری را قبول کردند«. )»آواز تاجیک« 25 آگوست سال 
1928(. این نوع نظریات افراط گرایانه تا جایی اوج پیدا می کرد که بعضًا زبان 
فارسی تاجیکی را نیز فرسوده و »برای بیان مفاهیم انقالبی« نامناسب اعالم 
می کردند. متأسفانه در نهایت الفبای فارسی که فرهنگ و علم و ادب بیش از 
هزارساله ی زبان تاجیک ها به آن نگارش یافته بود، در این میان قربانی چنین 
نظریات افراط گرایانه ای گردید. تأسف بار این است که این برنامه بیش از آن که 

به حوزه ی زبان و خط و ادب مربوط باشد، برنامه ای سیاسی بود. 
خوشبختانه، استاد عینی و ابوالقاسم الهوتی هم به واسطه ی آثار نوآورانه ی 
مناسب و معتدل و هم به واسطه ی مقاله ها و سخنرانی ها به موقع، پاسخ این 
با  پیرو سلیمانی شاعر جوان  را می دادند. جالب است که  نوع هرزه گویی ها 
استعداد و نوآور تاجیک خطاب به ادیب دیگری به اسم علی زاده که اشعاری 
از این قبیل به اصطالح »نوآورانه« می سرود و چون وزن و نظم معقولی نداشت 
نمونه ی  را  استاد الهوتی  اشعار  »با هوای مخصوص«،  آن می نوشت  اّول  در 

نوآوری های شایسته ی  الگوبرداری  قرار داده و می سراید:
»ای شاعر شعرهای مخصوص! / تا کی بافی هوای مخصوص؟  / عّطار نه ای، 
چه می  فروشی / بیهوده تو این دوای مخصوص؟ / خواهی، که ز شعر بهره 
یابی، / یا خلق برد صفای مخصوص، / از الهوتی و ز صنعت او / عبرت گیر 

و غذای مخصوص«
استاد الهوتی از یک سو با سرودن داستان های بلند منظوم و اشعاری در قوالب 
مثنوی، قصیده، رباعی و خصوصًا غزل، که دارای درون مایه و محتویات کاماًل 
ثبوت  به  را  فارسی  نظم  سّنتی  قالب های  بی نهایت  ظرفیت  بودند،  تازه  و  نو 
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روسیه،  و  غرب  منظوم  ادبیات  از  گرفتن  بهره  با  دیگر،  سوی  از  و  می رساند 
را  تاجیکی  فارسی  نو  شعر  رشد  زمینه ی  مایاکوفسکی،  والدیمیر  به خصوص 
فراهم می آورد. برای نمونه می توان از ترجمه ی آزاد او از شعری از ویکتور هوگو 

به نام »سنگر خونین« یاد کرد:
»رزم آوران سنگر خونین شدند اسیر / با کودکی دلیر،  / به سّن دوازده . / ـ 
آن جا ُبدی تو هم؟ / ـ بله! / با این دالوران. / ـ پس ما کنیم جسم تو را هم 

نشان تیر. / تا آن که نوبت تو رسد، منتظر بمان«.
نمونه ای  تکّلف،  بدون  و  طبیعی  محاوره ی  نوع  این  که  است  این  انصاف 
برجسته از شعر نو به شمار می آید که همانند آن در سروده های شاعران این 

قالب، بسیار دیرتر پدیدار شد.
ابوالقاسم  عینی،  صدرالّدین  ادبیات؛  استادان  اهتمام  و  سعی  با  الحاصل، 
فارسی  شعر  سفینه ی  ایشان،  پیروان  از  چند  تنی  و  سلیمانی  پیرو  الهوتی، 
تا  نظری،  ابهامات  مه  و  ایدئولوژی  و  سیاسی  توفان های  میان  از  تاجیکان 
جایی به مسیری روشن، معقول و معتدل کشانده شد، گرایش ها، سلیقه ها، 
نظری  و  هنری  سّنت های  که  گردید  تنظیم  صورتی  به  و...،  جهان بینی ها 
گردد.  مراعات  و  حفظ  حّتی االمکان  تاجیکی  فارسی  کهن  پرمایه ی  ادبیات 
آشفتگی های »نوآورانه« به حّد اعتدال درآورده شد، موضوعات اصلی ادبیات 
از شاعران خوش قریحه ی تاجیک در  روز مشّخص گردید و هم زمان گروهی 
حبیب  رحیمی،  محّمدجان  از  میان  این  در  که  یافتند،  پرورش  مکتب  این 
سهیلی  رحیم زاده،  باقی  میرشکر،  میرسّید  تورسون زاده،  میرزا  یوسفی، 

جوهری زاده و...، می توان یاد نمود.
و  نام  به  تاجیکستان  در  فارسی  نوین  نظم  تحّول  و  دیگر شکل گیری  دوره ی 
کار و پیکار نسل دیگری از شاعران پیوسته است، که در رأس آن شاعر نام ور 
تورسون زاده،  میرزا  به ویژه  نسل،  این  دارد.  قرار  تورسون زاده  میرزا  تاجیک؛ 
در  مستقیم  به طور  که  هستند،  شاعرانی  رحیم زاده  باقی  میرشکر،  میرسّید 
بنیاد جمهوری مستقل  فعالّیت های سازمانی و اجتماعی و حّتی اقتصادی 
تاجیکستان سهم داشته اند و اغلب اشعار ایشان در کنار مطالب روزنامه ها در 
و اقتصادی و فرهنگی آن دوران به چاپ  خصوص دست آوردهای اجتماعی 
می رسید. در داستان بلند منظوم استاد میرزا تورسون زاده »حسن اّرابه کش«، 
بار  اّولین  اّرابه کش« برای  یافته است. در »حسن  این موضوع تجّسم بدیعی 
در داستان منظوم، قالب »چهارپاره« استفاده شده است و محاوره های آزاد 
و طبیعی آن، از آگاهی و تسّلط شاعر بر شعر نو گواهی می دهد. اّما شهرت 
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بیشتر استاد تورسون زاده و در مجموع نظم این دوران تاجیکستان به اشعار 
و داستان های منظوم استاد تورسون زاده در موضوع آزادی ملل مظلوم شرق 
و آسیا و به خصوص هندوستان بستگی دارد. میرزا تورسون زاده برای سلسله 
جوایز  مهم ترین  برنده ی  »هندوستانی«  اصطالح  به  داستان های  و  اشعار 
شرق  مظلوم  ملل  معنوی  شهامت  اشعار  این  در  گردید.  خود  دوران  رسمی 
با  این ملل که  به خصوص هندوستان وصف، وضع اسف بار موجود  و  آسیا  و 
عظمت و سابقه ی درخشان تاریخی و فرهنگی آن ها تناقض دارد، بازگو و این 
ملل به مقاومت بیشتر در برابر استعمار غرب دعوت می شوند، و البّته پر واضح 
است که در آن دوران، اتحاد جماهیر شوروی خصوصًا جمهوری تاجیکستان، 
به عنوان نمونه برای پیشرفت و ترّقی و تشکیل جامعه ی آزاد و عادالنه معّرفی 

می گردد.
فارسی  نوین  نظم  در  »خارجی«  اصطالح  به  موضوع  که  گفتنی ست 
الهوتی  ابوالقاسم  عینی،  صدرالّدین  استاد  آثار  به  توجه  با  تاجیکستان، 
)خصوصًا داستان منظوم »سفر فرنگستان«(، اشعار پیرو سلیمانی و دیگران 
میرزا  ابدی«  »چراغ  منظوم  داستان  به  اگر  دارد.  مالحظه ای  قابل  سابقه ی 
تورسون زاده، که تا جایی شرح حال و برنامه های خود اوست، توّجه شود، معلوم 
می گردد که بیشتر پرداختن ها به موضوع آزادی و حمایت از ملل مظلوم شرق 
و آسیا در برابر استعمار غرب، از توصیه های مستقیم استاد عینی به وی بوده 
پایان یافتن جنگ دّوم جهانی و شروع جنگ سرد،  با  است. از سوی دیگر، 
نیاز بیشتری برای رشد ادبیات در موضوع خارجی پیش آمد، تا از این طریق 
معّرفی  انسانی تر  و  گرم تر  چهره ای  با  شوروی،  جماهیر  اتحاد  سیاست های 
گردد. برای انجام این مهم، استاد تورسون زاده از طرف سطوح باالی سیاسی 
به  هم  دولتی  نهادهای  طریق  از  او  بود.  شده  برگزیده  زمان،  آن  مدیریتی  و 
در  اکثرًا  و  شد  گماشته  آفریقا  و  آسیا  کشورهای  با  هم رأیی  کمیته ی  ریاست 
سفرهای خارجی هیأت های ادبی و فرهنگی شوروی، ریاست این هیأت ها را 
عهددار بود. زیرا از سویی، خود لیاقتش را در این زمینه به نمایش گذاشته بود 
و از سوی دیگر او نماینده ی ادبیات عالم  شمول فارسی تاجیکی بود که چه در 
اّتحاد جماهیر شوروی و چه در سایر کشورهای شرق و غرب، اعتبار، شهرت 
این  اومانیستی  و  انسان پرورانه  جنبه ی  به ویژه  داشت؛  بی نظیر  مقبولّیت  و 
ادبیات. نمونه ی جالب چنین نگرشی در اشعار این دوره ی میرزا تورسون زاده، 
داستان منظوم غنایی وی به عنوان »جان شیرین« می باشد که در آن مسائل 
مبرم جهانی، در متن گفت وگوی نرم و محرمانه ی خانوادگی تا جایی به سبک 
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داستان های منظوم مردمی مطرح می گردد. این داستان، از مقبول ترین آثار 
بدیعی آن دوران به ویژه برای مسؤولین و دست اندرکاران سیاست خارجی بود، 

که شروعش چنین است:
 / مکن.  دل تنگم  بیهوده  این قدر   / مکن،  جنگم  این قدر  شیرین!  »جان 
گشته گشته از سفر بازآمدم، / باز در نزدت به پرواز آمدم. / هر کجا که خواب 
کردم، خیستم، / هر کجا که بود جای زیستم. / این دل من منزل یاد تو بود، 
/ یاد روی حسن آباد تو بود... / ما سفر داریم با امر وطن، / با سپارش های 
خلق خویشتن. / دوستی را جست وجو داریم ما، / از امانی گفت وگو داریم 

ما... / خلق ها را دوستی القا کنیم، / مهر دل را هدیه بر آن ها کنیم...«
هم زمان با سادگی بیشتر و طبیعی شدن زبان شعر، توسعه ی بیشتر اشعاری 
زمینه ی  نسبتًا جوان در  تجربه های شاعران  ثمر رسیدن  به  و غنایی،  تغّزلی 
مطالعه و ترجمه از نظم کالسیک و نوین جهان و به خصوص مطالعه ی جّدی تر 
افغانستان،  و  ایران  نظم  از  بیشتر  آگاهی  و  تاجیکی  پارسی  کهن  نظم  در 
نسل دیگری از شاعران تاجیک )»نسل سوم«( در شعر، به ویژه شعر غنایی، 
افق های تازه تری را باز نمودند. این  نسل فرصت بیشتری داشت تا به بازنگری 
و  ادبیات، تصویر جزئیات فرهنگ و رسوم مّلی  و  تاریخ مّلی در کسوت شعر 
قومی، وصف مقّدسات و الگوهای مّلی و غیره بپردازد و هم زمان به نو کردن 
قالب شعر دست بزند. عالئم و نمونه های این جریان در فعالیت های نسل های 
پیشین نیز مشهود بود، اّما در این دوره به فعالیتی برنامه  ریزی شده و بنیادین 
تبدیل گردید   که غالبًا بی عنایت دولت هم نبود. شاعران این دوره را در سرتاسر 
بیشتر  را  آن ها  ظهور  و  شصتی ها«(  )»دهه ی   »شیستیدیسیتنیک«  شوروی 
»نرمش خروشچوفی«  به عنوان  که  مدیون سیاست های جدیدی می دانند، 

معروف است.
در این دوران، انتشار ادبیات و خصوصًا اشعار هم زبانان ایرانی و افغانستانی، 
نمود.  کسب  تازه ای  رواج  می گردید،  منتشر  کمابیش  نیز  زمان  این  تا  که 
حّتی  میرزا  ایرج  و  بهار  ملک الّشعرا  جمله  از  ایرانی،  معروف  شاعران  اشعار 
بسیاری  اشعار  بود.  گردیده  وارد  تاجیکستان  مدارس  درسی  کتاب های  به 
این  از  بیش  و  بود  شده  شناخته  تاجیکستان  در  ایران،  معاصر  شعرای  از 
تشکیل  را  تاجیکستان  اّول  درجه ی  آوازخوان های  سرودهای  از  خیلی  متن 
می داد. آثار تحقیقاتی نیز، از جمله آثار دانشمندان معروف ایران مانند سعید 
نفیسی، پرویز ناتل خانلری، عبدالحسین زّرین کوب، فروزان فر و...، نه فقط 
از  جزئی  بلکه  بود،  گرفته  قرار  ادبیات  هواداران  و  دانشمندان  دست رس  در 



188
شماره ی 72
     آبان 93

برنامه ی حتمی آموزشی دانشگاه های ادبیات نیز بود.
یکی از مهم ترین و مؤّثرترین تدابیر انجام شده در این دوران در راستای تحکیم 
و گسترش روابط ادبی در میان پارسی زبانان، برگزاری »نخستین سمپوزیوم 
)گردهمایی( شعر فارسی« در سال 1968 در شهر دوشنبه با شرکت مشاهیر 
علم و ادب سه کشور هم زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان و نمایندگان سایر 
شخصیت های  باشکوه،  همایش  این  در  بود.  پارسی  ادب  و  زبان  حوزه های 
برجسته ی علمی و ادبی از جمله استاد سعید نفیسی، پرویز ناتل خانلری، 
داشتند.  شرکت  و... ،  خلیلی  خلیل الله  هروی،  مایل  صورت گر،  لطف علی 
عملی  و  نظری  مسایل  سمپوزیوم،  آن  در  بررسی ها  و  بحث  اصلی  موضوع 
»شعر نو« بود. می توان گفت که پس از این همایش، روابط ادبی به خصوص 
در زمینه ی تبادل تجارب ادبی و انتشار کتب به صورت متقابل، وارد مرحله ی 

جدید ی گردید. 
ادبیات  ذهنی  عنصر  مهم ترین  مّلی،  زبان  برابر  در  تاریخی  مّلی  »حافظه ی 
نوین تاجیک بوده است که در سال های بعدی، به خصوص از دهه ی شصت 
قرن گذشته به بعد، از نثر به نظم انتقال یافته و در آن جلوه های بیشتری را 

به ظهور رسانده است.
تورسون زاده،  میرزا  الهوتی،  ابوالقاسم  چون  بزرگ تر  نسل  شعرای  آثار  البّته 
آن  در  شدن  دقیق  با  و  نیست  جلوه ها  این  از  عاری  و...،  رحیم زاده  باقی 
باز در آن  این زمینه  ایشان در  پیدا کرد، ولی خدمت  را  می توان نمونه هایی 
پرورش  را  از شاعران  امن خود، نسل دیگری  خالصه می شود که در محیط 

داده اند که مجال بیشتری برای سرودن موضوع های مّلی داشته اند.
در  سو  یک  از  دوره  این  پیش کسوت  شاعران  خودشناسانه ی  تالش های 
توّجه به تاریخ مّلی و از سوی دیگر در جستن پیوندهای گسسته با هم زبانان 
می شد.  خالصه  فارسی زبان  فرهنگ  و  زبان  سابق  قلمرو  در  هم کیشان  و 
نخستین جرّقه ی پرتابش این کانون به تازگی برافروخته، شعر مؤمن قناعت 
»به هوادار زبان تاجیکی« )اّول دهه ی 1960( بود. این شعر یک پاسخ ساده 
ولی قاطع به کسانی بود، که زبان مردم تاجیکستان، ایران و افغانستان را با 
این  در  و  متفاوت می دانستند  زبان  و دری سه  فارسی  تاجیکی،  عنوان های 
زمینه تألیفات ُپر شمار و مفّصل به ظاهر »علمی« را نیز به نشر می رساندند. 

شاعر خطاب به این نوع »دانشمندان« با طنز زیبایی می گوید:
بی کران   / بجوی!  می جویی،  هرچه   / جناب!  ای  جویی،  پند  جویی،  »قند 
گویی،  فارسی   / بجوی!  می جویی،  هرچه   / بی حساب،  گوهر  بحری ست، 
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دری گویی ِو را، / هرچه می گویی، بگوی! / لفظ شعر و دلبری گویی ِو را،  / 
هرچه می گویی، بگوی! / بهر من تنها زبان مادری ست، / چون که مهر مادر 
است. / بهر آن تشبیه دیگر نیست، نیست،  / چون که شیر مادر است. / زین 
سبب چون شوخی های دلبرم / دوست می دارم ِو را، / چون نوازش های گرم 

مادرم / دوست می دارم ِو را!«
اگر در نظر بگیریم که همچنان مّدعیان سه زبان گوناگون بودن فارسی، دری 
نه  و  بوده است  نظری سیاسی  اصاًل  که  نظر  این  بر  با سرسختی  تاجیکی  و 
علمی، پافشاری می کنند، بصیرت، شجاعت و صراحت ادبی سراینده ی این 
شعر، که نیم قرن قبل از این روزگار سروده شده است، بیشتر معلوم می گردد.
این شعر در کارگاه خالقیت های ادبی مؤمن قناعت خصلت برنامه ای کسب 
کرد و تعیین کننده ی موضع او در تمام طول مّدت فّعالیت سخن وری اش در 
غیره  و  مّلی  تاریخ  به  نگاه  مراعات سّنت های سخن وری،  زبان،  کاربرد  مورد 
گردید. مؤمن قناعت، که هم زمان با سرودن اشعار خرد غنایی دست به تألیف 
منظومه های طوالنی یا داستان های منظوم زده است، همیشه تالش نموده 
است، تا بدون توّجه به موضوع و ژانر و قالب اثر، تار و پود و بافت متاع آن مّلی 
و سّنتی باشد. بنا بر این سخنش برای خواننده  ی طالب و جویای استحکام 
و احتشام پیشین زبان ادب و شعر فارسی تاجیکی همیشه تازگی و جّذابیت 

داشته است.
تحقیقات  واسطه ی  به  که  ایرانی،  دانشمند  شعردوست،  علی اصغر  دکتر 
مفّصل خود، از ادبیات معاصر تاجیک )به خصوص نظم( شناخت خاص دارد، 
قناعت  مؤمن  که  قناعت می نویسد  مؤمن  اشعار  بر مجموعه ی  مقّدمه ای  در 

»... بیش از دیگران به سّنت های شعر پارسی پای بندی نشان داده است«.
و  نمانده  تنها  مسیر  این  در  قناعت  مؤمن  که  است،  یادآوری  به  الزم  البّته، 
فوجی از استعدادهای درخشان نظم نوین تاجیکستان را در این راه هدایت 
ادبیات  نسل  این  شاعران  تواناترین  به خصوص  میان،  این  از  است.  نموده 
نام  را می توان  و گل رخسار  بازار صابر  تاجیکستان، شادروان الیق شیرعلی، 
برد که اصل و هسته ی سروده های ایشان را موضوع ها و مضمون های سّنت 
مّلی و تاریخ مّلی تشکیل می دهد و گذشته از این، سبک و سلیقه و بافت متاع 

شعرشان، مّلی است.
نسل  بر  را  تاجیکستان  ادبیات  نسل  این  سروده های  که  خصلتی  مهم ترین 
به  تاریخ شکوه مند مّلی،  و وصف  به شهامت  افتخار  امتیاز می دهد،  پیشین 

جای تأکید بر مظلومیت و محرومیت است. 
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دولت  حاکم  سیاست  محیط  و  فضا  در  نیز  شاعران  از  نسل  این  که  آن جا  از 
شوراها به سر می بردند، این افتخارات را در آن دوره به این شیوه مشروعیت 
می بخشیدند که دولت شوروی باعث احیای دیگرباره ی این شکوه و شهامت 
گردیده است. البّته این شیوه در ادبیات تاجیک سابقه داشت. از جمله در 

اشعار میرزا تورسون زاده:
برای   / گردون.  به  فردوسی  اوج  رسیده   / اکنون،  زنده  شد  رودکی  »سرود 

حافظ و سعدّی شیراز / نموده تاِجکان آغوش خود باز«
مّلی،  تاریخی  و  فرهنگ  ارزش های  به  جدید  نسل  شاعران  دیدگاه  ولی 
عمیق تر و فراخ تر بوده و این نسل از شاعران تاجیک با این ارزش ها مأنوس تر 
در  طبیعی  و  عاّدی  صورت  به  مّلی  تاریخ  اسطوره های  هستند.  محرم تر  و 
کنار قهرمانان آثار ایشان قرار می گیرند، به صورتی، که گویی افرادی واقعی 
هستند. از این جاست، که مؤمن قناعت در آغاز داستان منظوم »تاجیکستان 
ـ اسم من«، که به مناسبت پنجاهمین سالگرد جمهوری شوروی تاجیکستان 
آن ها  با  و  مراجعت  مّلی  اسطوره های  این  به  مستقیمًا  است،  شده  سروده 

گفت وگو می نماید:
»ای دادگاه خاکیان! ای آسمان بی کران! / تنگ است حال تاِجکان در خاک 
اهورا!  بلند  تخت   / آه ها!  آماج گاه  آتش گاه ها!  دود  ای   / خاک دان.  زیر  و 
بخت بد اجدادها! / گویند بر اجداد ما بودی ظفر، بودی پدر، / از شکل تو 
می ساختند مردان میدانی سپر. / بیراق عدل کاویان پر می زدی باالی سر / 
در دست صدها زاده ی آزادگان باختر. / هم تخمه ی مردانه چون دردانه زیر 

آب ها، / تا این که روید از زمین فردوسی و سهراب ها....«
اشعار،  نوع  این  در  نیز  کالم  موسیقی  ایجاد  و  وزن  انتخاب  در  که  پیداست 

صداقت و انس به این شکوه و شهامت پیشین مجّسم شده است.
انس و شیفتگی مؤمن قناعت و شاعران دیگر این نسل جدید نسبت به تاریخ و 
فرهنگ مّلی به حّدی است که گاهی به اوج اشراق و عرفان می رسد و »حلول 
در تاریخ مّلی« برای  ایشان دست می دهد. مثاًل، این وضع را به وضوح در شعر 
»تخت جمشید« اثر مؤمن قناعت از سلسله ی »سازهای شیراز«، که همه ی 

اشعار این سلسله سرشار از روحیات مّلی ست، می یابیم:
»چو باال می شوم بر مسند خورشیدی جمشید، / که دارد آشیان ایزد، که دارد 
خاک دان خورشید، / در آن قصر خراباتی، که دارا بود و دنیا بود، / درفش 

کاویانی نیزه ای از ماه باال بود...«
بازار صابر  تاریخ( در سروده های  این نوع پیوستگی و همبستگی )حلول در 
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اوجی دیگر می یابد، به گونه ای که شاعر حّتی در فاجعه های تاریخ مّلی، خود 
را عامل و گنه کار احساس می نماید:

»بوعلی را از بخارای شریف من کرده ام  بیرون، / ترمذی را من  فکندم دوش در 
دریای جیحون، / بر هدر خون نظام الملک را من ریختم، / بلکه خون ملک را 

من ریختم... / وای بر من! وای بر من! / االمان! فریاد از من!«
تاریخ مّلی، موضوع اصلی اشعار بازار صابر را تشکیل می دهد و به جز چند 
و  گرامی داشت  موضوع  به  شاعر  این  سروده های  دیگر  حالی،  شرح  شعر 
مادری«  »زبان  شعر  است.  شده  بخشیده  مّلی  تاریخ  و  مّلی  فرهنگ  احیای 
که  است  یادآوری  شایان  بود.  تاجیکان  غیررسمی  مّلی  سرود  نوعی  به  وی، 
اقبال کم نظیر جامعه ی تاجیکستان در این دوره از این نوع اشعار، به خصوص 
کانون های  و  شهرها  یاد  مّلی،  زبان  بزرگداشت  و  وصف  به  مخصوص  اشعار 
به  شخصیت های  بخارا،  و  سمرقند  چون  تاجیک ها  ازدست رفته ی  فرهنگی 
اشعار  نوع  این  رواج  در  روشنی  تأثیر  غیره،  و  تاریخی  فراموش شده ی  ناحق 
داشت. سروده های شادروان الیق شیرعلی در این موضوع ها، گاه مناظره ی 
شدید و پراحساس بی واسطه ای را می ماند که گواه صداقت سراینده نسبت 

به آن است.
عناصر  روشن  جلوه های  نیز  شعرا  این  شرح حالی  اشعار  در  این  از  گذشته 
می شود.  مشاهده  آن  به  شاعران  این  صداقت  و  دلبستگی  و  مّلی  فرهنگ 
و  کوهستانی  روستاهای  اغلب  که  شاعران،  این  زادگاه  وصف  موضوع  مثاًل، 
بازمانده  نزدیکان  و  روستاییان  وصف  هستند،  تاجیکی  سّنتی  محیط های 
فاصله های  در  شاعران  این  گویا  که  است  تب  و  تاب  ُپر  آن گونه  روستا،  در 
بزرگ مکانی و زمانی غریب افتاده و در حسرت بازگشت به وطن اصلی خود 
هستند. بازار صابر شهر دوشنبه را که با زادگاه وی بیش از 30 ـ 40 کیلومتر 

فاصله ندارد، چنین خطاب می کند:
»سیله ی مرغ هوا در نظرم، / که بهار آمد و من بی خبرم. / خواهم امروز همه 

پر گردم، / باز سوی وطنم برگردم«
یا الیق شیرعلی می سراید:

ز  بام آن  یاد آمد، / می چکد  به  بارانی، / کلبه ی مادرم  »این شب ترش روی 
باران ها، / در دلم عالمی به داد آمد«

خوانندگان  همه ی  برای  »یخچ«  گل رخسار  کوهستانی  روستای  همچنین 
تاجیک، بلکه اّتحاد جماهیر شوروی آشنا گردیده بود:

»مرا شب های بی خوابی خمار »یخچ« می گیرد، / که در یک گوشه ی خاک 
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وطن از چشم ها دور است«
شاعر در هر جا و از هر بابی سخن می گوید، آشیان سرودش همان نشیمن گاه 
این شاعر، مثل معدن بیکران شعر مّلی  نخستین است و در مجموع ضمیر 
بلند  فّواره  را چون  ناب  از آن ضمیر گداخته های  الهام  آتش افشان  است که 

می کند.
این عطش، عطش بازگشت از محیط بیشتر فرنگی یا فرنگ مآبانه ی پایتخت 
شاعران،  این  اگرچه  که  این جاست،  از  بود.  سّنتی  اصالت  به  تاجیکستان، 
خود به صورتی مستقیم به ارزش های اسالمی عشق و عالقه ی خاص نشان 
رفتار  و  روزگار  عنصر  چون  اسالمی  سّنتی  فرهنگ  عناصر  ولی  نمی دادند، 

عزیزان و نزدیکان برای شان عزیز بوده است. مثاًل بازار صابر می گوید:
به دیدن، / که روی  نآمد  »مرا در خانه ی چشمش نشانید، / ولیکن خانه ام 

مادرم روی نمازی ست، / نیابد قبله را در خانه ی من«
هستند،  اصالت  محیط  سازندگان  و  ایجادگران  که  نزدیکان،  و  عزیزان  این 
تصویرگر  ذهن  در  که  هستند،  مأنوس  و  آشنا  مّلی  فرهنگ  عناصر  با  آن قدر 

شاعر با یکدیگر ادغام می گردند.
از کتاب  و مناسب تر  مادر خود تشبیهی الیق تر  مزار  برای تصویر  بازار صابر   
بوده  روی میزی اش  کتاب  تنها  ایشان  به گفت  که  تاجیکی«،  زبان  »فرهنگ 

است، پیدا نمی کند:
»دیرگاهی مادرم در خانه نیست، / مادر من در زبان مادری ست. / پشتوار من 

چو گور سبز او / هر دو جلد سبز فرهنگ دری ست«
الیق از مادر خود گاه در حالی یاد می آرد، که بر روی جا نماز نشسته و دعا 

می کند و شاعر او را خطاب می کند:
»مادرم! مادر بهشتی ام! / جای تو در بهشت تعیین است!«

و بازار صابر هم در وصف مادر دوست هم قلمش الیق شیرعلی می نویسد:
دربه  کهنه  جامه های   / می کند،  تفریح  روزه  و  نماز  با   / مادر!  ای  »مادر! 

می کند3  / او نمی داند، که شاعر زاده است«
خصلت  همچنین  که  سروده هایش،  نخستین  در  شیرعلی  الیق  خود،  یا 

برنامه ای )ماهیت دیدگاهی( دارد، می فرماید:
قرآن  سوره ی  صفای  از   / آموختم،  سوختن  »بی سوادان«  این سان  از  »من 
و  شعر  و  بیت  دیار  در   / آموختم  وطن  بالینم  زیر  کتاب  از   / آموختم،  سخن 

داستانم زاده اند«
3 وصله می زند.
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یا اسطوره و تلمیح »شیخ صنعان« مناسب ترین پیمانه  برای گل رخسار بوده 
است، تا با آن پیمان و ایمان مّلی خود را بیازماید و احساسات قلبی خود را با 

صمیمی ترین آهنگ بنوازد:
»من نبودم، / او بود و نور لقاء بود، / سر نبود اندر تنم، / پر بود،  / پا بود. / 

نامه ی بختم ز دیوان خدا بود، / رهنمایم مصطفی )ص( بود...«
موضوع  هر  در  و  است  شده  تخمیر  مّلی  فرهنگ  با  دیگر  شاعران،  این  ِگل 
سخن بگویند، در هر فضایی تصویرگری بکنند، کالم شان مملو از روحیات و 
احساسات مّلی و همراه با عناصر مذهبی است. بنا بر این اگر جایی به دلیلی 
فطرت  و  سرشت  با  سخن  آن  پس،  است،  رفته  عناصر  این  خالف  بر  سخن 

ازلی، تاریخی و سّنتی شخص ایشان سازگاری نداشته است.
وصف  در  که  را  استالین گراد«  »سروش  قناعت  مؤمن  منظوم  داستان  ما 
مشهور  نبرد  در  شوروی  جماهیر  اّتحاد  مردم  و  افسران  و  سربازان  کارنامه  ی 
است،  شده  سروده  فاشیست  مهاجمان  علیه  استالین گراد،  روسی  شهر 
تاجیکی می یابیم.  و سّنتی  مّلی  و رنگ  آب  و  نوع روحیات  از همین  سرشار 
استالین گراد  نبرد  به  که  تاجیک،  سرباز  پدرود  صحنه ی  تصویر  در  شاعر 

می رود، می نویسد:
»به خلوت مادر آیینه دست او را دعا می داد، / به روی آینه آیین اجدادان جال 
می داد. / و احمد دید در آیینه روی و آبرویـش را / و مادر بوسه باران کرد موی 
ناز بویش را. / به ایوان شیهه می زد اسب رهوارش به زیر زین، / به قاش زین 

خاتم کار قمچین4  پدر، / آمین!«
بیش از این، سراینده ی »سروش استالین گراد« حین تصویر مادر روس، که 
بر آرام گاه سربازان گم نام، نشان فرزند شهیدش را جست وجو می کند، چون 
مناسب ترین تلمیح برای تعبیر و تفسیر احوال و احساسات قلبی وی، تلمیح 

قرآنی یوسف )و یعقوب( را به کار می گیرد:
و چون   / به چشم خیره می جویی   / نمی گویی؟  / چرا حرفی  مادر!  »...ایا 

پیراهن یوسف در این جا سبزه می بویی...«
به فیض این ویژگی ها »سروش استالین گراد« نه فقط حماسه ای مّلی، بلکه 

حماسه ای بشری نیز هست.
گل رخسار، در یکی از تازه ترین منظومه های خود به عنوان »آذرخش« )نامه ی 
دیرمانده از قرن بیست به قرن بیست و یک( به گونه ای این سهم شاعران نسل 

خود را خالصه می کند و از جمله می نویسد:
4 تازیانه
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»نسل از خود رفته، / تا جاهی و گاهی نارسیده، / نسل باد و باده، / نسل 
ساده، / آبرویش آب دیده، / مولوی آیین، / رودکی زاده، / آرزویش زخم ناسور 
پایبند دام  است... / نسل عصیانی سرکش،  / نسل آتش، / نسل آرش، / 

تزویر است...«
و  داد  رخ  تاجیکستان  در  که  است  معلوم  حوادثی  شکواییه ،  این  از  منظور 
وقفه ای در روند تحّول چشمگیر ادبیات مّلی گرایانه و استقالل خواهی ایجاد 
قرن  نود  دهه ی  ابتدای  در  حوادث  این  از  قبل  که  بود  حالی  در  این  نمود. 
آمدند،  ادبیات  میدان  به  باقریحه   شاعران  مالحظه ی  قابل  شمار  گذشته 
تازه آغاز به سرودن نمودند. این  با رنگ و درخشش  که موضوع های مّلی را 
تأثیر  با  سویی  از  خود،  معاصر  پیشکسوتان  از  تأثیر پذیری  از  جز  به  شاعران 
پرفیض ادبیات کالسیک، به ویژه ادبیات عرفانی، که مجال مطالعه  ی بیشتر 
در آن پیدا شده بود و از سوی دیگر با تأثیر ادبیات هم زبانان، به ویژه محّمد 
اقبال الهوری، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و دیگران، در مسیری قرار 
گرفتند که به صورت طبیعی می رفت تا به جریان ادبی که انقالب بلشویکی، تا 
جایی آن را قطع  کرده بود، بپیوندد و ادامه ی  مستقیم و طبیعی آن گردد. اّما 
اگرچه این شاعران، صرف نظر از شرایط مذکور، توانسته اند مجموعه هایی از 
اشعار تازه و ارزش مند را پدید آورند، لیکن به نظر نگارنده هنوز نمی توان این 
دوره را به صورت یک دوره ی مکّمل ادبی، با ویژگی های مشّخص معّرفی نمود 
و این دوره همچنان در حال تحّول و شکل گیری می باشد. آنچه مسّلم است، 
ابعاد احیای شعر  این نسل جدید شاعران،  به واسطه ی اشعار  این است که 
سّنتی و عناصر آن، اساطیر و تلمیحات سّنتی، از جمله تلمیحات و مضامین 
قرآنی بر مضامین و تلمیحات صرف مّلی افزوده از این راه گسترده تر شده و 

زمینه ی مساعد ی برای پروازهای بلندتر در این فضا به وجود آمده است«.5 
متخّصصان تاریخ ادبیات، آخر دهه ی هشتاد و اول دهه ی نود قرن گذشته را 
با عنایت به فضای  باز فکری، که به واسطه ی »بازسازی گورباچوفی« به وجود 
آمده بود، مرحله ی جدیدی در رشد و تحّول ادبیات نوین تاجیکستان، به ویژه 
مّلی  هویت  جست وجوی  و  استقالل خواهی  آهنگ های  می دانند.  آن  نظم 
در این دوره به مراتب نیرومندتر و فضای بیان در این زمینه به طور بی سابقه 
بازتر می گردد. شاعران این دوره با حفظ بهترین عناصر نظم پیشینیان خود 
شعر  می سازند.  مطرح  شجاعانه تر  را  تاریخی  و  اجتماعی  مهم  مسأله های 
غنایی و تغّزلی نیز کمال و جمال تازه می یابد. روحیات اشراق و عرفان، اگر در 

5 همان
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جایی به صورت تکّلفی است، در جای دیگر به صورت طبیعی و صمیمی موج 
این دوره،  بااستعدادترین شاعره  های  و  از جوان ترین  یکی  از جمله  می زند. 

فرزانه ی خجندی، چنین خطاب می کند:
»جرس لب ریز افغان شد؛ عجم بیدار می گردد، / خالیق »مثنوی خوان« شد؛ 

عجم بیدار می گردد«
که  تحمیلی  ناگوار  واقعه های  تاجیکستان،  سیاسی  استقالل  آستانه ی  در 
به سرودن در موضوعات وحدت  از پیش  را بیش  این دوره  رخ داد، شاعران 
مّلی، صلح، و گرامی داشت استقالل، سوق داد؛ همان موضوعاتی که در آغاز 
دهه ی نود مطرح گردیده بود، درخشش تازه تر پیدا نمود و تا کنون هسته ی 

اصلی محتوای نظم معاصر تاجیک را تشکیل می دهد.
آثار  تاجیکستان،  و  ایران  برقراری روابط مستقیم میان  به برکت  این دوره  در 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  در  تاجیک  معاصر  شاعران  به ویژه  ادیبان،  اکثر 
تازه ی  قالب های  و  گونه ها  تاجیکستان،  امروز  شعر  در  و  است  رسیده  چاپ 
حال  در  فارسی زبان،  منظوم  ادبیات  مشترک  فضای  ایجاد  با  هم زمان  نظم، 

پیدا و تثبیت شدن است.

●منبع:
ـ وّهاب نیا، رستم؛ ادبیات و فرهنگ مّلی؛ ادیب؛ 2012؛ دوشنبه.

ـ 21؛  وّهاب نیا، رستم؛ فصل نامه ی رودکی؛ ش 35، 36، 37؛ صص 49  ـ 
تابستان، پاییز و زمستان 1391؛ دوشنبه.
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»لسیا  مستعار  نام  با  بعدها  که  کویتکا«  کاساچ  الریسا  »اریسا 
نویسندگان  و  شاعران  بزرگ  ترین  از  یکی  عنوان  به  اوکراینکا« 
سال  فوریه  ی  ماه  پنجم  و  بیست  روز  در  شد،  شناخته  اوکراین 
1871 میالدی در شهر »نووگراد والینسکی« به دنیا آمد. مادرش 
نویسنده و شاعر بود و »اولنا بژیلکا« تخّلص می  کرد. پدر او »پتر 
کاساچ« که وکیل تحصیل  کرده  ای بود نیز به ادبیات و نّقاشی بسیار 
عالقه  مند بود. نویسندگان، هنرمندان و موسیقی  دانان، اغلب در 
و کنسرت  های خانگی  و شب شعر  آن  ها جمع می  شدند  خانه  ی 
و  می  زدند  صدا  »لسیا«  را  الریسا  خانواده،  در  می  کردند.  برگزار 
همین نام بود که بعدها به لقب شعری او تبدیل شد. عموی لسیا، 
»میکایلو دراگومانوف« که عالوه بر نسبت فامیلی، به نوعی دوست 
صمیمی وی هم محسوب می  شد و بعدها خیلی به وی کمک کرد، 
محّقق و دانشمند بود و یک »شخص اجتماعی« )دولتی( به شمار 
و  فرانسه  )در  کشور،  از  خارج  در  طوالنی  مّدتی  برای  او  می  آمد. 
بلغارستان( زندگی می  کرد و کتاب  های زیادی از خارج برای لسیا 
دوستان  از  هوگو«  »ویکتور  و  تورگبیف«  »ایوان  می  نمود.  ارسال 
کامل  به  طور  را  خارجی  زبان  چند  آغاز،  همان  از  لسیا  بودند.  او 
فراگرفت و همین مسأله فرصت خوبی برای مطالعه و بررسی آثار 
آهنگ  سازی  و  نواختن  لسیا  به وی داد.  ادبیات جهان  کالسیک 
ُنه  از  را  پنج سالگی، و شعر گفتن  از  را  قطعات کوچک موسیقی 
لسیا  تحصیالت  بود.  فّعالی  و  زرنگ  دختر  او  کرد.  آغاز  سالگی 
شخصیتی  که  بود  مادرش  او  استاد  تنها  نبود.  سیستماتیک 
سخت  گیر و خشک داشت. بعدها لسیا از این که تحصیل منظمی 
نداشت، به کّرات ابراز ناراحتی و پشیمانی می  کرد. پدر او هم از 
این روش راضی نبود، اّما مادِر لسیا همیشه حرف آخر را می  زد و 

درباره  ی »لسیا اوکراینکا«
بزرگ  ترین شاعر معارص اوکراین

دکرت آنّا برزینا*
indianna108@mail.ru

* دانش آموخته ی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران

لسیا اوکراینکا
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کسی نمی  توانست به تصمیمات او اعتراض کند.1  
پای  آمد؛  لسیا  سراغ  به  شدیدی  بیماری  ناگهان  میالدی   1881 سال  در 
راست او به  طور غیرقابل  تحّملی درد می  کرد. در ابتدا پزشکان گفتند که عّلت 
اّما  و گیاهان درمان می  شود،  پماد  به وسیله  ی حمام،  و  روماتیسم است  آن 
بی  فایده بود. به مرور، درد بیشتر و بیشتر شد و دیگر نه تنها پای راست وی، 
که پای چپ و دست  های او هم درد می  کرد. ولی باالخره پزشکان عّلت این 
روشن  آینده  ی  باید  دیگر  لسیا  استخوان«.  »سِل  دادند:  تشخیص  را  دردها 
پس  زیرا  می  کرد  فراموش  را  شدن«  حرفه  ای  موسیقی  دان  »یک  یعنی  خود 
فلج  بود، دستش  ناموّفق  بسیار  اّما  که خیلی سخت  اولین عمل جّراحی  از 
شد. پدر و مادر لسیا به جای بردن او نزد بهترین پزشکان آلمانی، او را برای 
این  تأثیر  می  بردند.  دریا  ساحل  به  سّنتی«،  و  غیرحرفه ای  »آبتنی  درمانی 
معالجات، کوتاه  مّدت و یا بی  فایده بود. از آن زمان، غم عمیقی در دل لسیا 
و  بود  دائمی درگیر  و  تحّمل  با دردی غیرقابل  او  بعد  به  این  از  جای گرفت. 
گاهی مجبور می  شد ماه  ها در رختخواب بماند بدون آن  که بتواند دست و پای 

خود را تکان دهد. 
دوازده  از  را  خود  اشعار  کردن  چاپ  و  حرفه  ای  گفتن  شعر  اوکراینکا  لسیا 
سالگی آغاز کرد. یکی از نخستین ترجمه  هایی که او به زبان اوکراینی انجام 
داد، »شب  ها در دهی« اثر »نیکوالی گوگول« بود که لسیا آن را با همکاری 
برادرش ترجمه کرد. در همین سال  ها بود که کم  کم اشعار اوکراینکا در مجالت 
خارجی مانند »زوریا« )طلوع(، »ژیته ی سلووا« )زندگی و سخن(، »لیتراتورنا 
اوکراینکا  رسید.  چاپ  به  علمی(  و  ادبی  )ماهنامه  ی  ویسنیک«  ناوکوی 
انواع  در  او  آثار  بر  حاکم  نظم  فراگرفت.  زودی  به  را  شعرنویسی  تکنیک  های 
شعر، کامل و بی  نظیر بود. او همواره با شاعرانی که می  گفتند: »حّتی قافیه  ی 
خوب هم مایه  ی مرِگ ایده و محتوای شعر است« مخالفت می  کرد. لسیا در 
یکی از نامه هایش )در سال 1892 میالدی( راجع به شاعران بی  استعدادی 
که به »ایده  های ضعیف« تن می  دهند، نوشته است: »من اشعاِر بد را فقط 
می  توانم بر نابغه  ها ببخشم؛ آن هم به ندرت! به نظرم اگر سرودن اشعار مّلی 
به  بیشتر  آن  ها  شاید  می  کردند،  ممنوع  اوکراینی  شاعران  برای  را  میهنی  ـ 
تکنیک بها می  دادند و زودتر فنون شعرنویسی را می  آموختند. در حال حاضر، 
به وطن  پرستی بیشتر بها می  دهند تا وزن و قافیه...«. هنگامی که منتقدان 

 .Бабишкін О. ,Курашова В.; Леся Українка. Життя і творчість.   К 1
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رضایت  ابراز  او  اشعار  در  قافیه  رعایت  و  فرم  کمال  از  لسیا،  آثار  بررسی  در 
و  می  کرد  عنوان  خود  دغدغه  ی  بزرگ  ترین  را  فرم  به  توّجه  لسیا  می  کردند، 
می  گفت: »من فقط به خاطر رسیدن به فرم مطلوب است که می  نویسم. البته 
این مسأله را برای تأیید شایستگی خودم نمی  گویم ولی گمان می  کنم تالش 
برای رسیدن به فرم بهتر، مهم  ترین وظیفه  ی شاعرانی  ست که برای سرگرمی 

نمی  سرایند«. 
لسیا عالوه بر ادامه  ی درمان بیماری  اش در شبه  جزیره  ی کریمه، مصر، یونان، 
)که در  اتریش، پیش یک عطار تجربی در روستای »کاسووسچینا«  و  آلمان 
حال حاضر در منطقه  ی سومی قرار دارد( هم معالجه می  شد. حاال بیماری 
عالج  ناپذیر کلیه هم به سل استخوان اضافه شده بود اّما لسیا سعی می  کرد 
را  او  اراده  ی شکست  ناپذیرش  باشد.  با کوچک  ترین چیزها شاد و خوشحال 
انگلیسی،  زبان  های  رختخوابش  در  شب  ها  لسیا  می  کرد.  پایبند  زندگی  به 
و  ایتالیایی، لهستانی  یونانی قدیمی،  بلغاری، اسپانیایی، التین،  فرانسوی، 
و  شرقی،  فرهنگ  های  تاریخ  و  جغرافی  همچنین  لسیا  گرفت.  فرا  را  آلمانی 
تاریخ هنر و ادیان را آموخت تا حّدی که در نوزده سالگی، کتاب درسی »تاریخ 
اشعار  مخاطب  نوشت.2   خود  برای خواهران کوچک  را  اقوام شرقی«  قدیم 
لسیا، معمواًل از فراوانی دانش او در زمینه  های مختلف زندگی، فرهنگ و تاریخ 
تعّجب می  کند. توانایی و استعداد عجیب لسیا برای ایجاد تناسخ در قهرمانان 
قرون و ملل گوناگون، شگفت  انگیز است. قهرمانانی که او آن  ها را احیاء کرده 
است، طیف گسترده  ای از شخصیت  های اساطیر کهن، افسانه  های وابسته 
به »پنچ کتاب« و »انجیل« مقّدس، کارآموزان، یونانی  های قدیم، رومی  ها)از 
فرانسوی،  انقالبی  های  وسطایی،  قرون  شوالیه  های  بردگان(،  تا  پول  داران 
»پوریتان های« دشت  های آمریکای شمالی، و... را در بر می  گیرد که نام بردن 
تمامی آن  ها غیرممکن به نظر می رسد؛ همه  ی این  ها در دنیای اشعار لسیا 
دوباره زنده می شوند. نظم و سازمان حاکم بر اشعار اوکراینکا فراتر از مرزهای 
فرم معمولی  ست و همین باعث به  وجود آمدن فرم  های جدید در آثار او شده 
موضوعات  در  به  خصوص  لسیا،  ذهنی  دنیای  بی  نظیر  ویژگی  های  است. 
در  همین  طور  و  »گناه  کار«،  تصنیف  در  و  »تراژدی«  افسانه  ی  در  غنایی، 
»ایفیگنیا در تاورید« بیش از دیگر آثارش آشکار است. لسیا در اغلب آثارش 
ایجاد کند.  کوشیده است که میان قرون پیشین و زمان معاصر، هماهنگی 
با همین روش است که او توانسته نمونه  های بارز و مؤثری را به مخاطبانش 
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نشان دهد. نمایش  نامه  های لسیا هم به سهِم خود، عمیق، دقیق و سرشار از 
اوکراینی،  نویسنده  ی  پاولیک«  »میکاییلو  و جّذاب هستند.  ایده  های جدید 
راجع به یکی از دیدارهای خود با لسیا در شهر »لویو« می  نویسد: »دانش و 
هوشمندی لسیا برای من تعّجب  آور بود. من فکر می  کردم که او فقط در دنیای 
نابغه  خود  سّن  برای  لسیا  نیست.  این  طور  ولی  می  کند،  زندگی  خود  شعر 
است! صحبت ما خیلی طول کشید و در هر کلمه  ی او هوش، درک عمیق، 
نظم، علم و زندگی دیده می  شد«.3  در آن موقع لسیا فقط بیست سال داشت 
و فقط یک سال پیش از آن در سال 1893 میالدی، در شهر »لویو« )در غرب 
اوکراین( مجموعه  ی اشعار او تحت عنوان »بر باِل   سرودها« چاپ شده بود. با 

انتشار همین کتاب بود که لسیا بسیار معروف شد.
حّتی در همان نخستین اشعار لسیا هم کاربرد حرفه  ای کلمات، تصویر، زبان 
دیده  مضامین  تازگی  و  تر  و  پنهان  قّوت  غنی،  استعارات  و  تمثیل  شعری، 
می  شد. پشت غم و غّصه  ی این اشعار، خواننده، میل به »زندگِی با اراده« و 
»گسترش دانایی« را می  دید و این برای کسانی که از تراژدی زندگی شخصی 
مجموعه  این  اشعار  از  بسیاری  بود.  تعجب  آور  بسیار  بودند،  باخبر  شاعر 
از  خیلی  که  آن  بدون  شدند  تبدیل  مّلی  سرودهای  به  اوکراین  در  بالفاصله 

مردم بدانند که این اشعار از آِن چه کسی  ست.4 
در آثار لسیا موضوع وطن  دوستی و آزادی اوکراین قابل توجه است و نمی  شود 
آن را نادیده گرفت. عموی او که طرفدار آزادی مّلی اوکراین و گریز از تسّلط 
روسیه  ی تزاری بود، مجبور شده بود به خارج از کشور فرار کند. عّمه  ی لسیا، 
زندانی  بار  چندین  انقالبی  نهضت  در  مشارکت  خاطر  به  نیز  کاساچ«،  »النا 
شده بود. حّتی معشوق لسیا »سرگی مرژینسکی« هم با آن  که به شّدت بیمار 
بود، در این نهضت مشارکت داشت و اعالمیه پخش می  کرد. شاید به خاطر 
از  او  با مرژینسکی بود.  ارتباط دختر خود  همین مادر لسیا همیشه مخالف 
فعالیت  های سیاسی خطرناک می  ترسید چون عاقبت سخت و شکنجه  بار آن 

را می  دانست.
مرژینسکی«  »سرگی  با  »زاپوروژیه«  شهر  در  لسیا  میالدی   1888 سال  در 
شد.  آشنا  بود  »کی  یف«  شهر  والدیمیر«  »سنت  دانشگاه  فارغ  الّتحصیل  که 
مرژینسکی برای مّدتی در شهر »یالتا« زندگی می  کرد و در آن  جا تحت درمان 
 Леся Українка.; Публікації. Статті. Дослідження, т. І — 3

.119 .с ;1954 ;.III.,   М
 .Аврахов Г.; Художня майстерність Лесі Українки.   К 4
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بر  سل قرار داشت. لسیا چهار سال بعد )در زمستان سال 1901 میالدی( 
خالف خواست مادرش به شهر »مینسک« نزِد معشوق بیمار خود رفت. سرگی 
لسیا  کرد.  تن  بر  عزا  لباس سیاه  برای همیشه  او  و  ُمرد  لسیا  پیش چشمان 
برای این  که از آن غم شدید در بیاید، در یک شب سخت زمستانی، یکی از 
قوی  ترین درام  های خود را با عنوان »اودرژیما« )دیوانه( بر اساس یک سوژه  ی 
قدیمی مذهبی سرود. او بعدها راجع به این کار خود گفت: »شبی که من آن 
درام را   سرودم، بی  شک از شب  هایی بود که در آن زندگی طوالنی می  شود. اگر 
از من بپرسید که آن شب با آن  همه غم چگونه زنده ماندم، می  توانم در جواب 

بگویم که با نوشتن این درام!«5 
بهترین  آفرینش  بلکه موجب  درام،  این  آفرینش  باعث  فقط  نه  مرگ سرگی، 
مجموعه  ی اشعار غنایی لسیا )از 1898 تا 1900 میالدی( گردید. این کتاب 
نظر  از  منتشر گردید، هنوز هم  لسیا  از مرگ  و پس  تقدیم شد  به سرگی  که 

خلوص غم و عمق عشق، در میان اشعار او بی  نظیر است: 
»لب  ها زمزمه می  کنند: او رفته، برای همیشه / نه، نرفته؛ دلم ایمان مقّدسی 
دارد. / آیا صدای تار را می  شنوی که گریه می  کند؟  / نغمه  ی آن مانند اشک 
گرم می  لرزد. / این  جا، در درونم می  لرزد همدم با من: / )من این  جایم، من 
را  شکنجه  می  خواهم  سرودها  در  آیا   / توَام!(  با  همیشه  این  جایم،  همیشه 
یک  جریان،  این  یا   / می  فشارد؟  آرامی  به  را  دستم  کسی  یا   / کنم؟  تجربه 
 / می  بساود؟  را  من  لب  خود  لب  با  کسی  یا   / ا  ست؟  صمیمانه  گفت  وگوی 
تار، نغمه  گر است با انعکاس صدایش در سرم:  / »من این  جایم، من همیشه 

این  جایم، همیشه با توَام!(.«6 
با  خیلی  نشر  برای  را  خود  غنایی  اشعار  و  بود  کم  رویی  فرد  همیشه  لسیا 
وسواس انتخاب می  کرد؛ برای همین هم خیلی از اشعار او تا پیش از مرگش 
چاپ نشدند. او در درام  ها و شعرهای بلند بی  نظیرش انعکاس ذات شاعرانه و 

احساسات عمیق و واقعی خود را به خوبی نشان داده است:
با  که  حرف  هایی   / می  شوند  روشن  جهان  این  در  می  میرم،  من  که  »وقتی 
آتش من گرم شده  اند. / و شعله  ی پنهان در آن  ها درخشان می  شود / در شب 

روشن می  شوند و در روز هم روشن می  مانند«7 
 Новиченко, Леонид; «Вся безлiч животвору…» – Сб. 5

.122.с ,1974 ,«Життя як дiяния».   Киев
 ти томах; Наукова 12 Леся Украинка; Собр. Соч. в 6
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فعالیت  های ادبی لسیا با دوران امپریالیسم و انقالب اول در روسیه هم  زمان 
زمان،  آن  در  اوکراینی  ادبیات  بر  حاکم  هنری  و  فکری  جریان  های  بود. 
و  )سمبلیسم(  »دکادانی«  »ناتورالیستی«،  گرایش  های  شامل  ترتیب،  به 
جریان  طرفداران  شاخص  ترین  از  تن  سه  می  شد.  )دموکراتیک(  »انقالبی« 
فکرِی آخر، )که به شّدت با ادبیات بورژوازی ـ ناسیونالیستی تضاد داشت(، 
لسیا  بودند.  »تسلنکو«  و  کوتسوبینسکی«  »میکایلو  گرابوفسکی«،  »پاولو 
اوکراینکا نه طرفدار دکادان  ها بود و نه افکار ناتورالیست  ها را می  پسندید. وی 
به سمت  انقالبی  ایده  های  پذیرفتن  با  و  گرفت  فاصله  لیبرال  ها  از  تدریج  به 
دمکرات  های انقالبی کشیده شد. روشن است که ایدئولوژی اوکراینکا تنها در 
همان اواخر دهه  ی هشتاد و اوایل دهه  ی نود قرن نوزدهم شکل نگرفت؛ این 
درست است که در دوره  ای در اشعار او ایده  های لیبرالیستی حس می  شود، 
اّما لسیا در آینده از آن  ها دور و آزاد می  شود و به طرفداران دموکراسی انقالبی 

)به خصوص در زمان انقالب سال 1905 میالدی( می  پیوندد. 8 
در نگاهی کّلی، روش هنری لسیا بیشتر به رمانتیسم گرایش دارد تا رئالیسم، 
اّما وقتی دقیق شویم، می  بینیم که روش او اساسًا و کاماًل از نظر ایده  ها، محتوا 
به  خصوص  و  اوکراینی  دکادان  نئورمانتیست  های  روش  با  ادبی،  آرایه  های  و 
رمانتیست  های  از  بسیاری  خالف  بر  است.  متفاوت  سمبلیست  ها  روش  با 
تاریخی  بستری  در  را  خود  آثار  قهرمانان  که  حالی  در  اوکراینکا  دکادان، 
می  آفرید، گذشته را ایده  آل به حساب نمی  آورد. او از سرکوب  گری  های تاریخی 
راه  در  ناامیدی  و  بدبینی  هرگونه  از  دور  به  ولی  بود،  متنفر  تزاری  روسیه  ی 
مبارزه برای رهایی از هرگونه ظلم و ستم شعار می  داد. در یک عبارت می توان 

این  گونه جمع  بندی کرد که رمانتیسم اوکراینکا، صفات انقالبی داشت.
درست است که در اولین اشعار غنایی و حماسی لسیا تأثیر اشعار نمایندگان 
لیبرال ـ بورژوای اوکراین )کسانی همچون کولیش، سچیگولو، ستاربتسکی و 
النا بژیلکا( احساس می  شود، اّما در همان شعرها همراه با تصاویر قهرمانان 
شاعر  همچون  شخصیت  هایی  تصویر  »کانوالیا«(،  )مانند  رمانتیک  و  سنتی 
یونانی »ساپفو« و ملکه »ماری استوارت« نیز به چشم می  آید. حّتی در همان 
اّولین تجربه  های هنری لسیا نیز می  توان سبک ویژه، تازه و بی  همتای آن را 
ادبیات  دیگر  استادان  اشعار  از  را  اوکراینکا  اشعار  که  چیزی  داد؛  تشخیص 

.63 .с ,1926
.216 215 .с ,1971 .Костенко Л.; Леся Українка.   К 8
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اوکراینی متمایز می  کند. 9 
کم  کم  که  است  این  ذکر،  قابل  نکته  ی 
ادبیات  نفوذ  تحت  اوکراینکا  اشعار 
به  گرفت؛  قرار  اروپایی  ـ  غربی  و  روسی 
اشعار  از  بسیاری  لسیا  که  »هاینه«  ویژه 
همچون  آثاری  بود؛  کرده  ترجمه  را  وی 
سال  در  »لویو«  در  که  سرودها«  »کتاب 
هم چنین   و  شد،  منتشر  میالدی   1892
غیره.  و  »بافندگان«  ترول«10،  »َاّتا 
هم  »شفچنکو«  تأثیر  تحت  اوکراینکا 
شفچنکو  قطعات  تأثیر  نتیجه  ی  در  بود؛ 
»پری  بلند خود  اولین شعر  لسیا  که  بود 
دریایی« را سرود که در آن به قول شاعر 
و منتقد معروف اوکراینی »ایوان فرانکو«: 
»انعکاس ضعیف قطعات شفچنکو بدون 
اجتماعی  تضادهای  و  زندگی  تجربه  ی 
دیده می  شود«. در آینده، تأثیر شوچنکو 
بر آثار لسیا عمیق  تر هم شد و به  خصوص 
پیدا  تزاریسم نمود  به  او نسبت  در نفرت 

کرد.11 
در اشعار غنایی لسیا در ابتدا موضوعات 
غلبه  طبیعت  و  عشق  مثل  معمولی 
داشتند. این شعرها در اغلب موارد دارای 
غّصه  ی  و  غم  هستند.  غمگینی  حاالت 
او  جّدی  بیماری  به  خاطر  که  او  اشعار 
تشدید شده بود، در تقابل با غم شاعران 

 Кулінська Л.; Поетика Лесі 9
.337 336 .с ,1967 .Українки.   К
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از الگوهای هنری پیشین گرفته نشده بود و به دلیل همین  دیگر آن زمان، 
به نظر می  رسید. در اشعار لسیا مبارزه  ی  تشّخیص، خیلی واقعی و طبیعی 
شدید درونی بین مسائل شخصی و عمومی منعکس شده است. در اشعار اول 
لسیا، یعنی مشّخصًا در دو مجموعه شعر »اسیر« و »وقتی که خسته می  شوم 
من...« بیشتر موضوعاتی عمومی دیده می  شود. طبیعتًا محتوای اصلی این 
شعرها نارضایتی از واقعیت غیرقابل  تحّمل امپریالیسم، خشم و نفرت نسبت 
آزادی  به  تمایل  و  اجتماعی  و  مّلی  و ستم  بر ضد ظلم  اعتراض  تزاریسم،  به 
کامل بود. اوکراینکا به تدریج با درد و رنج شخصی خود مبارزه می  کرد و بیشتر 
متقاعد می  شد که نقش اصلی شاعر در خدمت به مردم است. او گاهی اوقات 
مانند بسیاری از رمانتیک  ها این نقش را ایده  آلیزه می کرد. نمونه  ی این امر 
را می  توان در آثاری همچون »خواننده«، »کنترا اسپم اسپرو «12، »راه من« 
تلخ  واقعیت  های  از  نارضایتی  طبیعتًا  کرد.  مشاهده  شبانه«  »آتش  های  و 
زندگی در خارج از چارچوب  های شخصی، نخست در اعتراض مّلی این شاعر 
اّما در همان  یافته است.  تجّلی  اوکراین  به مردم  و ستم نسبت  بر علیه ظلم 
زمان او ظلم اجتماعی بزرگ  تری را نیز بر علیه بشریت درک می  کرد. نمونه  ی 
واکنش  های لسیا به این مسائل را نیز می  توانیم در آثاری همچون »وقتی که 
خسته می  شوم من...« و »اسکالووس اسالووس «13 به وضوح ببینیم. او به 
شّدت از سیاست  های کورکورانه، تقلیدی و چاپلوسانه  ی لیبرال  های اوکراینی 
ابراز نارضایتی می  کرد. نمونه  ی این اعتراض  ها و مرزبندی  ها را نیز می  توانیم 
در برخی از آثار او همچون »کلمه! چرا تو سنگ محکمی نیستی؟!« و »یادگار 
برای رفیقم« ببینیم. حّتی قبل از انقالب سال 1905 میالدی هم در اشعار 
لسیا انگیزه  های بارز انقالبی دیده می  شود؛ مانند فرازهایی از »دور برگردان«، 

»شب قطبی«، »آه، چه  قدر این مهم است«، »دود« و »نوشته در خرابه«.14 
قبل  شاعر  معروف  ترین  عنوان  به  اوکراین  ادبیات  در  امروزه  که  اوکراینکا 
از  وفور  به  خود  اشعار  در  می  شود،  شناخته  شفچنکو(  از  )بعد  انقالب  از 
اوکراینی  فولکلور  از  به  خصوص  و  و جهانی  روسی  نظم  دستاوردهای رسمی 
استفاده کرده است. در شعر »قّصه  ی دیریِن« لسیا که در آن نقش شاعر در 
جامعه توصیف شده، نفوذ طنز »هاینه« دیده می  شود. در شعر »ویالـ  خواهر« 
هم اوکراینکا از یک فولکلور صربی استفاده کرده؛ همان  طور که در شعرهای 

.Contra spem Spero  12
.Slavus Sclavus 13

 .с ,1967 ,.х томах,   К 4 Леся Украинка; Собр.соч. в 14
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»ایزولدا دست سفید« و رمان قرون وسطایی »تریستن و ایزولدا«. اّما ایده  های 
اصلی لسیا اوکراینکا بیشتر در برخی از اشعار حماسی او مانند »سامسون«، 
»رابرت بروس«، »پادشاه اسکاتلندی« و »یک کلمه« رشد و توسعه یافته  اند.15  
ژانر  به  اوکراینکا  میالدی،   1900 اوایل  و  نوزدهم  قرن  نود  دهه  ی  اواخر  در 
 1896( آبی«  »رز  او  نمایشنامه  ی  اولین  کرد.  پیدا  ویژه  ای  توجه  نمایشنامه 
میالدی(، با وجود آن که بر روی صحنه اجرا شد، از موفقیت برخوردار نبود. 
بعد از آن، لسیا بیشتر در نمایشنامه  های ژانر حماسی و درام کار کرد؛ ژانری 
که برای اجرا در تئاتر طّراحی نشده است. در نمایشنامه  ها بروز استعداد لسیا 
استفاده  ی  اوکراینکا  لسیا  درام  های  ویژگی  های  از  یکی  رسید.  خود  اوج  به 
گسترده  ی او از تصاویر و قهرمانان ادبیات جهان و تاریخ و افسانه  ها و اساطیر 
قرون و ملل مختلف جهان است. او داستان اصلی را رنگی جالب می  زد و به 
آن زوایای جدیدی می  بخشید. در اشعار دراماتیک لسیا مانند »اسیر بابلی« 
مبارزه  موضوع  میالدی(   1904( خرابی  ها«  روی  »بر  و  میالدی(   1903(
چالش  به  اجتماعی  و  فردی  مسائل  میان  درگیری  و  مّلی  ستم  و  ظلم  علیه 
به  اوکراینکا  پاسخ  اولین  پاییزی«  »قّصه  ی  فانتزی  درام  است.  شده  کشیده 
تأثیر  تحت  تمثیلی  اثر  این  بود.  میالدی   1905 سال  انقالبی  رویدادهای 
ایده  ی انقالبی ـ دموکراتیک مبارزه علیه رژیم تزاری نوشته شده بود. این اثر 
نشان  گر آن است که اوکراینکا در زمان انقالب سال 1905 میالدی راجع به 
سیاست  شّدت  به  و  است  آگاه  انقالب  در  )مردم(  پرولتاریا  رهبری  مسأله  ی 
خائنانه  ی روشنفکران لیبرال ـ بورژوا را محکوم می  کند. درام در دوران قبل از 
انقالب نمی  توانست در شرایط قابل قبولی منتشر شود. در همان سال، لسیا 
شعر دراماتیک »در زندان« را سروده بود، که درگیری یک برده  ی کارآموز را با 
جامعه  ی مسیحی در قرون اول مسیحیت توصیف می  کرد. این شعر نه فقط 
به  خاطر ضد دینی بودن آن، بلکه به  خاطر اعتراض بسیار واضحش در برابر هر 

نوع ظلم و ستم، اهمیت ویژه  ای یافت.
لسیا در شعر دراماتیک »کاساندرا« )سال 1907 میالدی( تفسیر جدیدی را 
ارائه داد.  ادبیات جهانی رایج بود،  آثار  از آن هم در  برای کاساندرا که پیش 
میالدی(،   )1907 کویر«  »در  همچون  دراماتیکی  اشعار  در  همچنین  او 
»روفین و پریستسیال« )1908 میالدی(، »وکیل مارتیان« )1911 میالدی( 
و »اورجی« )1911 میالدی( به مسأله  ی درگیری قهرمانان دلیر و رمانتیک 
درام  لسیا،  نمایشی  آثار  معروف  ترین  از  یکی  پرداخت.  اطرافشان  محیط  با 

15 همان جا؛ ص 45.
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»سرود جنگلی« )1911 میالدی( است که بر روی آثار غنی فولکلور ناحیه  ی 
»والین« اوکراین و با شعری ریتمیک نوشته شده است. این درام، نارضایتی از 
واقعیت و کوشش برای یک زندگی آزاد و بهتر را نشان می  داد. »سرود جنگلی« 
بارها نه تنها قبل از انقالب، بلکه در زمان رشد تئاتر اوکراینی شوروی بر روی 
صحنه اجرا شد. لسیا همچنین تفسیر جدید و جالبی از »دون ژوان« در درام 
»ملکه  ی سنگی« )1912 میالدی( ارائه داد. در این درام، »دونا آنا« به عنوان 
برعکس،  نیست؛  ژوان«  قربانی »دون  اوکراینی نشان داده شده که  یک زن 
او دارای شخصیتی قوی  ست و »دون ژوان« را از راه ضدیت با جامعه بیرون 
می  کشاند و به راه آشتی با آن تشویق می کند. همین مسأله نیز نهایتًا باعث 
مرگ قهرمان درام می  شود. در آثار لسیا اوکراینکا نمونه  های بارز و جالبی هم 

از نثر دیده می  شود.16 
جریان مّلی ـ بورژوازی اوکراین، عمق آثار لسیا اوکراینکا را درک نمی  کرد چون 
گرفته  قرار  بن  بست  در  او  آثار  پیچیده  ی  نمادهای  و  تمثیل  ها  نوع  مقابل  در 
بود. به همین دلیل هم پیروان این جریان، برای بی  اعتبار کردن بهترین آثار 
او که آغشته با ایده  های دموکراتیک بودند، تالش می  کردند. از میان منتقدان 
قبل از انقالب، تنها »ایوان فرانکو« بود که تا حدودی موفق شد که در مقاله  ی 
خود در سال 1898 میالدی نقش برجسته  ی لسیا را منصفانه ارزیابی کند: 
»از زمان نوشته شدن »دفن کنید و بلند شوید« اثر شفچنکو تا کنون، اوکراین 
سخنی به این قّوت، حرارت و شجاعت نشنیده بود، مگر در شعر این دختر 

نحیف و بیمار«.17 
در بسیاری از اشعار لسیا اوکراینکا کلمات »بال  ها« و »سرود« بسامد دارند. 
شکستن  و  کردن  پرواز  همیشه  او  رؤیای  بزرگ  ترین  این  که  دلیل  به  شاید 
غمگین  و  نرم  نغمه  های  از  او سرشار  اشعار  بود.  خود  ضعیف  تن  زنجیرهای 
آفتاب گرم مصر، آسمان  سرزمین مادری خود است، در هر جا که بود؛ زیر 
از  یونان. یکی  یا در ساحل دریای مدیترانه در  و  آلمان،  بارانی  و  خاکستری 
شور  و  احساسات  حرارت  از  سرشار  جنگلی«  »سرود  درام  او،  آثار  بهترین 
)دختر  دریایی«  »پری  درام، جزئیات شخصیت  این  در  لسیا  عاشقانه است. 
ماوکا که عاشق یک مرد جوان معمولی شد و به  خاطر او رودخانه  ها، جنگل  ها 
و  از قّصه  ها  را  آمد(  نزد مردم عادی  برای زندگی  و  را ترک کرد  و دنیای خود 
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او  از شنیده  های دوران کودکی  اش گرفته است.  اساطیر ناحیه  ی »والین« و 
این درام را در ده روز و تقریبًا بدون اصالحات بعدی، مثل بارانی سیل  آسا از 
کلمات و استعارات سرود. البته، جلوه  هایی از انعکاس قّصه  ی »پری دریایی« 
»سرود  دلیل،  همین  به  می  شود.  دیده  اوکراینکا  اثر  این  در  هم  آندرسون 
جنگلی« را یک »درام داستانی «18 دانسته  اند. لسیا در سال 1911 میالدی 
که:  کرد  اعتراف  اوکراینی  معروف  مترجم  و  شرق  شناس  »کریمسکی«،  نزد 
»من قّصه  ها را خیلی دوست دارم و احساس می  کنم که می  توانم میلیون  ها 
قّصه بیافرینم. با این حال، تا به حال یکی هم ننوشته  ام!«. »سرود جنگلی« 
داستانی راجع به عشق تراژیک »پری دریایی ماوکا« بود که در دنیای ظالم و 
ُپر کینه  ی مردم ُمرد. متن این داستان، از همان سال  ها با اشتیاق و استقبال 
تا  یعنی  طوالنی  زمانی  تا  آن  اجرای  ولی  شد  روبه  رو  خوانندگان  بی  نظیر 
اواسط قرن بیستم روی صحنه نرفت. اجرای تئاتر این درام، سرانجام در زمان 
حکومت شوروی انجام شد و از آن زمان تا کنون، هنوز هم در کنار دیگر آثار 
نمایشِی لسیا همچون »ملکه  ی سنگی« همچنان روی صحنه می  رود و مورد 

استقبال قرار می  گیرد.19  
که  دارد  ریشه  ژوان«  »دون  داستان  در  سنگی«  »ملکه  ی  نمایشنامه  ی 
بازگو  جهانی  ادبیات  در  بارها  کنون  تا  را  آن  هم  دیگری  بزرگ  نویسندگان 
کرده  اند. خود لسیا راجع به هدف آفرینش درام »ملکه  ی سنگی« در نامه  ی 
خود به »کریمسکی« در سال 1912 میالدی نوشته است: »من دون ژوان را 
نوشتم! همان دون ژوان جهانی و معروف را. بدون آن  که به او لقبی بدهم. البّته 
عنوان این درام )باز هم درام!( را »ملکه  ی سنگی« گذاشته  ام چون ایده  ی آن 
پیروزی عامل )نماد( سنگی و محافظه  کار کماندور بر دورویی و غرور دونا آنا 
است، و به  وسیله  ی او بر دون ژوان، »شوالیه  ی آزادی«. البته نمی  دانم خوب 
دارای یک چیز  این موضوع  که  بگویم  به شما  باید  ولی  نه،  یا  آب درآمده  از 
شیطانی، یک چیز نامفهوم است؛ این همان چیزی  ست که بیش از سیصد 
این  به  را عذاب می  دهد. می  گویم »عذاب« چون راجع  سال است که مردم 
موضوع خیلی زیاد )ولی از نظر خوب بودن، کم( نوشته شده است. »دشمن 
همه  ی مردم« هم به خاطر همین آن را اختراع کرده که الهامات و افکار عمیق 
دارد،  ژوان« وجود  ما هم »دون  ادبیات  در  به هر حال،  فرو بشکند.  آن  با  را 

..marchendrama :18 به زبان آلمانی
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مال خود ما و اوریجینال، چون برای اولین بار )اگر اشتباه نکنم( توسط یک 
خانمی نوشته شده است...!«.20  

نوآوری لسیا نه فقط در این بود که او اولین )و تنها( زنی بود که »شاهکاری راجع 
به شاهکار« نوشت، بلکه در نشان دادن پستی و خودخواهی »دون ژوان« بود 
که به  خاطر خواسته  های زودگذر خود حاضر شد هر جرمی را مرتکب شود. 
او با »دونا آنا« موافق است که ِاعمال قدرت بر مردم، از آِن برگزیدگان است و 
چیزی  ست برتر از ثروت و عشق. در این نمایشنامه، »دولورس« به  عنوان نماد 
عشق، پاکیزگی و خوشنامی، خود را برای معشوقش قربانی می  کند. ولی هم 
دون ژوان و هم دونا آنا که عشق را خوار می  شمارند، به سنگ تبدیل شده و به 
پایان عمر خود می  رسند. پایان این اثر، غیر قابل  پیش  بینی و فوق  العاده به نظر 
می  رسد. این درام برای اّولین بار در سال 1914 میالدی به مدیریت و کوشش 

»سادوفسکی« بر روی صحنه  ی تئاتر درام در شهر »کی  یف« اجرا شد.21 
یک  طرفه  حس  این  و  شد  عاشق  دوباره  سالگی  شش  و  سی  سن  در  لسیا 
موسیقی  دان  کویتکا«  »کلیمنت  همراه  به  میالدی   1907 سال  در  او  نبود. 
باز  لسیا  مادر  برگشت.  »کریمه«  به  شد،  شوهرش  بعدًا  که  فولکلوریست،  و 
هم با انتخاِب )به قوِل او( »یک مرد گدا« مخالف بود. کلیمنت به دلیل یک 
اّتفاق شخصی در کودکی )او در یک خانواده  ی بیگانه بزرگ شده بود( مردی 
را  لسیا  زندگی  اسباب  کشی،  این  اّما  بود.  تودار  و  کم  حرف  کم  رو،  خجالتی، 
نجات داد، چون که در اثر آن، سِل او به تدریج بهتر و بهتر، و رفته رفته فراموش 
آن  با  الغر،  و  ضعیف  زن  این  عاشق  نگاه،  اولین  همان  از  کلیمنت،  شد. 
چشمان بزرگ و غمگین شد. مادر لسیا هم با وجود آن  همه خشم و نارضایتی، 
مجبور شد این ازدواج را قبول کند. با این حال، او باز هم در نامه  های خود 
به دخترش راجع به کلیمنت بدگویی می  کرد و آرامش زندگی آن  ها را به هم 
می  ریخت. به همین دلیل، بعد از آن، لسیا و کلیمنت، کمک مالی خانواده  ی 
لسیا را رد کردند. دیگر تمام حقوق کلیمنت برای دارو و درمان همسرش خرج 
می  شد و به خاطر کمبود پول، آن  ها مجبور بودند حّتی لوازم خانگی خود را 
»کویتکا«  کلیمنت،  و  لسیا  مشترک  زندگی  طی  بفروشند.  کتاب  ها(  )به  جز 
در  که  را  سرودهایی  لسیا  کند؛  ضبط  را  لسیا  شعرخوانی  صدای  توانست 
کودکی آموخته بود زمزمه می  کرد. بعد از مرگ لسیا، در سال 1917 میالدی 
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در  کلیمنت  شد.  منتشر  اوکراینکا«  لسیا  صدای  با  »سرودهایی  مجموعه  ی 
سال 1953 میالدی، چهل سال بعد از همسر خود درگذشت.

لسیا اوکراینکا در سال  های پایانی عمرش نیز همچنان در مصر، یونان، آلمان 
او سرانجام  بهتر نمی  شد.  قرار می  گرفت ولی حالش  اتریش تحت معالجه  و 
 1913 سال  اوت  ماه  اول  روز  در  کلیه،  بیماری  و  استخوان  سِل  دلیل  به 
میالدی در شهر »سورامی« در گرجستان درگذشت و جسدش را در گورستان 
»بایکووه« شهر »کی  یف« به خاک سپردند. لسیا با »بال  هایی از سرود« از این 

دنیا پرید و به آرزوی دیرینش رسید؛ او با دست خود ابرها را لمس کرد...22  
راهنمایان  بین  در  اوکراینکا(  لسیا  شعری  لقب  )با  کاساچ  الریسا  نام  امروزه 
درباره  ی  اندکی هم  نیست  بد  آشناست.  نامی  اوکراین  مّلت  بیدارکنندگان  و 
حواشی زندگی لسیا صحبت کنیم. پدر و مادر لسیا، دو خانواده  ی معروف را 
به هم وصل کردند؛ جّد مادری لسیا »دراگومانوف« بود که از افراد سرشناس 
به شمار می  رفت و جّد پدری  اش »کاساچ« متعّلق به خاندانی بود که از قرن 

چهاردهم میالدی در »بوسنی« معروف و محترم بودند. 
با این  که مادر و خود لسیا ضّد سیاست تزاری بودند، عالقه  ی بسیاری به ادبیات 
روسی نشان می  دادند. لسیا به خوبی ادبیات روسی را می  شناخت و بسیاری 
»تورگینیف«،  »تولستوی«،  »پوشکین«،  »ماچتت«،  »گنچارف«،  آثار  از 
»سالتیکوف  شدرین«، »لرمونتوف« و »نکراسوف« را به زبان اوکراینی ترجمه 
کرده بود. او همچنین اشعار »ایوان فرانکو« را برای انتشارات شهر »روستوف« 
)در روسیه( به زبان روسی ترجمه کرد. وقتی که »گریگوری ماچتت« از لسیا 
پرسید که آیا می  تواند به روسی شعر بگوید، اوکراینکا شعر بسیار زیبا و غنایی 

»وقتی که نیکوتیانا شکوفه می  دهد« را سرود.
و  فوق  العاده  حافظه  ای  و  بود  حرفه  ای  نوشتن  فّن  در  واقعًا  اوکراینکا  لسیا 
استعداد شاعرانه    ای قوی داشت. او اغلب اشعار خود را فی  البداهه در هنگام 
ناراحتی روحی می  نوشت. شعر دراماتیک او »دیوانه« طّی یک شب بر بالین 
»سرگی مرژینسکی« و درام »سرود جنگلی«  اش طّی دوازده روز نوشته شد؛ 
اگرچه ایده  ی آن از سال  ها قبل در ذهن او بود. لسیا همیشه تأکید می کرد 

که: »من با سنجش شعر نمی  گویم«.
اوکراینکا عاشق موسیقی بود. او در نامه  ای به »میخاییل دراگومانوف« نوشته 
از  آهنگ  سازی موّفق  تر  است: »من بعضی وقت  ها فکر می  کنم که شاید در 
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شاعری می بودم. البّته زندگی با من شوخی بی  مزه  ای کرده!«. او در نّقاشی 
و معماری و تئاتر هم خوش  سلیقه خوب و دانا بود. حّتی مّدتی نزد یک نّقاش 
معروف در سنت پترزبورگ مشغول آموختن نّقاشی رنگ و روغن بود. اکنون 

نیز چند تابلوی خیلی زیبا از آثار لسیا برجا مانده است. 
با این همه، سی سال بیماری بی  دوا و بی  رحم به اندازه  ی کافی او را آزار داد. 
راستی او چطور با آن تن شکننده و ظریف توانست آن را تحّمل کند؟ نیازی 
نیست که راجع به »روح شکست  ناپذیر« یا »ذات پایدار« صحبت کنیم. تنها 
می  توانیم به دالوری این زن فوق  العاده احترام بگذاریم. خود او نیز از این  همه 
بردباری تعّجب می  کرد و درباره  ی هنر خود می  گفت: »نمی  خواهم در فراوانی 
و بی  دردی کاری انجام دهم. اگر کاری انجام می  دهم، فقط به خاطر احساس 
وظیفه نسبت به وطن است. جالب است. کسی مثل من پیدا می  شود؟ البد 

نه!«. وجود او سرشار از عشق بود: 
»همه چیز را ترک کردن، / پیش تو رفتن، / تنها گل من، / گل شکسته  ی من! 
/ همه، همه چیز را ترک کردن، / با تو نابود شدن، / این خوشبختی است، / 

نور گم شده  ی من!«
کرده  تقدیم  مرژینسکی«  »سرگی  معشوقش؛  به  اوکراینکا  لسیا  را  شعر  این 

است. 
وقتی که به زندگی و مسیر هنری لسیا نگاه می  کنیم، نه فقط از پایداری او، 
بلکه از تنّوع عالیق و هنرهای بی  پایان او )نظم، نثر، نقد ادبی، روزنامه  نگاری، 
شگفت  زده  و...(  نمایشنامه  نویسی  موسیقی،  فولکلور،  قوم  شناسی،  تاریخ، 
می  شویم. یکی از دالیل احیای مّلت اوکراین، آثاری هنری از لسیا اوکراینکا 
و  آزادی  برای  را می  بینیم که  و قهرمانانی  آن  ها تصاویر مبارزان  بودند که در 
استقالل مّلی می  جنگند و حاضرند زندگی خود را به خاطر هدف عالی خود 

قربانی کنند. 
همه  ی منتقدان به این نکته معترف هستند که آثار دراماتیک لسیا اوکراینکا 
هماهنگی  دارای  او  آثار  در  و  او  در  چیز  همه  است.  بیستم  قرن  تئاتر  اوج 

بی  نظیری  ست. 
یکی از موضوعات عمده   در آثار اوکراینکا ظلم و ستم روسیه بر مردم اوکراین 
و آرزوی آزادی مّلی این کشور است. او در یکی از نامه  های خود نوشته است: 
»وقت آن رسیده که بفهمیم »ملل برادر« ما همسایه  های ما هستند؛ دارای 
همان یوغ ظلم، ولی با منافعی مختلف. به همین دلیل، بهتر است که کنار 
هم، ولی در سمت  های جداگانه مبارزه کنیم بدون دخالت در امور و سیاست 
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با  نیست؛  و عقل  از حقیقت  ایده  ای اآلن هم دور  همسایگان خود«. چنین 
هم، اّما جدا. 

زجر  تزاری  ستم  و  ظلم  زیر  اوکراین،  مردم  بودن  غمگین  و  بی  اراده  از  لسیا 
می  کشید. در شعر »بایارینیا« چنین دغدغه  ای را می  بینیم: »اراده شکست، 
و  مصنوعی  وطن  پرستی  اوکراینکا  کشید...«  دراز  مسکو  پای  زیر  اوکراین 
صحبت  های ناپایدار شاعران دیگر را که از تاریخ، خواسته  ها و آرزوهای مردم 
برجسته  ترین  از  یکی  می  توان  را  او  می  کرد.  محکوم  بودند،  بی  خبر  اوکراین 
این  است.  معاصر  نسل  ها  همه  ی  با  که  نامید  تاریخ  ادبی  شخصیت  های 

سخنان اندوه  ناک را می  توانیم وصیت هنری لسیا اوکراینکا بدانیم: 
»... چند وقت است ـ خدایا! ـ چند وقت است؟ / که ما در سرزمین خود به 
دنبال سرزمین مادری می  گردیم / چه جرمی علیه روح  مان مرتکب شدیم؟ / 
که پیمان آن وصیت  نامه  ی بزرگ شکسته شد؛ / وصیت  نامه  ای که با مبارزه  ی 

روحی گرفته بودیم. / دیگر این خیانت را تمام کن  / ما را بشکن و از این  جا
بریز در سراسِر عاَلم.  / آن  وقت، شاید / غِم سرزمیِن مادری / به ما یاد بدهد  

/ که در کجا و چگونه دنبالش بگردیم. 
و   / کرد  خواهد  اشاره  دوردست  نقره  ای  نور  به   / خود  پسر  به  پدر  آن  وقت، 
خواهد گفت: »آن  جا سرزمین مردم توست / مبارزه کن در راه وطن / وگرنه 
مجبور می  شوی / در تبعید بمیری؛ / غریبه در غربت / و بی  شکوه«. / و شاید 
وصیت  نامه  ی جدیدی نوشته شود، / و روح جدید، طومارهای جدیدی را برای 
ما بنویسد. / ولی حاال؟ / وقتی که باید دنبال سرزمین مّلت خود برویم؟ / چه 
کسی پیمان طومار قلب و وصیت روح ما را شکست؟ / چه هنگامی به پایان 
می  رسد زندانی که / ما را مشغول کرد در سرزمین مقّدس؟ / و تا زمانی که 

سرزمین مادری، مصر باشد، / کی بابل جدید نابود می  شود!؟ «23 
آثار لسیا اوکراینکا، با تفّکر عمیق، وسعت نظر، و توصیف زندگی، برای ادبیات 
و  تاریخ  زندگی،  درباره  ی  او  می  روند.  شمار  به  بی نظیر  گنجینه  ای  جهانی 
انسان، افکار قابل اهمیتی داشت و ارزش وطن پرستی، افکار انقالبی و حقوق 
انسانی برای او یکسان بود. دنیای هنری لسیا بسیار بی  همتاست. در گستره  ی 
آثار او، هم می  توان شاهد آثار از دل برآمده  ی غنایی بود و هم شعرهای مبتنی 
بر شجاعت انقالبی را مشاهده کرد. در شعر لسیا کمدی، تراژدی و داستان 
عشقی با هم می  آمیزند و از همه  ی این  ها مهم  تر، نمایش  نامه  های لسیا قّله  ی 

23 والدیمیر بوربان، سازمان یونسکو، سال 2001 را سال لسیا اوکراینکا نامید، روزنامه ی 
آینه ی هفته، شماره ی 8 )332(، 24 فوریه تا 2 مارس 2001.
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آثار او به شمار می  روند. شاید به دلیل همین ارزش و اهمیت بود که سازمان 
لسیا  نام  به  را  میالدی   2001 سال  یونسکو،  مّتحد،  ملل  هنری  و  فرهنگی 

اوکراینکا نام  گذاری کرد. 
انسانی  علوم  دانشگاه  لسیا،  زندگی  دوران  از  سال  ها  گذشت  از  پس  امروز 
را  شاعر  این  تولد  روز  )کریمه(  یالتا  شهر  در  اوکراینکا  لسیا  موزه  ی  و  کریمه 
از نام یکی از  جشن می  گیرند. عنوان این جشن، یعنی »هفت تار« برگرفته 
می  گردد،  برگزار  جشن  این  قالب  در  که  برنامه  هایی  از  یکی  اوست.  اشعار 
کنکور »افسانه در نزد ماست« است که در آن، برترین عکس  های عّکاسان از 
»سرو و اقاقیای عاشق« ـ سمبل عشق لسیا و معشوقش مرژینسکی ـ انتخاب 
بهاری  نمایشگاه  در  برتر،  عکس  های  از  قطعه  دوازده  آن،  از  پس  می  شود. 
در  موزه  سایت  در  همچنین  و  اوکراینکا  لسیا  موزه  ی  در   »Photolegend«
معرض نمایش قرار می  گیرند. بخش دیگری از این جشن، برگزاری کنسرت 

تئاتر سّنتی »هفت الهه« است که در موزه  ی لسیا اوکراینکا اجرا می  شود.24 
آثار غنایی و حماسی لسیا حّتی با گذشت حدود صد سال از مرگ او هنوز بر 
قلب  های جوانان تأثیر می  گذارد. اّما عالوه بر آثار او، در حیاط خانه  ی لسیا در 
شهر »کالودیاژنی«، از درون ریشه  ی درخت بلوط »کادوب«، چشمه  ای از آب 
شیرین و گوارا می  جوشد که اهالی قدیمی شهر می  گویند این محبوب  ترین 
و  تازه  آب  نوشیدن  دیگر  اینک  است.  بوده  اوکراینکا  لسیا  برای  سرچشمه 
دلچسب از این »کادوب« برای ساکنان و بازدیدکنندگان از شهر »کالودیاژنی« 
به یک سّنت بدل شده است. به نظر می رسد که این سرچشمه  ی زندگی  بخش 
که از دل خاک و از ریشه  ای خشک می  جوشد، نمادی  ست از قّوت و اراده  ی 

جاودانه  ی لسیا اوکراینکا... 

24  ویکتور هومنکو، تارهای روح به افتخار شاعر )لسیا اوکراینکا(،
روزنامه ی صدای اوکراین، 15 مارس 2008.
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از آن جا که حدس می زنم این واکنش در مخاطبانم ایجاد شود که 
»سوسن شریعتی چه ارتباطی به شعر دارد؟« پالن اصلی این بحث 
خالق  نه  هیچ وقت  من  کرده ام.  تنظیم  سؤال  همین  اساس  بر  را 
خواننده ی  شهروند  یک  تنها  من  آن.  شارح  نه  و  بوده ام  ادبیات 
ادبیات هستم. گرچه باز همین هم دلیلی بر مشروعیت اظهارنظر 
و  نگاه ها  گاهی  نباشد  بد  شاید  اّما  نیست،  شعر  درباره ی  من 

رویکردهایی از بیرون به مباحث مختلف وجود داشته باشد.
پرسید  هم  ادبیات  از  می توان  و...  تاریخ  فلسفه،  مثل  درست 
که: »نقشش در جامعه چه بوده و چه هست؟« هرچند وقتی از 
حوزه ی  وارد  داریم  ناخودآگاه  می کنیم،  صحبت  امری  »نقش« 
پرسیدن در  تقدیر،  به هر  و  امر می شویم  آن  زیان  و  ارزیابی سود 
مورد نقش ادبیات، بحث را به سمت مباحث سیاسی، اجتماعی و 

اخالقی سوق می دهد.
جامعه  در  ادبیات  »نقش  )یعنی  سؤال  این  به  دادن  پاسخ  برای 
چیست؟«( اّول باید دید »ادبیات چیست؟«؛ ادبیات، از هنگامی 
که »مِن« مدرن به عنوان سوژه در جوامع بشری سر زده است، آن 
»مِن« از قید و بند آزاد شده که: »اینک منم ارباب طبیعت!«... 
اّما درست در همین مرحله، ما با دوگانه هایی مواجه می شویم که 
بوده  این دوگانه ها  تعادلی میان  به  ادبیات، در پی رسیدن  تاریخ 

است.
کند،  دنبال  را  »من«  کدام  باید  که  این  مورد  در  ادبیات  تکلیف 
ادوار  در  که  شده  تشّنجی  باعث  مسأله  همین  و  نیست  روشن 
مختلف، دست مایه ی خلق آثار ادبی شده است؛ و به قول »اورهان 
پاموک«، موجب هوش مندی ادبیات، یعنی تردید میاِن نه این و نه 

آن، و تردید در مورد دوگانه های موجود.
مسأله ی  یک  ادبیات  آیا  که  است  این  باره  این  در  سؤال  اّولین 

شعر؛ ترکیبی از تخّیل، امنّیت و مالل

دکرت سوسن رشیعتی*

* دکترای جامعه شناسی دین از دانشگاه ُسرُبن پاریس.
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اّما  دارد،  انتزاعی  رویکردی  فلسفه  شک،  بدون  انضمامی؟  یا  انتزاعی ست 
در  انضمامی،  وجوه  بودنش.  انضمامی  برای  التزامی ست  ادبیات،  جّذابیت 
که  شده  این  به  منجر  است؛  شده  فراموشی  ایجاد  به  منجر  بشریت،  تاریخ 
انسان تسلیم تفّکر صرف، تکنیک و ماشین شود. اّما ادبیات همچون ناظری 
همیشگی، پا به پای فلسفه پیش آمده تا فراموشی انسان را نسبت به خودش 
فراموشی،  به  رو  هستی  کاوش گر  مقام  در  ادبیات،  بنابراین،  کند.  گوش زد 

دشمِن مِن انتزاعی ست.
آیا مِن ادبیات، یک مِن تجربِی قابل تعمیم است یا  سؤال دوم این است که 
از  و  زیادی مطرح شده  این سؤال، مباحث  اتوبیوگرافیک؟ در مورد  مِن  یک 
ادبیات صّحه  نبودن  اتوبیوگرافیک  به بعد، بسیاری روی  نوزده میالدی  قرن 
به معنای در خود خزیدگی بوده و  اتوبیوگرافیک بودن،  گذاشته اند؛ چرا که 
غیرقابل تفسیر بوده است. در حالی  که آثار ادبی در میان مردم جامعه تعمیم 

پیدا می کنند.
یا  باشد  بومی  باید  تجربی،  و  انضمامی  مِن  این  که  است  این  سوم  سؤال 
باید  از کجا  و  بیندیشد  بومی  باید  تا کجا  به عبارت دیگر، مِن شعر  جهانی؟ 
حرف  جهان  و  بشر  نوع  برای  باید  چقدر  ادبیات  کند؟  پیدا  فرامرزی  وجوه 
بوده و هست.  نیز مطرح  برای سایر حوزه های فکری  این سؤال  البّته  بزند؟ 
پاسخ های زیادی نیز به این پرسش داده شده. مثاًل وقتی از »اورهان پاموک« 
او می گوید: »معمواًل  یا جهانیان؟«  می پرسند: »مخاطب تو کیست؛ ترک ها 
روش خاّصی در نوشتن دارم؛ ابتدا به یک جامعه ی دِم دستی رفته، در خلق 
فرو می روم تا دچار مالل شوم، و بعد به اتاقم برمی گردم و می نویسم«. یعنی 
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از نگاه پاموک، مِنِ ادبیات، منی ست که با جامعه درمی آمیزد اّما در مرحله ی 
نگارش و خلق اثر ادبی، تک و تنها می ماند. به عبارت دیگر، منی ست که در 

عین لوکال بودن، یونیورسال است.
یکی دیگر از سؤال های موجود، این است که آیا نویسنده و شاعر، برای امروز 
ادبیاتی  یا  باشد  فرازمانی  که  زیباست  ادبیاتی  آیا  فردا؟  برای  یا  می نویسند 
مثاًل  دارد.  و  داشته  وجود  مختلفی  نظرات  نیز  باره  این  در  باشد؟  اآلنی  که 
یعنی  بیهودگی ست«.  آینده،  برای  خسرو ُگل سرخی می گوید: »شعر گفتن 
شاعر برای فردا نمی نویسد. اّما به طور کّلی، این مسأله دغدغه ی بسیاری از 
شاعران ما، خصوصًا شاعران دهه ی چهل خورشیدی بوده؛ آن جا که شعر به 

ایدئولوژی و شعار نزدیک می شود.
مهم ترین سؤال در مورد ادبیات و شعر، این است که اصاًل این »من« کیست؟ 
آرتور رمبو )بنیان گذار شعر مدرن اروپا( معتقد بود که نه تنها »من« »دیگری« 
هستم، بلکه »من« »دیگری« ست. این یعنی این که امروزه دیگر تفاسیری از 
این دست که »منم ارباب طبیعت« در گذر تاریخ دست خوش فراموشی شده. 
در زمانه ی ما دیگر »من«ی وجود ندارد، و ادبیات، به انساِن مّدعی، این سؤال 

را گوش زد می کند که: »من کیستم؟«.
پرسش های مطرح شده )من کدامم و کدامین من؟!( در دوره های مختلف 
جواب ها و جریان های مختلفی را ایجاد کرده و موجب شده تعاریف مختلفی 
از شعر به وجود بیاید. آیا شعر، صور اسرافیل است که وقتی در آن می دمی 
قول  )به  است  نبّوت  شعور  شعر،  آیا  است؟  پرومته  شعر،  آیا  می شود؟  زنده 
اخوان(؟ آیا شعر، شمشیر است )به قول جعفر کوش آبادی(؟ اّما فی الواقع، 
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تعبیر  به  است؛  مسّکن  دسِت کم  نباشد،  هم  این ها  از  هیچ کدام  اگر  شعر 
پاموک، ترکیبی از تخّیل، امنیت و مالل. یعنی ترکیبی که انسان به کمک آن، 

به خلوت خودش می رود و جهانی جدید در خود می سازد.
جای  به  رفتن  میل  بلکه  نیست،  بهتر  فردای  به  رسیدن  »اتوپیا«  مفهوم 
دیگری ست؛ هوِس جوری دیگر در دل. بر این اساس، یکی دیگر از کاربردهای 
شعر، میل به ایجاد جایی دیگر در ذهن و روح مخاطب است. اّما باید دید شعر 
ایران در دوره های گذشته، تا چه حد توانسته است به این کارکرد شعر دست 
پیدا کند و نماینده ی مِن جدیِد مدرنیست امروزی )منی که بعد از مشروطه 
خواست که از قید سلطه آزاد شود( باشد؟! آیا شعر ایران، دیدبان، پرسش گر 

و وجدان بیدار جامعه بوده است؟ این پرسش را باید شاعران پاسخ دهند.1  

1 برگرفته از سخنرانی در کافه کتاب الله زار؛ 31 اردیبهشت 1392.
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جریان  یک  عنوان  به  مشروطه  انقالب  تأثیرات  و  تحّوالت  بررسی 
است.  اهّمیت  حائز  معاصر  ادبّیات  در  اجتماعی  ـ  سیاسی  مهّم 
ایجاد  بر  عالوه  دوران  این  در  سیاسی  جریان های  شکل گیری 
فرهنگی،  و  اقتصادی  اجتماعی،  ساختارهای  در  تحّوالتی 
ساخت.  متحّول  محتوا  و  فرم  حیث  از  نیز  را  ادبی  ساختارهای 
مشروطه  انقالب  شعر  در  وطن دوستی  آرمان  حاضر  نوشتار 
انقالب  تاریخ  بررسی  بخش  سه  در  و  داده  قرار  نظر  مطمح  را 
نهایت  در  و  فارسی  ادبّیات  بر  انقالب مشروطه  تأثیر  مشروطّیت، 
نقد و بررسی مضمون آرمان وطن دوستی در شعر مشروطه به ویژه 

اشعار ملک الّشعرای بهار تنظیم و تدوین گشته است.

می اندیشیم،  آن  به  و  باشد  باید  آنچه  معنی  به  لغت،  در  »آرمان 
ساختن  برای  که  است  تصّوراتی  حقیقت  در  و  مطلوب  کمال 
جنبه های گوناگون زندگی مطلوب، در ذهن انسان ها وجود دارد. 
و آرمان گرایی یعنی تفّکر مبتنی بر آرمان«.1  »آرمان گرایی: میل 
به رهایی از تنگنای مرز واقعّیت ها، جهش به سوی افق گسترده و 

بی انتهای حقیقت ها و نیل به کمال است«.2  
معاصر  تاریخ  در  مهم  جریان  یک  عنوان  به  مشروطه  انقالب 
ایران، حائز اهّمیت بسیار است. تحّوالت سیاسی و اجتماعی در 
متحّول  و محتوا  فرم  از حیث  نیز  را  ادبی  دوره، ساختارهای  این 
در  آرمان های شعر  و  به مضامین  پرداختن  و  بررسی  لذا  ساخت. 

1 انوری، 1381، ص 804.
2 رزم جو، 1375، ص 23.
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میزان  شده  سعی  پژوهش  این  در  دارد.  اهّمیت  و  ضرورت  مشروطه  انقالب 
مشروطه  انقالب  جریان  در  ادبّیات،  بر  سیاسی  و  اجتماعی  تأثیرتحّوالت 
تحلیل  و  بررسی  آن ها  اشعار  در  نیز  شاعران  آرمان  و  اهداف  و  شود  بیان 
شده  نوشته  گوناگونی  کتاب های  مشروطه،  ادبّیات  پیرامون  البّته  گردد. 
مورد  را  آن  ابعاد  از  بعدی  و  نگریسته  آن  به  خاّصی  جنبه های  از  یك  هر  که 
توّجه قرارداده اند؛ از جمله در باب شعر مشروطه کتاب هایی چون »یا مرگ 
پیش زمینه های  درباره ی  مفّصل  طور  به  که  آجودانی  ماشاءالله  از  تجّدد«  یا 
تاریخی ادب مشروطه بحث کرده و یا کتاب هایی چون »ادوار شعر فارسی« از 
دکتر شفیعی کدکنی، »از صبا تا نیما«ی آرین پور و... که به بررسی مضامین 
و تحّوالت شعر مشروطه از جهت فرم و محتوا پرداخته اند. و نیز پژوهش هایی 
به صورت مقاله یا پایان نامه در تحلیل هر یک از شعرای مشروطه چون ملک 
الّشعرای بهار، عارف قزوینی و میرزاده ی عشقی انجام شده، اّما در هیچ یک 
از این کتاب ها و مقاالت، آ رمان های این دوره، به ویژه در شعر، به عنوان بحث 
مستقّلی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته؛ بنابراین از این جهت موضوع کار ما، 
تاریخ  درباره ی   منابع  تنّوع  و  فراوانی مطالب  و  بدیع است. گستردگی  و  بکر 
به اصل  ورود  از  آن داشت که پیش  بر  را  ما  و گوناگونی دیدگاه ها،  مشروطه 
موضوع، منابع و مآخذ آن را شناسایی و دسته بندی کنیم و از بین دیوان ها، 
پیرامون سیاست  تاریخی  و بررسی  مقاالت و کتب  نقد  و  تذکره ها، تحلیل ها 
و دیگر مسائل اجتماعی، آن هایی را که از اصالت و دّقت بیشتری برخوردار 
بوده و نقش مؤّثر و مفیدتری در انجام کار ایفا می کرد، برگزینیم و برخی را نیز 

بر بعضی مقّدم بداریم. 
زمزمه های  مشروطه،  فرمان  صدور  از  قبل  سال  چند  که  طبیعی ست 
در  رو  این  از  برخاست.  سیاسی  اعتراض های  و  عدالت طلبی  وطن دوستی، 
بحث ادب مشروطه بیشتر شاعرانی مورد استناد و توّجه واقع شده اند که به 
درگیر  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  آرمانی  مضامین  با  دوره  این  در  نوعی 
بوده اند. در این مقاله به ترتیب: تاریخ انقالب مشروطه، تأثیرانقالب مشروطه 
بر ادبّیات فارسی و نیز نقد و تحلیل یکی از آرمان های شعر مشروطه با عنوان 
وطن دوستی، بررسی و تبیین شده و سعی شده تا تغییر بنیان های اجتماعی 
در زمان مشروطه و زمینه های سیاسی و تاریخی آن و دگرگونی جایگاه شعر 
و شاعری و شرکت شاعران در امور سیاسی و اجتماعی و مردمی شدن شعر 
آنان، مورد بحث قرار گیرد. این مقاله را می توان مجموعه ای از آمال و آرزوهای 
مّلتی دانست که در مبارزه با استبداد از هیچ فداکاری و ایثاری دریغ ننموده 
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و برای تحصیل آزادی و مساوات، پیوسته پرچم عزم و هّمت خود را برافراشته 
است.

نگاهیاجمالیبهانقالبمشروطه
انقالب مشروطّیت ایران، مجموعه ی درگیری ها و مبارزاتی ست که از حدود 
سال1320 تا 1323 هـ.ق در دوره ی حکومت قاجار میان مشروطه خواهان، 
از  ایران  از نقاط  یعنی طرفداران حاکمّیت قانون و مخالفان آن، در بسیاری 
جمله تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و گیالن جریان داشته است.3  مقّدمات 
بستگی  چند  عواملی  به  ایرانیان،  میان  در  مشروطه خواهی  فکر  پیدایش 
از آن میان می توان به این موارد اشاره کرد: تأسیس دارالفنون و  داشت که 
نیز ایجاد پست و تلگراف که سبب آشنایی و ارتباط ایرانیان با اروپا و مظاهر 
تمّدن و فرهنگ آن شدند، انتشار برخی مطبوعات به ویژه افکار بزرگانی چون 
سّیدجمال  الّدین اسدآبادی، میرزا فتح علی آخوندزاده، طالبوف، میرزاآقاخان 
کرمانی و میرزاملکم خان ناظم  الّدوله که موجب اشاعه ی روشن فکری در ایران 
شدند و آگاهی مردم ایران از انقالب های بزرگی چون انقالب فرانسه، اسراف و 
افراط پادشاه و اطرافیانش در هزینه کردن سرمایه ی کشور برای ارضای حّس 
خودکامگی  و  استبداد  خویش،  تجّمل طلبی  و  خوش گذرانی  خودپرستی، 
رجال سیاسی آن عصر، به ویژه عین الّدوله که نارضایتی و خشم توده ی مردم 
را سخت برانگیخته بود و...4  این عوامل که می توان گفت آغازشان تقریبًا در 
اوایل سلطنت ناصرالّدین شاه بوده، به تدریج و با گذشت زمان مؤّثرتر شدند 
و مقّدمات اندیشه ی نیاز به حاکمّیت قانون را در میان مردم به وجود آوردند. 
را  مبارزاتی  روند خویش،  در  پایه شکل گرفت  بر همین  که  مشروطه  خواهی 
از نخستین ثمره هایش، اخذ دست خّط مظّفرالّدین شاه مبنی  پی ریخت که 
بر تأسیس مجلس مردمی )عدالت خانه( بود. این دست خط، تشکیل مجلس 
مّلت،  حقوق  به  تجاوز  و  شد  موجب  را  مشروطه  حکومت  برقراری  و  عدالت 

مستبدانه ادامه یافت.

تأثیرانقالبمشروطهبرادبّیاتفارسی
)ویکتور  ادبی ست«  انقالب  یک  سیاسی،  انقالب  یک  نتیجه ی  »قاطع ترین 
و  دارالفنون  تأسیس  اروپاییان،  اندیشه های  و  افکار  با  آشنایی  هوگو(. 

3 سنگری،1376، ص 1.
4 یاحقی، 1376، ص 5.
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چاپ خانه ها و نشر افکار آزادی  خواهانه در کتب و روزنامه  ها و برخی مسائل 
ایران  اجتماعی  احوال  و  اوضاع  در  مشروطّیت  نهضت  بروز  موجب  دیگر 
به وجود آمد، در  ایران  از مشروطّیت در  گردید.5  تحّوالت اجتماعی که بعد 
تمام جنبه های زندگی ایرانیان مؤّثر واقع شد و در افکار و عقاید آنان رخنه کرد 

و در عرصه ی حیات ادبی کشور نیز منعکس شد.
در جریان انقالب مشروطه، گروهی از شاعران و نویسندگان به جمع مبارزان و 
انقالبیون پیوسته و از طریق اندیشه به پیکار برخاستند. دیری نپایید که ده ها 
روزنامه در تهران و دیگر شهرهای مهم انتشار یافت که اکثر موضوع های آن ها 
را مضمون های سیاسی و اجتماعی تشکیل می داد. از آن جا که نشر مطبوعات 
به تنهایی نمی توانست نیاز مبّلغان آزادی را فراهم کند، به ناچار قسمتی از 
وظایف مطبوعات را به عهده ی ادبّیات و به خصوص شعرا گذاشتند و شاعران 
و نویسندگان با اشعاری به سبک عامیانه و مردم پسند، طنز و مطایبه، مفاسد 
از  اوان جنبش مشروطه، شاعران  از همان  باد استهزاء گرفتند.6   به  را  رژیم 
شعر  و  کوشیده  مردم  افکار  بیداری  در  و  پذیرفتند  تأثیر  اجتماعی  جریانات 
مردمی و وطنی سرودند. ادیب الممالک فراهانی از نخستین کسانی بود که 
به این موضوع توّجه کرد و به سرودن اشعار وطنی و اجتماعی هّمت گمارد 
و شعرهایی در نکوهش محّمدعلی شاه و تهنیت فتح مشروطه طلبان سرود. 
بدین گونه ادبّیات و به خصوص شعر به شکل کاماًل جّدی وارد عرصه ی انقالب 
آن  از  بعد  شد  موجب  که  گرفت  قرار  جریاناتش  تأثیر  تحت  آن  چنان  و  شد 
ادبّیات فارسی دچار تحّول شگرفی گردد. پیش از استقرار مشروطه، شاعر و 
نویسنده ی ایرانی خود را در میان مردم حس نمی کرد و پیوندی بین خود و 
عوام نمی دید و هدف او تنها رسیدن به سلطان و امیر بود، اّما بعد از مشروطه 
بیشتر آن ها خود را از مردم جدا نمی دیده و سعی می کردند مشکالت آنان را 
موضوع شعر و سخن خود قرار دهند و این امر بی  سابقه یا کم سابقه در ُشرف 

شکوفا شدن بود.
مدح  جای  به  شاعران  و  یافت  فزونی  روزنامه ها  و  انجمن ها  که  دوره  این  در 
و اجتماعی  بیان مفاخر قومی، مذهبی  و  مآثر مّلی  به نشر  امرا،  و  سالطین 
ذوق  اهل  توّجه  محّل  آزادی،  و  وطن  تجّدد،  باب  در  بحث  می کردند،  اقدام 
الهام  با  و نظر واقع گشت.7  و این بدان جهت بود که جهان شناسی ادیبان 

5 حاکمی، 1373، ص 4.
6 همان، ص 14.

7 زّرین کوب، 1382، ص 638.
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نگرش  هم  روی  بر  و  می گرفت  شکل  زمان  مقتضیات  و  حوادث  از  گرفتن 
کل نگری  از  و  می شد  دگرگون  بیرون  جهان  به  نسبت  نویسندگان  و  شاعران 
ایستایی  رهگذر،  این  از  عینیت می گرایید.  و  به جزئی بینی  و ذهنیت گرایی 
و  انقالب  به موجب جریانات  و  بود  و سکون چندین ده ساله در حال تحّول 
رنگ  ادبّیات  غرب،  تمّدن  و  فرهنگ  با  ادبی  مختصردست اندرکاران  آشنایی 
و رویی دیگر می گرفت.8  ترجمه ی آثار شاعران و نویسندگان اروپایی، باعث 
آشنایی بعضًا سطحی با فرهنگ غربی شد و برخی اقتباسات از آن تحّوالتی 
را در ادبّیات فارسی به وجودآورد. از این رو در آثار ادبی این دوره جای پای 
آشنایی با تمّدن مغرب زمین البّته به صورت خام دیده می شود، چنان که در 
تئاتر، پرسنل،  پارلمان،  اوایل مشروطه واژه های جدیدی چون  شعر شاعران 

فاکولته و استامپ دیده می شود. 9 
جنبش مشروطه با این ویژگی های خاص و بی سابقه ی خود، هم لفظ و هم 
معنی را در نظم و نثر دگرگون کرد و به کارگیری شعر و ادبّیات در جریان این 
حرکت فراگیر به عنوان یک ابزار کارآمد، موجب شد که آثار ادبی در این دوره، 
با جلوه های  ادبّیات کهن  با  در جدال  و  باشد  و سّنت شکن  متنّوع  و  پوینده 
که  گفت  می توان  این  بر  بنا  گیرد.10   شکل  و  نماید  اندام  عرض  گوناگون 
موضوع،  و  معنی  بیان،  مضمون،  وزن،  و  قالب  جهت  از  مشروطّیت  انقالب 
شعر فارسی را تغییرداد. به خصوص تحّول بزرگی که در ادبّیات معاصر در قالب 
شعر فارسی حاصل شد، محصول میل و سلیقه ی فرد یا افراد خاصی نبود که 
یک باره پدید آید و مقوله ای به نام »شعر نو« مطرح گردد، بلکه جریانی ست 
جست وجو  مشروطه  جنبش  در  باید  را  آن  اصلی  ریشه های  که  ساله  هفتاد 
کرد. در حقیقت احتیاج به تغییر قالب شعر از زمانی آغازشد که گویندگان و 
نویسندگان خواستند با گروه بزرگ تری از مردم سر و کار داشته باشند و این 
وضع نتیجه ی تحّول اوضاع و پیدایش مشروطّیت و به ویژه انتشار روزنامه بود.
در نخستین روزهای آغاز مشروطه، مضمون های سیاسی و اجتماعی بیشتر 
جلب  در  قالب  این  که  جهت  این  به  شاید  می شد.  سروده  مسّمط  قالب  در 
تنّوع بیشتر نسبت به قصیده و مثنوی مناسبت تر بوده  به عّلت  توّجه عموم 
آن  روزنامه های  در  را  اجتماعی  و  وطنی  مسّمط های  این  از  بسیاری  است. 
در  البّته  دید.  می توان  و...  نسیم صبا  شمال،  نسیم  مساوات،  مانند  روزگار، 

8 یاحقی، 1376، ص 18.
9 شفیعی کدکنی، 1359، ص 47.

10 محّمدی، 1379، ص 52.
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دوره  همین  از  نوحه خوانی  اشعار  سبک  به  چهارپاره  و  ترانه  مسّمط،  کنار 
متداول شد.11  محتوای مسّمط های سروده شده در ادوار قبل از مشروطّیت، 
موضوعات غنایی، توصیف طبیعت و مدح است، اّما با رخداد انقالب مشروطه 
و ظهور اندیشه  های نو در عرصه ی سیاست و امور اجتماعی، این نوع از شعر، 
احساسات وطن دوستی،  آزادی خواهانه،  افکار  انعکاس  برای  مناسب  قالبی 

انتقاد و طنزهای اجتماعی شد.12  
در این زمان قالب دیگری که به آن توّجه شد، مستزاد است. در آغاز دوره ی 
مشروطه، مستزاد برای بیان مضامین اجتماعی و سیاسی بسیار رواج یافت و 
به خصوص سّیداشرف   الّدین حسینی )نسیم شمال( قطعات متعّددی از این 

نوع شعر را در روزنامه ی خود انتشارداد: 
»تا چند کشی نعره که قانون خدا کو؟ / گوش شنوا کو؟ / آن کس که دهد گوش 
به عرض فقرا کو؟ / گوش شنوا کو؟ / مردم همگی مست و ملنگ اند به بازار / از 

دین شده بیزار / انصاف و وفا و صفت و شرم و حیا کو؟ / گوش شنوا کو؟«
دار  و  درگیر  پاک دامن،  و  صاحب دل  بی اّدعا،  ساده،  مردی  شمال،  نسیم 
بر  را  عرصه  خود  انتقادی  و  مؤّثر  اشعار  با  و  آمد  میدان  به  مشروطه  انقالب 
بنیان  مشروطه  که  1324هـ.ق  سال  به  کرد.  تنگ  ضّدمشروطه  مستبدان 
به  انقالبیون  و  مردم  میان  در  ولوله ای  او  ادبی  فکاهی  روزنامه ی  نهاده شد، 
ویرانی  بیگانگان،  تجاوز  گرانی،  خود،  اشعار  در  سیداشرف الّدین  کرد.13   پا 
شهرها، ضعف دولت، غفلت مّلت، خرافات عوام، انحراف مشروطه و... را به 
زبان کوچه و بازار بیان می کرد. سادگی و بی پیرایگی او و تأثیر عمیق اشعارش 
معروف ترین  و  محبوب ترین  به عنوان  که  شد  موجب  مردم،  توده ی  میان  در 

شاعر مّلی عهد انقالب نام بگیرد.14  
به مثابه ی  و  یافت  گسترش  طنز  واقعی  ادبّیات  مشروطه،  انقالب  جریان  در 
از  یکی  شعر  عرصه ی  در  یافت.  جریان  آزادی خواهان  نفع  به  کارآمد  ابزاری 
که  دهخدا  علی اکبر  نثر،  زمینه ی  در  و  است  شمال  نسیم  آن  پیش گامان 
مقاالت انتقادی و طنزآمیز خود را در مجّله ی صور اسرافیل با عنوان »چرند و 
پرند« منتشر می کرد.15  اّما حرکت مشروطه باعث شد که کسی چون عارف 
در گیراگیر مبارزه، پای به میدان نهد و با تصنیف هایی که خود با صدایی گرم 

11 حاکمی، 1373، ص 14.
12 رزم جو، 1378، ص 45.

13 نمینی، 1385، ص 8.
14 آرین پور، 1382، ص 52.

15 سیف  آزاد، 1356، ص 334



222
شماره ی 72
     آبان 93

ترانه های  از  بسیاری  برافروزد.  مردم  در دل  دم  هر  را  مبارزه  می خواند، شور 
آن  از  پس  و  مردم شده  زبانزد  آن ها  موقع خاّص سرودن  واسطه ی  به  عارف 
نخستین  یاد  به  که  تصنیفی ست  جمله  آن  از  است.  مانده  خاطره ها  در  هم 
قربانی های آزادی سرود؛ هنگامی که خاک وطن از خون جوانانی که در برابر 

استبداد جنگیده و از پای درآمده بودند، رنگ شفق یافته بود.
»از خون جوانان وطن، الله دمیده / وز قامت سرو قدشان، سرو خمیده«

برای درک اهّمیت معنی و محتوای این تصنیف ها، کافی ست که آن ها مقایسه 
شوند با ترانه هایی مثل »ماشین مشدی ممدلی« و »زالکه زال زالکه« که بعدها 
آن جا  از  کردند.16   اجرا  را  سروده ها  آن  معروف،  خواننده های  و  شد  سروده 
که مخاطبان اصلی ادبّیات مشروطه، توده های مردم عادی بوده و شاعران و 
ادیبان به قصد بیداری و آگاهی طبقات محروم مّلت و ارتباط یافتن با آن ها 
سخن می گفتند و قلم می زدند، زبان ادبّیات مشروطه نیز دچار تحّول شد و 
از لحاظ  نزدیک شد؛ چه  بازار  و  زبان کوچه  به  از شروع جنبش، کم کم  بعد 
صرف و چه از لحاظ نحو. مقایسه ی شعر نسیم شمال با سروش اصفهانی، 
از آغاز مشروطه، ساختن قطعاتی بر وزن  این ویژگی مهم را نشان می دهد. 
و آهنگ ترانه های عامیانه و با همان زبان، مورد توّجه گویندگان قرار گرفت. 

دهخدا شاید اّولین کسی بود که چنین شعری ساخت: 
»خاک تو سرم بّچه به هوش اومده / بّچه! بخواب، یه سر و دو گوش اومده«

استفاده  مورد  اجتماعی  و  سیاسی  اندیشه های  بیان  برای  شیوه  این  بعدها 
را  آن  فراوان  نمونه های  شمال  نسیم  روزنامه های  در  که  چنان  شد؛  واقع 

می توان دید: »آّسه برو، آّسه بیا، که گربه شاخت نزنه«.
زبان کوچه و بازار، واژگان خاّص خود را طلب می کرد و از این رو به خصوص 
می یافت.17   عوامانه  صورت  موسیقی  و  آهنگ  تعبیرات،  واژه ها،  شعر،  در 
و  تجّددطلبی  که  دوره  این  در  سیاسی  خاّص  اوضاع  آمدن  پیش  هم چنین 
آشنایی با فرهنگ و تمّدن غرب یکی از نتایج آن بود، باعث شد تا نویسندگان 
و شاعران ایرانی به مقوله هایی چون تئاتر، رمان و تقلید از ادبّیات اروپایی نیز 
توّجه کنند.18  منشأ تمام این تحّوالت، جنبش عمومی مشروطه بود که تمام 
تأثیر  و عناصر فرهنگی  نهادها  تمام  بر  و  را درنوردید  ارکان اجتماعی جامعه 
گذاشت و از جمله نظم و نثر فارسی را به کّلی دگرگون نمود و زمینه هایی را 

16 یوسفی، 1369، ص 398.
17 یاحقی، 1376، ص 19.

18 زّرین کوب، 1382، ص 638.
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فراهم کرد تا در سال های بعد شاعران و نویسندگان کوشش نمایند با صراحت 
ادبّیات  و  اندیشه های جدیدتری را مطرح سازند  و  و جسارت بیشتر طرح ها 

امروز را پی افکنند. 

مفاهیموطندوستیدرادبّیاتکهن
یکی از مفاهیم آرمانی و محورهای تشکیل دهنده ی شعر مشروطه، مضمون 
وطن و مفاهیم وابسته به آن است. مفهوم وطن تا پیش از جنگ های ایران و 
روس به مفهومی غیر از آنچه بود که پس از آن در شعر فارسی به ویژه در شعر 
مشروطه نمایان تر شد و به عنوان واژه ای با هوّیت و معنایی خاص، موضوع 
کار شاعران درگیر با سیاست قرار گرفت. در ادبّیات کهن مفهوم وطن بیشتر 
در صورت های قومی، نژادی، اسالمی، عرفانی و اقلیمی به کار رفته است. 
مثاًل وقتی مولوی می گوید: »باز هوای وطنم آرزوست« وطن مألوف و محّل 
به طور کّلی، وطن،  برای مسلمین  یا  نزد خدا در نظر دارد.  را  انسان  اصلی 
دهی یا شهری بوده است که در آن زاده شده اند؛ جایی که به قول سعدی 

حّتی شایسته نیست که به آن دل ببندی یا خود را پایبند آن سازی: 
»به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار / که بّر و بحر فراخ است و آدمی بسیار«

یک  سوی  به  نمازگزاران  و  هم کیشان  می تواند  که  وطنی  مسلمانان،  نزد  در 
قبله را در خود جای دهد نیز به عنوان وطن اسالمی مورد توّجه قرار گرفته؛ 
دیگر  سوی  به  اسالمی  سرزمین  سوی  یک  از  راحتی  به  آنان  که  گونه ای  به 
می رفتند و از این که در سرزمین بزرگ اسالم جابه جا می شدند، هیچ احساس 
مشروطه  با  گذشته  در  ایرانی  مسلمانان  تلّقی  بنابراین  نمی کردند.  غربت 
مسلمانان  زندگی  محّل  سرزمین های  شامل  اسالمی،  وطن  و  بود  متفاوت 
نسبت  انترناسیونالیستی  نگرش  امروزی  تعبیر  به  مسلمانان  عمومًا  می شد. 
عالوه ی  به  اسالم  وطن،  او  نظر  از  که  سّیداشرف الّدین  داشتند.  اسالم  به 
ایران، یعنی ایران اسالمی ست و در ترانه ی مّلی مذهبی خود در قالب مسّمط 

این گونه می سراید:
»اجنبی شد حمله  ور بر مذهب و آیین ما / ای دریغا می رود هم مملکت هم 

دین ما«.19 
عهد  شعرای  زبان  ورد  که  سیاسی  آرمانی  مفهوم  یک  عنوان  به  وطن  اّما 
مشروطه است، پیش از این دوره به این شکل سابقه نداشت، زیرا هیچ وقت 
در  ولی  نبوده،  مطرح  اجتماعی  ـ  سیاسی  آیین  و  دین  یک  عنوان  به  وطن 

19 موغاری،1382، ص 412.
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مفهوم  به  استعمار  القائات  و  جهانی  تحّوالت  تأثیر  تحت  معنا  این  زمان  آن 
ایران  پی درپی  شکست های  و  روس  و  ایران  جنگ  شد.  تبدیل  ناسیونالیسم 
گلستان  ننگین  قراردادهای  تحمیل  و  ایران  خاک  از  قسمتی  شدن  جدا  و 
موضوع  کم کم  آورد،  پدید  زمینه  این  در  آگاهی  و  تنّبه  نوعی  ترکمان چای  و 
وطن دوستی رشد کرد و با گذشت قرن نوزدهم و فرارسیدن قرن بیستم، آرمان 
وطن دوستی آیین سیاسی بیشتر مسلمانان شد. در این زمینه، سیاسیون و 
تجّددطلبان در کشورهای اسالمی در ایجاد جنبش های مّلی و میهن پرستی 
به  هم  مّلی  جنبش های  این  با  نویسندگان  و  شعرا  همراهی  و  می کوشیدند 
از این رو کم کم زمینه ای فراهم شد که برخی یگانگی و  همین دلیل است، 
وحدت اسالمی را کنار بگذارند یا در حّد آرمان درجه ی دوم از آن دفاع کنند 
طرح  و  کور  مّلی  تعّصب  های  و  قومی  اختالفات  برانگیزاننده ی  خود  این  و 
استعمارگران قدم  به ویژه که  بود،  آرمان سیاسی  به عنوان یک  وطن خواهی 
به قدم به خانه و کاشانه ی مسلمانان هجوم می آوردند و کشورهای اسالمی را 
در حلقه ی استعمار و اشغال خویش درمی آوردند. بنا بر این شاعر مشروطه با 
اشک و آه و سوز و گداز از وطن سخن می گوید و بر احوال وطن، خون گریه 
با دیده ی  تر  یا فریاد »وطن در خطر است« سر می دهد و وطنیاتی  می کند 

می گوید. سرتاسر شعر مشروطه از این نمونه اشعار وطنی آکنده است. 
به وطن، یکی  توّجه  از آن،  اندکی پیش  و  به طور کّلی در دوران مشروطّیت 
آن  فارسی  ادب  شعری  و  ادبی  نوشته های  در  که  بود  عمده ای  مسائل  از 
از  اعّم  دوره  این  ادبی  نوشته ی  هیچ  در  که  طوری  به  شده،  جلوه گر  دوره 
نویسندگان  خصوصی  نامه های  در  حّتی  و  سفرنامه  شعر،  روزنامه،  مقاله، 
از اشکالی که نوشته شده،  و روشن فکران نیست که مسأله ی وطن در یکی 
بهترین  مشروطّیت،  شعر  که  گفت  می توان  واقع  در  باشد.  نشده  مطرح 
معنایی  به  وطن  حال  این  با  است.  آن  مختلف  مفاهیم  در  وطن  جلوه گاه 
ی  دوره  شاعران  شعر  در  بوده،  مطرح  آن  اقلیمی  مفهوم  به  گذشته  در  که 
ایران است. در  به معنای  آنان  بلکه وطن در شعر  مشروطّیت مطرح نیست، 
این باره عارف قزوینی می گوید: »وقتی تصنیف وطنی ساخته ام که ایرانی از 
هر ده هزار نفر یک نفرش نمی دانست وطن یعنی چه؟ تنها تصّور می کردند 
که وطن، شهر یا دهی ست که انسان در آن جا زاییده شده باشد... شکر خدا 
شدن  مطرح  حال،  این  با  شد!«.20   فهمیده  وطن  معنی  مشروطه  از  بعد  را 
مسأله ی وطن و مّلیت به طور گسترده در این دوره، عالوه بر رشد افکار مّلی و 

20 حائری، 1364، صص 335 ـ 334.
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ناسیونالیسم، عّلت دیگری که موجب طرح شدن مسأله ی وطن در این دوره 
از شعر فارسی گردید، بیشتر برای تهییج جوانان ایرانی به عملیات قهرمانی 
و ازخودگذشتگی بوده است.21  عشق و عالقه به آب و خاک و وطن پرستی 
یکی از موضوعاتی ست که در دیوان شعرا کم و بیش به چشم می خورد، در 
تاریخ معاصر نیز به سبب شرایط خاص و روابط ویژه ای که بین دول استعمارگر 
و کشورهای استعمارشده به وجود آمد، سبب شد تا شاعران توّجه زیادتری 
مطرح  دین  رویارویی  برای  تنها  نه  را  وطن  مهر  بهار،  بنمایند.  مسأله  این  به 

نمی کند، بلکه کسی را که میهن پرست نباشد کافر و بی دین می داند: 
الوطن فرموده ی  نباشد کافر است /معنی حّب  را مهر وطن در دل  »هر که 

پیغمبر است«22 
و هر کسی که در راه وطن، جان خود را فدا نماید، در زمره ی شهداست: 

می  از  شهیدان  /چون  دهد  جان  مسکن  و  مال  و  عرض  پاس  بهر  که  »هر 
فخرش لبالب ساغر است«23 

آغاز مشروطّیت و هنگامی  بهار، در  را در شعر  اّولین جلوه های وطن پرستی 
که نفوذ دول خارجی به حّد اعالی خود رسیده بود، می توان یافت و این در 
حالی بود که مردم دچار تفرقه و تشّتت شده بودند. مسّمط »وطن در خطر 
است«، سرتاسر درباره ی تحریک و تشجیع مردم برای رهایی کشور از دست 

بیگانگان است.
شد،  کار  این  باعث  ما  /جهل  افسوس  افسوس  شد،  زار  وطن  بیچاره  »کار 
کهن  ایران  /باز  افسوس  افسوس  شد،  اغیار  هم بر  ما  /یار  افسوس  افسوس 
خوار شد، افسوس افسوس /... که چنین کشور دیرین کهن در خطر است /

ای وطن خواهان! زنهار وطن در خطر است«24
را  اجنبی  غارت گری های  و  است  گداز  و  سوز  در  سراپا  وطن  عشق  از  که  او 
نمی تواند تحّمل کند و مردم را در خواب جهالت یا دچار تفرقه می بیند، فریاد 

برمی آورد که: 
»خانه ات یکسره ویرانه شد، ای ایرانی! / مسکن لشگر بیگانه شد، ای ایرانی! 
ای  افسانه شد،  بشکستنت  / عهد  ایرانی!  ای  نشد،  ایفا  تو  پیمان  و  / عهد 

ایرانی!
عهد غیرت مشکن، عهد شکن در خطر است / ای وطن خواهان! زنهار! وطن 

21 براون، 1335، ص 65.
22 بهار، 1380، ص 79.

23 همان، ص 70.
24 همان، ص 208.
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در خطر است«25 
این ابیات در حالی سروده شد که هنوز مشروطّیت ثمره ای نداده و ناامیدی و 
یأس همه ی مردم را فراگرفته بود و مردی هم نبود که کشتی توفان زده ی وطن 
را نجات دهد، اّما شاعر با این که تأثیری از سخن خود در مردم نمی بیند، ولی 

باز فریاد وطن خواهی برمی آورد و به وطن خواهان هشدار می دهد که: 
»وطنیاتی با دیده ی تر می گویم / با وجودی که در آن نیست اثر می گویم / 
تا رسد عمر گران مایه به سر می گویم / بارها گفته ام و بار دگر می گویم / که 
وطن باز وطن باز وطن در خطر است / ای وطن خواهان! زنهار! وطن در خطر 

است« 
بنا بر این تمام مصیبت ها و بالهایی که بر سر ما آمده، همه گناه خود مردم و 

نتیجه ی غفلت و جهل آنان است؛ پس، از غیر نباید نالید؛
»این دود سیه فام که از بام وطن خاست / از ماست که بر ماست / وین شعله ی 
سوزان که برآمد ز چپ و راست / از ماست که بر ماست / جان گر به لب ما رسد 
از غیر ننالیم / با کس نسگالیم / از خویش بنالیم که جان سخن این جاست 

/ از ماست که بر ماست«26 
عالقه ی بی اندازه ی او به حفظ استقالل و رسیدن به قّله ی مجد و عظمت، 
شاعر را پیوسته در سرودن اشعار وطنی تشویق می کرد و وی با سوز و گداز 
تا شاید حّس  بیگانه استفاده می نمود  با عوامل  از حربه ی شعر برای مقابله 
استقالل طلبی و آزادی  خواهی را در مردم تحریک نماید و قیامی فراگیر علیه 
دشمنان و بیگانگان ایجاد شود و شورش همه جا را فراگیرد. او بارها و بارها در 
صدد تحریک حّس میهن پرستی ایرانیان برآمد و در این راه کوشید که غیرت 
مذهبی را با حّس وطن خواهی مردم به حرکت و جنبش درآورد، به این امید 
که راه چاره و عالجی بیابد. این مطلب در مسّمط »ایران مال شماست« به 

روشنی دیده می شود: 
دست خوش  داریوش،  مملکت   / بالست  اندر  ایران  ایرانیان!  ای  »هان 
اژدهاست / غیرت اسالم کو؟ جنبش  نیکالست / مرکز مک کیان در دهن 
مال  ایران   / چراست؟  سستی  این همه  رشید!  برادران   / کجاست؟  مّلی 
شماست، ایران مال شماست / ...بر این یتیم و غریب، نیکی، آیین ماست / 

ایران مال شماست، ایران مال شماست«27 

25 همان، ص 208.

26 همان، ص 115.
27 بهار، 1380، ص 84.
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تحریک حّس مذهبی و مّلی در شعر باال به خوبی دیده می شود. شاعر می داند 
که مردم ایران مسلمان و پیرو دین محّمد)ص( هستند و مسلمان نباید خواری 
و ذّلت را بپذیرد. بنا بر این از آنان می خواهد که غیرت اسالم را در خود بیابند 
و به مبارزه برخیزند. زیرا اگر ایران از دست برود، دین هم از میان خواهد رفت. 
چنان که ضربات معنوی در قرون اخیر بسیار زیادتر از زیان  های ماّدی بوده 
است. با وجود این همه داد و فریاد وطن خواهی، شاعر می گوید که کسی به او 

پاسخ نداده و فریاد او را نشنیده ولی او پیوسته داد وطن سرمی دهد: 
»بیست سال افزون زدم داد وطن، نشنید کس / تازه از نو می زنم داد وطن، 

من با کی ام؟!«28 
زمانی که شاعر در سال 1308 هـ.ش و بعد از آن در سال 1312 گرفتار بند و 
حبس بود، در زندان هم پیوسته این ناله را سر داد، زیرا ایران را پامال ستوران 

می دید. 
به  سر  و  دودل  و  بدگمان   / چند؟  تا  حیران  و  سرگشته  وطن خواهان!  »ای 
گریبان تا چند؟ / کشور دارا، نادار و پریشان تا چند؟ / گنج کیخسرو در چنگ 

رضاخان تا چند؟ / ملک افریدون، پامال ستوران تا چند؟«29  
او خود را جان نثار وطن می داند و می گوید در راه وطن دچار فقر وگرسنگی 

شده. وی خطاب به رضاشاه می گوید: 
»دزد وطن هست سیر و آن که همه عمر / بهر وطن بوده جان نثار، گرسنه«30 
وی حّتی برای این که پیوسته داد غریبی وطن را سرداده از خانه و کاشانه ی 

اصلی خود دور افتاده است:
»می زنم روز و شبان داد غریبّی وطن / زین ِقَبل دورم ز شهر و مردم کانای او«
»عمری سخن به خیر وطن گفتم؛ ای دریغ! / کآمد به دست هم وطنانم به 

سر زمان«31 
بهار عقیده دارد که عمر خویش را در راه وطن به کار برده و جوانی خود را در 
این راه از دست داده، اّما سودی از آن نبرده و در زندان سال 1312 هـ.ش 

بعد از ذکر ابیاتی در سرگذشت خویش می گوید: 
»ای دریغا که جوانی بگذشت / بهر آبادی این ملک خراب / همچو دهقان که 

برد آب ز دشت / تا گل و سبزه دماَند ز سراب«32 
28 همان، ص 131.
29 همان، ص 421.
30 همان، ص 223.

31 همان، ص 95.
32 بهار، 1380، ص 95.
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بیگانگان  اشغال  در  را  ایران  دوباره  هـ.ش   1312 سال  در  که  هنگامی  و 
می بیند، می گوید جوانی خود را در راه وطن از کف داده و اگر وطن دوباره از 

دست دشمن رهایی یابد، جوانی او دیگر بازنمی گردد: 
ناتوانی / جوانی به راه  »دریغا که بگذشت عهد جوانی  / درآمد ز در پیری و 
وطن دادم از کف / دریغا وطن رفت و طی شد جوانی / و گر بازگردد وطن بار 

دیگر / نیارد جوانی به ما ارمغانی«33 
بهار در هنگام کناره گیری از وزارت در سال 1325 هـ.ش نیز به خدمات چهل 

ساله ی خود به وطن افتخار می کند؛
»من آن کسم که چهل ساله خدمتم باشد / بر آسمان وطن زآفتاب روشن تر«34 
او در قصیده ی »پیام ایران« ضمن یادآوری افتخارات گذشته ی این سرزمین 
شرح  این گونه  را  وطن پرستی  مفهوم  جوانان،  وطن خواهی  حّس  تحریک  و 

می دهد: 
»به هوش باش که ایران تو را پیام دهد / تو را پیام به صد عّز و احترام دهد / تو 
را چه گوید؟ گوید که خیر ببینی اگر / به کار بندی پندی که باب و مام دهد / 
نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد / ز خاک پاک نیاکان، تو را سالم دهد«35 

سپس با اشاره به ضرب المثل معروف »کن عصامیا و ال عظامیا« )شرف مرد به 
نفس اوست نه به آباء و اجداد او(، می گوید: وقتی صحبت از افتخارات گذشته 
و نیاکان می شود، منظور افتخار به استخوان های پوسیده ی آنان نیست، بلکه 

باید ضمن تأکید بر علم و عزم خویش، از سّنت دیرینه ی آنان عبرت گرفت؛ 
»نگویمت که به ستخوان و خاک خورد بناز / عظام بالیه کی رتبت عصام دهد؟ 

/ ...شعائر پدران و معارف اجداد / حیات و قدرت اقوام را قوام دهد«36 
از نظر بهار، پیام مام وطن این است که او از جوانان غیور وطن می خواهد در 
راه او خون خویش را وام بدهند و در راه نظم کشور تالش نمایند و به تقلید از 

غربیان غّره نباشند: 
»مباش غّره به تقلید غربیان که به شرق / اگر دهد هنر شرقی احترام دهد / 
تو شرقی یی و به شرق اندرون کماالتی ست / ولی چه سود که غربت غریب تام 
دهد / پیام مام جگرخسته را ز جان بشنو / که پند و موعظه ات با صد اهتمام 
و شرافت  لئام است؛ کو خردمندی / که درس فضل  به چنگ  دهد / وطن 

33 همان، ص 105.

34 همان، ص 216.

35 همان، ص 372.

36 همان، ص 372.



229

بدین لئام دهد؟«37 
در این قصیده که از مهم ترین قصاید وطنی شاعر به شمار می آید، مفاهیم 
به  نالیده،  بارها  آن  فقدان  از  شاعر  که  دردی  ایران دوستی،  و  وطن پرستی 
بهترین شکل توضیح داده و زبان حال وطن به طرز زیبایی بیان شده است. 
در حقیقت می توان گفت که این سروده چکیده ای ست از تمام وطنیات بهار 
که به بهترین شکل جلوه گر شده و شاعر پیام کامل و جامع خویش را به طور 
موجز با زیباترین کلمات و مفاهیم بیان کرده است. اشعار وطنی ملک الّشعرای 
بهار از شهرت بسزایی برخوردار است. او نسبت به دیگر شعرای عهد مشروطه 
بیشتر با سیاست درگیر بوده و مسائل سیاسی را با دید بازتری نگریسته است، 
از این رو لحظات خطر را بهتر درمی یابد. وقتی در سال 1329 هـ.ق آشوب، 
نابودی  به ورطه ی  را  ایران  بیگانگان،  و تحریکات سیاست های  و مرج  هرج 

می کشاند، او این مسّمط وطنی را منتشر می کند: 
برآرید، وطن  نوحه  و دمن در خطر است / مرغکان!  آمده و دشت  »مهرگان 
در خطر است / چمن از غلغله ی زاغ و زغن در خطر است / سنبل و سوسن 
و ریحان و سمن در خطر است / بلبل شیفته ی خوب سخن در خطر است / 
ای وطن خواهان! زنهار! وطن در خطر است / ... کاردانان را بیرون ز سخن 
کاری نیست / غیر لّفاظی در سّر و علن کاری نیست / علما را به جز از حیله و 
فن کاری نیست / جهال را به جز افغان و حَزن کاری نیست / ملک از این ناله 
و افغان و حَزن در خطر است / ای وطن خواهان! زنهار! وطن در خطر است 
/ وطنیاتی با دیده ی تر می گویم / با وجودی که در آن نیست اثر می گویم / 
تا رسد عمر گران مایه به سر می گویم / بارها گفته ام و بار دگر می گویم / ای 
وطن، باز وطن، باز وطن در خطر است / ای وطن خواهان! زنهار، وطن در 

خطر است«38 
دو نمونه ی زیر از بهار، نمایان گر حال و هوای شعرهای وطنی آن دوره را به 

خوبی به نمایش می گذارد؛ 
»ای خّطه ی ایران مهین! ای وطن من! / ای گشته به مهر تو عجین جان و تن 
من!  / ای عاصمه ی دنیی آباد! که شد باز / آشفته کنارت چو دل ُپر حَزن من 
/ دور از تو گل و الله و سرو و سمنی نیست / ای باغ گل و الله و سرو و سمن 
من! / دردا و دریغا که چنان گشتی بی برگ / کز بافته ی خویش نداری کفن 

37 بهار، 1380، ص 372.
38 همان، ص 208.
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من / و امروز همی گویم با محنت بسیار / دردا و دریغا وطن من، وطن من«39 
آخرین ابیاتی که در این قسمت مورد استفاده قرار می گیرد، ابیاتی از »سرود 
مدرسه« است که در آن شاعر سعی دارد کودکان را از همان ابتدا با عشق به 
وطن و عالقه به پیشرفت و ترّقی آن تربیت نماید و حّس وطن پرستی و شوق 
به درس خواندن برای کسب افتخار وطن را در آنان زنده نماید، تا شاید نسل 
آینده بتواند ضرر و زیان های گذشته را که به وسیله ی بیگانگان به وجودآمده، 

جبران نمایند: 
»ما همه کودکان ایرانیم / مادر خویش را نگهبانیم / همه از پشت کیقباد و 
جمیم / همه از نسل پور دستانیم / همه در فکر مّلت و وطنیم / همه در بند 
دین و ایمانیم / کار ما صنعت است و علم و عمل / کارهای دگر نمی دانیم / 

زین سبب بهر افتخار وطن / ما شب و روز، درس می خوانیم«40 

نتیجهگیری
حّب وطن که آن را نشانه ای از ایمان هم می دانند و نیز مردم دوستی و عالقه 
آن  خواّص  بیشتر  و  جامعه  یک  مردم  آمال  و  آرزوها  از  همواره  پیشرفت،  به 
در  مختلف  دوره های  در  پیوسته  متعّهد،  نویسندگان  و  شاعران  است.  بوده 
عین آن که پشتیبان و تکیه گاه مردم در حرکت رو به جلو بوده اند، پرچم دار 
و مشعل دار آن ها هم بوده اند. شاعران مشروطه هم از این قافله بازنمانده و 
در آگاهی بخشی و بیداری مردم، آن هم مردمی که خیل وسیع شان بهره ای 
از سواد نداشته و به دنبال خود کشاندن شان کاری سخت و طاقت فرسا بوده 
است، لحظه ای بازَنایستادند و بعدها هم تالش شان به بر نشست. بنا بر این، 
برشمرد: تحّوالت سیاسی،  را می توان چنین  نتایج مقاله ی حاضر  مهم ترین 
مشروطه  انقالب  ادبّیات  روی  بر  مستقیم  تأثیراتی  فرهنگی،  و  اجتماعی 
داشته، که این تحّوالت، ادبّیات را به سوی مردمی شدن سوق داده است. در 
آرمان های شعر انقالب مشروطه، ُبعد سیاسی، قومی و مسائل مدنی ُپررنگ تر 
است. وطن دوستی در شعر شاعران مشروطه تبدیل به آرمانی حائز اهّمیت و 

جدا از معنای وطن دوستی در گذشته شده است.

●منابع:
ـ آرین پور، یحیی؛ از صبا تا نیما، جلدهای اّول و دوم؛ زّوار؛ 1385؛ تهران.

39 همان، ص 286.
40 بهار، 1380، ص 383.
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معمواًل  نیمایی،  رشد شعر  و  توّلد  و  فارسی  تحّول شعر  بررسی  در 
مبانی زیباشناختی شعر نیمایی مورد بررسی قرار گرفته و در این 
بررسی ها، بیشتر بر گسست کامل از شعر کالسیک و تأثیر شعر و 
ادب اروپایی، به ویژه فرانسه تأکید شده است. موضوع این نوشتار؛ 
یعنی بررسی تحّول شعر فارسی بر پایه ی تقابل های شعر سّنتی و 
شعر نیمایی، کم تر مورد توّجه پژوهش گران بوده است. این مقاله 
طرح مبحثی ست در گشایش این بحث که شعر نیمایی در محور 

جایگزینی مؤّلفه های شعر کالسیک مورد توّجه قرار گیرد.
بازخوانی روند شکل گیری سبک های تازه ی هنری نشان می دهد، 
قرار  محور  مؤّلفه  چند  ـ  شعر  این جا  در  و  ـ  هنری  جریان  هر  در 
می گیرند و پس از طّی یک دوره ی اوج، کم کم به افول می رسند. 
این افول از آن جا ناشی می شود که مؤّلفه های محوری مورد اشاره، 
به مرز اشباع رسیده و بیشتر به تکرار دامن می زنند تا آفرینش های 
خاّلقانه. از همین نقطه، سبک بعدی شروع می شود؛ یعنی شاعران 
شناسایی  را  پیشین  سبک  اشباع شده ی  نقاط  عصر،  هر  خاّلق 
که  سبکی  در  مثاًل  می بندند.  کار  به  را  آن  تقابل های  نموده، 
خردگرایی و عقل محوری، به عنوان هسته ی اصلی شعر محسوب 
می شود، سبک بعدی، عقل گریزی و احساس محوری را جایگزین 
آن می کند. به عبارت دیگر، آنچه که به عنوان مانیفست هر سبک 
تازه به شمار می آید، در حقیقت، آسیب شناسی سبک پیشین است. 
هر سبک یا مکتب هنری، تعریفی را برمی تابد که در این تعریف، یک 
یا چند مؤّلفه با برجستگی ویژه ای مورد توّجه قرار می گیرد. مثل 
فراواقع گرایی در سوررئالیسم، طبیعت محوری در رمانتی سیسم و... 
این مؤّلفه ها در حقیقت، جایگزین تقابل های خود در سبک های 
پیشین می شوند. اصرار به واقع گرایی مفرط، فراواقع گرایی را دامن 
می زند و طبیعت گریزی و بی اعتنایی به طبیعت، طبیعت محوری را 

زیبایی شناسی شعر نیامیی
بر اساس تقابل های دوگانه با شعر قدیم

طاهره میرزایی *
doragz.mirzayi473@gmail.com

* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
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به دنبال دارد. غالب گسست ها و تفاوت های سبکی نیز در همین حیطه قابل 
بازنمایی است. 

گسست و فاصله ی شعر نیمایی و شعر قدیم را نیز بر همین بستر می توان تبیین 
نمود. توضیح این که، شعر کالسیک با شاعران بزرگی چون فردوسی، حافظ و 
مولوی و دیگران به اوج رسیده، قرن ها از حضور یک چهره ی برجسته محروم 
کالسیک  شعر  آسیب شناسی  به  نیما،  چون  شاعری  بنابراین،  است.  بوده 
می پردازد و با التفات به نقاط اشباع شده ی شعر کالسیک، مبانی زیبایی شناسی 
تازه ای را پی ریزی می کند که غالبًا بر تقابل های دوگانه ی مؤّلفه های شعر پیشین 
استوار است. اگر شعر کالسیک، بی اندازه به موزونیت و وزن عروضی تمام و 
کمال وابسته است، شعر نیمایی این گرانیگاه را تغییر می دهد و به قول نیما بار 

موسیقی را از روی شعر برمی دارد.

شعرنیماییونظریههاینیما
نوشتار حاضر به بررسی تقابل های دوگانه ی شعر دیروز و نیمایی می پردازد. برای 
تبیین این تقابل ها، از دو منبع استفاده شده است: شعر نیمایی، و نظریه های 

نیما یوشیج.
نیما هیچ گاه به نشر مانیفست و بیانیه های شعری نپرداخته، اّما به هر بهانه ای، 
حّتی در نامه های خصوصی به دوستان، به توضیح مبانی شعر نیمایی می پردازد. 
بنابراین از میان نوشته های او می توان شاخصه های شعر نیمایی را دریافت. از 
نیما عالوه بر دیوان شعر، آثار منثوری به جا مانده است که عنوان مانیفست 
ندارند اّما در مجموع، نگره های نیما درباره ی شعر و شاعری را مجموع می کنند. 
این دسته آثار عبارت اند از »درباره ی شعر و شاعری، حرف های همسایه، ارزش 
احساسات و پنج مقاله ی دیگر در شعر و نمایش، و نامه های نیما یوشیج«. در این 
آثار، نیما نظراتش را درباره ی شاخصه ها و مؤّلفه های شعر پیش رو بیان می دارد. 
این نظرات را می توان در دو بخش ساختاری و محتوایی تقسیم بندی نمود که 
آثار، کتاب  در مجموع، محورهای شعر نیمایی را می شناسانند. از میان این 
»درباره ی شعر و شاعری« از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که مهم ترین 
نظریه های نیما را در بر می گیرد. بنابراین در این پژوهش، بیشتر نظریه های نیما 

از کتاب مورد اشاره استخراج شده اند. 
خواننده ی آگاه به خوبی درمی یابد که در این مبحث، شعر نیما و شعر نیمایی 
دو مقوله ی متمایزند. شعر نیما، یعنی همه ی آثار منظومی که از نیما به جای 
مانده است و شعر نیمایی یعنی همه ی شعرهایی که در قالب نیمایی سروده 



234
شماره ی 72
     آبان 93

شده اند و شعر نیما نیز بخشی از آن است. 
شعر نیمایی شاخصه ها و مؤّلفه هایی دارد که اکنون پس از گذشت هفت دهه، 
به شعری تثبیت شده بدل شده است. تکیه ی اصلی این نوشتار بر مبنای شعر 
و نظریه های نیماست و شعر نیمایی نیز از این دریچه تبیین می شود. به عبارت 
یافت؛ نخست  نیما  و شعر  نثر  را در  نیمایی  از شعر  تعریف  دیگر، می توان دو 
تعریفی که از مؤّلفه های شعرش می توان به دست داد و دیگر آنچه که از البه الی 
نظراتش می توان بیرون کشید و به عنوان مشّخصات شعر نیمایی معّرفی نمود. 
البّته میان این دو تعریف نیمایی )یکی در اجرا و دیگری در نظریه( ضمن حفظ 

وجوه مشترک، گسست های قابل مالحظه ای وجود دارد.
شعر نیمایی در شکل اجرایی اش به طور مشّخص با شعِر »ققنوس« در سال 
1316 شروع می شود. اّما در حّد نظریه تا آخرین نوشته های نیما و پیروان او 
امتداد می یابد. شعر نیمایی، مانیفست به معنی متداول ندارد، اّما نیما در تمام 
جنبه های  توضیح  به  خصوصی،  و  دوستانه  نامه های  در  حّتی  نوشته هایش، 
تازه ی شعر نیمایی می پردازد. نیما با این استدالل که هر چیز تازه و ناشناخته ای 
نیاز به توضیح دارد، مؤّلفه های شعر نیمایی را بازخوانی می کند. از این منظر، 

محتوای نظریه های نیما را می توان به دو دسته تقسیم نمود: 
ـ جنبه های اشباع شده ی شعر قدیم.

ـ توضیح و تبیین مؤّلفه های شعر نیمایی. 
بخش عمده ی توضیحات نیما، آسیب شناسی شعر قدیم فارسی است. ضمن 
این که او در کنکاش هایش، همواره ارزش هنری شعر قدیم را یادآور می شود 
و در کنار انتقادات، از ستایش شاعران بزرگی چون فردوسی، سعدی، حافظ، 
به  البّته در میان شاعران قدیم، نیما نسبت  نظامی و مولوی غافل نمی ماند. 
نظامی و حافظ التفات ویژه ای دارد: »زبان حافظ و نظامی، زبان دنیاست. زبان 
دل، زبان معنی، زبان غیب، زبان یک زندگانی و هستی باالتر است«.1  نیما خود 
می گوید که تغییر سبک شعر فارسی به معنی انکار ارزش های زیباشناختی شعر 

قدیم نیست، ولی هر کار لوازم خود را دارد و زیبایی و نوبت خود را.2 
همان  جدید،  شعر  زیبایی شناسی  مبانی  پی ریزی  در  نیما  عزیمت  نقطه ی 
مؤّلفه های  از  بخشی  او  بنابراین  است.  قدیم  شعر  برجسته ی  شاخصه های 
پیشین را حفظ می کند و یا با تغییر اندکی به کار می بندد. همچنان که پاره ای از 

مؤّلفه ها را به کّلی کنار زده، محورهای تازه ای را جایگزین می کند.

1 یوشیج، 1368، ص 220.
2 همان، ص 312.
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پارهایازتقابلهایدوگانهیشعردیروزوشعرنیمایی
ـ ذهنی گرایی شعر قدیم / عینی گرایی شعر نیمایی.

در شعر  ادیبانه  زبان  و  زبان  عاّدی  فرم  با  / جدال  قدیم  زبانی شعر  فخامت  ـ 
نیمایی.

و  شاعرانه  محتوایی  مرز  شکستن   / قدیم  شعر  شاعرانه ی  مضمون های  ـ 
غیرشاعرانه در شعر نیمایی.

ـ معشوق آسمانی شعر قدیم / معشوق زمینی و ملموس شعر نیمایی.
ـ دید بالغی شعر قدیم / دیدگاه زیبایی شناسی شعر نیمایی.

ـ کّلی گرایی شعر قدیم / جزئی گرایی شعر نیمایی.
ـ فرمول ثابت قالب در شعر قدیم / در شعر نیمایی هر شعر به توازِن فرمِی خاّصِ  

خود نیاز دارد.
ـ هم خوانی شعر با موسیقی در شعر قدیم / تفکیک شعر از موسیقی در شعر 

نیمایی.
ـ تعبیر در شعر قدیم / تصویر و توصیف در شعر نیمایی.

ـ وزن محوری شعر قدیم / معنامحوری شعر نیمایی.
ـ زیبایِی مبتنی بر تناسب در شعر قدیم / زیبایِی مبتنی بر تناقض و تناسب در 

شعر نیمایی.
ـ به کارگیری واژه های شاعرانه در شعر قدیم / گسترش دایره ی واژگانی در شعر 

نیمایی.
ناگفته نماند که موارد مورد اشاره، تنها برخی از تقابل های دوگانه ی شعر دیروز 
و امروز را در بر می گیرد و همچنان می توان تقابل های دیگری را به این فهرست 
افزود. ما تنها مهم ترین و تأثیرگذارترین ها را ذکر کرده ایم. برای تحلیل بیشتر 

موضوع، در ادامه به توضیح و تبیین پاره ای از این تقابل ها می پردازیم.

بهکارگیریواژههایشاعرانهدرشعرقدیم/
گسترشدایرهیواژگانیشعرنیمایی

در شعر، گونه ای تقسیم بندی نانوشته رعایت می شود که بر مبنای آن، همه ی 
واژه ها اجازه ی ورود به شعر را ندارند. در حقیقت، واژه ها به دو دسته ی شاعرانه 
و غیرشاعرانه تقسیم می شوند و تنها واژه هایی که شاعرانه تلّقی می شوند، به کار 
گرفته می شوند. اّما نیما این تقسیم بندی را کنار می زند. او نه تنها انبوهی از 
واژگان روزمّره را وارد شعر می کند، بلکه کلمات بومی و محّلی را نیز رنگ شاعرانه 
می بخشد. انبوهی از واژگان محّلی مازندرانی در شعر نیما به کار گرفته می شوند 
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که هم به گسترش دایره ی واژگانی شعرش کمک می کنند و هم در شکل گیری 
فضای بومی شعر نیما دخیل می شوند.

این مقوله هم بسته ی گسترش دایره ی محتوایی در شعر نیمایی نیز هست؛ 
یعنی هنگامی که شاعر از محدوده ی مضامین تثبیت شده فراتر می رود، برای 
بیان محتوای تازه به واژه های تازه نیاز دارد؛ همچنان که نیاز به فرم تازه را نیز 
از یاد نمی برد. در حقیقت، یک تحّول بنیادین در زیرساخت های شعر به وقوع 
می پیوندد که مناسبات و ساز و کارهای تازه ای را جایگزین مناسبات پیشین 

می کند.
سویه ی دیگر این واژه افزایی ها، التفات ویژه ی نیما به غنای زبان شعر است. 
به کارگیری واژه های زندگی روزمّره  را،  زبانی  افزایش غنای  از راه های  او یکی 
معّرفی می کند و از این منظر به افزایش امکانات زبانی شعر نظر دارد. در نظر 
نیما، هر شاعری برای بیان موضوعی که خاّص خود اوست، نیازمند واژه های 
خاّصی ست. زبان برای شاعر همیشه ناقص است، کوتاهی دارد و فقیر است. 

غنای زبانی و رسایی و کمال آن به دست شاعر است و او باید آن را بسازد.3  
البّته از یاد نبریم که این روند در دوره ی مشروطه آغاز می شود؛ جایی که انبوهی 
در  اّما  راه می یابند.  به شعر  بیگانه  واژه های  و حّتی  اداری  روزمّره،  از کلمات 
شعر نیما، این روند به شکلی سازمان یافته و نظام مند دنبال می شود. نکته ی 
مهم این جاست که بسیاری از نوآوری های نیما با پشتوانه ی فکری و اندیشگی 
پیشنهاد می شوند و شاید تفاوت عمده ی نیما با دیگر مّدعیان نوآوری، همین 
نکته باشد؛ یعنی احاطه ی کامل به نوِع آفرینش و دّقت در ظرافت و ظرفیت های 
آنچه که پیش از این وجود داشته و آنچه که قرار است جایگزین شود. مثاًل ورود 
واژه های به ظاهر غیرشاعرانه و محّلی در شعر نیما به نّیت گسترش حوزه های 
کارکرد ادبیات در زندگی روزمّره و یا به عبارت دیگر، دخالت زندگی روزمّره و 
اقلیم زیست شاعری روستایی در شعر رسمی ست؛ امری که پیش از این چندان 

مطلوب به نظر نمی رسیده، یا دست کم به این وسعت بی سابقه بوده است.
سفارش  جوان  شاعران  به  غیرشاعرانه،  به ظاهر  واژگان  به کارگیری  ضمن  او   
می کند تا کلمات روزمّره و بومی را نادیده نگیرند. نیما در این باره می گوید: 
»جست وجو در کلمات دهاتی ها، اسم چیزها )درخت ها، گیاه ها، حیوان ها( 
هرکدام مغتنم است. نترسید از استعمال آن ها. خیال نکنید قواعد مسّلم زبان، 

زبان رسمی پایتخت است«.4  

3 همان، ص 111.
4 همان.
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شاعرانی که پس از نیما در شعر معاصر به عرصه رسیدند نیز این روال را پی 
و  شاعرانه  واژه های  مرز  شکستن  به  خاّصی  حوزه ی  در  یک  هر  و  می گیرند 
غیرشاعرانه کمک می کنند. مثاًل در شعر اخوان ثالث، کلمات معمول و روزمّره، 
در کنار کلمات باستانی، هم نشینی تازه ای را تجربه می کنند و ساحت زبانی 
تازه ای را می آفرینند. این شاخصه ی شعر اخوان، زیر عنوان باستان گرایی، بارها 
مورد کنکاش و بازخوانی قرار گرفته است. منوچهر آتشی، انبوهی از کلمات 
کنار  در  شاملو  احمد  می کند.  شعرش  وارد  را  ایران  جنوب  جغرافیای  بومی 
گزینش عناصری از نثر کالسیک، به ویژه تاریخ بیهقی، کلمات روزمّره را نیز از 
یاد نمی برد. فروغ فّرخ زاد، ضمن احضار انبوهی از واژگان شهری، از به کارگیری 
از منوچهر شیبانی و نصرت  زنانه غافل نمی ماند. همچنین  عناصر و کلمات 
رحمانی می توان گفت که کلمات کوچه بازاری دهه های سی و چهل را به شعر 

می آورند.

وزنمحوریشعرقدیم/معنامحوریشعرنیمایی
از لحاظ ساختار ظاهری، بلندی و کوتاهی مصراع های شعر، بارزترین تفاوت 
ظاهری شعر نیمایی با شعر کالسیک است. در شعر نیمایی، افاعیل عروضی 
مشابه هستند، اّما مساوی نیستند و تعداد افاعیل به اقتضای معنا کم و زیاد 
می شود. نیما همان گونه که در نگره هایش می نویسد، می خواهد مصراع ها را، 
که در شعر کالسیک به اقتضای وزنی یکنواخت شکل می گیرد، به اقتضای معنا 
به پایان ببرد؛ یعنی تغییر مسیر شعر از وزن محوری به معنامحوری، تا ریتم و 
موسیقی همه ی ساز و کارهای شعر را تعیین نکند. بنابراین، گرانیگاه شعر از 

سطح آوایی، به سطح معنایی منتقل می شود.
موزونیت  و  موسیقی  رو  این  از  می آمده،  شمار  به  شفاهی  هنری  قدیم،  شعر 
شعر اهمیت ویژه ای داشته است؛ تا جایی که یکی از شاخصه های مهّم شعر و 
نقطه ی تمایز آن از نثر، موزون بودن معّرفی می شود. در این تعریف، شعر، ضمن 
انتقال معنا، باید از این امکان برخوردار باشد که به صورت آوازی موزون خوانده 

شود و موسیقی را همراهی کند.
اّما، حکومت وزن در شعر نیمایی به پایان نمی رسد.  با همه ی این تمهیدات 
وزن به نوعی دیگر عناصر شعر را زیر سلطه دارد و بسیاری از معادالت فکری 
و زبانی شعر نیمایی، بر اساس اقتدار وزن شکل می گیرد. وزن سبب احضار 
برخی واژه ها و یا شکل دیگری از واژگان می شود و به تبع آن برخی تعقیدها را به 
شعر تحمیل می کند. اّما سلطه ی موسیقی را تخفیف می دهد؛ موسیقی یی که 
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بر پایه ی تناسب و قرینه های تعادلی بنا شده است. ظاهرًا نیما خود به اهمیت 
این مقوله آگاه بوده، و نگاهی آسیب شناسانه به آن داشته است. از این منظر، 
سرودن شعری در دو وزن ـ آخرین شعر نیما ـ می تواند تالشی برای گریز از این 

محدودیت ها به شمار آید. 5 
مؤّلفه ی دیگری که هم پای وزن، نّیت مؤّلف را تحت تأثیر قرار می دهد، قافیه و 
ردیف است. قافیه و ردیف شعر کالسیک، در نگاه نیما یك عامل محدودکننده 
واژه،  اقتصاد  برخالف  که  است  انتخاب شده  واژگان  از  بخشی  ردیف،  است. 
در  را  شاعر  خاّلقیت  نهایت،  در  و  می کند  محدود  را  شاعر  انتخاب  دایره ی 
زیبایی های  نمی توان  اگرچه  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  واژه  گزینش  حیطه ی 
حضور قافیه و ردیف را مخصوصًا از نظر موسیقایی انکار نمود، اّما این حضور، 
هزینه ای می طلبد که زیبایی شناسی و معنا باید آن را بپردازند. در شعر نیمایی 
ـ البّته با التفات به نظریه های ادبی نیما ـ هدف، برداشتن این بارهای اضافی 

از دوش شعر است. 
با این که در شعر نیمایی، ردیف به کّلی حذف می شود، اّما نیما بر حضور به 
موقع قافیه تأکید بسیار دارد. در حقیقت، شعر نیمایی همه ی بنیان های شعر 
منظوم را از بین نمی برد، بلکه برخی از شاخصه ها در کاربرد تازه تری احضار 
می شوند. نیما حضور قافیه را الزامی می داند و شعر بی قافیه را به مثابه ی آدم 
بی استخوان می شمارد.6  اّما قافیه در شعر نیمایی کارکرد تازه تری دارد که از 
نقش مکانیکی قدیم دور می شود. نیما می گوید: »قافیه را باید طنین مضاعف 

ساخت که به مطلب بخورد و ته مطلب و جمله را ببندد َوِااّل لزومی ندارد«.7 
با این همه، تنها بخشی از اقتدار وزن و قافیه کاهش می یابد، و شعر نیمایی 
به نوعی دیگر، درگیر محدودیت های تازه ای می شود. وزن نیمایی، اختیارات 
ویژه ای به شاعر می دهد، اّما نمی تواند همه ی سلطه ی اقتدارگرایانه ی وزن را 
حذف کند. به هر حال، نّیت مؤّلف با متِن نوشته شده، تفاوت هایی دارد. بخشی 
از این تفاوت ها حاصل دخالت اقتدارگرایانه ی وزن و متعّلقات آن است. هم از 
این روست که در شعر نیما، همچون شعر پیشین، وزن یکی از مؤّلفه های اصلی 

متمایزکننده ی شعر از نثر است.
نیما در نظریه هایش التفات ویژه ای به روال طبیعی کالم دارد. یکی از نگره های 
نیما که در نوشته هایش بسیار بر آن اصرار می ورزد، رساندن شعر به راحتی و 

5 یوشیج، 1370، ص 517.

6 یوشیج، 1368، ص 107.
7 همان، ص 109.
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روانی نثر است؛ یعنی شعر بدون آن که شعریت اش از دست برود، به راحتی 
و روانی نثر حرف بزند. شاعر مجبور نباشد به حکم وزن، معنا را فدای تناسب 
آوایی کند. عناصری چون وزن و قافیه و ردیف، تعیین کننده ی همه چیِز شعر 
نباشند. نیما در توضیح این مطلب می گوید: »مقصود من، جدا کردن شعر زبان 
فارسی از موسیقی آن است که با مفهوم شعر وصفی سازش ندارد. من عقیده ام 
بر این است که مخصوصًا شعر را از حیث طبیعت بیان آن، به طبیعت نثر نزدیك 
کرده، به آن اثر دل پذیر نثر را بدهم«.8  »شعر باید از حیث فرم، یك نثر وزن دار 
باشد. اگر وزن به هم بخورد، زیادی و چیز غیرطبیعی در آن نباشد... در تمام 
اشعار قدیم ما یک حالت تصّنعی ست که به واسطه ی انقیاد و پیوستگی خود با 
موسیقی، این حالت را یافته است. این است که هر وقت شعری را از قالب بندی 
نظم خود سوا می کنیم، تأثیر دیگری دارد. من این کار را کرده ام که شعر فارسی 
را از این حبس و قید وحشتناک بیرون آورده ام و آن را در مجرای طبیعی خود 

انداخته ام«.9  
در شعر نیما به ندرت چنین اّتفاقی می افتد و در بیشتر شعرهایش، وزن نقشی 
محوری و تعیین کننده دارد؛ شعرهایی که به غایت از لحن طبیعی کالم دور 
نزدیک  کالم  طبیعی  لحن  به  حدودی  تا  نیما  شعر،  چند  در  اّما  می شوند. 
می شود، ضمن این که وزن نیمایی را به خوبی رعایت می کند. به عنوان نمونه، 

شعر »برف« در کنار چند شعر دیگر می تواند در این ساحت بازخوانی شود:
»زردها بی خود قرمز نشدند / قرمزی رنگ نینداخته است / بی خودی بر دیوار. 

/ صبح پیدا شده از آن طرف کوه، اّما / وازنا پیدا نیست...«10  
بیشتر شعرهای نیما، بارها در دست اندازهای زبانی می افتند. حّتی می توان 
نثر حرکت  روانی  به سوی  تنها  نه  نیما،  از شعرهای  گفت که بخش عمده ای 
نمی کنند، بلکه نسبت به شعر کالسیک ناروان تر هستند. چرا که حرکت او به 
سوی شگردهای تازه، شعرش را از روانی و سادگی نحوی دور می کند. ظاهرًا 
این شعرها را باید در مرحله ی گذار از شعر دیروز قرار داد که گاه بیش از حد به 

طول می انجامد؛ شعرهای بلند و روایت مند نیما گواه مّدعای ماست.
نقاط  از  دیگر  یکی  زبانی،  تعقیدهای  طوالنی نویسی،  و  روایت مندی  از  جدا 
آسیب پذیر شعر نیما به شمار می آید که سبب ساز عمده ی آن، رعایت وزن است. 
ریشه ی این تعقیدها جایی ست که شاعر با دست کارِی نحو، سعی دارد به زبان 

8 همان، ص 123.
9 همان، ص 62.

10 یوشیج، 1370، ص 512.
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شعری تازه ای دست یابد و در عین حال، وزن نیمایی را نیز رعایت کند. این 
جابه جایی های گاه ناخوشایند، به حّدی از نحِو معمول زبان دور می شود که 
شعر نیما را مصنوعی جلوه می دهد. در واقع، بخشی از ابهاِم شعر نیما، بیش 
از آن که محصول عمق شعر و پیچیدگی روابط عناصر شعر باشد، پیامِد همین 

تعقیدهای زبانی ست. 
از این تعقیدها را به دست می دهد.  بلندباالیی  دکتر »پورنامداریان« فهرست 
ایشان ضمن تأکید بر آسیب رسانی تعقیدهای زبانی به شعر نیما، بخشی از این 
تعقیدها را محصول حضور وزن می داند: درهم ریختگی بیش از حّد متعارف 
و  نه چندان معنی رسان  و  و کنایی ساختگی  بندها، عبارات فعلی  و  جمله ها 
دل پذیر، و اشکاالت صرفی متعّددـ  که نمی توان تأثیر حفظ مایه ی وزنی و رعایت 
گه گاه قافیه را در پدید آمدن آن ها نادیده گرفت ـ زبانی حقیقتًا قاعده گریز و 

نامطبوع به شعر نیما بخشیده است.11 
از  برخی  اّما  داراست،  را  خود  خاّص  ابهام  ادبی،  متن  هر  که  است  درست 
پیچیدگی های شعر نیما ناظر بر ناهمخوانی عناصر شعر و در نتیجه، تعقیدهای 
زبانی ست. تنها بخش کوچکی از پیچیدگی شعر نیما از نوع پیچیدگی فکری 
نحوی  ساختار  و  تعقیدها  واسطه ی  به  شعرهایش  بیشتر  و  اندیشگی ست  و 
ُنرم گریز، خواننده ی عام شعر را کم تر به خود می خواند. بنابراین بخش عمده ای 
از این نظریه ها در شعر نیما به اجرایی موّفق نمی رسند و باید ادامه ی آن را در 

شعر پیروان او دنبال کرد.
هنگامی که از اجرای نظریه های نیما سخن می گوییم، نام »فروغ فّرخ زاد« با 
برجستگی ویژه ای احضار می شود. همچنان که »اخوان ثالث« موّفق ترین پیرو 

شعر نیماست، فروغ فّرخ زاد این عنوان را در به کارگیری نظریه های نیما دارد. 
شعر  حرکت  می دهد،  قرار  نظر  مّد  نیما  نظریات  از  فروغ  که  اصلی  نخستین 
افزوده ی  یا  حذف  هیچ  بدون  نثر،  مثل  شعر  یعنی  است؛  نثر  روانِی  سوی  به 
برون متنی نوشته شود. وزن در شعر فروغ مانند نخی نامرئی ست که بندهای 
شعر را به یکدیگر وصل می کند، اّما خواننده به هنگام قرائت، سنگینی وزن را 

احساس نمی کند. حّتی گاه احساس می کنیم شعری بی وزن را می خوانیم:
»تمام روز در آیینه گریه می کردم / بهار، پنجره ام را / به وهم سبز درختان سپرده 
بود / تنم به پیله ی تنهایی ام نمی گنجید / و بوی تاج کاغذی ام / فضای آن 

قلمرو بی آفتاب را / آلوده کرده بود...«12 

11 پورنامداریان، 1377، ص 162.
12 فّرخ زاد، 1368، ص 352.
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به  زنانه  جلوه ای  دیگر،  مؤّلفه های  برخی  همراه  به  نثر،  به  نزدیک  روانی  این 
شعرهای فروغ می بخشد. به طور مشّخص در این باره می توان گفت که فروغ 
یا »چندوزنی«  تلفیقی«  »وزن  به  نیمایی،  امکانات شعر  ادامه ی گسترش  در 
می رسد. توضیح، این که شعر نیما و اخوان در یک بحر عروضی شروع می شود 
و در همان بحر به پایان می رسد. اّما در شعر فروغ، شعر در یک بحر عروضی 
شروع می شود و در اوزان دیگری ادامه می یابد. در حقیقت، هر شعر از اختالط 
دو یا چند وزن شکل می گیرد. برای نمونه، چند سطر از شعر »معشوق من« را از 
این منظر بازمی خوانیم. شعر در بحر مضارع )مفعول فاعالت مفاعیل فاعالت( 
در  پاره ای سطرها  نمی گیرد.  قرار  بحر  این  در  و کمال  تمام  اّما  سروده شده، 

حقیقت از وزن معهود می گریزند:
معشوق من = مفعوُل فع

گویی که تاتاری = مستفعلن فعلن
همچون خداوندی = مستفعلن فعلن

در معبد نپال = مفعوُل فاعالت
در  را همواره  نیمایی  از جمله شاعران مصّری ست که گسترش عروض  فروغ 
کانون توّجه قرار می دهد تا به روانی یک متن منثور دست یابد؛ اوزانی منعطف و 
ُپرکشش، که تحّولی از اوزان نیمایی به سوی شعر سپید است. اّما حرکت فروغ 
به »سپید«نویسی و حذف کامل وزن نمی انجامد، و همچنان ـ تا آخرین شعرها 
ـ گسترش ظرافت ها و ظرفیت های اوزان نیمایی یکی از دغدغه های اوست. از 
این منظر می توان گفت استمرار، پشتکار و وسواس های فروغ در برخورد با وزن، 

او را در موقعیت ویژه ای می نشاند. 
مهم ترین  از  یکی  چندوزنی،  سوی  به  حرکت  فروغ،  شاعرِی  پرونده ی  در 
که  شعرهایی ست  حرکت،  این  آغاز  نقطه ی  می شود.  محسوب  دست آوردها 
به درهم آمیزی چند  ادامه  در  اّما  رعایت می کنند  به خوبی  را  نیمایی  عروض 
وزن نزدیک به هم می رسند. این شعرها به لحاظ افقی به عروض سّنتی پای بند 
نیستند، اّما در محور عمودی، اصول عروض سّنتی را رعایت می کنند؛ همچنان 

که شعرهای نیما و اخوان بر همین موازین استوارند. 
شعرهای »توّلدی دیگِر« فروغ، ضمن این که از شاخصه ی عروضی برخوردار 
است، تمّرد خواسته یا ناخواسته ای نیز از اقتدار عروضی )از نوع نیمایی اش( 
از شاخصه های موسیقیایی شعرش بدل می شود.  به یکی  نشان می دهد که 
چنان که شعرهای »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«، تمّرد و سرکشی نسبت 
به اصول تبیین شده ی شعر نیمایی را همچون یک شاخصه ی درونی شده نشان 
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منتقدان  توّجه  اشاره،  مورد  شعرهای  چندوزنِی  که  نماند  ناگفته  می دهند. 
و شاعران معاصر را نیز برانگیخته است. »م.آزاد« با التفات به چندوزنی مورد 
اشاره در شعر فروغ، عنوان شعر »گفتاری« یا »حّسی« را برای آن برمی گزیند. 
»محّمد حقوقی« نیز در کتاب »شعر و شاعران«، به ترکیب چند وزن در برخی از 

شعرهای »توّلدی دیگر« اشاره می کند.13  
تاّم و تمام چند وزن و رعایت  چندوزنی در شعِر فروغ، لزومًا به معنای حضور 
بی چون و چرا و قاعده مند این اوزان نیست. چندوزنی، از ترکیب اوزان نیمایی 
با شکستگی های بسیار و اختیارات شاعری فراوان و بی وزنی )نوعی بی وزنی( 
شکل می گیرد. مثاًل در یک شعر، یکی دو سطِر )مصرع( نخست در یک بحر 
عروضی ست و شعر در سطرهای بعدی، به وزنی می رود که به وزن سطرهای 
پیشین نزدیک است. به تعبیر قدما، سکته های وزنی و اختیارات شاعری، شاعر 
عروض  مصّوب  چارچوب های  از  موارد  بسیاری  در  او  لذا  نمی کند،  مجاب  را 

نیمایی عبور می کند. 
حوزه  این  در  نیز  شیبانی  منوچهر  فّرخ زاد،  فروغ  از  پیش  که  نماند  ناگفته 
تجربیاتی داشته است. بازی های وزنی شیبانی، برجسته ترین مؤّلفه ی فرمی 
و هم در »چندوزنِی  بی وزن  شعرش محسوب می شوند. شیبانی هم در شعر 
سامان نیافته« تجربیاتی دارد که می توان از آن ها به عنوان مقّدمه ای برای شعر 

گفتاری فروغ نام برد. 
همه ی این تجربیات را می توان به نظریه های نیما پیوند زد؛ آن جا که از کاهش 
اقتدار وزن و موسیقی و استفاده از امکانات نثر سخن می گوید. اهمیت این 
مقوله در نگاه نیما تا آن جاست که بر هیچ یک از مؤّلفه های شعر نیمایی تا این 
تأکید نمی کند. مثاًل در کتاِب »درباره ی شعر و شاعری« بیش از سی  اندازه 
و چهار بار از این موضوع سخن می گوید. ضمن این که چند مبحث مستقل 
این  نیما می گوید: »تمام کوشش من  به همین مقوله اختصاص می دهد.  را 
است که حالت طبیعی نثر را در شعر ایجاد کنم. در این صورت، شعر از انقیاد با 
موسیقی مقّید ما رها می شود... در نهاد شعر، موسیقی یی هست که موسیقی 
طبیعی ست. اساس در این است که شعر، شمرده و به حال طبیعی، مثل نثر 

طنین دار خوانده شود«14. 
نکته ای که در این مبحث مطرح می شود، این است که شعر سپید، یا آنچه که 
شعر بی وزن و منثور نامیده می شود، ظاهرًا در اجرای نظریه های نیما از دیگر 

13 حقوقی، 1368، ص 221.
14 یوشیج، 1368، ص 124.
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گونه ها پیشی گرفته و در حقیقت، امکانات نثر را به شعر آورده است. اّما نکته 
این جاست که نیما، وزن را به کّلی کنار نمی گذارد. او شعر بی وزن را شعر کاملی 
نمی داند و در شعر و نظریه هایش بر این نکته اصرار می ورزد که هر شعر به وزن 
و موسیقی خاّص خود نیاز دارد که با موسیقی و موزونیت شعر قدیم متفاوت 

است.15 

معشوقآسمانیشعرقدیم/معشوقانسانیشعرنیمایی
از معشوق  تلّقی شاعر  با شعر قدیم، در نوع نگاه و  تقابل دیگر شعر نیمایی، 
با چهره ای  است. می دانیم که در بخش عمده ای از شعر کالسیک، معشوق 
فراانسانی و دور از دسترس، تصویر می شود؛ معشوقی به غایت زیبا و در اوج 
شایستگی و دور از هرگونه عیب و نقص، که در مقامی بت گونه قرار می گیرد؛ 
معشوقی که بیشتر به فرشته ای آسمانی نزدیک است تا انسان خاکی. نکته ی 
دیگری که در پیوند با همین مبحث مطرح می شود، تصویر مبهم معشوق در 
شعر فارسی ست؛ تصویری که در بخش عمده ای از شعر قدیم تکرار می شود؛ 
معشوقی که نیمی زن و نیمی پسرک نوجوان است و چهره ی ملموسی ندارد.16 
به  ذهن گرا،  زیبایی شناسانه ی  دیدگاه  تغییر  در  تحّول،  این  اساسی  نقطه ی 
عینی گرایی ست. در واقع، پاره ای از شاعران قدیم، خصوصیات معشوق شان 
از متون پیشین به عاریت می گرفتند و معشوق، چهره ای بینامتنی داشت  را 
با  و  نیمایی  شعر  در  می نمود.  پیروی  ثابت  زیبایی شناسی  یک  از  قرن ها  که 
جایگزینی عینی گرایی و تجربه باوری و فردیت انسان امروزی، معشوِق معمولی 
به شعر راه می یابد؛ معشوقی با چهره ای انسانی، با اشتباهات و عیب های یک 
این  که  است  ذکر  قابل  می شود.  پیشین  معشوق  جایگزین  معمولی،  انسان 
جریان در گونه های دیگر شعر، مخصوصًا در مکتب وقوع با برخی مؤّلفه های 
دیگر اظهار وجود نموده و در دوره ی مشروطه نیز در بخشی از شعر غیرسیاسی 

به خوبی احضار می شود.
و  غزل سرا  شاعران  نیمایی،  پیش روی  شاعران  دیگر  و  نیما  تجربه های  پیرو 
چارپاره سرای عاشقانه نیز تغییر دیدگاه می دهند. در این عاشقانه ها، از معشوق 
ماورایی با اوصافی آسمانی خبری نیست. معشوق شعر دیروز از اوج دور از ذهن 
به زمین می آید. تفاوت اساسی معشوق دیروز و شعر نیمایی در این بند از شعِر 

»افسانه« به روشنی بیان می شود:

15 همان، ص 317.
16 جورکش، 1385، ص 47.
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»حافظا! این چه کید و دروغی ست / کز زبان می و جام و ساقی ست؟ / نام او 
تا ابد باورم نیست / که بر آن عشق بازی که باقی ست. / من بر آن عاشقم که 

رونده ست«17 
سیر گذار از عشق خیالی و معشوق آسمانی، به عشقی زمینی و عینی، از اّولین 
شعرهای  دیگر  در  مسحورکننده ای  شکل  به  و  می شود  شروع  نیما  شعرهای 
نیمایی ادامه می یابد. شاعران معاصر، هر یک به سهم خود، در ارائه ی تصویری 
واقعی از معشوق نقش آفرینی می کنند. این رویکرد در شعر زنان معاصر، رنگ 
را در  زنانه سرایی  بوی دیگری دارد؛ چرا که سّنت مردانه ی شعر کالسیک،  و 
حاشیه قرار داده و به کّلی محو می نمود. تحّوالت اجتماعی و تاریخی سده ی 
اخیر، عرصه را برای حضور واقعی زن در مقام نویسنده و شاعر فراهم نمود. در 
کّل تاریخ ادبیات فارسی، تنها چند شاعر زن برجسته معّرفی شده اند. اّما این 
زنان شاعر از زنانه نویسی محروم بوده اند. به عبارت دیگر، آن ها همان مفاهیم 
و رویکردهای مردانه را تکرار می کردند. از این رو، اثری از معشوق مرد، در شعر 
زنان دیده نمی شود. این مهم در دوره ی معاصر به وقوع می پیوندد. شاعران زنی 
که در شعر نیمایی به عرصه رسیدند، با التفات به تجربه باوری و بازنویسی زندگی 
فردی، مجال یافتند تا از معشوق مرد سخن بگویند؛ مردی با چهره ای ملموس 

و انسانی. 

نتیجهگیری
تازه  سبک  هر  که  می دهد  نشان  تاریخ  طول  در  ادبی  سبک های  جابه جایی 
بر پایه ی نقاط آسیب پذیر و اشباع شده ی سبک پیشین بنا می شود. با چنین 
ذهنیتی به سراغ شعر نیمایی و تقابل های آن با شعر قدیم رفتیم. شعر نیمایی 
شعر  با  گسست هایی  پیوست،  عین  در  شعری،  تازه ی  سبک  یک  مثابه ی  به 
قدیم دارد که غالب این گسست ها بر پایه ی تقابل های دوگانه شکل گرفته اند. 
شعر کالسیک با قالب هایی چون غزل و قصیده و رباعی و دوبیتی، سابقه ی 
و  فراز  حیات شان،  طول  در  قالب ها  این  می کشد.  یدک  را  چندصدساله ای 
نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته اند و دوره های رواج و حاشیه نشینی 
و  تغییر  می شود،  شعر  عرصه ی  وارد  نیما  که  دوره ای  در  کرده اند.  تجربه  را 
تحّول در تمام عرصه های فرهنگی و هنری و سیاسی رواج دارد. تغییر سبک 
زندگی، مناسبات و روابط انسانی، و به تبع آن تغییر دیدگاه ها، سبک تازه ای 
از هنر را طلب می کرد. نیما در این بزنگاه تاریخی، با هوش سرشار و پشتکار 

17 یوشیج، 1370، ص 55.
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فوق العاده ای که داشت، پیش رو این تحّول شد. او با نگاهی انتقادی به شعر 
بر  را  تازه  سبکی  و  دریافت  را  آن  اشباع شده ی  و  تکراری  جنبه های  گذشته، 
تقابل های دوگانه ی همین نقاط آسیب پذیر بنا نمود. فاصله ی شعر دیروز و امروز 
نیز در حّد فاصل همین تقابل ها اّتفاق می افتد و شعر تازه ای پی ریزی می شود 
که بخشی از مناسبات شعر پیشین را حفظ می کند و پاره ای شگردهای تازه 
را وارد شعر می نماید. البّته از یاد نبریم که قالب های کالسیک، به ویژه غزل، 
بعد از پیدایش شعر نیمایی نیز نمونه های درخشانی را پشت سر گذاشته اند. 
همه ی  جایگزین  و  آخرالّزمانی  قالبی  سپید،  حّتی  یا  نیمایی،  شعر  بنابراین، 
یک  نیمایی،  قالب  که  پذیرفت  باید  حال،  عین  در  نیست.  پیشین  قالب های 

نحله ی شعری ست که مهم ترین بخش شعر معاصر را مجموع می کند.
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ظهور مظاهر شهر و روستا در عرصه ی ادب، موضوعی ست که در 
ادبیات معاصر آن قدرگسترده شده است که حوزه ی خاصی برای 
طبیعت  خاطر  به  روستا  است.  گرفته  شکل  موضوع  این  بررسی 
سوی  از  همواره  دارند،  آن  مردمان  که  صداقتی  و  صفا  و  پاک 
ادیبان و شاعران و به ویژه شاعرانی که داری اصلیتی روستایی اند، 
مورد مدح و ستایش قرار گرفته است. در این میان، عبدالمعطی 
حجازی مصری همانند قیصر امین پور شاعری، روستایی ست که 
آرزوی های  به  امید رسیدن  به  را  روستا  یعنی  زادگاه خود  و  وطن 
خالف  شد،  مواجه  آن  با  آنچه  اّما  کرد،  ترک  شهر  سوی  به  خود 
او  دیدگان  مقابل  در  را داشت؛ شهر  انتظارش  که  بود  آن چیزی 
چون جنایت کاری بود که پاکی او را که نماد یک انسان روستایی 
مقابل،  در  و  می گیرد،  است،  صداقت  و  پاکی  رمز  حقیقت  در  و 
بی هویتی و روابط سرد و بی روح را به او ارزانی می کند. در پژوهش 
حاضر، نگارندگان سعی دارند دو متن از این دو شاعر را که در واقع 
بازتاب تقابل شهر و روستاست، مورد بررسی و مقایسه قرار دهند 

و تشابهات و تفاوت های موجود بین این دو متن را نشان دهند.

تازه ای ست که در حوزه ی معنا در  از مطالب  تقابل شهر و روستا 
ادبیات معاصر فارسی و عربی به چشم می خورد و از مضامینی ست 
نوشته های  در  است  شده  گرفته  معاصر  جامعه  پدیده های  از  که 
بسیاری از ادیبان معاصر دیده می شود که حضور آن تازگی دارد. 
آغاز  همان  از  آن  سادگی  و  صفا  و  دل ربا  و  زیبا  طبیعت  و  روستا 
الهام بخش شاعر و ادیب برای تراوش قریحه اش بوده و شرایط و 
ساختار شهر که کاماًل ضّد اصول روستاست در نوشته های ادیبان 

بازتاب منفی داشته است.
آرمانی  روستای  و  و مدنیت، بحث شهر  ابتدای معرفت بشری  از 
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و مطلوب در ادبیات وجود داشته و این نکته در شعرهای عربی و فارسی نیز 
مطرح بوده است. شهرها و روستاها همواره با یکدیگر گاه در ارتباط و گاه در 
تقابل بوده اند. اّما سخن افالتون در »جمهوری«، سرآغاز محکم و بزرگی در 
این رابطه است. در دولت شهر افالتونی، بیشتر ابناء بشر، صرف نظر از کیفیت 
و میزان معرفت شان و مستقل از خصلت های شان، کم و بیش در جهان ذهنی 
خود در اندیشه ی جایی هستند که بتوانند در آن فارغ از تنگناها، مشکالت 
هم  با  انسان ها  آرمانی  جاهای  البّته  کنند؛  زندگی  کنونی  درماندگی های  و 

تفاوت عظیمی دارند.1 
مهم ترین تقسیم بندی ها از دید مارکس در ظهور تقابل شهر ـ روستا این بود 
که شهر محّل کار فکری، انباشت سرمایه، لّذت، تجربه های نو و امکانات نو 
و... و روستا محّل کار یدی، تنهایی و تک افتادگی، بی بهرگی از فکر و خالقیت 

و فقدان لّذت و تجربه است.2  
اّما شهر و روستا جایی بسیار چشمگیر در متون ادبی معاصر به خود اختصاص 
و  شعرا  عواطف  و  احساسات  گزارش گر  توصیف ها  این  واقع  در  است.  داده 
با  خود  سرودهای  در  نیز  قیصر  میان،  این  در  ادبی ست.  متون  نویسندگان 
بیزاری از شهر به دنبال بازگشت به روستاست. متن منثور »مثل کوچه های 
روایت  بیشتر  ایدئولوژیکش  خاست گاه  دلیل  به  امین پور  قیصر  روستا«ی 
در  اقتصادی  اجتماعی،  فضای  بیان گر  و  روستایی  انسانی  آرمان خواهی 

جامعه ی روستایی ست.
شاعر  از  شهر،  از  بیزاری  و  روستا  به  گرایش  یعنی  زمینه  این  در  الحجازی 
آمریکایی »تی. اس. الیوت« تأثیر گرفته است؛ با این تفاوت که الیوت همگان 
را به رها کردن زندگی و ساختار صنعتی شهر و روی آوردن به زندگی کشاورزی 
و روستانشینی که سرشار از صمیمیت است فرامی خواند، اّما حجازی چنین 
دیدگاهی را ابراز نمی کند بلکه تنها در شعر خود تجربه ای که در شهر با آن 
روبه رو شده است را بیان می کند؛ تجربه ای تلخ که تمامًا با آنچه که تا کنون در 

روستا یادگرفته بوده، تناقض داشته است.

پیشینهیپژوهش
و  کتاب ها  مقاالت،  روستا،  و  شهر  تقابل  ُبعد  از  ادبیات  بررسی  حوزه ی  در 
رساله های مختلفی نوشته شده است که در بعضی از این پژوهش ها تنها به 

1 نقدی، 1382، ص 6.
2 احمدی آریان، 1388، صص 46 تا 48.



248
شماره ی 72
     آبان 93

بررسی شهر و آرمان شهر پرداخته شده است و در بعضی دیگر تنها ظهور شهر 
پژوهش ها  این  قرار گرفته است.  مورد کنکاش  ویژگی هایش در شعر  تمام  با 
تقابل  یا  تناقض  از  ُبعد  یک  تنها  این که  خاطر  به  بودن،  ارزش مند  عین  در 
موجود بین شهر و روستا را مورد بررسی قرار می دهند، قابل نقد هستند. اّما 
در کنار این موارد، پژوهش هایی نیز چه در ادب فارسی و چه در ادب عربی 
مورد نگارش قرار گرفته است که هر دو وجه را در کنار هم مورد بررسی قرار 
شاعر  دو  این  از  متن  دو  تحلیل  به  نگارندگان  نیز  پژوهش  این  در  می دهد. 
از  زیبا  بسیار  الحجازی( می پردازند که در حقیقت تصویری ست  و  )امین پور 

تناقضات موجود میان زندگی و ساختار شهری و روستایی.

زندگینامهیقیصرامینپور
آمد.  دنیا  به  خوزستان  گتوند  در   1338 اردیبهشت  دوم  در  امین پور  قیصر 
رشته ی  در   1357 سال  در  و  داد  ادامه  گتوند  در  را  ابتدایی  تحصیالت 
دام پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد ولی پس از مّدتی از این رشته انصراف 
و  زبان  رشته ی  در  بار  این  و  دیگر  بار   1363 سال  در  امین پور،  قیصر  داد. 
در  و  گذراند  دکترا  مقطع  تا  را  رشته  این  و  رفت  دانشگاه  به  فارسی  ادبیات 
سال 1376 از پایان نامه ی دکترای خود با راهنمایی دکتر محّمدرضا شفیعی 
کدکنی با عنوان »سّنت و نوآوری در شعر معاصر« دفاع کرد. این پایان نامه در 
سال 1383 و از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. قیصر امین پور، 
تدریس در دانشگاه را در سال 1367 در دانشگاه الّزهرا آغاز کرد و سپس در 
سال 1369 در دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد. وی همچنین در سال 
بلورین«  1368 موّفق به کسب جایزه ی نیما یوشیج، موسوم به »مرغ آمین 
شد. دکتر امین پور در سال 1382 به  عنوان عضو پیوسته ی فرهنگستان زبان 

و ادبیات فارسی برگزیده شد.
از وی در زمینه هایی چون شعر کودک و نثر ادبی، آثاری منتشر شده  است 
 ،)1365 ادبی،  )نثر  پرانتز  در  توفان  می کنیم:  اشاره  آن ها  از  برخی  به  که 
رود  مثل  چشمه،  مثل   ،)1365 نوجوان،  )شعر  دهم  روز  ظهر  منظومه ی 
پرستو  قول  به  و   )1370 ادبی،  )نثر  پریدن  بی بال   ،)1368 نوجوان،  )شعر 
)شعر نوجوان، 1375(. از دیگر آثار قیصر امین پور، می توان به مجموعه شعر 
مجموعه  و  مروارید(   ،1378( اشعار«  »گزینه ی   ،1372 ناگهان«  »آینه های 
زبان عشق«  مروارید(، »دستور  آفتاب گردان اند« )1380،  شعر »گل ها همه 
سه شنبه  روز  بامداد  در  امین پور  قیصر  دکتر  کرد.  اشاره  مروارید(   ،1386(
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هشتم آبان 1386 بر اثر عارضه ی قلبی در بیمارستان دی تهران درگذشت.

زندگینامهیعبدالمعطیالحجازی
سال  در  عرب،  معاصر  نویسنده ی  و  ناقد،  شاعر،  حجازی،  عبدالمعطی 
توابع استان »منوفیه« در مصر سفلی  از  1935میالدی در روستای »تال«3  
به فراگیری  پنج سالگی در مکتب خانه  به گفته ی خود شاعر در  متوّلد شد. 
قاهره  به سوی  را  زادگاهش  تحصیل،  ادامه ی  برای  و  پرداخت  قرآن  و حفظ 
ترک کرد و بعد از اتمام تحصیالت متوّسطه، به دانش سرای معّلمان راه یافت 
آن  از  کاردانی  مدرک  دریافت  با  م.   1955 ـ  م.   1954 تحصیلی  سال  در  و 
مرکز فارغ الّتحصیل شد. او در زمان تحصیل خود در دانش سرای معّلمان در 
مناسبت های مختلف، قصائد خود را قرائت می کرد و گاه هم برای شعارهای 
راه پیمایی، ابیاتی را به نظم در  می آورد. در یکی از این راه پیمایی ها که شاعر 
خود رهبری آن را بر عهده داشت، بعد از درگیری با پلیس، از قاهره گریخت 
سرانجام،  و  نداشت  نتیجه ای  گریز  و  فرار  این  اّما  برد؛  پناه  روستایش  به  و 
فراهم  شاعر  برای  را  فرصت  این  روزها  آن  کرد.  تجربه  را  زندان  تلخ  روزهای 
کرد که با جمعیت اخوان المسلمین و مارکسیست ها آشنا شود. بعد از اتمام 
تحصیالتش در دانش سرای معّلمان به دلیل پیشینه ی فّعالیت های سیاسی 
از استخدامش در شغل معّلمی جلوگیری شد. حجازی ناگزیر در قاهره  او، 
ریاست بخش ادبی و فّنی مجّله ی »روز الیوسف« را بر عهده گرفت و از سال 
اشتغال  به ترک وطن شد در همین مجّله  تا 1974 م. که مجبور  م.   1955
به  آن جا  در  و  گزید  اقامت  پاریس  در  سال ها  مصر  ترک  از  بعد  وی  داشت. 
تحصیل در رشته ی جامعه شناسی پرداخت، در سال 1978 م. در این رشته 
و در سال 1979 م. در آن جا  فارغ الّتحصیل شد  پاریس  از دانشگاه سوربن 
مّدتی سردبیر مجّله ی »صباح الخیر« مصر بود. در سال 1981 م. بعد از سفر 
تدریس  به  پاریس  دانشگاه  در  و  برگشت  پاریس  به  دوباره  مصر،  به  کوتاهی 
زبان عربی اشتغال یافت. در سال 1990 م. از پاریس به مصر برگشت تا در 
روزنامه ی »األهرام« به فعالیت های مطبوعاتی خود ادامه دهد. پس از آن در 
که  کرد  تالش  مجّله  این  سردبیر  عنوان  به  و  یافت  اشتغال  »إبداع«  مجّله ی 
به این مجّله رنگ جدید داده، شیوه ی نگارش آن را تغییر دهد. حجازی در 
بسیاری از همایش های ادبی که در پایتخت کشورهای مختلف برگزار می شد 
حضور فّعال داشت و عالوه بر این عضو کانون روزنامه نگاران مصری و انجمن 

3 حجازی، 1982م.، ص 21.
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شعر در شورای عالی فرهنگ، و عضو سازمان عربی حقوق بشر نیز بود. این 
شاعر نوپرداز در این سال های پر فراز و نشیب زندگی خود مجموعه های شعری 
ارزش مندی به نظم درآورد که عبارت اند از: مدینة بالقلب، اوراس، لم یبق إاّل 

اإلعتراف، مرثیة للعمر الجمیل، کائنات مملکة الّلیل و أشجار إسمنت.4  

تعریفشهروروستاوویژگیهایآن
یا روستا که در  زیادی گفته شده. ده  و  تعاریف متعّدد  ِده،  و  در مورد روستا 
ده  پهلوی،  زبان  در  می شود،  دیده  هم  دیه  صورت  به  قدیم  نشر  کتاب های 
شکل  به  اوستا  در  و  سرزمین  معنی  به   )Dahya( باستان  پارسی  در   )Deh(
واحد  زمان ها یک  قدیمی ترین  از  ده  ایران،  در  آمده  است.   )Daxya( دخیو 
اجتماعی و تشکیالتی و جایی بوده  است که در آن گروه هایی از مردم روستایی 
گرد  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  زمینه های  در  همکاری  برای 

هم تجّمع یافته اند.5  
ابن خلدون )1332 ـ 1406 م.( فیلسوف و جامعه شناس اسالمی قرن هشتم 
هجری قمری، جامعه های انسانی را به دو نوع بادیه نشین و شهرنشین تقسیم 
می کند و تفاوت میان آن ها را در ارتباط با عوامل اقتصادی روشن می سازد. 
نتیجه ی  در  مّلت ها  زندگی  شئون  و  رسوم  عادات،  تفاوت  که  دانست  باید 

اخالقی است که در شیوه ی معاش »اقتصاد« خود پیش می گیرند.6  
ایرانی، پیشینه ای بس کهن دارد و بخش نخسِت  واژه ی شهر، در زبان های 
واژه ی اوستایی »خشتروئیریه« به معنی شهر است. در زبان پهلوی »خشتر« 
به »شتر« باژگونه شده و در زبان فارسی، »شهر« جای »شتر« نشسته است. 
از منظر جامعه شناسی، شهر را محّل سکونت وسیع، دائمی و متراکم افرادی 
که از نظر اجتماعی ناهمگون اند، تعریف کرده اند.7  یعنی شهر تنها از تجّمع 
افراد تشکیل نمی شود؛ بلکه مشتمل بر گروه های  مختلفی، مانند خانواده، 
انجمن های  نژادی،  گروه های  کارخانه ها،  و  کارگاه ها  اجتماعی،  طبقات 

مختلف و غیره است.8  

4 سیفی، 1389، صص 53 و 54.
5 رضوانی، 1382، ص 12.

6 ابن خلدون، 1352، ص 225.
7 آصفی، 1368، صص 65 ـ 66.

8 توّسلی، 1374، ص 4 و رّبانی، 1381، ص 1.
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ارتباطشهروادبیات
زمانی که ادبیات از مرحله ی رمانتیک فراتر رفت ـ مرحله ای که فرار از شهر 
و اشتیاق به روستا در آن غلبه یافت ـ، موضوع »شهر« جزئی از دغدغه های 
برای  تنها  شاعر  که  چرا  می زیست؛  آن  در  شاعر  که  شد  شهری  زندگی 
و  انتشارات  کتاب خانه ها،  به  نزدیکی  بلکه  بود؛  نیامده  شهر  به  روزی  کسب 
چاپ خانه ها و غرق شدن در عالم فرهنگ با همه ی ابعاد آن دلیل این موضوع 
به شمار می رفت. این بدان معناست که شرایط زندگی یی که این شاعران آن 
را سپری می کردند و چارچوبی که در آن زندگی می کردند و واقعیت تجاربی 
از  این حد  در  را  که موضوع شهر  بودند  رنج می بردند، موضوعاتی  آن  از  که 

اهمیت، برجسته می ساختند.
این موضوع اهمیت خود را نه از ذات خود بلکه از تجربه ی احساسی و شعری 
که شاعر در آن زندگی می کند، کسب می کند. مهم نیست که شاعر شعر ی 
را در موضوع شهر بنویسد تا این که جدید باشد؛ بلکه چیزی که مهم است، 
ویژگی تجربه و بیان شاعر است که آن شعر برای ما از آن پرده برداری می کند. 
به  با قصیده ی »األرض الخراب« اش که  الیوت«  درست است که »تی. اس. 
و در  این سو جهت داد  به  را  بازگردان شده است شعر نوی عربی  عربی هم 
این زمینه تشویق نمود، اّما این موضوع در شعر عرب از حیث جوهری کاماًل 
ناخشنودی  که  کند  می  ابراز  الیوت«  اس.  »تی.  این که  زیرا  است؛  متفاوت 
به  از تمّدن ماّدی غرب سینه اش را می فشرد و نفس های روحش را می ُبرد، 
خاطر آن است که آن تمّدن در تمامی زمینه های زندگی شخصی یک اروپایی 
نفوذ کرده است و تمامی حرکات و سکنات او را تحت سلطه ی خود قرار داده 
تمّدن  این  که  اروپایی ست  انسان  که  حالی  در  نباشد؛  این گونه  چرا  است. 
جدید را پدید آورده و تمّدنی همه جانبه را خلق کرده و تمام ابعاد آن را در خود 
گرفته و جذب کرده است. پس چنین انسانی باید تمام مشکالت این موضوع 
را نیز عهده دار می شد. پس بر گردن او بود که به عنوان یک انسان، مسؤولیت 
چنین چیزی را بپذیرد و تالش نماید آن را با ارزش های خود در هم انگیزد 
به  »اعراب«  این موضوع درباره ی  اّما  بریزد.  آن  بر  را  ارزش های خود  و رنگ 
طور عام و شاعر عرب به طور خاص تفاوت دارد. شهر عربی همچنان بر حّد 
و مرز سابق خویش باقی مانده و تبدیل به بندی خفه کننده  نشده است که 
روحش را آزار دهد. و اگر در شعر عرب به اموری این چنین برخورد کنیم، در 
اکثر موارد، ساختگی ست و تقلیدی طوطی وار از »الیوت« و دیگران به شمار 

می رود. 
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آیا مکانی بهتر از شهر برای بیان دردهای فرهنگی مرتبط با تمّدن جدید یافت 
که  فرهنگی ست  دردهای  بیان  برای  زنده  فضایی  از  سرشار  شهر  می شود؟ 
شاعر در آن زندگی می کند؛ خواه این شهر به عنوان زندان باشد یا پناه گاه. 
به شهر دمشق به عنوان پناه گاه »بیاتی« در مقایسه با شهر بغداد به عنوان 

زندان »بیاتی« بنگریم:
»َواْلَتَقینا یا ِدمْشُق / و علی معطِفِک األخَضِر َثْلُج / َو َعصافیٌر و غاباٌت و ورُد / 
، َمْوُج / و منادیٌل َو َشوُق / َو بعینیِک  ْنِت فیها یا بساَط الُحبِّ

َ
َو بحاٌر الُتَحدُّ / أ

ْحراِء َشْمُس / فوَق بیتی الموحِش البارِد ترسو«. ِمَن الصَّ
»ای دمشق! تو را دیدم / در حالی که بر باالپوش سبزت برف نشسته بود / 
گنجشکان، جنگل ها، گل ها و دریاهای بی حّدی در تو وجود داشت / تو ـ ای 
فرش عشق! ـ در میان آن ها / امواج و دستمال ها و اشتیاق در توست / و در 
چشمانت درخششی از خورشید صحراست / و بر روی خانه ی سرد و ترسناک 

من لنگر می افکند«.
جغرافیا،  سکونت،  آبادانی  یعنی  خود  حقیقی  ماهیت  از  را  دمشق  شاعر، 
که  هویتی  ببخشد؛  جدیدی  هویت  آن  به  تا  کرده  خارج  فرهنگ  و  سیاست 
می توان آن را هویت جدید حاصل از جوهر درونی شاعر دانست که به هیچ 
کس دیگری جز او تعّلق ندارد. او انتقال از امور عینی به امور ذاتی دمشق را 

به رؤیا منسوب می کند.
ما  به  و  ببخشد  انسانی  جنبه ای  شهر  به  تا  آورده  را  »التقینا«  فعل  شاعر، 
بفهماند که »شهر« همان »انسان« است و همان گونه که »بیاتی« منتظر این 
دیدار بوده، شهر نیز انتظار این دیدار را می کشیده است. زبان این شعر، معنا 
را که  پالتو  را به جلو می کشاند؛ آن جا که  و مفهومی می یابد که یک قدم ما 
طبیعتًا متعّلق به انسان مؤّنث است، به شهر منسوب می شود و به عشق موجود 
در بین آن ها اشاره می کند. اّما رمزهای سریع، پی در پی و اشاره واری مثل 
سرسبزی، برف، پرندگان، جنگل ها، گل ها، دریاها، فرش، امواج، دستمال، 
بین »بیاتی«  روابط استوار  این  بر سادگی  اشتیاق و خورشید نمی گذارد که 
و دمشق تکیه کنیم؛ بلکه ما را تا عمق و ژرفای رؤیای »بیاتی« می کشانند. 
رنگ سبز پالتو ناخودآگاه و غیرارادی انتخاب نشده است؛ چرا که سرسبزی 
به همکاری همه ی  نیاز  برای حصول حاصل خیزی  و  رمز حاصل خیزی ست 
زندگی  پیروزی  رمز  این جا سرسبزی  و در  داریم  اراده های بسیاری  و  شرایط 
ناآگاهانه نیست؛ چرا که برف  نیز  انتخاب برف  اراده ی مرگ است.  برابر  در 
رمز پاکی، صلح و خیر فراگیر است. پس »بیاتی« جزئیات آن مفهوم کّلی و به 
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هم پیوسته را به شایستگی انتخاب می کند تا این که رؤیای شاعرانه ی فراگیر، 
ژرف، گسترده و هوشیارانه ای را به ما عرضه کند.9  

تحلیلتطبیقی»سّلةالّلیمون«و»مثلکوچههایروستا«
در آغاز، بهتر است نگاهی به شعر »سبدی لیمو« اثر الحجازی بیندازیم:

وِت  ِبالصَّ یَناِدی  الَوَلُد  و   / الَمسُنوْن  ْمِس  الشَّ ُشَعاِع  َتْحَت   / َلیُموْن!  ُة  »َسلَّ
الَمْحُزوْن  / ِعْشُروَن ِبِقْرْش / ِبالِقْرِش الواِحِد ِعْشُروْن!«10  

فریاد  پسرک  محزون،  صدای  با  و   / آفتاب  تیغ واِر  پرتو  در   / لیمو  »سبدی 
می زند: / بیست دانه به یک ِقْرش!«

سخن  لیمویی  از  حقیقتًا  شاعر  که  می رسد  نظر  به  این چنین  اّول  نگاه  در 
می گوید که در روستا بر باالی درختان لیموی سرسبز و باطراوت است ولی 
قرار  سبدی  داخل  و  می چیند  را  آن  خویش  دستان  با  ستم کار  انسان  یک 
می دهد و به شهر برای فروش می آورد و در شهر، خورشید با حرارت ُکشنده ی 
خود، رطوبت آن را خشک می کند، و به این ترتیب، لیمو می پوسد بدون آن که 

کسی آن را ببوید.
هنگامی که حجازی پا در قاهره نهاد، هم شغل معّلمی خود در روستا و هم 
توانایی های  با  و تصّور می کرد که  بود  از دست داده  را  و دوستان خود  خانه 
خود می تواند همه ی آنچه را که از دست داده است، دوباره به دست بیاورد؛ 
او فهماند  به  اّول  از همان لحظه ی  با تمام ساختارها و شرایط خود  اّما شهر 
موجود  اصول  ضّد  کاماًل  شهر  قوانین  و  است  بوده  غلط  تصّوراتش  تمام  که 
که  گذاشت  اثر  او  بر  چنان  عاطفی  و  روحی  شکست  همین  روستاست.  در 

انعکاس آن در تمام اشعارش مشاهده می شود.11  
اّما با نگاهی دوباره و موشکافانه به شعر و با تأمل بر ساختار رمزی آن، مفهوم 
اصلی یا به عبارت دیگر معنای ثانویه آن برای ما آشکار می گردد؛ همان معنایی 
که از خالل معنای واقعی به آن پی می بریم. با آگاهی از این تجربه ی شاعر 
و قرار دادن آن در کنار قرائنی که شاعر در خالل شعرش به آن اشاره کرده 
است، به خوبی معلوم می شود که منظور شاعر از لیمویی که خورشید با حرارت 
خود رطوبتش را از بین برده، خود شاعر یعنی احمد عبدالمعطی الحجازی 
است؛ همان کسی که زیر حرارت شهرنشینی و قساوت و بی عاطفگی زندگی 

9 مقّدسی، 1389، صص 59 ـ 69.
10 حجازی، 1982، ص 125.

11 حجازی، 1982، صص 21 ـ 23.
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انسان  یک  ویژگی های  دیگر  و  صمیمیت  پاکی،  یعنی  خود  رطوبت  شهری، 
روستایی را از دست می دهد.12  

اینک بیایید به متن »مثل کوچه های روستا«ی قیصر نگاهی بیندازیم. قیصر 
نوشته است:

»همه چیز از آن جا شروع شد؛ خواهرم مریض شده بود. هرچه در روستا دوا و 
درمان کردیم، خوب نشد. او را به شهر بردند، هنوز به شهر نرسیده بودند که 
خواهرم مرد. نه او به دکتر رسید و نه دکتر به او رسید. از همان روز پدرم گفت: 

»باید به شهر برویم«.
آغاز می شود که مّدت های طوالنی در  از خانواده ای روستایی  امین پور  متن 
روستا زندگی کرده و با آن خوگرفته اند اّما مریض شدن یکی از افراد خانواده 
پزشک،  به  او  رساندن  دیر  و  روستا  در  بهداشتی  امکانات  نبودن  و  )خواهر( 
به  از آن روز سرپرست خانواده تصمیم  و  او می شود  از دست دادن  به  منجر 

کوچ به شهر می گیرد. 
کیفیت  بر  پیراسته  و  ساده  زبانی  به  دست یابی  برای  امین پور  کوشش 
و متون  از سروده ها  تأثیر می گذارد. در بسیاری  از صور خیال  او  استفاده ی 
شاعر  پیراسته ی  بیان  بستر  در  روان  جویباری  مانند  زبان  سادگی  وی  ادبی 
ارتباطی  از  را  ثقل تصویری، خواننده  و  تزاحم  ایجاد  بدون  و  جاری می شود 

صمیمی و سّیال بی نصیب نمی گذارد.
شروع حوادث در هردو متن با موضوعی ست که در روستا اّتفاق افتاده است 
و هر دو شاعر سعی دارند که جامعه ی روستایی را به تصویر بکشند. حجازی 
خود را در نماد لیمو و به حراج گذاشتن یک سبد لیمو که مظهر آرامش است 
قیصر مریض شدن  و  فاجعه است،  نشان دهنده ی عمق  که  ناچیز  قیمت  به 
خواهرش که می توان آن را نماد مریض شدن اهالی روستا و دیر رسیدن به 
به خاطر  که  به شهر، شهری  رفتن  و تصمیم  روستا  در  امکانات  نبود  و  دکتر 
مرکزیت علمی، فرهنگی و تجاری، مردم زیادی را به سوی خود جلب می کند.

اّما بازگردیم به شعر حجازی:
الَمْلُعوْن، /  الَوْقت  ی هذا  َکاَنْت َحتَّ الَفْجْر /  الَقْریَة ِفی  َغاَدَرِت  َلیُموٍن،  ُة  »َسلَّ
الَخْضَراِء  َغْفَوِتها  َکاَنْت ِفی  ْل /  مواِج الظِّ

َ
أ ْل / َساِبَحًة ِفی  ِبالطَّ ُمَنّداًة  َخْضَراَء، 

یر« َعُروَس الطَّ
زمان  این  از  پیش  تا   / گفت  ترک  را  دهکده  سپیده دم  در  لیمو،  »سبدی 
و در خیزاب های سایه شناور / در  از شبنم /  ترگونه  بود،  نفرین شده / سبز 

12 زاید، 2008 م. صص 115 ـ 116.
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نیم خواِب سبِز خود عروس پرنده ها بود«.
از هم گسیختگی  بهتر  عبارت  به  یا  بی هویتی  این شعر،  اصلی  درون مایه ی 
روابط گرم و صمیمی ست که انسان در شهر و زندگی موجود در آن شاهدش 
شاعر  ادبی  زندگی  مراحل  اساس  بر  را  شعر  این  الّنقاش«  »رجاء  اّما  است. 
تحلیل می کند؛ شاعر در این شعر از مرحله ی رمانتیسم که عناصر اصلی آن 
یا  رئالیسم  مرحله ی  به  و عشق سرکوب شده شکل می دهد،  وهم  و  را خیال 
همان واقع گرایی گام می نهد. حجازی خود در شعِر »العام الّسادس عشر« به 
این نکته اشاره می کند که شاعر باید از مرحله ی رمانتیسم گذر کند و گام در 

مسیر واقع گرایی نهد و انعکاسی از واقعیت های جامعه ی خود باشد.
در  این که  عّلت  به  »تال«  روستای  یعنی  شاعر  زندگی  جغرافیای  موقعیت 
نزدیکی قاهره ـ بزرگ ترین شهر در میان شهرهای عربی ـ قرار داشت، باعث 
شد که شاعر مفتون زیبایی ها و پرتوهای رنگارنگ چراغ های موجود در شهر 
شود. به همین خاطر او دوست داشت که به شهر برود و با جهانی دیگر آشنا 
شود؛ به امید این که به مکانی بهتر از زادگاه خود دست یابد. غافل از این که 

توفان های شهر به پرندگان و عقاب ها نیز رحم نمی کنند.
اّما بشنوید از قیصر که می نویسد:

»همه چیزمان را فروختیم؛ چهار تا گوسفند، یک بره، همین! آن روز خوب 
یادم هست. پدرم ناراحت بود. مادرم آرام آرام گریه می کرد. من حّس عجیبی 
داشتم؛ هم دل تنگ بودم و هم دلم شور می زد. دلم نمی خواست برای همیشه 

از روستا خداحافظی کنم. ولی دوست داشتم شهر را هم ببینم«.
بره،  یک  گوسفند،  تا  )چهار  می کند  اشاره  روستایی  فرد  دارایی  به  شاعر 
و  وابستگی ها  بند  از  رهایی  و  آزادگی  اشاره،  این  غالب  مفهوم  همین!(. 
تعّلقات جسمانی و دنیایی و اندک بودن پایبندی به آن ها برای رفع حاجات 
زندگی ست. این معنا در نوشته ی قیصر با آوردن »همین!« کاماًل آشکار است. 
شاعر آن حالت نگرانی و ناراحتی های خانواده و سردرگم بودن خود و حّس 
دل تنگی را به زیبایی در مقابل دیدگان خواننده نّقاشی می کند و این را که 
نمی خواهد آن روستای آمال و آرزوهای خود را ترک کند اّما در دل نیز دوست 
از  دارد شهر را ببیند و چیزهای جدید و تعاریفی که از شهر شنیده است را 

نزدیک لمس کند. 
حجازی و قیصر در این اشعار از به تاراج رفتن ارزش هایی سخن می گویند که 
زمانی مانند خون در رگ های شان جاری بود و اینک با زیاده خواهی انسان و 

به نام تمّدن و تکامل به یغما رفته است.
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حجازی می نویسد:
ی یٍد َجاَعْت، َقَطَفْتَها َهذا الَفْجْر!« 

َ
َعها؟ / أ اه! / َمْن َروَّ »َاوَّ

این  در  گرسنه  دسِت  کدام   / انداخت؟  دلش  در  هراس  کسی  چه   / »آه! 
سپیده دم اش چید؟«

حجازی با حسرتی از درون به وضوح بیان می کند که دست مرد شهرنشین 
مانند سیل توفنده می تازد تا مرد دهاتی را با ربودن لیموهایش گرسنه تر بگذارد 

و ایمان دارد که این هجوم نتیجه ی تمّدن جدید و ولع زندگی شهری ست.
احساسات  و  ارزش ها  به  جدید  تمّدن  و  شهر  المالئکه«  »نازک  عقیده ی  به 
انسانی بی توّجه است. او از حریص بودن انسان های بی احساس در استعمار 

دیگران به بدبینی می رسد.
امین پور چون قباًل شاعر کودک بوده است و آثار زیادی نیز در این مورد دارد، 
اشتراکی بنیادین میان جهان کودک و جهان شاعر می بیند. بنابراین ماجرای 
و  اندیشمندانه  روان،  تصویری زالل، ساده،  و  آغاز می کند  قّصه گونه  را  خود 

عاطفی عرضه می دارد:
»مادرم بقچه هایش را می بست. من دلم می خواست گوشه ای از آسمان صاف 
روستا را بردارم و در بقچه ی مادرم بگذارم تا هر وقت دلم تنگ شد به آن نگاه 
کنم. مادرم رختخواب ها را می بست؛ رختخواب هایی که بوی پشت بام خنک 
تابستان می داد. من دلم می خواست صدای خروس ها را الی لحاف کوچک 

بپیچم، تا هر روز صبح با آن بیدار شوم«.
این نحوه ی جدایی، برگرفته از تجربه های شخصی شاعر است؛ مانند اعصار 
گذشته که با بستن وسایل و بار و بنه و محمل همراه بود، در این جا نیز شاعر 
شهر  به  کوچ  برای  شدن  آماده  و  وسایل  کردن  جمع  چگونگی  توصیف  به 

می پردازد.
اّما حجازی شعر خود را چنین ادامه می دهد:

قداٌم 
َ
أ  / ُمْزَدِحَماْت،  ُمْخَتنیَقاٍت،  ِلَشوارَع   / اإِلصَباح  َغَبِش  ِفی  »َحَمَلْتها 

ُف، َسیاراْت؟ / َتْمِشی ِبَحِریِق الِبْنِزیْن!« الَتَتَوقَّ
»و در گرگ و میش صبح / )لیموها را( به خیابان های خفه و انبوه آورد / به 
با حریق  و ماشین هایی که   / بازایستادن نمی شناسند  پاهایی که  هنگامه ی 

بنزین ره طی می کنند!«
از میان خیابان های  باید  زیستن در شهر  برای  واقف است که  حجازی خود 
از  آمده  پدید  شهر  او  برای  بگذرد.  ماشین ها  اجتماع  و  پرجمعیت  و  شلوغ 
وصله های ناجور است. احساسات پاک او در بدو ورود به شهر، با دود و بنزین 
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رفتار  نشده،  مأنوس  شهر  مسموم  فضای  با  هنوز  که  او  و  می شود  مخلوط 
صادقانه ی یک روستایی را دارد.

ادامه ی روایت قیصر چنین است:
»پدرم چمدانش را می بست. می خواستم بگویم صبر کن تا خاطراتم را از گوشه 
و کنار کوچه های روستا جمع کنم و در چمدان بگذارم. پدرم خورجینش را 
پدرم  خورجین  توی  را  کوتاه  دیوارهای  سایه ی  می خواست  دلم  می تکاند. 
بگذارم. دلم می خواست همه ی روستا را توی خورجین پدرم بگذارم و به شهر 

ببرم«.
مختلفی  گونه های  به  او  نوشته های  صمیمیت  صمیمی ست.  شاعری  قیصر 
نمودار می شود. او گاهی ترسیم های بسیار ساده ای از طبیعت و مشاهدات 
و  دشواری  هیچ گونه  بدون  و  ملموس  که  می دهد  دست  به  روستا  در  خود 

پیچیدگی ست. این ترسیم ها حاصل تجربه ای بی واسطه در روستاست.13  
به  رفتن  هنگام  در  خود  کودکی  دنیای  رفتن  دست  از  ترسیم  حال  در  شاعر 
سمت شهر است و دوست دارد هرآنچه که در روستا وجود دارد را در خورجین 
پدرش جمع کند. در این جا نکته ی قابل توّجه، پرداختن به جزئیات آرمان شهر 

و دور شدن از آن است.
حجازی می سراید:

َک، یا َلیُموْن!« ُف َطلَّ ْمُس ُتَجفِّ َک یا َلیُموْن! / و الشَّ َحَد یُشمُّ
َ
»َمسِکین! / الأ

»چه نگون بختی تو! / هیچ کس تو را نمی بوید، ای لیمو! / و آفتاْب شبنمت را 
می خشکاند، ای لیمو!«

با  و  است  دیگران  با  تعامل  در  همیشه  که  اجتماعی ست  موجودی  انسان 
به  انسان  اهتمام  نیز  حجازی  شعر  در  می کند.  برقرار  ارتباط  خود  هم نوع 
تعامل با هم نوع و دعوت به پایبندی به ارزش ها دیده می شود. در این قطعه از 
شعر، شهر سنگدل محیطی سازگار با لیمو )شاعر( نیست. در چنین فضایی، 
به  افتخار  و  کامل  بی توّجهی  با  افراد  و  نیستند  پایبند  ارزش ها  به  انسان ها 

شهرنشینی از کنار لیمو می گذرند و مهربانی جایی در نزد آن ها ندارد.
جالب است که از دیدگاه ابن خلدون نیز، شهرنشینی پایان اجتماع و عمران 

است و سرانجام آن فساد و سّنت های بد و دوری از نیکی هاست.14  
قیصر می نویسد:

»دلهره داشتم که آیا در شهر هم می توانم هر روز صبح کفش هایم را در بیاورم 

13 جلیلی، 1378، ص 77.
14 سلطان زاده، 1367، ص 379.
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و با پای برهنه روی علف های شبنم زده راه بروم؟ آیا باز می توانم نزدیك ظهر، 
سنگ  یك  روی  بکشم؟  دراز  بابونه ها  گل  روی  بهاری  خواب آور  آفتاب  توی 

بنشینم و کتاب بخوانم؟«
قیصر وصف هایی آن چنان زیبا و دقیق از طبیعت به دست می دهد که به یك 
معنا می توان گفت آنچه که او از کودکی در روستا به ذهن سپرده، بعدها به 

عنوان تجربه در خیالش رشد کرده و در نوشته هایش ظاهر شده است.15  
داشت؛  نظر  در  باید  نیز  را  وی  زیست  محیط  نویسنده،  یك  آثار  شناخت  در 

به ویژه که او روستایی باشد و پدیده های طبیعت را تجربه کرده باشد.16  
قیصر می نویسد:

»آیا باز هم می توانم کنار چشمه بنشینم و پاهایم را در آب چشمه بگذارم تا 
ماهی های کوچك کف پاهایم را قلقلك بدهند و فرار کنند؟«

اندیشه ی امین پور را می توان  به عقیده ی نگارنده، مهم ترین مؤّلفه ی جهان 
اندیشه ی  به  او  اجتماعی  ـ  فردی  و  جزئی نگر،  اندیشه ی  دگرگونی  روند 
را  دگرگونی  این  بازتاب  دانست.  شاعر  کالن نگر  و  جهانی شده  انسان محور، 
مناسبات  و  مسائل  از  بسیاری  که  او  پرسشی  گزاره های  در  آشکارا  می توان 

انسان را در جهان مدرن به چالش می کشد، بازجست:
بابونه ها  بهاری روی گل  آفتاب خواب آور  توی  نزدیك ظهر،  باز می توانم  »آیا 

دراز بکشم؟«
اجتماعی  ناهنجاری های  از  اندیشمندانه  نقدی  به  گاه  پرسش گری ها  این 
بیدارگر  و  برانگیز  تأّمل  پرسشی  برابر  در  را  مخاطب  چنان که  می انجامد؛ 
قرارمی دهد؛ پرسش هایی که از چنان عمقی برخوردار هستند که خواننده را 
به تأّمل و تفّکر وامی دارند و او را دچار تنش و تناقض می کنند. او باز می کوشد 

تا جست وجوگری خستگی ناپذیر برای درک آرزوها و آرمان های خود باشد:
»آیا باز هم می توانم کنار چشمه بنشینم و پاهایم را در آب چشمه بگذارم تا 

ماهی های کوچك کف پاهایم را قلقلك بدهند و فرار کنند؟«
روحیه ای  و  انقالبی  منشی  با  که  است  امیدوار  هم چنان  او  رهگذر،  این  در 
تحّول طلب از پرسیدن و جستن بازنماند و شعر و نثر او ترّنم گالیه آمیزی ست از 
دور شدن از روستا و کوچ کردن به شهر. آرمان روستا، درست در اوج نوشته ی 

قیصر معنا پیدا کرده است.17  

15 کاکایی، 1376، ص 48.
16 شاه حسینی، 1380، ص 144.

17 فرید، 1375، ص  34.
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اّما برگردیم به حجازی و شعرش:
یاراْت: / ِعْشُروَن ِبِقْرْش / ِبالِقْرِش الواِحِد  ْسَمُر یْجِری، الیْلَحُق ِبالسَّ

َ
»و الَوَلُد األ
ِعْشُروْن!«

»پسرِک سیه چرده دوان است؛ / به ماشین ها نمی رسد: / بیست دانه به یک 
ِقْرش!«

و به ناگهان نومیدی شومی بر کودک سایه می افکند و کودک که اینک آزرده و 
سردرگم شده و از زخم های تازه ای که حاصل بی توّجهی ماشین ها به اوست 
و از درد روحی جدیدی که از بی اعتنایی به »من« معنوی او ناشی می شود، 
عادات  پرورده ی  که  را  کودک  امر،  این  می دود.  هراسان  ماشین ها  دنبال  به 
مانند  را سردرگم می کند. کودک  او  و  آشفته می سازد  روستایی ست  فرهنگ 
پرنده ای به جنب و جوش درمی آید؛ بال هایش را می گستراند و خواستار این 
به کار  را  او  نیازهایش  و  او اهمیت داده شود؛ کودکی که منافع  به  است که 
کردن به نفع اجتماع نوین وامی دارد و آن را به بهای ناچیزی به ساکنان شهر 

عرضه می دارد.
قیصر می نویسد:

»همسایه ها و قوم و خویش ها تا سر جاده با ما آمدند. دوستان من هم آمده 
از همه خداحافظی کردیم. / ما می رفتیم و روستا سر جای خودش  بودند. 

ایستاده بود«.
تجربه در خیال رشد می کند و بعدها مصالح شعر می شود؛ بدان هنگام که 
این  بر  پن وارن«   »رابرت  و  بروکس«  »کلینت  کند.  تأّمل  تجربه ها  در  شاعر 
عقیده اند که: »...این پندار که تجربه در عالم خیال رشد می کند و نیز تصّور 
ارتباط شفیقانه میان طبیعت و آدمی، همه از تجربه ی شخصی او مایه گرفته 
است...«.18  قیصر از گتوند به شهر آمده است تا آموخته های روزگار کودکی 
هنگام  در  او  بگیرد.  شکل  متعالی،  گونه ای  به  نثرش،  و  شعر  در  نوجوانی  و 
خداحافظی به چهره ی تک تک آن مردمان روستایی که نگاه می کرد، رّد هیچ 
چین  پیشانی یی  هیچ  بر  خواهشی  هیچ  خط  نمی یافت.  را  حقیقی یی  درد 
و  و شعور  بود. در چشم های شان که خیره می شد، موج احساس  نینداخته 
از دریای وجودشان به سمتش می آمد. آن جا خستگی نبود،  دانایی بود که 

ظلم نبود... همه چیزش با دنیای بی سر و ته شهر فرق داشت.
حجازی می سراید:

ْرُت  ْمِس الَمسُنوْن / َوَقَعْت ِفیها َعیِنی / َفَتَذکَّ ُة َلیُموْن! / َتْحَت ُشَعاِع الشَّ »َسلَّ
18 میلر، 1348، ص 14.
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الَقْریه!«19  
دهکده  یاِد   / افتاد  آن  به  چشمم   / آفتاب  تیغ واِر  پرتو  در   / لیمو  »سبدی 

افتادم«.
آنچه که در این سطرها توّجه مخاطب را جلب می کند، گرایش تصویرپردازی 
گویی خود  که  آفرینش شعرش می پردازد  به  گونه ای  به  او  زیرا  است؛  شاعر 
روستا،  به  نسبت  را  او  حّساسیت  عمیقی،  درد  صحنه هاست.  این  بیننده ی 
واقعیت  تمامی  با  دارد،  او  با  شهر  که  آزاردهنده ای  رفتار  می کند.  بیشتر 
هولناکش در برابرش نمایان می شود. او با این اشعار، عمق غربت را به خوبی 
به تصویر می کشد. این صحنه ها موجب حسرت شاعر می شود و در حالی که 

دستش از همه جا کوتاه شده، تنها می گوید:
»یاِد دهکده افتادم«.

روستا  در  که  خاطراتی  خودش،  خاطرات  کردن  بازگو  با  می کند  شاعرسعی 
داشته، ارزش مندی و شادی و سرزندگی روستا را نشان دهد. 

قیصر می نویسد:
روستا  در  کوچه ها  مثل  باشم؛  روستا  کوچه های  مثل  داشتم  دوست  »من 
بپیچم، دور بزنم و محّله ها را به هم پیوند بدهم. دوست داشتم مثل کوچه ها 

باشم و در روستا بمانم. نه مثل جاده که از روستا بیرون می رفت.20  
آرمان شهر  شاید  که  می کرد  فکر  گاهی  نوشته اش،  همین  گواهی  به  قیصر 
روستا را با بهشت شهر عوض کرده؛ و به راستی که روستا، خود، یک آرمان شهر 
بزرگ است؛ راست می گوید دکتر امین پور، که حّتی شاعران در خواب هم، 

خواب آرمان شهری را که در خیال آفریدند را ندیده ند:
»خدا روستا را / بشر شهر را / ولی شاعران آرمان شهر را آفریدند / که در خواب 

هم خواب آن را ندیدند«
اّما خیال دور و به ظاهر دست نیافتنی آرمان شهر، در تجّسم روستا، برای او 
تکرارش  بارها  و  بازمی آفریند  را  آن  ذهنش  در  هنوز  که  است  شیرین  آن قدر 

می کند:
»دوست داشتم مثل کوچه ها باشم و در روستا بمانم«

او به روستای خود با همه ی مظاهر و سرمایه هایش، وابستگی عاطفی دارد 
است. مظاهر  پیوسته  اقلیمش  با  را  نوشته های خویش  تمام  روح  که  طوری 
زندگی  نشانه های  و  اشیاء  کنار  در  »کوچه«  مانند  روستایی  پدیده های  و 

19 حجازی، 1982، صص 125 ـ 127.
20 امین پور، 1374، ص 24.
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روستا، در نوشته های امین پور ویژگی انسانی به خود می گیرد و واجد صفات 
انسانی  خصوصیت  کوچه ها  نمونه،  این  در  می شود.  انسانی  کردارهای  و 
بی تابی  اندوهگین،  و  دل تنگ  عاشقی  چون  که  پذیرفته اند  را  »دل تنگی« 

می کنند و در روستا پرسه می زنند.

نتیجهگیری
را  روستا  او  می داند.  انسانی  پاك  فطرت  از  نمادی  را  روستا  امین پور،  قیصر 
و  می داند  سرزمین ها  این  فکری  اصالت  و  مشرق زمینی  فرهنگ  نشانه ی 
هنرمندانه  و  صمیمانه  را  خود  روستای  طبیعی  و  اجتماعی  محیط  و  زندگی 
از  امین پور، هم  به تصویر می کشد. قیصر  افسون کننده  و  زبانی سحرآمیز  با 
تأثیر شهرنشینی بر انسان ها  از  روستا به عنوان آرمان شهر یاد می کند و هم 
سخن می گوید و هم فضای فرهنگی شهر مدرن را به خوبی معّرفی می نماید. 
قیصر ویژگی های شهر مدرن و امروزی را که خود تجربه ی زندگی در آن را دارد، 
برای ما روایت می کند، از آن ایراد می گیرد و از غوغای بیهوده و مصنوعی آن 

شکایت می کند.
آرمان شهری می داند که  را چون  روستا  امین پور  قیصر  نیز همچون  حجازی 
ناچار  دوباره  شهر،  ناهنجاری های  و  مشکالت  تمام  مقابل  در  معاصر  انسان 
در دید هر دو شاعر،  آن می جوید.  در  را  آرامش خویش  و  پناه می برد  آن  به 
فضای شهر با تمام مظاهر آن، روح انسان را تسخیر می کند و از او موجودی 
در  اّما  می کند.  فکر  خویش  شخصی  منافع  به  تنها  که  می سازد  بی عاطفه 
آن  در  هنوز  انسانی  ارزش های  و  دارد  را  خویش  جایگاه  شخصی  هر  روستا 
فکری  جهت گیری  بیان  برای  روایت  اسلوب  از  شاعر  هردو  نباخته اند.  رنگ 
با این تفاوت که قیصر  خود درباره ی تقابل شهر و روستا استفاده می کنند. 
امین پور در »مثل کوچه های روستا« از همان آغاز تصویری منفی از شهر ارائه 
آن  بر  الّلیمون«  »سّلة  شعر  در  حجازی  که  چیزی  تنها  برعکس،  نمی دهد. 
انگشت می گذارد، چهره ی کریه شهر است که یک انسان روستایی صاف و 
ساده را در زیر پاهای خود له می کند. متن قیصر در مقایسه با شعر حجازی ـ 

که نمادین است ـ از زبان ساده تری برخوردار است.
به طور خالصه، تفاوت های اساسی موجود بین این دو مکان )روستا و شهر( را 

می توان در نوشته های این دو شاعر به این شکل ترسیم کرد:
ـ روستا:  فطرت های پاک، خیابان های کوچک و خلوت، جامعه ای کوچک که 

در آن همگان همدیگر را می شناسند، 
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ـ شهر: ترجیح دادن منافع شخصی، خیابان های بزرگ و شلوغ، مردمانی زیاد 
که همدیگر را نمی شناسند.

●منابع:
ـ آصفی، حمدالله؛ نگرشی بر شهر و شهرنشینی؛ مجّله ی علوم اجتماعی و 
پاییز  اّول؛ دانشگاه شیراز؛  پنجم، شماره ی  انسانی دانشگاه شیراز، دوره ی 

1368؛ شیراز.
ـ ابن خلدون، عبدالّرحمن،  مقّدمه ی ابن خلدون، جلد اّول؛ ؛ ترجمه ی محّمد 

پروین گنابادی؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 1352؛ تهران.
فرهنگی  ماه نامه ی  نظریه؛  محاصره ی  در  پولیس  امیر؛  آریان،  احمدی  ـ 

خردنامه؛ شماره ی 35؛ همشهری؛ 1388؛ تهران.
ـ امین پور، قیصر؛ بی بال پریدن؛ افق؛ چاپ دوم؛ 1374؛ تهران.

ـ توّسلی، غالم عّباس؛ جامعه شناسی شهری؛ پیام نور؛ چاپ اّول؛ اردیبهشت 
1374؛ تهران.

امروز(؛  شاعران  شعر  در  )آشنایی زدایی  بی طرح  آیینه ای  فروغ؛  جلیلی،  ـ 
آیدین؛ 1378؛ تبریز.

ـ حجازی، عبدالمعطی؛ دیوان؛ به قلم رجاء الّنقاش؛ دار العودة؛ چاپ سوم؛ 
1982 م.؛ بیروت.

ـ رضوانی، علی اصغر؛ رابطه ی شهر و روستا؛ مرکز مطالعات شهری و منطقه ای 
مکان؛ 1382؛ تهران.

ـ زاید، علی عشری؛ عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة؛ مکتبة اآلداب؛ چاپ 
اّول؛ 1429 هـ. ق.، 2008 م.؛ قاهره.

ـ سلطان زاده، حسین؛ تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران؛ امیرکبیر؛ 1367؛ 
تهران.

شعر  در  سبز  رنگ  نمادین  داللت های  نرگس؛  انصاری،  و  طّیبه  سیفی،  ـ 
و  بهار  دوم؛  شماره ی  عربی؛  ادبیات  و  زبان  مجّله ی  حجازی؛  عبدالمعطی 

تابستان 1389؛ تهران. 
با شاعران؛ کتاب مهناز؛  ـ شاه حسینی. مهری؛ طبیعت و شعر در گفت وگو 

1380؛ تهران.
ـ فرید، یدالله؛ جغرافیا و شهرشناسی؛  دانشگاه  تبریز؛ 1375؛ تبریز.

سرخ(؛  نسل  )آوازهای  ایران  معاصر  شعر  به  نگاهی  عبدالجّبار؛  کاکایی،  ـ 
عروج؛ 1376؛ تهران.
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عربی؛  جدید  شعر  جنبش  مهدی؛  شریعت فر،  و  ابوالحسن  مقّدسی،  ـ 
پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران؛ 1389؛ تهران.

ـ میلر، هنری و دیگران؛ توّلد شعر؛ ترجمه ی منوچهر کاشف؛ سپهر؛ 1348؛ 
تهران.

ـ نقدی، اسدالله؛ درآمدی برجامعه شناسی شهری )انسان و شهر(؛ فن آوران؛ 
چاپ اّول؛ 1382؛ تهران. 
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محّمدجواد محّبت که جوان ترها او را با شعرهای »دو کاج، مشکلی 
بسیجی  نوجوان  خوب،  همیشه  آشنای  فصل ها،  بود،  آسان  که 
سال  در  می شناسند،  درسی(  کتاب های  در  )منتشرشده  نماز«  و 
به  که  او  است.  شده  زاده  کرمان شاه  شهر  در  خورشیدی   1321
شغل شریف آموزگاری اشتغال داشته، از نوجوانی شعر می سروده 
و نخستین شعرش در سیزده سالگی در مجّله ی »مشیر« )در تهران( 
مانند  انتشار اشعار محّبت در نشریاتی  بعدها  منتشر شده است. 
او  روشن فکر«  و  توفیق  هفتگی،  اّطالعات  مصّور،  تهران  »خوشه، 
ـ  سیاسی  رویکرد  شناساند.  شعر  عالقه مندان  به  پیش  از  بیش  را 
اجتماعی و رنگ و بوی اشعار اعتراضی که از حوالی نیمه ی دهه ی 
چهل در شعر محّبت نمایان شده بود، عاقبت کار دستش داد و او 
را در دهه ی پنجاه، چندین بار به زندان های ساواک در قصرشیرین 
یادها«  از  »فصلی  منظومه ی  سال 1352،  در  کرد.  روانه  مشهد  و 
نمود.  استاد محّمدجواد محّبت  را نصیب  معتبِر »فروغ«  جایزه ی 
از ایشان تا کنون آثاری مانند »رگبار کلمات، با بال این پرنده سفر 
دل ناصبوران؟!،  گریه ی  کجایی  نزدیک،  و  دور  سال های  از  کن، 
اشک لطف می کند، نردبان آسمان، روایح گل یاس، صحایف گل 
سرخ، موج عطرهای بهشتی، قلب را فرصت حضور دهید، و...« 
منتشر شده است. استاد محّبت، محّبت کرده اند و این شعرها را 
ایشان  از  برای مجّله ی شعر فرستاده اند...  با دست خّط خودشان 

سپاس. به قول شاعر؛ به جان مّنت پذیریم و حق گزار...

محّمدجواد محّبت

آشناِی همیشه خوب
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کامبیز تشّیعی، شاعر، منتقد ادبی و مترجم ایرانی ست که از سال 
1357 در کشور ایتالیا اقامت دارد. سروده های او در نشریات ادبی 
و بیش از پنجاه آنتولوژی منتشر شده است. او که از سال 1989 
میالدی عضو افتخاری آکادمی بین المللی ادب و هنر استان رجیو 
از سوی این آکادمی، نشان شوالیه ی  ایتالیاست،  ُبرتو در  ـ  ِامیلیا 
آکادمیک و دکترای افتخاری ادبیات ایتالیایی را دریافت کرده است. 
کامبیز تشّیعی عضو انجمن ادبی و فرهنگی دانته نیز هست و با 
چندین مجّله ی ادبی در ایتالیا همکاری دارد؛ او بر اشعار ایتالیایی 
در  را  ایران  معاصر  شاعران  سروده های  برگردان  و  می نویسد  نقد 
مجاّلت ایتالیا منتشر می کند. تشّیعی تا کنون در هشتاد فستیوال 
شعرش  خاطر  به  نیز  را  بسیاری  ادبی  جوایز  و  کرده  شرکت  شعر 
کسب کرده است؛ از آن میان می توان به جایزه ی اّول جشنواره ی 
بین المللی شعر شهر ونیز اشاره کرد. همچنین مجموعه ی اشعار 
 Fin Dietro« منتشرشده ی آقای تشّیعی به زبان ایتالیایی با عنوان
Al Tempo« در یکی از معتبرترین جشنواره های ادبی اروپا )دومین 
کشتی نوح( در وین اتریش، جایزه ی ویژه را از آن خود کرده است. 
آنچه در پی خواهد آمد، سروده هایی از آقای کامبیز تشّیعی ست به 
خّط خود ایشان، که در اصل به زبان ایتالیایی سروده شده اند و خود 
شاعر آن ها را به فارسی برگردانده است. آقای تشّیعی این سروده ها 

را برای درج در مجّله ی شعر فرستاده اند. از ایشان سپاس...

کامبیز تشّیعی

دومین کشتی نوح
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مجید زمانی اصل در سال 1337 در محّله ی لشکرآباد اهواز دیده 
به جهان گشوده است. این شاعر سپیدُسراِی معاصر نخستین دفتر 
شعر خود را با عنوان »و عابری به جای من گریست« در سال 1358 
منتشر کرده است. از دیگر دفترهای شعر او می توان به »خوابی در 
آینه« و »مزامیر پیاده رو« اشاره کرد. این شاعر از برگزیدگان نخستین 
جشنواره ی شعر فجر بوده و عالوه بر شاعری، دستی نیز بر آتش 
نقد، بازُسرایی و نگارش مقاالت ادبی دارد. او هم چنین ترجمه و نقد 
»لورکا«،  درویش«،  »محمود  مطر«،  »احمد  »نزارقبانی«،  از  آثاری 
»ریتسوس«، »آدونیس«، »پابلو نرودا« و »گابریل گاسیا مارکز« را در 
کارنامه ی ادبی خود به ثبت رسانده است. آقای زمانی اصل تعدادی 
از سروده های منتشرنشده ی خود را با دست خط خود برای درج در 

مجّله ی ما ارسال کرده اند.

مجید زمانی اصل

مزامیر پیاده رو
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رستم عجمی، شاعر جوان اهل تاجیکستان است که در فروردین ماه 
1362 در منطقه ی ختالن تاجیکستان زاده شده و تحصیالت خود 
را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته ی زبان 
این شاعر  ادبیات فارسی در دانشگاه تهران سپری کرده است.  و 
ایران،  معاصر  و  کالسیک  ادبیات  فضای  با  آشنایی  ضمن  جوان، 
با  و  شده  آشنا  هم  ایران  سخن  استادان  و  ادبی  انجمن های  با 
زبان متفاوت و حال و هوای ویژه ی خودش می سراید و شعرش با 
سروده های نسلی که با آن ها بالیده است تفاوت دارد. تا کنون سه 
مجموعه  از اشعار او با نام های »بگو دوستم داری؛ فقط آهسته بگو 
که مرا خواهند کشت« )انجمن قلم، 1388(، »از دوشنبه تا تهران« 
)تکا، 1389( و »جمهوری غمگین من« )اچ اند اس مدیا، 1391( 
منتشر شده است. رستم عجمی سه سروده از سروده های خود را 

برای مجّله ی شعر فرستاده است...

رستم عجمی

از دوشنبه تا تهران
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