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● مطالب در جشده در

ً
ّ
لزوما منطبق بر آرای مسؤوالن و گردانندگان این مجله نیست.

● مسؤولیت حقوقی و محتوایی مندرجات

بر عهدهی نویسندهی هر مطلب است.

با ذکر منبع ،آزاد است.
● هر گونه استفاده از مطالب
ً
● دریافت مطالب ارسالی شما ،صرفا از طریق پایگاه اینترنتی

2

شمارهی 72
آبان 93

امکانپذیر است.

● شرکت انتشارات سورهی مهر وابسته به حوزهی هنری منتشر میکند:

تخصصی شعر
◦ فصلنامهی شعر :مجلّهی ّ

تخصصی هنر و ادبیات به زبان عربی
◦ فصلنامهی شیراز :مجلّهی ّ
تخصصی داستان
◦ فصلنامهی ادبیات داستانی :مجلّهی ّ
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◦ فصلنامهی مقام موسیقی :مجلّهی ّ
تخصصی سینما
◦ فصلنامهی سینما :مجلّهی ّ

تخصصی هنرهای نمایشی
◦ فصلنامهی صحنه :مجلّهی ّ

تخصصی اندیشه و نقد هنر دینی
◦ فصلنامهی بیناب :مجلّهی ّ

تجسمی
◦ ماهنامهی هنرهای
تجسمی :مجلّهی ّ
ّ
تخصصی هنرهای ّ
◦ ماهنامهی سوره :مجلّهی فرهنگی و تحلیلی

◊ امور اشتراک و ارسال تلفنی :تلفن؛  ،66469948نمابر؛ 66469951
◊ دفتر مرکزی فروش و پخش :تلفنها؛  5ـ 66460993

◊ روابط عمومی انتشارات سورهی مهر :تلفن؛  ،66409738نمابر؛ 66404663
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شعر ،سخنیست
نیکویِ آن نیکو بُود و ِ
زشت آن زشت!
 ...سمع ،فاضلتر آمد از بصر .و نیز جملهی احکام شریعت ،بر
سمع مبنیست ... .و نیز انبیاء (صلوات الله علیهم) که آمدند،
نخست بگفتند تا آنان که مستمع بودند پس بگرویدند .آنگاه
معجزه بنمودند و اندر دید معجزه تأکید آن هم بر سمع بود... .
بدان که سماع را اندر طبایع ،حکمهای مختلف است؛ همچنان
که ارادت اندر دلها مختلف است .و ستم باشد که کسی مر آن را
بر یک حکم قطع کند .و جملهی مستمعان ،بر دو گونهاند؛ یکی
ّ
شعر
آن که معنی شنوند ،و دیگر آن که صوت ... .موحدان ،در ِ
ابوالحسن علی بن عثامن ُهجویری
طبع ورا دیدند و زدایندهی خاطرش
شاعر نظر کردند؛ آفرینندهی ِ
اعتبار فعل را بر فاعل دلیل کردند.
را .و اندر آن،
ِ
ّ
 ...در جمله ،شنیدن شعر ،مباح است .و پیغامبر (صلی الله
ّ
علیه [و آله] و سلم) شنیده است .و صحابه (رضوان الله علیهم)
ّ َ ّ
گفتهاند و شنیده .قال ّ
بی (علیه [و آله] ّ
الن ّ
عر
الس َالم)« َ :إن ِم ُّن الش ِ
َ ُ َّ
ُ
َ ٌَ
المؤمن .من حیث َ
ضال ُة ُ
وجدها فهو أحق بها».
والحکمة
کمة؛
ل ِح
ِ
ِ
ّ
از شعر ،شعریست که به حق حکمت باشد ،و حکمت ضالهی
مؤمن ُبود که از وی غایب است .آن که بیابد ،بدان اولیتر باشد.
ُ
َ
ُ
و قوله (علیه [و آله] ّ
کلمة قالتها العرب ،قول
«أصدق
السالم):
ٍ
لبید» .راست و موجزترین کلمهای که عرب گفتهاند ،قول لبید
ٍ
است که« :هرچه جز خداوند است ،همه باطل است»؛ قال
القائل:
َ ٌ
ُ ُّ
َ
شیء ما خال الله باطل
«أال کل
ٍ
َ ُ
ُ ُّ
زائل»
ل
وک
نعیم المحالة ِ
ٍَ
ُّ
ّ
َ
َ
َو َروی عمرو بن الشرید عن إبیه (رحمة الله علیهما) إنه قال:
ُ
ّ
ّ
َ َ
َ َ
«هل تروی
الله (صلی الله علیه [و آله] و سلم):
إستنشدنی رسول
ِ
ً
ُ
ُ َّ
َ
َ
َ ُ
می َة بن أبی ّ
من شعر ا ّ
قافیة؛ کلما
الصلت شیئا؟» فأنشدته مائة
ٍ
ِ
ّ
َ
ُ
یه» .فقال رسول الله (صلی الله علیه [و
«ه
قال:
بیت
علی
مررت
ِ ِ
ٍ
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ّ
َ َ
سل َم فی شعره».
آله] و سلم)« :کاد أن ی ِ
امیة بن ابی ّ
«هیچ روایت کنی از اشعار ّ
الصلت؟» گفتم« :بلی» .صد بیت
یه»؛ یعنی دیگر
«ه ِ
آخر هر بیتی که گفتمی ،میگفتیِ :
روایت کردم .و اندر ِ
بگوی.
 ...و مردمان را اندر این غلطها افتاده است؛ گروهی گفتهاند که« :شنیدن
غیبت مسلمانان میگویند .و گروهی
جملهی اشعار ،حرام است» ،و روز و شب
ِ
جملهی آن را حالل دارند ،و روز و شب غزل و صفت زلف جانان بشنوند ،و اندر
این بر یکدیگر ُح َجج آرند .و مراد من اثبات آن نیست.
متصوفه (رضی الله عنهم) را اندر این طریقّ ،
ّ
حجت آن است که
ّاما مشایخ
ّ
از پیغمبر (علیه [و آله] ّ
السالم) پرسیدند از شعر .وی گفت (صلی الله علیه
«کالم َح َس ُنه َح َسن ،و ُ
قبیحه ٌ
ٌ
نیکوی آن نیکو
قبیح» .سخنیست،
[و آله]):
ِ
ُ
ُ
زشت آن زشت .یعنی هرچه شنیدن آن حرام است ـ چون غیبت و بهتان
بود و ِ
و فواحش و ّ
ذم کسی و کلمهی 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.
ّ
بسودن آن محظور
و در جمله ،همچنان که نظر اندر جمالی که محل آفت ُبود و
ِ
حرام ،شنیدن صفت آن بدان وجه حرام ُبود .و آن که این را مطلق حالل گوید،
نظر و بسودن را حالل باید داشت؛ آنگاه آن زندقه باشد .و آن که گوید« :من
اندر چشم و رخ و ّ
خد و زلف و خال ،حق میشنوم و آن میطلبم؛ از آنچه
ّ
منبع علماند» ،واجب کند که این با دیگری میگوید:
چشم و گوش ،محل و ِ
«من میببساوم مر آن شخص را که آن یکی شنیدن صفت آن می َروادارد» و
حاستی از َّ
گوید که« :اندر آن ،حق میطلبم»؛ که َّ
حاستی اولیتر نباشد مر
ّ
کلیت شریعت ،باطل شود؛ قوله (علیه [و آله] ّ
السالم):
ادراک معنی را .آنگاه
ِ
ِ
َ
َ
حکم این برخیزد ،و ماللت ،از بسودن نامحرمان ،منقطع
زنیان»،
ت
ینان
«الع
ِ
ِ
شود ،و حدود شرعی ،ساقط گردد .و این ضاللت ُبود.
● منبع:
ـ ُهجویری ،ابوالحسن علی بن عثمان؛ کشف المحجوب (برگرفته از بخش
سماع؛ صص  610ـ )571؛ تصحیح دکتر محمود عابدی؛ سروش؛ چاپ
دوم؛ 1384؛ تهران.
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خون منیخوابد

علیرضا قزوه
aghazveh@gmail.com
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آنانی که با تاریخ ادبیات فارسی آشنا هستند ،میدانند که
نمونههای شعر شیعی ،از همان دوران آغازین سبک خراسانی
ـ یعنی از ابتدای تاریخ شعر فارسی ـ قابل رهگیری و ردگیریست.
وقتی میگوییم «شعر شیعی» ،به طور خاص ،منظورمان
اشعاریست که در مدح و منقبت آلالله سروده شدهاند .و باز،
به شکل اخص ،عمدهی این قبیل اشعار ،در ردههای علوی،
عاشورایی و مهدوی جای میگیرند.
در نزد شرقشناسانی که از بیرون از گود به ماجرا مینگرند ،شاید
این گمان به صالح نزدیکتر به نظر برسد که حجم وسیعی از شعر
ّ
محاجهی غدیر در برابر سقیفه استوار بوده باشد؛
شیعی ،باید بر
محاسبهای غلط که بر پایهی دکترین «اختالف بیفکن و حکومت
کن» شکل گرفته است .حقیقت آن است که در نگاهی اجمالی
به دامنهی شعر شیعی در دامان شعر فارسی ،آنچه که وجه غالب
را دارد ،اشعار یا دست کم ابیات عاشوراییست .الاقل میتوان
ّ
اینگونه ّادعا کرد که قلههای بهیادماندنی و تأثیرگذار اشعار شیعی
ُ
فارسی ،یعنی آنچه که از دورها هم شکوه و پرهیبش در منظرهی
شعر شیعی فارسی هویداست ،فرازها و اهتزازهاییست که ناظر
بر واقعهی کربال بوده یا پیوندی معنایی و غیرمستقیم با منویات
عاشورا دارد؛ چیزی که از همان قرون نخستین و از شعر کسایی
مروزی به اینسو خود را به رخ کشیده است.
باز اگر بخواهیم اندکی از حقیقت ماجرا فاصله بگیریم و تحلیلی
ّ
بروندینی از چرایی این ماجرا ارائه دهیم ،سادهترین تلقی ،این
میتواند باشد که غلبهی وجه دراماتیک یا تراژیک این فاجعه در
میان دیگر نقاط عطف تاریخ اسالم ،حادثهی عاشورا را تا این حد
مناسب منبر شعر ،یا مساعد تأثیرگذاری و ماندگاری در حافظهی
ادب فارسی کرده است .باور من بشخصه ّاما چیز دیگریست...

به گمان من ،اگر شاعران حقجو و حقگوی فارسیسرا در طول تاریخ شعر
فارسی تا این مایه به ذکر مصائب نینوا متمایل بودهاند ،بیشک تنها از آن
روست که خود این واقعه در میان سیر تاریخ اسالم از جایگاهی محوری
برخوردار بوده است .حق هم همین است که حادثهی عاشورا را ستون فقرات
ّ
صحه بگذاریم که ّ
تفکر اسالمی بدانیم؛ اگر بر این باور ّ
لب
جریان
ّ
لباب و اس اساس اسالم هم همین حقطلبی و اعتراض به ستم
ظلمه ،و تأکید بر آزادگی توحیدی در برابر کرنش ذلیالنه
خودخدابینان ماسواییست.
پیش پای
ِ
درست است که در داستان کربال ،خمیرمایههای
هنری مناسبی چون اندیشههای فراتاریخی،
پرسناژهای مساعد همذاتپنداری فرازمانی،
گرهافکنیها و گرهگشاییهای روایی،
عواطف و سوز و گدازهای رمانس ،ترکیب
فضاهای اپیک و تراژیک و ...کم نیستّ ،اما
سادهانگاریست اگر حلول و بازتاب داغ
و َ
خرد کربالیی در اشعار و منظومههای
فارسی را تنها به همین حدود محدود
بپنداریم.
به گمان من ،منصفانه نیست که دالیل
حضور ُپررنگ عاشورا در شعر فارسی را
از دالیل برجستگی خود واقعهی کربال
منفک بدانیم .اگر رمز فراخی گسترهی کربال
تا همهی سرزمینها و راز عاشورا بودن همهی
زمانها در حقطلبی ذات عاشوراست ،بیراه نیست
ّ
اگر تاریخچهی ظهور رگهها و قلههای شعر عاشورایی
در رشتهکوه شعر فارسی را ،همان تاریخچهی اعتراض و
ستمستیزی در این شعر بدانیم.
شعر عاشورایی فارسی ،چه در منظومههای بلندباال و ماندگاری که بتمامه
تصویرگر اندیشهی حسینی و داغ و درد عاشورا هستند و چه در تکبیتها
و گریزهای اشارهوار در خالل شعرهای مستقل ،همواره حرف حسابش
حقجویی و ظلمستیزی بوده است .و مگر میتوان جفاکارانه ،خویشکاری
شعر عاشورایی فارسی را به تحریک احساسات صرف و انگشت گذاردن بر
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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
ویژگی شاخص دیگر داشته باشد ،آن بیتردید آیندهنگر بودن و گذشتهگرا
نبودنش است .درست همین نکته است که افق شعر عاشورایی فارسی را
با مفهوم انتظار فرج و ظهور موعود پیوند میدهد .از قدیم گفتهاند
که «خون نمیخوابد» و خون کربال تا هنوز و همیشه در قلب
تپندهی شعر ما نخوابیده و نخواهد خوابید .آری ،تجربهی
گرانسنگ تاریخ درازدامن شعر فارسی نشان داده
است که ظرفیت تمامنشدنی شعر عاشورایی ،امروز
و فرداها هم همچنان جاریترین و ُپرتپشترین
شعر فارسی خواهد بودّ .اما این
رگ
خون ِ
ِ
ِ
ّ
پایان متصل به
ی
ب
رود
و
جوشان
ی
ه
چشم
ِ
دریای خروشان توحید وحیانی ،این خونی
که بند نمیآید ،خون ّ
ّ
عصبیت
تعصب و
َ
خون
نیست؛ خون واأسفا و انتقام نیستِ ،
ّ
خودخوری محض نیست.
خوداتهامی و
ِ
جریان خونهای بر زمین ریختهشدهی
کربال و َد ِم عاشورا ،همچنان که در جسم
و روح اسالم جریانی حیاتبخش دارد،
شعر فارسی را نیز سر پا نگهداشته و رمق
میبخشد .افق کربال ظهور و فرج است و افق
شعر عاشورایی ،پیوستن به شعر انتظار.
ً
شعر عاشورایی ما شعری آیندهنگر است و دقیقا
همین خصیصه آن را پوینده و پویشبخش کرده
است .شعر عاشورایی ما اگر قرار بود در دریغ و نوحه و
ً
سوک و خودخوری و خودزنی و قمه و قیمه خالصه شود ،قطعا
قرنها پیش از این خونمردگی به بار میآورد .آن بزرگمرد ،گفت:
«أنا قتیل العبرات» و شعر عاشورایی ،به جای عبرات ،بیشتر شعر عبرت
محرم به ّ
بود؛ که جاری ماند و جریان بخشید و َنفس شعر فارسی را ّ
محرم و
اربعین به اربعین و ّ
حتی عرفه به عرفه تازه کرد و نه تنها از مرزها و سدهها ،که
از مناسبتهای تقویم هم فراتر رفت.
خون نمیخوابد؛ آریّ ...اما 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 ّ
عمان و خیل دیگر پیرغالمان شعر عاشورایی فارسی که بگذریم
و سالهای تازهتر را که از نظر بگذرانیم ،شعر عاشورایی فارسی روز به روز
در ّ
کمیت و کیفیتش گستره و ژرفا یافته است .و هزار شکر که اگر معیار و
میزان در کف کربالست ،شعر امروز ما به رستگاری نزدیکتر شده است.
ّ
حتی اگر رشد جمعیت و نفوس جماعت شعرا را در نظر بگیریم ـ که خود برگ
برندهایست ـ ،باز هم گمان نمیبرم که در هیچکدام از دورههای تاریخی
شعر فارسی ،تا این حد و با این دامنه ،هم زمان ،شعر عاشورایی و شعر خوب
عاشورایی داشته بوده باشیم .و ّ
البته به نسبت کثرت معالی ،ازدیاد آفتها هم
ّ
ـ شایسته نیست ّاما ـ طبیعیست و در اینجا محل بحث من نیست.
سخن بر سر روح عاشورا و اصل ماجراست؛ و بر سر حرف حساب شعر
عاشورایی؛ که با باور من ،از شما چه پنهان ،اعتراض و حقطلبیست .راستی،
آیا ّ
ین عاشورا و شعر عاشورایی بر سر انقالب اسالمی مردم ایران بیشتر
حق و ِد
ِ
است یا ّ
حق این انقالب مبارک بر برکت یافتن شعر عاشورایی؟ و آیا رشد ّ
کمی
و کیفی شعر دینی و علیالخصوص شعر عاشورایی در زمانهی ما ،نسبتی با
ّ
شدت و ّ
ّ
حدت یافتن عدالتجویی و ستمستیزی و ظلمناپذیری ملت ما ـ و
ً
عجالتا از این دست ّ
تأمالت میگذرم و پاسخ به
ملل بیدار مسلمان ـ دارد؟
آنها را به اهل فضل و جویندگی و پژوهندگی وامیگذارم؛ به دانشگاهیانی که
دغدغهی کشف حقایق و دقایق معادن ادب معاصر فارسی را دارند ،به خلوات
ّ
شاعرانهی شاعران ،آن هنگام که از تألمات دامنگیر زمانه رخصت آسایش
ّ ً
مییابند یا ّ
حتی اوقاتی که تلخاند و اتفاقا 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 همهی شما «عزاداریهاتان قبول!» میگویم و به شاعران
همروزگارم «نوسرودههای عاشوراییتان قبول!»...
قبول إن شاء اللهّ ...
بحق الحسین!
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● رهشناسترین رهنما  /حسین منزوی
ای تکنواز نابغهی نینوا؛ حسین!
وی تکسوار واقعهی کربال؛ حسین!
ای از ازلنوشت 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 مدینهی ّ
جدت جدا ،حسین!
یک کاروان ذبیح به همراه داشتی
از فطرت خجستهی شیر خدا ،حسین!
یک کاروان اسیر به همراه داشتی
از عترت شکستهدل مصطفی ،حسین!
جانبازیات به منزل آخر رسیده بود
در کربال که خیمه ّ
زدی و سرا ،حسین!
از آستین لعنت ابلیس ُرسته بود
دستی که رگ گسیخت ز خون خدا ،حسین!
شستهست خون پاک تو ،چرک جهان همه
تا خود جهان چگونه دهد خونبها ،حسین!
چاک افق رسید به دامان آسمان
وقتی فلک گرفت به سوکت عزا ،حسین!
ّ
حتی کویر تفزده را اشک شسته بود
وقتی جهان گریست عزای تو را ،حسین!
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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 سنگها ،حسین!
◦
از بعد قرنهای فراوان ،هنوز هم
ما راست رهشناسترین رهنما ،حسین
«آزاده باش باری اگر دین نداشتی»
زیباترین سفارش موالی ما ،حسین
◦
تو کشتی نجات و چراغ هدایتی
دریابمان در این شب تاریک ...یا حسین!

ماه ّ
محرم آمده / ...مرتضی امیری اسفندقه  ●
ماه ّ
محرم 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 مثلث تزویر و زور و زر
آزاد از هرآنچه نقوش و صور شوم
باید عوض شوم؛ چه به چپ ،چه به راست ،ها!
بهتر اگر نمیشود ،از بد بتر شوم
از بد بتر چرا شوم ّاما؟ ّ
محرم است
از خوب میشود که در این ماه ،سر شوم
این ماه میشود که َ
شوم 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 ّ
مجسم است ّ
محرم؛ بعید نیست
این ماه ،تا ابد تهی از هرچه شر شوم
ّ
حتی اگر یزیدیام 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 ّ
محرم است؛ مبادا که کر شوم
ماه ّ
محرم است که بیتاب جستوجو
در خود همه فرو روم ،از خویش بر شوم
َ
وقتش رسیده است بگیرم علم به دوش
تکیه به تکیه سینهزنان نوحهگر شوم
وقتش رسیده است که چون باد روضهخوان
کوچه به کوچه مویه کنان در به در شوم
وقتش رسیده است خرابه خرابه آه
وقتش رسیده اللهی کوه و کمر شوم
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فرزند من کجاست؟ چه دارد؟ چه میکند؟
ماه ّ
محرم است؛ نباید پدر شوم
آیا پدر ـ که خاک بر او خوش ـ چه گفت و رفت؟
ماه ّ
محرم است؛ نباید پسر شوم
باید که بیخبر شوم از هرچه هست و نیست
از ماجرای خون خدا باخبر شوم
ماه ّ
محرم است؛ نباید هبا َروم
ماه ّ
محرم است؛ نباید هدر شوم
وقتش رسیده است که خلع جسد کنم
وقتش رسیده است که از خود بهدر شوم
بی موج گریه ،چشم در این ماه ،حفرهایست
باید که سرخ ،الیق چشمان تر شوم
باید که چشم داشته باشم؛ نه حفره ،ها!
باید شراب گریهی 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 خیمهی داماد کربال
سینه به سینه ،سوز شوم ،شعلهور شوم
بارانی است دیدهی خاتون اهل بیت
چشمه به چشمه اشک شوم ،پردهدر شوم
وقتش رسیده است که با گریه بر حسین
چون ّ
قصهی حسین ،به عالم سمر شوم
وقتش رسیده است که آیینهدار شمس
وقتش رسیده است غالم قمر شوم
دور سر بریدهی تنپارهی علی
پرواز را کبوتر بی بال و پر شوم
َ
تشییع دستهای علمدار آب را
وقتش رسیده است که آسیمهسر شوم
وقتش رسیده خطبه َ
شوم؛ خطبهای بلیغ
وقتش رسیده شعر شوم؛ شعر تر شوم
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وقتش رسیده شاعر و شمشیر و هو ،هال!
وقتش رسیده شیر شوم؛ شیر نر شوم
ماه ّ
محرم آمد و محرم شدم به تیغ
آمادهام که محرم خون و خطر شوم
با نالههای حضرت ّ
سجاد از سحر
تا شام سرخ ،آمدهام همسفر شوم
ماه ّ
محرم است و نماز حسین را
آمادهام 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 ابنسعد
چونان به چشم شمر لعین ،نیشتر شوم
وقتش رسیده حرملهی 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 کینهخواهی اوالد فاطمه
شمشیر برکشم به شب و حملهور شوم
قرعه به نام من اگر افتد ،خوشا که من
ّ
خونی قوم بینسب بیگهر شوم
با دست من خدا بکشد زندهزندهشان
من ،پل برای رفتنشان تا سقر شوم
از اسبشان به زیر درآرم به چابکی
در خونشان به شیرجهی تند ،تر شوم
بر تن کنم به رزم ستم ،چار آینه
چشتهخوران بی سر و پا را چغر شوم

چیزی به جا نمانمشان از چهاربند
زی چارمیخ نکبتشان راهبر شوم
سرهایشان به نیزه برآرم یکییکی
حکم قصاص ،حکم قضا و قدر شوم
آتش کشم به خیمه و خرگاهشان به خشم
نیزه به نیزه در پیشان سر به سر شوم
شیرینتر از عسل بچشم طعم مرگ را
در کامشان قهاقه قهوهی قجر شوم
ّ
سقای مرگشان َ
شوم از جانب خدای
رهبانشان به مهلکهی جوی و جر شوم
ماه ّ
محرم آمده؛ پا در رکاب خون
در خون خویش آمدهام مستقر شوم
بر چشم دشمنان قسمخوردهی علی
مانند تیر ،آمدهام کارگر شوم
با این جماعت عقبافتادهی جهول
یک کوچه هم مباد ،شبی همگذر شوم
نه ،نه ،نمیتوانم! هرگز نمیشود
از نو ،به جهل ،آدم عصر حجر شوم
تیزند و تند و تسخر و طعنه طریقشان
نه ،نه ،نمیتوانم شیر و شکر شوم
نرمش گذشته از من و با این گروه سخت
نه ،نه ،نمیتوانم از این نرمتر شوم
پس بهتر است صاعقه باشم به چشمشان
پرهیب مرگشان هم در هر مقر شوم
از سایهام هراس بیفتد به خوابشان
کابوسشان هرآینه از هر نظر شوم
ماه ّ
محرم آمد و افسوس میرود
آمادهام که راهی ماه صفر شوم...
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بی منک نیست اگر شو ِر رصاحت دارم

گفتوگوی محمود حبیبی کسبی با استاد علی معلّم دامغانی

علی معلّم دامغانی

محمود حبیبی کسبی
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ّ
استاد علی معلم از تأثیرگذارترین شاعران پس از انقالب است
که در شعر روزگار ما با ابداع نوعی خاص از مثنوی ّمتکی به زبان
فخیم و اوزان بلند ،نام خود را به عنوان خاصترین و متمایزترین
شاعر پس از انقالب مطرح کردّ ،اما درست در اوج اقتدار شاعری
و درگرفتن شیوهی شعریاش ،با تغییر زبان و قالب ،به سوی شعر
محاوره حرکت کرد؛ شعری که هم قابلیت همهفهمی داشت و هم
تناسب همراهی با موسیقی .چندی پیش ،دربارهی شعر معاصر،
جایگاه شعر انقالب در ادبیات امروز و شعرهای خود استاد ،با
ایشان به گفتوگو پرداختیم.
● استاد! ّ
طی سالهای اخیر ،ترکیب «شعر انقالب» بسیار
مورد استفاده قرار گرفته است .میخواهیم هم از حیث
وجودی و هم به لحاظ ماهوی بفرمایید که این گونهی ادبی
ّ
از کی و از کجا شروع میشود؟ چه مشخصههایی دارد؟
امروز چه جایگاهی در ادبیات کشور دارد؟ و ما در کجای
شعر انقالب ایستادهایم؟
کلمهی انقالب ،در واقع کلمهایست که اشارهای دارد به یک
بازگشت؛ بازگشت به رستاخیزی که به وسیلهی امام (ره) سامان
ّ
داده شد و همهی ملتهای اسالمی را برانگیخت ،تا شاید
آرمانهای کهن دین ابراهیم را زنده کنند .در آغاز و نقطهی مبدأ،
ّ
نه هیچ تردیدی وجود دارد و نه هیچ شکی .اگر میپذیریم که
در سقیفهی بنیساعده ّ
عدهی قلیلی از مسلمانان ،خلیفهای را
برمیگزینند و تمام مسلمین نیز مجبور میشوند به این انتخاب
سر بنهند؛ حال وقتی در کشوری به عظمت ایران ،خیل عظیمی
از ّامت ،شخصیتی مثل امام (ره) و حکومتی به عنوان حکومت
اسالمی را میپذیرند و مورد تأیید قرار میدهند ،این قضیه به وجه

قطعی مبرهن شده و کسی را مجال ّ
شک و تردید در حقیقت و اصالت انقالب
نیست .انقالب ،شاید از ّ
سن جوانی امام (ره) آغاز شد؛ انقالبی که بسیاری
از اهل قلم ،این کاروان را همراهی کردند ،از سلسلهی روشنفکران که قلم به
حساب دین و آیین میزدند و در ادبیات آیینی میکوشیدندّ ،
اعم از منظوم
و منثور ،شخصیتهایی مثل مرحوم جالل آل احمد ،مثل دکتر شریعتی و
همچنین شاعرانی که به سهم خود ّفعالیتهایی را به سامان رساندند ،همواره
ً
در تبیین آرمانهای این نهضت نقش داشتند؛ ولی انصافا همهی مسائل ،به
ً
شخصیت واالیی به نام خمینی (ره) بازمیگردد .چنان که اصوال انقالبهای
دینی ،همیشه یک نقطه در مرکز داشتهاند؛ یعنی کلمهی توحید مانع توحید
کلمه میشده است و اعالم کلمهی توحید ،هیچگاه به وسیلهی گروه و جمع
نبوده ،بلکه همواره اعالم به وسیلهی یک نفر بوده و باقی ّ
تبعیت کردهاند .لذا
آنچه که برای انقالبها گفته میشود و تعریف میشود ،به نوعی در انقالب
ما هم ثابت است .به شکل دیگر هم ضرورتی برای آن ّ
مقدمات نداریم؛ چرا
که این انقالب از جنسی دیگر است .جریانی که پیش از انقالب در محافل
روشنفکران ادبی و هنری ما آغاز شده بود ،حرکتی بود هنجارگریز؛ یعنی
اگر جریان ادبی را بررسی کنیم ،میبینیم که بزرگان شعر ِنو 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 ارزشها و قوالب ّ
سنتیّ ،
مبین این
ّ
نوع نگاه استّ .اما در دورهی انقالب ،یک رجوع به ّ
سنتها اتفاق میافتد؛
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 بعضیها مثل
ّ
سیدحسن و قیصر ،و پیش و بیش از اینها سلمان به سراغ مضامین و قوالب
نو میروند.
● اجازه بدهید ادامهی بحث ما بررسی این نکته باشد که در این
ّ
بازگشت به سنتها یک نوع نوآوری هم دیده میشود .یعنی با این
ّ
ّ
حال که مبدأ و مقصد شاعران متعهد ،رجعت به ارزشها و حتی
ّ
قوالب و سبکهای کهن است ،ولی در همین کشتگاه سنتی نیز
ّ
نهال نوآوری به بار مینشیند و زایشهای نوین اتفاق میافتد .چنین
میشود که بسیاری از شعرهای نسل شاعران پس از انقالب ،در حالی
ّ
که پایبند به سنت است ،شبیه شعر گذشتگان نیست و رنگ و بویی
دارد که پیش از این حس نشده.
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از لطایف روزگار ما ،یکی همین ّ
تضادیست که در جان جهان است که برخی
از این تضادها را ما نیز به چشم میبینیم .گاهی با علم به اینکه در یک جهت
هستیم ،رویاروی همدیگر قرار میگیریم .بارها گفته شده که هیچ آبی دیگر
ّ ً
به منشأ خود بازنمیگردد و حیات از آب است .مسلما حیات که حقیقتی فراتر
از آب است ،به منشأ خود بازنمیگردد .اگر هم گاهی در این ماجرا شباهتی
به هم میرساند ،این را باید توجیه و تعبیر کرد و حقیقت آن را کشف کرد.
انسان پیوسته روی در جلو دارد و به سوی فردا حرکت میکند؛ ّاما حقایقی
هست که انسان آن را در هر حالی گرامی میشمارد و تا آن روز هم که دچار
اشکاالت ذهنی و فکری نشده ،از آن حقایق با چنگ و دندان دفاع میکند ،تا
مورد خدشه قرار نگیرد .اگر چیزی از جهان ماضی در روزگار ما مورد حمایت
ماست ،به معنی گذشتهگرا بودن ما نیست؛ بلکه به واسطهی جاری و کاربردی
بودن این نوع حقایق است که همچنان زنده است .به همین دلیل ،امروز
ً
چنان از آن دفاع میشود که در نقطهی مبدأ میشد .ضمنا نباید فراموش کرد
که انسان در بعضی اوقات از عرض رودخانه میگذرد و ما در نقطهی انقالب
در جایی بودیم که تا بازگشت به گذشته فاصلهی 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
تجدید بیعتی میکنند با آنچه که درست است ،با آنچه که شناسنامههای
ایشان بر آن گواهی میدهد ،با آنچه که میراث پدران ایشان گواه آن است.
ً
پس سیر گذشتهگرایی ،در چنین وضعیتی اصوال معنی ندارد .از طرفی
دیگر ،دنیا در آستانهی تغییراتی بزرگ است .تغییر دنیای تخنه و تکنولوژی از
جنس مکانیک ،به چیزی ورای آن و فراتر از آن ،تا رسیدن به نقطهی دیجیتال
و سرعتی که در این ظرفیت ایجاد میشود .در حقیقت ،معیار این سرعت
هم با آنچه که در گذشته میشناختیم ،خیلی تفاوت دارد .دیروز یک منزل
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
و خاطره استفادهی دیگری ندارد .دنیایی که پیش روی ماستّ ،
حداقل به
داشتن رسانهی رسانا رسیده است؛ رسانهای همگانی که در حقیقت از جنس
ابالغی تبلیغ گذشته نیست و تا اینجا ّ
حداقل همهی عالم میتواند مخاطب
ّ
در سخن گفتن
یک انسان ّباشند و یک انسان میتواند با کلیهی انسانها از ِ
دربیاید .البته دیری نخواهد گذشت که حوادث ،ما را به جاهای ظریفتری
نیز خواهد رساند .شما فکر کنید که امروز بشر هزاران هزار کتاب چاپشده در
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کتابخانهها دارد ،به طور یقین در سی سال بعد ،یعنی یک سوم قرن بعد ،ما
این تعداد کتاب را در اختیار نداریم .برای اینکه در حقیقت ،محصول جغرافیا
و تاریخ ،شتر و باألخره موتور و آدم بودهاند .با این سرعت نیز ،هم تعداد
کتابها افزوده شده و هم سخنها تکراری! پیوسته کتاب برمیآید و کتاب،
کتاب میزاید .شما امروز میبینید که کار سادهی مطبعهها کتابسازیست.
ساده کردن کتابها ،تأویل کتابها ،به صورت انشاءنامه درآوردن کتابها
و هزار گونه کتابسازی دیگر .برای چه و برای کهاش خیلی مهم نیست.
برای اهداف علمی کار کردن خیلی مورد نظر نیست .به این خاطر ،انگار در
ّ
بعضی شاخهها با مرگ محتوم روبهروییم .فیلسوفی در جهان متولد نمیشود.
دانشمندی که چیز جدیدی که تا یک قرن گذشته به آن میرسیدند و جهان
با اعجاب به تفسیر آن میپرداخت را بیابد ،وجود ندارد .دیگر از این خبرها
ّ
نیست .نه در عالم تجربه و نه در عالم تعقل.
● به هر حال ،چه ما خوشمان بیاید ،چه نیاید ،جهان امروز ،جهان
صنعت و سرعت است و هنرهایی توانایی ماندن و مخاطب یافتن را
دارند ،که یا به هنر ـ صنعت بدل شوند و یا متناسب با جهان سریع
امروزین باشند؛ حال آن که عالم ّ
تخیل ،عالم تسکین است! دست
کم در ادبیات فارسیّ ،
خاصه در شعر و موسیقی فارسی ،چنین بوده
است .چقدر شعر و ادبیات فارسیزبانان میتواند با جهان امروز
همرایی و همراهی کند؟
در عالم ّ
تخیل هم امروز نوعی سرگردانی هست .مردمان در گذشته و آینده
درگیرند .بعضیها فکر میکنند که بازگشت به ارزشهای پیشینیان ،نگاه
داشتن حرمت انسان و حقیقت انسان و حقیقت ادیان است .بعضیها اصل را
ّ
بر این قرار دادهاند که باید پیش از آن که به فردا برسیم ،نوعی ترجمان اتفاق
ّ
ّ
بیفتد؛ آنچه که داشتهایم را تبدیل کنیم به سکههایی که در بازار فردا سکهی
دقیانوس نباشد و مردمان را به جرم پیدا کردن گنج نگیرن د و فکر کنند که
ّ
این متعلق به زمان و زبان خود آنهاست .بعضی دیگر چشمشان را از گذشته
ً
فروبستهاند و به آیندهای دوختهاند که اصال نمیبینند و نومیدانه چیزهایی
بر زبان میآورند که بیشتر حدیث محرومیت و خبرهای تلخ از آیندهی
هولناکیست که انسان در آستانهی آن قرار دارد؛ یعنی سقوط و فروریختن!
یک بار دیگر برج بابل آوار خواهد شد و بلبلهی بابلی از سر گرفته میشود .در
حالی که نه پیام پیامبران این بوده ،نه ما چنین مسائلی را باور داریمّ .
حتی ما
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ایرانیها ،در اخباری که از ّ
نبی اکرم (ص) نقل شده ،مأموریتهایی را به عهده
داریم .من تکرار نمیکنم آنچه را که سلمان مخاطبش بود و در حقیقت باید
این را در زمانهای مختلف میشنیدند و در این آخر زمان ما باید با گوش و
ً
هوش بیشتری ّ
توجه کنیم که ّاوال خود پیغمبر چه میگفت و چه میخواست،
ً
ثانیا این قوم به چه دلیل گزیده میشود تا علم ابالغ و تبلیغ چنین دینی را در
این موقعیت به دوش بکشد.
ُ
● خب! حاال در این وضعیت و در میان این گذشتهی غرورآمیز و ُپر
رمز و راز با آیندهی نامعلومی که در پی دیواری تصویر میشود که هر آن
بیم فروریختن آن میرود ،ما به کجا میرویم و شعر ما به کجا میرود؟
حرف را در جایی قرار دادیم که شاید تشریح آن اندکی طول بکشد .من این
دقیقه را خالصه میکنم؛ اگر نیاز بود در جایی دیگر ّ
مفصل سخن خواهیم
راند .من در ذهنم همیشه ّ
تصور کردهام که ایرانیها مردم روی ُپل هستند؛
پلی به عظمت ایران که در شمالش خزر و در جنوبش خلیج فارس و دریای
ّ
عمان ،پیوسته از چین و هند و سرزمینهای آنسوها مثل گبی و صحراهای
ترکستان ،اقوامی به قصد غرب و از غرب اقوامی به قصد شرق در حال
عبور و مرور بودهاند .از عبور و مرور و بازارداری مثل جادهی ابریشم گرفته تا
جنگهایی مثل خونریزیهای اسکندر و ترکان خوارزمشاهی و سلجوقی و
دیگران و دیگران و آمدن اعراب و اقوام دیگری که بعدها از میان وحشیهای
سرزمینهای دیگر آمدند؛ اینها در واقع قومی را روی این پل پرورش خاص
دادند و آن پرورش خاص به چند دلیل بود .یکی ثابت ماندن ّ
هویت ایرانیها؛
یعنی اینها پیش از آمدن مغول ،ایرانی بودند ،هنوز هم هستند .پیش از آمدن
اعراب ،ایرانی بودند ،هنوز هم! حملهی اسکندر هم چیزی را عوض نکرده
استّ .اما مصریها پیش از آن که اعراب به سرزمینشان بروند ،قوم دیگری
ّ
بودند ،ولی امروز عرباند .و چه بسیار ملتها که تغییر هستی و حقیقت دادند
و ما اینگونه نشدیم .یعنی داشتن هاضمهای به اندازهی اندیشیدن جهان
و جهانیان؛ هر که بیاید ،با هر اندیشهای ،اگر بودا و جین و کنفسیوس از
شرق بیاید ،و اگر از غرب همهی انبیای بنیاسرائیل و همهی فیلسوفان یونان
بیایند ،و تا هند و چین بروند ،در این مردم ،زیادتی قابل تشخیص هست ّاما
انحراف و دگرگون شدن و خود باختن تا این زمان در ما دیده نشده و حوادث
ّ ً
آینده مسلما به بزرگی گذشته نخواهد بود .برای اینکه دنیای امروز با همهی
مسائلی که دارد ،بازیهایش را در اجزاء کوچک انجام میدهد؛ یعنی نوعی
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کثرت در کار دنیاست که خرسنگهای بزرگ را به سوی قبیلهها نمیغلتاند
تا نابودی را موجب شود .بنابراین ،سخنی که پیامبر (ص) با سلمان دربارهی
در تعارف نیست؛ بلکه یک استعداد و یک قابلیت که الزمهی
ایرانیان گفت ،از ِ
نگاهداشت خویشتن است و دوم ابالغ و تبلیغ آنچه که به آن مأموریت یافتهایم،
در ما هست .در جهان ،اگر به طور آکادمیک هم میگشتند تا مردمی با این
صفت پیدا کنند ،همین مردم ایران بودند .و نشانههایی که در گذشته داریم و
در همین امروز هم داریم ،نشان میدهد که مردمان این سرزمین هیچ قومی
را رد نکردند؛ ّاما هر چیزی را با سیستمهای ّ
خاصی که دارند ،گزینش کردند و
یا به تمامی چون اژدها بلعیدند و از جنس گوشت و خون خودشان برآوردند .به
قول دقیقتر ،در آنچه که نصیبشان میشدّ ،
تصرف میکردند .وقتی اینگونه
بیندیشیم ،سؤالهایی که مطرح کردید ،وضعیتش تغییر میکند .ما در جهان
ً
ّ
مخصوصا در این انقالبّ ،
حد تقلید به آخرین مقدار خود
جدید مقلد نیستیم.
تقلیل پیدا کرد .پیش از انقالبّ ،
حتی در دورههای دور که بارها گفتهام که
اگر اثاثیهی یک شاعر را می ُجستند ،در خانهی سعدی ،یافتن دیوان ّ
متنبی
چیز بعیدی نبود .در نزد حافظ ،شاید مجموعهای از شعر شعرای عرب را با
گزینشی واال از خودش پیدا میکردی .منوچهری ،همشهری من و المعی
همشهری دیگر من (چون طبرستان و سرزمین ما در یک ظرفیت از یک دست
به حساب میآیند) بیشتر مترجم هستند تا شاعر .پیش از انقالب هم شاعران
نوگو و نوآور به یکی از دو گروه شرق یا غرب تکیه میکردند و آنها را سرمشق
خودشان قرار میدادند.
ّ
● یعنی در شعر شاعران انقالب ،نوآوری و خود اتکایی در کشف و
ّ
ّ
خلقیت در ّ
تخیل ،نسبت به گذشتهی
خلق شاعرانه و به طور کلی
شعر فارسی وضعیت بهتری دارد؟
ّبچههای شعر انقالب ،شاید از عالم سادگی و بیعلمی آغاز کردند؛ چرا که نه
زبان انگلیسی بلد بودند ،نه زبان فرانسهّ .
عدهی قلیلی شاید زبان عربی را بلد
بودند .بنابراین ،شعر انقالب اصالتی بیش از اصالت گذشته دارد .و از سوی
دیگر ،از قدم ّاولّ ،
تعهد و رسالت ،ضمیمهی حقیقی این نوع شعر است .پس
پی
هم اصالت و هم رسالت این نوع شعر ،وضعیت
معلومی دارد و کسی از ِ
ّ
ّ
کسی نرفته است و نوآوریهایی هم اتفاق افتاده؛ البته این نوآوری را نسبت به
ً
ساحت شعر میگوییم که مثال از وزن غزل برای مثنوی استفاده کردند .بعضی
از مسائل هم به دلیل خود انقالب و ّ
حتی جنگهای این دوران بود .در تاریخ
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ً
کشور ،ما جنگهای مختلف را با کشورهای دیگر تجربه کردیم؛ مخصوصا در
دورهی قاجارّ .اما به این صورت و به این شکل نبوده .در این زمان ،یک عنوان
بزرگ از شعر ما ،شعر جنگ است که دهها عنوان زیر عنوان شعر جنگ یا
ّ
دفاع ّ
مقدس و با اتکا به شهیدان و جانبازان است .و باید هم اینها را بیان
ً
کرد .ثانیا در زمینهی تربیتی و در زمینهی تبلیغاتی ،باید در مسائلی پادرمیانی
کرد ،که اینها در گذشته ،موضوع کار شعرا نبوده .از ابواب شعر ،غزل شاید
آشناترین قالب باشد که در شعر انقالب مورد ّ
توجه استّ .اما اگر نیک بنگریم،
آنچه به عنوان غزل انقالب گفته میشود ،چیز دیگریست .بلکه غزلهایی
که در این دوره است ،دو نوع بیش نیست؛ گاهی غزلوارههاییست که تحت
ّ
هر میان مرد و زن را مورد خدشه قرار دادند ،است .یعنی
تأثیر جو جهانی که ِم ِ
زن در عالم فمینیسم ،لیلیست و مرد در عالمی که به او تحمیل شده ،شاید
دست
به نوعی برساختهی خود اوست؛ مجنون نیست .در اینجا غزل از
ِ
دیگریست .در بقیهی عوامل ،یا شباهت به گذشته دارد و یا با مسائل دینی
پوشیده میشود تا احیا کند یک ازدواج اخالقی و یک پیوند دینی را به آن
صورت که انسان امروز درک میکند .به هر حال ،گذشتگان را باید ستایش
کرد .نه از صدر انقالب ،بلکه نسل پیش از انقالب ،مثل استاد شهریار و دیگر
شاعران خراسانی و شیرازی و تبریزی و جاهای دیگر ایران .اینها به سهم
خود ،کسانی بودند که این مشعل را روشن نگهداشتند .شهریار شاعریست
که با همگنان قدیمی خودش پیش میرود و کم نمیآورد .در قصیده ،مردی
مثل بهار ،کمتر از گذشتگان نیست .و دیگر شاعران بزرگ این قرن که ما
میشناسیم نیز چنیناند.
ً
● شعر در قوالب نو و نیمایی و شعر منثور چطور؟ آیا اساسا این نوع
شعر میتواند ادامهی طبیعی شعر فارسی باشد یا وارداتی بودنش به
چشم میآید؟ آیا میتوان این قالب وارداتی را از آن خود کرد و در آن
ّ
چیزی را ریخت که مد نظر ماست؟ یا قالب با خود محتوی را نیز آورده
است؟
ّ
در ساحت شعر نو ،آنچه که در ایران پدید آمد ،متعلق به زمانی بود که زبانی
را به وجود آورد که خواهینخواهی شهرنشینی آن را به ما تحمیل میکرد .در
واقع ،دو چیز را باید با دیدهی انصاف نگریست .شاید من این را در سالهای
جوانی احساس نکردم .یکی موسیقی پاپ و دیگری شعر نیما را .این دو با
وضعیت شهرنشینی ارتباط داشت و هر دوی اینها را شهرنشینی ایجاد کرد.
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زبان مردمان شهری ،همان زبانیست که نیما وقتی از کوه فرود آمد و سالیان
دراز در تهران زیست ،برای همزبانی 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
همشهریان من بودند که با گذشتهی خاندانی این افراد آشنا بودم و میدانم
سر چه مسلک و مذهبی پذیرفتند .یک ضرورتی بود که
که این تغییرات را از ِ
سالها بعد وقتی ما به اقلیم ترانهسرایی پا گذاشتیم ،احساس کردیم .یک
گروه جدید به نام جوان مخاطب ما هستند که از زبان غزل حافظ آن دریافت
را ندارند که از ترانههایی که به وجه سخن نیما و بعد از نیما گفته میشود.
میتوانند داشته باشندّ ،اما به نظرم این اختیار نبود؛ اضطرار بود .حاال شما
میخواهید با خیراندیشی ،نام نیک بر آن بگذارید و یا با انتقاد ،آن را بیهوده
بپندارید ،چندان فرقی ندارد .ولیکن این تغییرات قطعی بود .جزء پدیدههای
اجتماعی بود که باید به وقوع میپیوست.
● اجازه بدهید کمی هم به شعر خود شما و تغییراتی که در طول این
چند سال با آن مواجه شده بپردازیم .شما اشارهای داشتید به اجبار
ّ
و اضطراری که در روی آوردن به زبان امروز بودّ .اما این اتفاق در آثار
شما شاید چند سالی بیشتر نباشد که افتاده است؛ شاید به بیش از
یک دهه نرسد.
ّ
برای آنها که سبکشناساند ،اولین مثنوییی که من گفتم ،نمودار یک
چنین ماجرایی بوده است .و این را از آن احساس کردمّ .
البته آن را به شکلی
میشد هم کالسیک دانست ،هم نو! میشد به عنوان نئوکالسیک برخورد
کرد و یک معانی دیگری بر آن گذاشتّ ،اما آنهایی که بر لطایف شرق
آگاهاند ،میدانند که در شرق ،سخنی که به آواز و موسیقی و ردیف خوانده
نشود و دکلمه شود ،سخن خارجیان است .در اینجا ،شعر آن چیزیست
که شما وقتی در آستانهی باال رفتن هستید ،به زبان فرشتگان بر دهان شما
جاری میشود و در ادامه شما آن را زمزمه میکنید .اگر آن را به استادی مثل
«شجریان» بدهند ،او در ردیفهای ایرانی به تناسب وزن آن ،جایگاه آن را
مییابد و آن را با آواز میخواند .غزل امروز و غزلوارههای امروز هم آنهایی
که زبان نیمایی دارند ،با مثنویهای من که زبان نیمایی دارند ،هر دو سخن
ّ
اشقیا هستند .به این اعتبار ،از یک دست هستند .مثل نقاشی «فرشچیان»
عباسی»« .رضا ّ
که تصویری دروغین است نسبت به مینیاتور «رضا ّ
عباسی»
از یک چهره فقط خطوط اطراف آن را رسم میکرد و با آن ،همهچیز بیان
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ّ
میشد .اگر پیغمبر (ص) در میان جمعی بود و اگر در میان مکه و مدینه بود
ً
و شخصیتی منفی مثل ابوسفیان در نزدیکی ما مثال در قزوین بود ،او پیغمبر
اشتباه چشمی ،آن کس که
(ص) را بزرگتر میکشید .در حالی که ما در یک
ِ
دورتر است را در واقع کوچکتر میبینیم .رنگها را هم گذشتگان ما نیرنگوار
ً
استفاده نمیکردند؛ ّاوال در رنگها از سایهبازی پرهیز میکردند ،چرا که
سایهها لحظهای بود و دائمی نه .سایهها واقعیت نداشت .نور ،هر لحظه از
ّ
زاویهای میتابد و سایهها هر لحظه در وضعیت ّ
خاصی هستند .نقاشی که
سایهبازی میکند ،در واقع ،چیزی از جنس دروغ ،یا آنی را مینگارد؛ آنی که
ً
صیدشدنی هم نیست و به وسیلهی دوربین هم احتماال صیدشدنی نیست.
ً
اصوال ما در شرایطی قرار داریم که خیلی از مسائل برای اینکه نو شود ،در آن
تصرف شده است .و ّ
ّ
تصرف 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 ،میشود نوآوری کرد .بعدها وزن
را هم برداشتند ،نوعی ساخت و بافت را هم تبدیل کردند و هیچ بعید نبود
ً
که اصال شعری بگوییم که انگار هیچ نگفتهایم؛ کما اینکه شعری گفتهاند
ّ
که انگار هیچ نگفتهاند و نقاشییی کشیدهاند که انگار هیچ نکشیدهاند و
ً
ّ
خطی نوشتهاند که اصال با قواعد مربوطهی خط هماهنگی ندارند .به هر
ّ
قید «نو» را با خودش دارد و به یکبار دیدن و لذت بردن
حال ،همهی اینها ِ
و نفی کردن میارزدّ .اما نکته این است که من کوششم این بود که کمترین
ّ
ّ
حد زیان اتفاق بیفتد .و آن هم دلیلش در واقع این بود که ما به ساحت گذشته
نزدیکتر بودیم .من به عنوان یک انسان ،در واقع مثل گذشتگان تا دورهی
هخامنشی زندگی کردهام .یعنی آنگونه که آنها شبانی میکردهاند ،آنگونه
که آنان کشاورزی میکردهاند و آنگونه که آنها از زندگی دفاع میکردهاند،
من آنگونه زیستهام .و به ناگهان دنیای موتور و الکترونیک و مافوق
الکترونیک در پدیدههای جدید ...که همهی آن ماجراها صورت حقیقت به
خود میگیرد .کسی با وضعیت من ،در واقع ،خانه را بر باد نمیدهد؛ چون
نسبت به آن ّ
حساسیت و غیرت دارد .اگر جوان امروزی پافشاری کند که
ً
حتما کار گذشتگان درست نیست ،به او می خندم و سرزنشش میکنم؛ به
خاطر اینکه اگر فرزند زمان خویش نیست ،فرزند هیچ زمانی نخواهد بود.
کسی که در حال وجود ندارد ،نه در گذشته برای خودش جای پایی میتواند
ّ
پیدا کند ،و نه در آیندهّ .اول باید حقیقت فعلی شخص تحقق پیدا بکند و
روشن بشود .من حقیقت زمان خودم را میدانستمّ .
حتی شاید جالب باشد
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بدانید که با اسماعیل شاهرودی چندین بار پیش آمد که وقتی به شهر خودش
برمیگشت ،این فرصت پیش میآمد که ما تا صبح بنشینیم و با هم صحبت
مقابل هم
کنیم .ایشان دو کس را شاعر نمیدانست ّاما دوست داشت اینها را
ِ
قرار بدهد .یکی اخوان و یکی من .ولی به من اصرار داشت که تو این چیزهایی
را که مینویسی ،بردار و با من به تهران بیاور تا در واقع به بعضیها ثابت بشود
که کهنهگرایی میتواند صورتهای دیگری هم داشته باشد ،و در عین حال
میشود از آن بخش ّ
مدعای نوآوری که بعضیها با کنار گذاشتن قافیه فقط
ّ
مدعی آن میشوند هم نوتر گفت ولی قافیه را هم کنار نگذاشت .او این مسأله
را قائل بود که در واقع شاید به خاطر همین ،سالهای ّاولی که من به تهران
آمدم ،یک ّ
حساسیتی در قبال کار آقای اخوان داشتم که چند تا شاید به
رویارویی نه آنچنان تلخ و نه چندان شیرین ختم شد ،اما نباید پیش میآمد،
چون در ادبیات ابتدا باید ادب نگهداشت و این را امروز من دارم حس میکنم.
شاید دیروز برای من اینقدر مهم نبود .به هر حال ،نکته این است؛ آن چیزی
که به آن نحو کالسیک سخن میگویند یا از جنس کار آقای اخوان یا از جنس
کاری که من انجام دادم ،با درصدهای مختلف ،حال بعضی در صورت بیشتر
کوشیدهاند ،بعضی در معنی و محتوا ،بعضی در تماشای شاعرانه .من پیوسته
کوشیدهام که در زمان گفتن هر شعری ،یک انسان بیدار باشم.
● شما دو نوع رویکرد به پدیدهی نوآوری داشتهاید؛ در مثنویهای
قدیمی شما ،شاید در نگاه ّاولیه ،برخورد جدیدی با زبان صورت
نگرفته باشد و زبان و نحو و دایرهی واژگان ،کهن به نظر برسدّ ،اما
وقتی ریز میشویم و برخورد عمیقتری میکنیم ،در همان نوع زبان
آرکائیک ،نوعی مواجهه و نگرش جدید به زبان میبینیم؛ هرچند با
تکنیکهای کهنّ .اما حاصل این تکنیکها در بستر زبان کهن ،یک
ّ
زبان نوست که پیش از علی معلم دامغانی کسی با این نحو و با این
ِ
ّ
لهجه شعر نگفته است .بعد از شما هم مشخص شد ،یعنی اقبالی که
ّ
به این نوع شعر شد ،مشخص کرد که یک حرف نویی در این شعرها
ّ
هست .همینطور نوآوری در قالب هم اتفاق افتاد .استفاده از اوزان
ّ
ّ
مختص غزل یا قصیده بود ،در مثنوی ،حتی اوزانی که شاید
بلند که
خیلی سابقهی استقبال نداشتهاند ...این است که هر نوآورییی
که ما در این شعرها با آن مواجهایم ،در بستر کهنگرایی به وقوع
میپیوندد .در همان دایرهی واژگان و زبان کهن ،پیدا کردن چند تا
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چیز نامتجانس در یک بستر و ارتباط دادن آنها به هم ،و به وجود
آوردن یک معجون شیرین ،کار راحتی نیست؛ معجونی که شاید
شتر استفاده نمیشده ّاما اآلن ما فهمیدهایم که اگر کدام چیز را
پی 
با کدام چیز ترکیب کنیم به طعم بهتری میرسیم که رسیدهایم .اماّ
ترانهها که شما خودتان هم فرمودید «اجباری بود» ،آیا این اجبار به
این جهت به وجود آمد که شما احساس کردید که مثنویهایتان با
آن یال و کوپال و فخامت نمیتواند رسانگی مورد نظر جهان مدرن را
داشته باشد؟ یا دلیل دیگری وجود داشت؟ و آیا این نوع ترانههای شما
با شعر نو و نیمایی نیز ارتباط ساختاری و فرمی دارد؟
یکی از نکاتی که من نمیتوانم بپذیرم ،در واقع همین است .چونکه زبان
ً
دقیقا همان زبان مثنویهاست .یعنی ّ
حتی بعضی از محتواهای
ترانهها
ّ
خیلی مورد نظر در یک مثنوی را من دوباره در ترانه آوردهام .اما رویکردها
متفاوت است؛ آن رویکرد اسطورهای دیگر وجود ندارد یا الاقل این بستر زبان
ً
محاوره نمیتواند جایگاه مناسبی برای آن اسطورهها باشد .اصوال ما این
ً
تقسیم بندیها را ذهنی انجام دادهایم ،چون اگر صرفا ذهنی نباشد ،نکته از
دست دیگریست« :حاال که غربت زمین یه آسمون تباهیه  /روزای تیره مثل
حتا جادهها چمبر مار زخمیان  /حاال که ّ
شب آیینهی سیاهیه  /حاال که ّ
حتا
چشمهها دام هالک ماهیه  /ما اگه کاوه هم بشیمُ ،
مار زمونه میزنه  /باید
فریدونی باشه که شاخ دیو ُر بشکنه» .این از جهت زبانی ،با زبان مثنویهای
خود من چه فرقی میتواند داشته باشد؟ و ّاما مثنوی« :ای جوانان چمن!
مشعل خون باید داشت  /بعد از این مشغلهی اهل جنون باید داشت  /عقل
با واهمه آغشته و فهم آلودهست  /دیگر اینجا سخنم بیهده وهمآلودهست /
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 کلمهی کوچ
و سود بردن از ظرفیتی که در تاریخ فلسفه و حکمت دارد و ّ
قصههای کهن را
تببین کردن ،عمده کاریست که من در شعر انجام دادهام .من حوادثی که
پیش چشم همهی ما بود را سهل ندیدهام؛ اینها را با پشتوانههای نزدیک و
نزدیک و دور و دور و دورتر دیدهام و گاهی در یک بیت تا آنجایی که خرد من
اجازه میداد ،عقب رفتم تا حقیقت یک ماجرا تعریف شود و از دو تا اشتباه
جان به در ببرم؛ یکی اینکه من شعر نیمایی بدون پشتوانهی فکری را قبول
ندارم .چرا که فهم انسان ایجاب میکند که حرف معنیدار در شعر زده شود و
حرف معنیدار ،ساخت و پرداخت درست دارد .و بعضی از عنوانهایی که در
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روزگار ما بهانهی نوتراشیهای بیمعنیست ،که از همان باید به هنجارشکنی
و هنجارستیزی رسید .هنجارستیزی یعنی بر علیه آنچه که هست قیام کردن.
ً
مثال اگر همهی عالم با پا حرکت میکنند ،تو با دست راه بروی تا کار نویی
ً
را انجام دهی .یا حتما بیضرورت بدون آنکه تمرین کرده باشی ،بگویی
با چشم میشنوم و با گوش میبینم .بله ،این میشود ّاما با یک تمرین و
ّ
مقدمهی اصولی .گذشتگان هم این کارها را میکردهاند ّاما چون زبانی برای
تفهیم و تفاهم میخواستند ،به افراط کشیده نمیشد .در سلسلهی شاعران
گذشته ،هنوز شخصیتی مثل «بیدل» آنقدر نوگوییهای پیچیده دارد که
اگر در دورهی ما کسی ّ
مدعی شود که من همهی سخنان او را درمییابم و
همهی ظرافتهای آن را درک میکنم ،اگر استادی برای خودش ذکر نکند
و سلسلهی سند و نسبی برای سخنانش نیاورد ،من حرفش را به این راحتی
نمیپذیرم .مگر اینکه بارها و بارها و تا وقتی که مجال دارم ،دنبال مطلب بروم
و بگویم که تا اینجا که من رفتهام و گشتهام ،مطالبی که گفته صحیح است و
امیدوارم باقی صحبتهایش هم درست باشد .در واقع ،به این آسانی ّ
حتی به
ذهن خودم هم تکیه نمیکنم؛ چرا که در بسیاری از مسائل ،شواهد آن را ما
از پیشینیان داریم که اگر آنها نبودند ،به این آسانی نمیتوانستیم به همهی
چیزهایی که داریم برسیم و بگوییم که اینها را به عنوان دانش خودمان کشف
کردیم .من میدانم مردی به عظمت امیرالمؤمنین (ع) دروغ نمیگوید و کذب
نمیبافد .اگر برای سخن گفتن شیوهای بود که به آن بتوان نازید ،او از آن
شیوه استفاده کرد .مردی مثل «حافظ» در جایگاهیست که این شعور را از
امیرالمؤمنین (ع) و پیغمبر (ص) به ارث دارد .ابن سینا کسیست که در زبان و
تصرف میکند .اگر این آدمهای فوقالعاده بزرگّ ،
بیان و نوشتن ّ
مدعی چنین
ّ
حرفهایی نشدهاند ،از چند نفر کجزبان بیاندیشه که من هر ادعایی را قبول
نمیکنم! نه! شعر من به لحاظ ساختاری شباهتی از حیث ظاهر به شاعران
نوگرا ندارد .هرچند که در زبان ترانهها از شیوهی رایج استفاده بردهام ،شیوهی
زبان بعد از نیما را حس کردم که ساخت دارد و راه دیگری را طی میکند .و
به همین خاطر است که بعضی رمان نوشتند ّاما بسیاری آن را نخواندند و
همچنین یک ّ
عده ادبینویس داریم در دورهی نیما یا پیش از او که هیچکس
به نوشتههاشان اعتنا نکرد و دلیلش این بود که اینها اهل زمان خودشان
نبودند ،درک نکردند که کجا هستند .او که درک کرده بود ،یک شیوهای پیدا
کرد که دیگران در زمینههای مختلف استفادههای شایان بردند .یعنی هم در
فلسفه کتابهای خوبی نوشتند ،هم در ادبیات کتابهای خوب نوشتند ،و
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همه هم نوعی بهره از کار او داشتند.
ُ
● شما وقتی که نوع زبان را به زبان محاوره تغییر میدهید ،خب
دایرهی واژگان و اندیشه وسیع است .نگاه شاعرانه نیز نگاه تاریخی
و اسطورهایست و گاهی همسانسازی تاریخ اسطورهها و انبیاء و
ّ
مثنوی
حتی همخوانی اینها و داستان اولیاءالله با زبان معاصر .مثل
ِ
«این فصل را با من بخوان باقی فسانهست» .سؤالم این است که آیا
بستر زبان محاوره با همهی کژتابیهایی که از آن سراغ داریم ،میتواند
مناسب اینهمه واالیی باشد یا باید سخن را به پایین کشید تا در زبان
محاوره جا بگیرد؟
ً
در حال حاضر ،بله .برای آینده حتما! و به عنوان یک توصیه از این به بعد به
اندازهای که برای آثار کالسیک گذشتگان زحمت میکشند ،نوع کتابهای
«صبحی» و «حسین کوهی کرمانی» و کتاب کوچهی «شاملو» و مردمشناسی
ایران و ّ
قصهها ،افسانهها و اسطورههای ملل و از این دست را بیش از پیش
بخوانند .چرا که ما با رسانههای بزرگ سر و کار داریم .درست است که در
ایران به زبان فارسی سخن میگوییم ،ولیکن پشتوانهای که در رسانه هست،
ً
به اندازهی همه معلومات بشر است ،لیکن به شیوهی مردم کوچه و بازار .مثال
ً
مثال در مورد ّ
قصهی «تروا» یا در
شما وقتی یک فیلم را مشاهده میکنید...،
ً
مورد «ایلیاد» فیلمهای مختلفی ساختند و اخیرا هم فیلم جدیدی را ساختند
که این فیلم با تکیه بر آثار مکانیزهی فعلیست که خیلی کارهای شگفت که
اگر وقت داشته باشیم ما جنگ «تروا» را چنان عظیم ببینیم که نه اینکه در
ّ
عالم خارج چنین اتفاقی نمیافتد ،بلکه در عالم خیال هم این غریب است که
اینقدر به خیال میپردازند .به هر حال ،زبان به دالیلی به سمت زبان کوچه و
بازار در حرکت است و به خاطر یکطرفه بودن رسانه ،رسانه با همهی عظمتش
باید بتواند ّ
حداکثر آنچه که میخواهد را به مخاطب خود برساند .کدگذاری
در یک چنین وضعیتی ،در واقع به صورت رستهای و دستهای امکان ندارد.
منظور اینکه به زبان فالسفه نمیشود 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 آنها میرسد .در رسانه باید به زبانی حرف زد که
اکثریت ،آن زبان را دریابند؛ درست مثل «موالنا» که وقتی بنا میشود عرفان
را تعلیم دهد ،وسوسههای عربیبافی ندارد که حالت متعالی خود را بسط
بدهد و بگسترد که شما فقط در یک کلمه با کتابهای قطور روبهرو باشید که
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ّ
اینهمه تجلی و نامگذاری آدم را گیج میکند و از عالم وحدت میآورد به عالم
کثرت و سرگردان میکند و از آن هیچ سر درنمیآوری .با این حساب« ،چون
که با کودک سر و کارت فتاد  /پس زبان کودکی باید گشاد».
● در روزگار ما رسانگی شعر از دست رفته است و کمکم شعر دارد به
یک هنر تزئینی بدل میشود .برخی عالج این مرض را شعر عوامانه
یا شعر محاوره میدانند .آیا رسانگی از دست رفتهی شعر را تنها به
همین شکل و با همین راهکار میتوان به شعر بازگرداند؟
من اعتقاد دارم که رسانهی بزرگ ،از همهی نیمهرسانهها بهره میبرد .وقتی
یک ّ
قصاب میخواهد مردان بزرگ را نام ببرد ،میگوید رجال بیاستخوان؛
در واقع ،منظورش گوشت بیاستخوان است که ارزشش بیشتر استّ .اما
در قوم دیگری ،بیاستخوان بودن یعنی بی اصل و نسب بودن .در رسانهی
بزرگ ،این تضادها حل میشود .یک قول را ترویج میدهند و قول دیگری را
ّ
ای
تصرف میکنند به نفع این قول .بعد از چندین و چند سال ،ما زبان محاوره ِ
بینهایت گستردهای داریم؛ کاری که قدمهای ّاولش شاعرانی چون «موالنا» و
دیگران برداشتند و نشان دادند که میشود این کار را انجام داد .حاال اگر بختی
باشد و رسانه بتواند به صورت جریان دوطرفه عمل کند ،آنوقت شاید مجال
حرفهای دیگر پیش بیایدّ .اما اآلن به عقیدهی من هیچ شاعری نباید خود را
به وسوسههای کالم مکتوب بدهد .ما دومرتبه به این زبانها برمیگردیمّ ،اما
دومرتبه وزن و قافیه هم در آن میآوریم ،با موسیقی هم همراهش میکنیم،
شکرهای دیگر هم به این شربت میزنیم و محصول چیز بدی نخواهد شد.
این عامیانه سخن گفتن ،غیر از عوامانه سخن گفتن است .من در این مسأله،
کلمهی عام را از عوام جدا میکنم تا آن جهلی که انسان را میترساند ،دامنگیر
ّ
نباشد .و ّ
البته میدانید که بسیاری از آنچه که در تراژدی اتفاق نمیافتد ،در
ّ
کمدی اتفاق میافتد .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 اینها را
هم بیاموزیم .آنوقت توفیق این را پیدا میکنیم که رسانهای حرف بزنیم .اآلن
رسانهها دومرتبه رجعت کردهاند به اینکه مخاطبشان را دستهبندی کنند
ً
و شبکه را دستهبندی کنند .اصال فراموش کردهاند که رسانهی همگانی در
ً
نامگذاری ّاولیه با این حرفها تناسب ندارد و ما اساسا قرار بوده طوری حرف
ّ
بزنیم که توحید کلمه را اینجا تحقق ببخشیم و به سوی کلمهی توحید حرکت
کنیم .این لطیفهی این کار است و من عالقهای که به شعر محاوره و هماهنگ
کردن شعر با رسانه دارم ،از اینجا آب میخورد.
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زبونی زبان رسیدهایم
ما به
ِ

گفتوگوی حسن صنوبری با یوسفعلی میرشکّاک

یوسفعلی میرشکّاک

حسن صنوبری
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حسن صنوبری در این گفتوگوی طوالنی و ّ
البته صمیمی ،تالش
ّ
کرده است نظر یوسفعلی میرشکاک را در مورد مبانی فکری و
ّ
زیباییشناختی شعر پیروان شاخص نیما و کلیت شعر معاصر
فارسی جویا شود .طبیعیست که در سیر این گفتوگو ،روشنایی
افکندن بر ُبنمایهها و ریشههای نظری شعر مدرن (و تا حدودی
خود مدرنیته) و نیز دستآویزهای تئوریک و دستآوردهای
ِ
ً
شعر موسوم به
مخصوصا
و
اسالمی
انقالب
دوران
شعر
ملموس
ِ
ِ
«آیینی» در این میان سهم ویژهای دارند .در یک عبارت کوتاه،
عنوان «سپهر شعر روشنفکری و شعر آیینی» را بر
میتوان
ِ
این مصاحبه اطالق کرد .دومین و در واقع آخرین بخش از این
گفتوگو را در این شماره میخوانید...
● اگر به زبان و چگونگی سخن و فرم اخوان کاری نداشته
باشیم ،آیا درد اصلی و سخنی که توی خیلی از شعرهایش،
ً
مثال در کتیبه هست ،فقط محدود به یک زمان خاص
است؟ یعنی این درد هیچوقت نبوده در گذشته؟ این حرف
هیچوقت نبوده؟ من میگویم که چون پروای حقیقت دارد،
این فرازمانی است .وقتی رنگ حقیقت نداشته باشد ،ما
ّ
داریم واقعهای را روایت میکنیم که اکنون اتفاق افتاده و
ً
این واقعه هم اصال از جنس وقایعی نیست که بخواهد در
تاریخ تکرار شود .آن موقع آریّ .اما حرفهایی که اخوان
ً
میزند و بعضی شاعران دیگر ،اینجور نیستند .دقیقا
همان گونه فرازمانیاند.
به عبارتی ،شما میخواهید بگویید که نیستانگاری همیشه
وجود داشته است دیگر؟ بله؟ نیست؛ نه ،اینجوری نیست.
اخوان شاعر عصر نیستانگاری است و نیستانگاری در شعر

اخوان با تمام توان آشکار میشود .و این ناشی از همین تاریخ خودآگاهی
است که ما از عصر مشروطه به این طرف داریم .تاریخ ما در حقیقت از ّاولش
تا مشروطه [علیرغم همهی جنگها و جهانگشاییها و تاتارها و مغولها]
ّ
ّ
سیر مشخصی دارد که میآید تا منجر میشود به عدل مظفر در روزگار یکی
ُ
از بیعرضهترین شاهان تاریخ ما ،شاید هم بشود گفت شل و ولترینشان،
ّ
مظف ّ
رالدین میرزا .ناگهان اوضاع عوض میشود؛ ما مواجه میشویم با
مدرنیته و یک جور خودآگاهی پیدا میکنیم .ما میفهمیم که نسبت به غرب
عقب ماندهایم .آنها دنیا را گرفتهاند و به رنگ خودشان درآوردهاند .حاال ما
چارهای نداریم جز اینکه به رنگ آنها دربیایم ،یا بگوییم نه ،به رنگ آنها
نمیخواهیم دربیاییم ،و به زور به رنگ آنها دربیاییم .روزگاری که ّ
سیدحسن
ُ
تقیزاده میگفت« :ما باید از فرق سر تا ناخن پا فرنگی شویم» .خب ،خیلیها
براشان زور داشت این حرف .بعد از انقالب هم خیلیها گفتند او بیخود گفته
است ،یعنی چه این حرفها؟ و به نظر من اگر هشیارتر بود ،باید میگفت:
«نه ما نباید فرنگی شویم!» و بعدش باید یواشکی میگفت« :ولی خواهیم
ُ
شد» .خب ،اآلن نگاه میکنیم میبینیم خواهیم شد دیگر .یعنی شدهایم؛
از فرق سر تا ناخن پا فرنگی شدیم .لباسمان ،معماریمان ...،هیچ چیزمان
نمانده که به اعتبارش ما خود ما باشیم .حاال شعر زمانمند که میگویم،
توجه به زمان داردّ ،
توجه داردّ ،
یعنی شعری که به تاریخ ّ
توجه به عوارض تاریخ
جدید دارد .مدرنیته توی این شعر آشکار میشود؛ فارغ از صورتشّ .اما شعر
آیینی کاری به این عوارض ندارد و راه خودش را میرود.
● از حقیقتی غفلت میکند؟
نه ،نمیخواهد غفلت کند .ارزشی برای این قضایا قائل نیست .وقتی ما از
این عالم نیستانگار ورود پیدا میکنیم به عالم شعر آیینی و ساحت قدس
معصومین و نیایش با ایزدیان و آسمانیان ،آن عالم برای ما خیلی عالم برتر
ً
و برجستهتری است که اصال قابل قیاس نیستند این دو تا با همدیگر که
بخواهیم بگوییم این دایرهی اصلی شعر است .نهخیر! این ورای شعر و شاعری
ً
است اصال .چون نیایش و پرستش ،لحظاتی است که شما به ورای وجود
خودتان میروید؛ میخواهید خودتان را فراموش کنید که نماز میخوانید،
میخواهید خودتان را فراموش کنید که دعا میکنید .در حقیقت ،خود را جا
میگذارید و رو میآورید به یک عالم باالتر؛ یک عالم عالی ،یک عالم بیزمان،
ّ ً
یک عالم بیگزند .مسلما 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.
● شعر را میشود به هزار گونه تعبیر کرد که خیلیهایش هم
ً
نیستانگارانه نباشند .مثال این شعر [شعر کتیبهی اخوان ثالث] را
میشود اینگونه هم تعبیر کرد که در این شرایط تاریخی و اجتماعی
خاص ،در سخنانی که گفته میشود و راههایی که ارائه میشود،
ّ
خبری نیست .نه اینکه نیستانگاری به آن معنای فلسفی .و ال
اخوان هم که شعر توحیدی دارد؛ قصیدهی «آن که راه دل ما سوی
تو بگشود ،تویی» یا نیمایی خیلی خوبی که برای امام رضا (ع) دارد.
ً
ّ
یا حتی اینکه فرض کنیم شعری باشد که مثال مانی را بستاید .اینها
نشان میدهد که نیستانگاری نیست ،یا دست کم نیستانگاری آن
جوری که شما میگویید نیست...
اخوان دو عالم دارد .شاید همهی ما شاعران معاصر دو عالم داشته باشیم.
یک عالم ،عالم زبان زمان ه است ،که این عالم نیستانگار است .یک عالم
هم از نیستانگاری فاصله میگیرد .جالب است که شکلش عوض میشود
و میشود شکل کالسیک .یادم است یک جا توی «وضعیت کنونی زبان و
ّ
تفکر» ،دکتررضای داوری اردکانی اشاره کرده بود که ای کاش میشد
از این شعرا بپرسیم که« :آقا! توی چه عالمی میشود که از شعر نو فاصله
میگیرند و رو میآورند به شعر کالسیک؟» مطلب ،خیلی مطلب ساده و پیش
پا افتادهای است و به نظر من جای این بحث و جر را ندارد .شاید شما چون
نسبتی میان همهی این شعرها میبینید ،تفاوتی از حیث عالم نمیخواهید
بین همهشان قائل باشیدّ .اما ماندگاری شعر آیینی ،سبب اصلیاش
ّ
این است که اگر موفق بشود شاعر آیینی که کالم را به مرتبتی برساند که
ماندگاریاش هم تضمین بشود ،تا روزی که خبری از دین و آیین هست،
این شعر هم برای اهل آیین ،ساحت اصلی است .یک چیز دیگر من بگویم؛
اهل دین و آیین هم گرفتار در زماناندّ ،اما نمیخواهند توی زمان بمانندّ .اما
انسان به معنای فرد منتشر کلمه ،زمانزده است و میخواهد بماند در زمان.
فرد منتشر ،حیاتش اینجاست؛ حیاتش دنیوی است .الجرم شاعرش هم
باید کسی باشد که دردهایش را توی همین زمان و در همین دنیا بیان کند.
توی همین دنیا و بدون هیچ جابهجایی و فراز و فرودی ،با او همزبانی کند.
ّاما شعر آیینی اینجوری نیست .محال است که شما کسی را پیدا کنید که
فلکزده باشد ،زمانزده باشد ،نیستانگار باشد ،و کمترین التفاتی به شعر
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آیینی داشته باشد .مضحک به نظرش میآید« :یعنی چه که اینها مدح علی
ً
ً
سیدة ّ
مثال؟ مدح ّ
النساء میگویند مثال؟ آیا اینها شعرند؟ شعر
(ع) میگویند
آنی است که دغدغههای انسان فلکزده تویش مطرح باشد» .امروزه ،دایرهی
اصلی این است ،نه به این معنا که دایرهی اصیل این است .زمانی این دایره
ً
اصال وجود نداشته .حافظ دایرمدار بوده و هست .موالنا هم .که حاال اگر
موالنا خواننده پیدا نکند و حافظ فراموش بشود ،چه باید بگوییم؟
● من باز هم میگویم که همین دایرهی اصلی هم در ایران اینطوری
نیست .بحثم هم سر این است که آنچه شما به آن دایرهی اصلی
میگویید ،خیلی کم و اندک است...
به این خاطر کم و اندک است که آن خودآگاهی با بحران مواجه شده است.
اگر خودآگاهی با بحران مواجه نمیشد ،ما چند تا اخوان دیگر داشتیم؛
یعنی کسانی در راستای ادامهی کار اخوان ،ادامهی کار شفیعی و سپهری
و شاملو ...ولی ناگهان زبانها دچار اعوجاج میشود ،اذهان دچار اعوجاج
میشود ،تیره و تار میشود همهچیز .در کنار این تیرگی و تاریکی ،شعر آیینی
درخشش پیدا میکند و میشود ساحت اصلیّ .اما در شعر آیینی خبری از
این تیرگی و تاریکی و فلکزدگی و نیستانگاری و اینها نیست .این خیلی
چیز ّبین و آشکاری است .نمیدانم شما چرا التفات نمیکنید به این ماجرا؟
● من میخواستم دایرهی شعر آیینی را گستردهتر ببینیم.
ضرورتی ندارد ما گستردهترش کنیم .خودش گستردهترهست .یک سرش
اینجاست و یک سرش در عالم غیب است .به همین خاطر خیلی گستردهتر
النار و ّ
از این حرفهاست .در برابر حضرت قسیم ّ
الجنة (ارواح ّ
االولین و
اآلخرین له الفداء) صد هزار سال «کتیبه» را ببریم یا «ابراهیم در آتش» ،فکر
ً
نمیکنم هیچ اصال به اندازهی پر کاهی وزن داشته باشد ماجرا .ولی طبق
قراری که خودشان گذاشتهاند ،به هر بیتی یک بیت خواهند داد .حاال اگر
یک بیت درب و داغانی هم باشد ،خیلی خوب است .ما ّ
حتی اگر یک کپر هم
ِبهمان برسد ،سپاسگزاریم!
● میخواهم بگویم که خیلی از شعرهای اخوان هم در آن گستردگی
شعر آیینی قرار میگیرد.
نه ،من معتقدم قرار نمیگیرد .ببینید؛ این خودآگاهی ممکن است دایرهاش
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به قدری تنگ و تاریک بشود که سه یا چهار نفر بیشتر توی این دایره نباشند.
ّاما این همچنان دایرهی اصلی است .یکی میگوید« :آقا! ما قوم آریایی
ُ
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 میگویم شعر زمان ،شعری است که به این موقعیت
ربط دارد ،به اکنون ما ربط دارد و گرفتاریهای اکنون ما را آشکار میکند.
خود من زمانی از این قماش شعر داشتم .توی «از زبان یک یاغی» ،شعرهای
آزاد ،میشود خیلیهایش را پیدا کرد.
● آنها شعرهای آزادند.
بله ،و ّاما االن ،علیرغم اینکه من وقوف بیشتری نسبت به خیلی مسائل پیدا
کردهام ،نسبت به آن زمان ،خیلی برایم اهمیتی ندارد که این دردها را مطرح
کنم .یعنی از این وجه تقویمی شعر فاصله گرفتهام .بهتر است به جای اینکه
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،
ّ
«انا عرضنا االمانة علی ّ
السموات و االرض والجبال».
به معنی قبول امانت؛
ّ
من به ِجد معتقدم [همانطور که خود ائمه (علیهم السالم) میگفتند] که
این امانت ،والیت است؛ والیت معصوم است .ما عشق آنها را پذیرفتیم که
برتری یافتیم بر آسمانها و زمینها و کوهها و کجا و کجا .به خاطر همین
ً
ظلوم و جهول بودن .این شعر ربطی به مسائل دنیوی پیدا نمیکند .اصال در
این شعر ،جایی برای مسائل دنیوی نیست.
● ستیز با بیعدالتی و بیغیرتی...
نه ،نه.
● اینها همهشان ذیل این عهد میآیند دیگر...
ً
نه ،نه .ببینید؛ شما اصال وقتی بروید سراغ معصوم ،عدالت میآید .نیازی
نیست دیگر کسی از عدالت یاد کند .شما به محض اینکه بگویید «یا علی»،
همهی وجوه ّ
مقدس وجود ایشان آشکار میشود .یعنی عدالت هم هست.
دیگر نمیخواهد بگویید «یا علی! من ُک َ
شتهتامُ ،م َردهتام ،آقا! فکری هم
برای عدالت کن» .همین یا علی را که بگویید ،عدالت هم تویش هست .عالم
قدس هم هست.
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● ما آنهمه شعر و شاعر داشتیم در سبک هندی که چقدر مدح
ً
اهل بیت کرده بودند .اصال آن موقع این هم کاری بود برای خودش.
ً
همانجور که مثال اینور مضمونمان را درمیآوریم ،آنطرف هم
مدحمان را میکنیم .مردم هم که میخوانند .ولی من حس نمیکنم
که آن شعر دردی را از کسی دوا بکند.
نه ،آن شعر دردی را از کسی دوا نمیکند .از خود شعرا هم دوا نمیکرد.
ببینید؛ دو رقم شعر هست .یکی مدح معصومین است ،که این خودش یک
ُ
چیز رسمی است .شعرایی که مدح معصومین میکردند ،خب ،مدح سالطین
زمان را هم میکردند .این را هم توی سبک هندی داریم ،هم توی سبک
بازگشت .آن را مدح میکرده برای اینکه صلهای در آخرت بگیرد ،این را مدح
میکرده تا صلهای در دنیا بگیرد .به همین دلیل ،اینها هیچ کدام مانایی
پیدا نکردندّ .اما آن جایی که از سر عشق سخن میگوید شاعر ،بیاختیار:
«موج توفان میزند جوی به دریا ّمتصل  /جوهر دیگر بود در دست حیدر ،تیغ
را»« ،کیست در این انجمن ،محرم عشق غیور  /ما همه بیغیرتیم؛ آینه در
کربالست» ،ببینید؛ اینها میماند و میرسد ،چون با عشق آمده استّ .اما
قصایدی که عرفی برای موال گفته ،نه ،اینها فقط صناعت است.
ّ
● همان هم الاقل در حد کپر بوده!
هرچند که به یک معنا اینها زمینهای هم هست برای شعر آیینیّ ،اما بنایی
که در زمینهی شعر آیینی ساخته میشود ،خیلی باالتر از این زمینه است.
این کف کار است؛ مدح و منقبت و اینها.
● مثل غزلهای آیینی حسین منزوی؟
خیلی از کارهای آیینی منزوی از بهترین نمونههای شعر آیینی روزگار ماست؛
ّ
با اینکه او کاله سر هر دو فریق مؤمن و کافر گذاشت .کفار فکر کردند
ً
این از ماست و مؤمنان هم فکر کردند که از آنهاست .بعدا معلوم شدکه
از هیچکدامشان نبود! ّاما در پرتو همان شعرهای آیینی است که شعرهای
ً
عاشقانهی حسین هم میماند .اصوال جنس شعر آیینی این است که اگر
ّ
یک قطعه یا دو قطعه کار درست آیینی در دیوان یک شاعر باشد ،کل دیوان
سالمتش تضمین شده است؛ میماند .چون نشانهی عهد شاعر است با عالم
ّ
غیب .این خیلی مهم استّ .
البته علیالظاهر باید خوشحال باشیم که بازار
متعارف شعر دچار بحران شده و فکر نمیکنم یک نفر بتواند در این بازار سرش
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را بلند کند و عرض اندام کند .کتاب چاپ میکنند و ّ
حتی اگر چاپ چندم
هم بشود ،میدانیم که همهی اینها تبلیغات است و از این قالتاقبازیها؛
ً
که ّ
البته خود ما هم بعضا از این قالتاقبازیها میکنیم! در هر دو فریق وجود
دارد این ماجرا! من بیشتر امیدوارم که فرجام شعر آیینی مواجهه با امامالغیب
باشد انشاءالله و ظهور ایشان ورسیدن به مدینهای که شاعر آیینی فرمان
صاحب شعر آیینی را ،صاحب ساحت آیین را ،ساحت امامالغیب را به کار
ببندد .حاال نمیدانم این امید امکان برآورده شدنش هست در زمان ما یا نه.
● بله انشاءالله.
نمیدانم .ولی چنان که مانایی شعر و شاعرآیینی تضمین شده است از قبل،
ّ
به هر حال ،این فرجام هم فرجامی است که اتفاق خواهد افتاد؛ دیر یا زود،
ّ
ده سال دیگر ،یا ده میلیون سال دیگر ،باألخره اتفاق خواهد افتاد .عظمت
شعر آیینی در این است که فارغ از زمان باشد و نگران زمان نباشد .چون
«یوم لک و ٌ
متغیر استٌ .
زمان ّ
یوم علیک»؛ به تعبیر موال امیرالمؤمنین (ع)
روزی است برای تو و روزی است بر تو .و هر دو تایش هم ناپایدار استّ .اما
ّ
این بحران خودآگاهی که در کل ادبیات معاصر پیش آمده ،برای خودش
ً
مسألهی سادهای نیست .یعنی نمیدانیم واقعا ته این بحران به کجا خواهد
کشید .چون ما زمانی میدانستیم که این جریان ادامه دارد و دارد میرود؛
این سیری است که به یک جا باید ختم بشودّ .اما اینکه ناگهان رودخانه بریزد
به شنزار ،این قدری غریب مینماید .یکهو ورق شعر مدرن فارسی درنوشته
میشود ،تاریخش ناگهان به پایان میرسد .مگر اینکه بخواهیم خودمان را
ً
هم جزء این مدرنیته بدانیم .نمیدانم میشود .یعنی مثال «امید مهدینژاد»
را چطور میشود جزء تاریخ مدرن شعر فارسی به حساب آورد؟ به نظر شما
میشود؟
ّ
● ببینید؛ نگاه نیمایی در همهی این شعرها هست .حتی در غزلها.
اگر یادتان باشدآن دفعه که با هم صحبت کردیم...
شاید منظور شما از نگاه نیمایی ،زبان نیمایی است.
ً
● نه ،من آن نگاه فردی را میگویم که قبلها نبود .قبال تمام عاشقانهها
شبیه هم بود و مدح پادشاهها هم مثل هم بود .تفاوتها در تکنیک
ً
بود و مثال در انتخاب ردیف و قافیه .ولی اآلن یک تمایز اساسی بعد از
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ً
شعر نیمایی در شعرها میشود دید ،که مثال این شعر نشاندهندهی
ً
این روحیه است کامال ،نشاندهندهی اینگونه معشوقه و عشق و
دعواست به طور خاص .همهی اینها را میشود گفت از ویژگیهای
شعر مدرن است؛ شعری که فردیت دارد و...
ُخب ،پس باید خوشحال باشیم که ّاتفاق ّ
خاصی نیفتاده؟ پس طوری نیست؟
ً
● من این را اینجوری میبینم .مثال منزوی غزل نیمایی را راه
انداخته است و بعد از او هم به سختی میشود کسی را گفت که در
این راه حرکت نمیکند.
چرا شما میگویید غزل نیمایی؟
● به خاطر قبول خیلی از پیشنهادهایی که نیما داده است .همهی
پیشنهادهای نیما که کوتاه و بلند کردن سطرها نیست که .یکی
ً
همین نگاه فردی داشتن به جهان است .اصال همین قافیه ،که
ُ
میگوید« :قافیه را به شعر بازگرداندم» .خب ،باألخره قافیه در شعر
خیلی از شاعران و سبکها همینجوری میآمدّ .اما در زمانهی شعر
ّ
نیمایی ،قافیه هر جا که الزم است میآید .یا حتی تعداد ابیات ،در
گذشته اینطور نبود .مرحوم آقای همایی نوشتهاند به غزل سه بیتی
[فکر میکنم] یا غزل زیر سه چهار بیت ،میگویند «غزل ناقصه»ّ .اما
در دوران بعد از نیما چنین حرفی را نداریم .غزلی هم که سه بیت
باشد ،ممکن است غزلی کامل باشد .از زمانی که در خیلی از هنجارها
بازبینی شده است به بعد را ،میگوییم شعر نیمایی .من که میگویم
ّ
مثنوی آقای معلم هم مثنوی نیمایی است .چون که آنجا هم باز
به قافیه و ردیف با حساب و کتاب ویژهای و با نگاه زیباییشناختی
دوبارهای پرداخته میشود .بحث روایت هم همین گونه است ،که در
َ
غزلهای منزوی هم هست .خیلی است .یک عالم ویژگی است که
نمیشود همهاش را اینجا بگویم.
نمیدانم .اگر بشود اینجوری تعبیرکرد ،من مخالفتی ندارم .ولی اینقدر
ّ
میدانم که که آقای معلم چاشنییی هم از شعر معاصر در کارش هست.
ّ
یعنی آثار نیما و نیماگراها را هم آقای معلم خوانده و خوب خوانده ،ولی
ادامهی کار آنها نیست .ادامهی راه آنها نیست.
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● ادامهی راه تاریخ ادبیات است .یعنی از سنایی به اینور ،همه
ادامهی همان راهاند.
اینجوری میشود همه را در یک جوال ریخت .در تاریخ ادبیات ،هر کسی
به اندازهی وسعش جا پیدا میکند و میشود اینجوری از جر و جدل بیاییم
ّ
بیرون .در این صورت ،موافقم .ولی جالب است که در شعر آقای معلم ،ما
چیزی میبینیم باالتر از آن خودآگاهییی که در شعر شعرای روشنفکرمان
ّ
میبینیم .در مثنوی شبپای خود ایشان ،پیشبینیهایی شده که هر اتفاقی
ّ
که در این عالم بیفتد ،میشود از عالئم حقانیت آن شعر.
● ّامت واحده از شرق...
بلهّ ،امت واحده از شرق به پا خواهد خاست .روزی که ایشان این شعر را
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 سرزمینها سر و
ً
ُ
صدا و غوغا بلند است و همه ظاهرا طالب اسالماند .خب ،این چه جوری
میشود که پشت سر آنها...؟
● انگار که آن خودآگاهی وجود داشته باشد و آگاهی دیگری هم بر
آن اضافه شود.
نه ،من چیز دیگری میخواهم بگویم .میخواهم بگویم بوی این میآید که
جهان دارد عوض میشود .و با بحران مواجه شدن تاریخ خودآگاهی ما یک
نشانه است .ممکن است بسیاری از حوادث پیش بیاید که نگران کننده باشد
در وضعیت فعلی ماّ ،اما حقیقت ماجرا این است که ما داریم به سمت یک
ّ
تاریخ دیگر میرویم فارغ از تاریخ مدرنیته .این اتفاق دارد توی جهان میافتد
ّ
و دارد بسط و نشر پیدا میکند؛ ّاما نامحسوس است .اگر این اتفاق قرار
نبود بیفتد ،شعر و ادبیات معاصر ما و خیلی از کشورهای دیگر دچار بحران
نمیشد .ببینید شعر و ادبیات در غرب هم دچار بحران است .این خودآگاهی
در غرب هم دچار بحران شده است .نیستانگاری راه را بند آورده استّ .اما
این راه را بند آوردن ،معنای دیگری دارد .به همین دلیل من نمیتوانم قبول
کنم که این بازار عرفی شعر را ،عرف شعر را ما بیاوریم و به حساب اینکه
ّ
عدالتطلبی هم توش بوده ،در کنار شعر آیینی قرارش بدهیم .کأنه شعر
آیینی ،تاریخی داشته و حوالتی را بیان میکرده که در این روزگار این حوالت
ّ
ّ
قرار شده صورت واقعی و عینی پیدا کند .یعنی تحقق پیدا کند و اتفاق بیفتد.
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شما فکر میکنید ته این جنبشهایی که توی کشورهای اسالمی داریم
میبینیم ،ممکن است به کجا ختم شود؟ ممکن است به حکومتهایی مثل
ّ
ّ
محمد ُمرسی پایان بگیرد این اتفاقات؟ من فکر نمیکنم.
● آنجا هم هنوز هیچ چیز در مورد حکومتشان معلوم نیست.
تغییرات را نمیشود پیشبینی کرد.
بله ،این انسان شرقی و ّ
حتی انسان غربی رسید ه است به جایی که ...حاال
ً
انسان غربی فعال یک مقدار آسوده است؛ چون ترجیح میدهد حافظ وضع
موجود باشد .میترسد که اگر تکان بخورد ،سقف فرود بیاید .مثل بعضیها
که از کنار جادههایی که بهمن تویش میآید رد میشوند و آنجا نوشتهاند که
«بوق زدن ممنوع» .چون ّ
حتی بوق زدن هم ممکن است باعث ریزش برف از
کوه بشود و همه را هالک کند .در غرب ،بوق هم نمیزنند! خیلی وقت است
ّ
سر و صدا هم نمیکنند .ولی دقت که کنیم ،گاهی شلوغ شدن ایتالیا ،یونان
ّ
و اسپانیا نشانه است .دست کم دگرگونی عظیمی در مدرنیته اتفاق خواهد
افتاد .و جریان تاریخ ،شکل دیگری پیدا خواهد کرد.
● این جریان دگرگونی از خودآگاهی نسبت به مدرنیته شروع
نمیشود؟
نه ،آن خودآگاهی از مدرنیته ،قرار بود که فقط ارزشهای مدرن را ایجاد کند.
ّاما اآلن ارزشهای مدرن هم دارد نفی میشود.
● در شعر چاووشی اخوان ،همان «آدمک» ،هم ارزش مدرن دفن
ّ
ّ
شده ،هم اتفاقی را پیشبینی کرده است؛ اتفاقی شبیه «فراگیری
رسانه».
نه ،آن فقط یک شعر رمزی خیلی ساده است .شما دارید بیجهت ماجرا را
جابهجا میکنید .آدمکّ ،
محمدرضای پهلوی است .اینکه فحش هم میدهد
ً
ّ
آنجا به تلویزیون ،خیلی قضیه جدی نیست ،یعنی اینقدر نیست که اصال
بخواهیم قابل مقایسه بدانیم با ّ
«امت واحد از شرق به پا خواهد خواست».
● نه ،قصد مقایسه ندارم .دارم میگویم آن شعر هم دارد اینهمه
تعریف و مقایسه میکند...
نه ،نفی صورت مدرنیته چیز دیگریست .ما با صورت مدرنیته مشکلی
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نداریم .نفس و باطن مدرنیته برایمان مهم است .باطن مدرنیته دارد توی
غرب هم نفی میشود .این خیلی مسألهی ّ
مهمی است؛ دچار بحران شدن
شعر و فلسفه و هنر و همهچیز .این شوخی نیست در این عالم .به هر حال،
این عالم عالمی نبود که به درد بشر بخورد .نه فقط به درد بشر دینی .این
ّ
موطنی نیست که بشر بتواند در آن متوطن شود .افقی نیست که بشر بتواند
ّ
تویش ّ
مستقری پیدا کند .به هر حال ،موهن است .اهانت است به
مقر و
بشرّ .
حتی اهانت است به کافر ،وضع کنونی که پیش آمده در عالم؛ چه رسد
به مؤمن .من بوی یک جور دگرگونی میشنوم در پس این قضایا .نه اینکه
منتظر یک دگرگونی باشم ...نه ،ناامیدتر از این حرفها هستم .نومیدترم از
ً
اینکه منتظر دگرگونی باشم در عصر خودم مثال .چون ما در حال عزیمتیم،
خواب ندیده ،شاید هم
ّاما یک خواب در این عالم دارد تعبیر میشود؛ یک
ِ
خواب دیدهای ،ولی خوابی دارد تعبیر میشود که به تعبیر خواجه« :رسید
ِ
مژده که ّایام غم نخواهد ماند  /چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند».
در نظر خود غربیها از قرن هجده به بعد ،از «عصر روشنگری» به اینور،
همهچیز به سمت حفظ وضع موجود پیش رفته است .به سمت اینکه« :آقا!
ً
دستش نزنید فعال خیلی عالیه .گام به گام همهچیزش را درست میکنیم.
بهشت زمینی را درست میکنیم؛ آرمانشهر .بر مرگ هم غلبه خواهیم کرد».
جنگ جهانی ّاول و دوم نشان داد که نه ...اینها همهاش خیاالت کور بوده و
به هیچ جایی نمیرسد این خیاالت .از آنجا ناامیدی شروع کرد به گسترش
پیدا کردن؛ ناامیدی نسبت به مدرنیته و عواقب مدرنیته .و این اآلن در همه
ُ
جای جهان فراگیر شده است .خب ،کشورهایی که با غارت کشورهای
ّ
دیگرمردمشان را سیر و مرفه نگه میدارند ،ممکن است دیرتر گرفتار عوارض
ّ
ّ
اتفاقی بشوند که دارد در عالم میافتد .ولی این اتفاق خواهد افتاد .شعر
آیینی نمیدانم چقدر میتواند کمک کند به این قضیه؛ چون از شعر آیینی
ّ
توقع کمک کردن نمیرود .ولی شعر آیینی ّ
تمنایش نیایش معشوقی بوده
ً
که ظاهرا در دسترسش نبوده .من فکر میکنم که شعر و شاعر آیینی دارند
نزدیکتر میشوند به معشوقشان؛ به آنچه ستایش و پرستش میکردند .این
ً
ّ
ّ
اتفاق دارد میافتد .در جمهوری اسالمی ،اتفاق تقریبا مضحکی که افتاد
[شاید قدری به سخن شما هم ربط پیدا کند] این بود که ما بیاییم آنها را
هم با هم یککاسه کنیم؛ بگذاریم فیلم بسازند ،بودجه و پول هم بدهیم...
آن مقدار که به یک فیلمساز الئیک کمک شده در این سی سال اخیر ،یک
ّ
صدمش به کل شاعران مسلمان کمک نشده .جماعت اهل سیاست ما فکر
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میکردند که ما بازی را بردهایم و دیگر تمام شده است؛ پس بهتر است ما با
ً
اصال میشود شعر آقای مجاهدی را ّ
حتی با شعر یدالله
آنها کنار بیاییم.
رؤیایی در یک کتاب چاپ کرد...
● نگفتم رؤیایی...
ً
ً
میدانم .مثال داریم میگوییم .حاال اخوان ثالث مثال .ببینید؛ دو عالم است.
آن عالم تمام شده .با اینکه در صد سال اخیر قرار بود که آن عالم دایرمدار
باشدّ ،اما انگار تاریخ آن عالم هم تمام شده .ما دیر به مدرنیته رسیدیم؛
سیصد چهارصد سالی تأخیر داشتیم .وقتی رسیدیم که...
● آخرهاش بود...
ً
نه ،اصال تمام شده بود .ولی ما فکر کردیم که ادامه دارد ماجرا .اآلن رسیدهایم
به اینجا که تمام شدهّ .اما 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.
● من نمیخواهم دفاع کنم از اینکه تاریخ شعر مدرنیته تمام نشده یا
ً
آنچه در شعر اخوان هست قرار است بماند یا کامال قابل دفاع باشد،
ّ
ولی گفتم باألخره در شعر اینها حقایقی هست که اتفاقا در شعر
ّ
خیلی از روشنفکرها نیست تا همان حدش هم .یعنی اگر من بخواهم
یک مقدار امیدوار باشم به شعر ،بر خالف یک ِسری حرفهای شما،
ً
نمیگویم که قرار است یک اخوان دوبارهای بیاید .قطعا کسی که
ّ
میخواهد بیاید ،از اخوان که هیچ ،باید از علی معلم هم رد بشود ،از
خیلیهای دیگر هم همچنین .باألخره این طبیعتش است و رشدش.
ّ
ّاما خالصه بحث سر این بود که در جریان جدی ادبیات ما ،همیشه
ّ
بحث حقیقت بوده و اتفاقا آن چیزی که شما میگویید بازار اصلی،
یک چیز حاشیهای است .یعنی اگر تبلیغات و ژورنالسیم را ازشان
بگیریم ،خیلی سریع افول میکنند و هیچ خبری ازشان نمیماند؛
چون همین حاال هم چیزی از ایشان زمزمه نمیشود.
نه ،نه ،نه .ربطی به این ندارد که زمزمه میشود یا نمیشود .این از مشروطه
به اینطرف میشود دایرهی اصلی وجود فردی و جمعی ما .با اینکه ما
در این شرکت داریم یا نداریم و خیلیها تا  57بیرون از مدرنیته بودند ،به
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تعبیر بنده با امام و به پشتگرمی این پیرمرد ،وارد این مدرنیته شدند و اآلن
خیلیهاشان گرفتار شدهاند که« :آخ! چه جوری از این مدرنیته در برویم؟!»
و نمیتوانند در بروند .چنین به نظر میآمد که این خودآگاهی ادامه پیدا
میکند تا راه برونشد از توی خود این خودآگاهی بیاید بیرونّ .اما این ناگهان
ّ
فرو میرود و عین یک سراب برطرف میشود و اتفاق دیگریمیافتد در این
ّ
عالم که این اتفاق باطن است نه ظاهر .یعنی در جمهوری اسالمی هم خیلی
آشکار نیست؛ چون ما سعی میکنیم سال به سال مماشات بیشتری با غرب
داشته باشیم ،بیشتر کنار بیاییم .حاال عوارض مدرنیته است دیگر! چه کارش
ّ
میشود کرد؟! ناچاریم دیگر! و مدام توجیه میکنیمّ .اما آن اتفاق اینطور
ّ
نیست .آن اتفاق مثل زلزله زیر پای همهی مردم جهان پنهان است و هر آن
ممکن است تمام زمین را به لرزه دربیاورد .باید بیفتد .میافتد .وقتی من
میگویم که این دایرهی اصلی شعر بوده ،شما نگاه کنید تا فرانسه .فرانسه
هم «الوار» دارد« ،والری» دارد ...همهی این جک و جانورها [چه میدانم] از
آمریکا تا آفریقا تا همهجا یکهو پیدا میشوند و یک تاریخ مشترک پیدا میکند
همهی عالم ،و یک جور شعر ،یک جور ادبیات در همه جای عالم ظهور پیدا
میکندّ .اما 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 میشود
اسمش را گذاشت بهار ،نه زمستان .فصلی بود توی تاریخ ما و تمام شد .این
ّ
ً
است که من رویکرد مثال آقای معلم را به عدالت ،نسبت نمیدهم با عدالتی
که توی شعرهای روشنفکران بوده.
● پس دربارهی ستیز با غربزدگی چه میگویید که در شعر اخوان
هست؟
کجا؟
ً
● مثال همانجا که شطرنج بازی میکند ،غرب و شرق را میگوید ،در
«آنگاه پس از تندر» .در خیلی شعرهای دیگرش هم هست...
نه ،ببنید؛ ایشان وقتی «غرب» میگوید ،مرادش غروب حقیقت در نفس
انسان نیست .مرادش اروپا و آمریکاست .شرق هم که یعنی شوروی...
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● مال فرهنگ بیگانه است دیگر؟ حملهی فرهنگ بیگانه!
ّ
سر یک جور عرق ملی دارد این حرفها را میزند...
نه ،از ِ
ّ
● آخر ،عرق ملی را برای چی دارد؟ ببینید؛ اخوان در یکی از
مصاحبههایش میگوید« :من نمیتوانم به چیز محکمی معتقد نباشم؛
ُ
ّ
به یک چیز فرازمینی و »...خب ،اینها همهاش از همان سنتگرایی
عمیقش میآید دیگر .میخواهد به حقیقتی فراتر از این چیزهایی که
اآلن روانشناسان و جامعهشناسان غربی میگویند برسد .به همین
خاطر یک موقع میرود سراغ تلفیق مزدک و زرتشت ،یک موقع...
نه ،شما ببینید...
َ
َ
● عالم یک عالم است؛ اسمهایش فرق میکند...
اگر شما میخواهید به مؤمن و ّ
موحد بودن آقای اخوان اشاره کنید ،بله
اخوان به یک خدا معتقد بود ،به تعبیر همان شعر نمازش ،که گفت« :ای
ّ
همه هستی ز تو! آیا تو هم هستی؟» اینها هستّ .اما اخوان که کل تاریخ
خودآگاهی معاصر ما نیست .اخوان هم بخشی از این است .در این هم
ُ
لزومی ندارد همه الئیک باشند .خب ،سپهری هم خدا دارد ،بیخدا نیست.
ّاما این خدا خدایی نیست که قرار است تاریخ مدرنیته را براندازد؛ خدای
روشنفکران ما...
ً
● بله ،خدای سپهری نمیخواهد کال کسی را براندازدّ ،اما خدای
اخوان اینجوری هم نیست که با غرب و مدرنیته و اینها هیچ کاری
نداشته باشد.
ُ
خب ،اگر اینجوری باشد که شما همین را میتوانید در شعر شاملو هم پیدا
ً
کنید .اگر همین مقدار عدالتخواهی کافی است و مثال مبارزه با ظلم و...
● با فرهنگ بیگانه چی؟ مبارزه با فرهنگ بیگانه در شعر شاملو
هست؟
در شعر شاملو نیست ...ولی...
● آن پرستیژ مبارزه با ظلم است وقتی که آدم هیچوقت به ریشههای
ظلم نگاه نکند .فقط یک پرستیژ است .آن را نمیگویم .اینکه آدم
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ً
حس کند شاعر واقعا...
شما شاید میخواهید این را بگویید که اخوان به ما نزدیکتر است یا اینکه
ما به اخوان نزدیکتریم تا به شاملو و دیگران .در شعر فروغ هم ایمان هست،
اعتقاد هست ،عالم غیب هست .در شعر سپهری هم هست .در شعر خیلی
های دیگر هم هستّ .اما این مسألهی من نیست .ما از میرزادهی عشقی و
ّفرخی هم که شروع کنیم ،میبینیم این خودآگاهی یواشیواش دارد شروع
میشود .درست است که آن اوایل خیلی سطحی و صوری است ،یعنی آقای
ً
میرزادهی عشقی به خدا قسم میخورد که ما از نسل میمونیم مثال و...
ُ
● خب ،او آدم احساساتی و سادهایست...
مهم نیست .همین احساسات طلیعهی ورود قوم ایرانی است به این
خودآگاهی تاریخی؛ خودآگاهییی که مدرنیته برایمان به ارمغان آوردهّ .اما
ّ
اگر دقت کنیم ،میبینیم که این پیش از آنکه یک قرن کامل را طی کند،
ناگهان محو میشود .این حادثه قابل ّ
تأمل است .چطور میشود که رمان
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 ّ
طی
طریق کردیم در مدرنیته و تمام شد.
● من این را قبول دارم...
و تازه ،آن هم فقط به دلیل انقالب اسالمی نیست .در آمریکا هم مدرنیته
ً
تمام شده ،در اروپا هم تمام شده .در همهجا تمام شده .اصال مدرنیته
تاریخش تمام شده .فقط عوارضش مانده است و بشر کنونی هم از پس
ّ
برطرف کردن این عوارض برنمیآید .اتفاقی باید بیفتد و میافتد دیر یا زود.
بنابراین ضرورتی ندارد که ما نگران آن باشیم که چرا آن خودآگاهی ادامه
ً
ً
پیدا نکرده یا اینکه مثال شعر آیینی را جای آن قرار بدهیم .نمیدانیم واقعا
آیندهی شعر چه خواهد بود .چون فقط شعر نیست که بیآینده است .خود
ما هم کمابیش بیآیندهایم .آیندهی ما باید آشکار شود؛ باید ظهور کند.
یک چیزی از آیندهی ما در گذشته هست ،ولی نسبت است ،رویکرد نیست.
ّ ً
ّ
«تجددطلبی»
این رویکرد بروز خواهد کرد .مسلما اگر ما همچنان در وضع
بمانیم ،شاید گوشهای هم از شعر اخوان و فروغ باشد .ولی آن حادثهای که
ّ
قرار است اتفاق بیفتد ،عظیمتر از این حرفهاست که ما بخواهیم در کنار
آن به فکر شعر باشیم و نگران این دو جریانی که به اصطالح در صد سال
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اخیر پدید آمده؛ شعر آیینی و شعر ماآیینی (بیآیینی) .خودبنیادی جزء ذات
ادبیات مدرن است؛ چه شعرش ،چه هنرش .وقتی میگویند «مذهب اصالت
انسان» ،اصالت انسان برای انسان نیست که .انسان روبهروی خداست .این
ّ
یک این اصل استّ .اما این اتفاق دارد میافتد .انسان فهمیده که آقا هزار تا
هندوانهی اومانیستی هم اگر زیر بغلش بگذاری ،میداند 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 دیگریهم نیامده و ما هم بیخود
ّ
ادای آمریکاییها و اروپاییها را درمیآوریم که باید خوداتکا باشیم و اعتماد به
نفس داشته باشیم؛ ولی یکی نیست بگوید« :مرد حسابی! چیچی را داری
مردم را دعوت میکنی به اعتماد به نفس؟ تو قرار بوده دعوت کنی به اعتماد
به حق» .ببینید؛ این حرف هرچند تلخ باشد ،ولی باید زد .جمهوری اسالمی
هم دارد میرود ذیل مدرنیته .خودش دارد تاریخش را نقض میکند .دارد
عقبنشینی میکند؛ آن هم در برابر تاریخی که تمام شده.
● یعنی میگویید وقتی که توی آن مواضعش عقبنشینی میکند
اینجوری میشود؟
آنجا که نمیکند ،یکی دیگر است .آن را حسابش را جدا کن .آن میزان
مداخلهاش 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 میکند .من شکی
ً
ندارم که حضرت قائم (عج) هم رحمی نمیکند .توی تلویزیون ما رسما
میگویند« :خودباوری داشته باشید» .آقا! این اصطالح اصل کفر است.
چطور جرأت میکنی به کار ببریاش؟ ّاما این پخش میشود .خیلی مضحک
است که ما بخواهیم روانشناسی آقای اریک فروم را ببریم قاتی کنیم با چند
تا آیه و حدیث و بگوییم که آقا ما همزمانیم با غرب .اینها یعنی اینکه ما هنوز
نفهمیدهایم که مدرنیتهی غرب ،تاریخش تمام شده.
ّ
● البته خیلی وقتها ناخودآگاه این طرز بیان صورت میگیرد .دارد
میگوید خودت را باور داشته باش .یعنی اینکه شجاع باش .ولی
چون با آن زبان به کار میبرد ،اینجوری میشود.
ببین؛ وقتی که ما زبانمان غربزده است ،در واقع یعنی جانمان غربزده
است .میتوانیم تعارف کنیم و بگویم نیست؛ ولی هست .زبان غربزده
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نشاندهندهی جان غربزده است .جان اهل توحید ،هشیار است .آقای
احسان طبری آمد توی تلویزیون و گفت« :هیچ راهی نمانده است جز پناه
بردن به خرگاه وحدت کلمهی امام ّامت» .این را پخشش کردند .ما صبحش
رفتیم کیهان .جهانبخش ناصر گفت« :دیشب چه خبر بود؟» گفتم« :خرگاه
ّ
ّ
متوجه شده بود.
وحدت» ...یعنی از کل ّبچههای تحریریه ،فقط یک نفر
ببین؛ اگر گوش و چشم و زبان به جان مربوط نباشد و منقطع باشد ،این
ُ
را میگوییم ناخودآگاه مرتکب میشوند .خب ،بگذار من یک چیز بپرسم؛
مگر بقیهی گناهانی که انسان مرتکب میشود ،همه خودآگاه هستند؟
ناخودآگاهاند دیگرّ .اما به این بهانه آیا ما حق داریم بگذریم از همهچیز و
بیخیالی طی کنیم؟
● نه ،بیخیالی که نه...
میدانم .نمیگویم که شما میگویید بیخیالی طی کنید .حرفم این بود که
ضرورتی ندارد با غربزدگی زبان ستیز کنیم .برای همین است که من ّ
جدی
ً
ُ
نمیگیرم این قضایا را .مثال یکی را دارد آب میبرد ،یارو خر و ُپف میکند،
میگویند« :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 میکند و ندا میدهد ،نسبتیست بین جزء و کل و طالب و مطلوب.
طالب حقیقی نگاه نمیکند که دارد چه ّاتفاق ّ
خاصی میافتد .او میگوید
من دنبال لیلی میگردم ،این غوغا تمام خواهد شد و من به این غوغا کاری
ندارم .بنیاد شعر آیینی این است من هر اندازه که آیینیتر شدم ،فاصلهام
بیشتر شد نسبت به خودآگاهی ،و از عصر مشروطه به اینور ،به یک معنا،
با بخش غربزدهی کلمه .شعر و شاعری هم کمتر ّ
جدی گرفته میشود.
میشود زور زد و شعر گفتّ ،اما چه فایده دارد؟ برای چه ما باید سخنوری
کنیم؟ وقتی قرار است حوالتی به ما داده شود ،داده خواهد شد.
● آخر ،اگر مدرنیته هم تمام بشود ،اینجوری نیست که شعر تمام
بشود که .شعر که بند مدرنیته نبوده .اینجوری نیست که هر وقت که
شما خواستید شعر بگویید بشود بند چه و چهها .با این هم مخالفم
ً
ً
که مثال اگر ما میخواهیم شعری دربارهی اهل بیت بگوییم ،حتما
ً
باید از شعر نیمایی دور شویم و مثال محدود شویم به غزل .شما هی
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راهها را میبندید.
ّ
ّ
نه ،من نمیبندم .من به کل ماجرا فکر میکنم و شعر فقط جزئی است از کل
این ماجرا .ببینید؛ انسان اگر برسد به افق نجات ،انشاءالله ،گیرش فقط
ّ
شعر نخواهد بود .اگر دقت کنید ،شعر در زمان رسولالله ضعیف میشود و
در زمان بنی ّ
امیه دوباره شعر سر بلند میکند .اینقدر صله و مله میدهند که
شعر دوباره ّ
قوت میگیرد .مشکل فقط این نیست .این فقط یک وجه قضیه
است .انسان امروز ،بحران زده است .تاریخ ادب تفصیلی هم بحرانزده است.
تمام ما اینجا توی سر خودمان میزنیم که بتوانیم رمان بنویسیم .هرچه هم
که مینویسند ،جالب است که چاپ میکنند و به چاپ چندم هم میرسانند.
نمیدانم کیها اینها را میخوانند .اینها ّ
حتی از حیث نثر هم قابل خواندن
نیست؛ اینقدر شلخته و بینظم است که نمیشود خواند.
● فقط وجه سرگرمی میشود؛ مثل فوتبال و اینها وقت را پر میکند.
ً
تازه همان خاصیت را هم اگر داشته باشد .یا مثال در مورد سینما و تئاتر و
سریال و از اینجور هارت و پورتها و تبلیغات و ...سالهاست که توی این
کشور به غیر از جشنوارهها ّاتفاقی نمی افتد و نمیشود ّ
جدیاش گرفت.
جهت من توی این سالهای اخیر ،همیشه این بوده که مدام مخاطب خودم
را ّ
متوجه آن افق کنم .اگر آن آینده درست تبیین بشود ،ما قدم گذاشتهایم
توی یک تاریخ دیگر .شاید در آن تاریخ ،با حافظ و مولوی وفردوسی هم کاری
نداشته باشیم .منتها تا زمانی که این ّاتفاق نیفتاده ،ما با حافظ و ّ
حتی اخوان
هم کار داریم .دعوا سر یک چیز دیگر است .افق ،چیز دیگری خواهد بود که
شعر هم در آن گم است.
ُ
● خب ،اآلن خود شما اینهمه شعر خوب گفتهاید؛ اآلن پشیمانید؟
نه ،ببینید؛ من هر اندازه بیشتر آشنا شدم با حقیقت شعر ،بیشتر فاصله
گرفتم .یعنی با ما کاری کردهاند که وقتی مصرع ّاول شعر آمد ،یقهی شعر را
ُ
میگیریم و میبریمش به سمتی که ما میخواهیم .خب ،شعر هم ما را ول
میکند و میرود به عالم خودش .ما آموختیم که تسلیم طبع شعر نباشیم.
● توی همین درگیریهاست که طبع شعر هم میآید به سمت
نظر ما دیگر .شاعرانی بودهاند که طبع شعرشان را گوش کردهاند.
حافظ و سعدی مگر چه بودهاند؟ آنها نرفتند سراغ حرفهایی که
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به قول شما زمانمند است و به قول ما حرفهایی که نمیتوانست
ً
بماند .همان موقع که شما این شعرها را گفتهاید ،شعرهایی که کامال
آیینیاند ،باألخره در شما هم جنگ و جدالی بوده دیگر .جنگیدهاید
که نه زیباییاش از دست برود و نه آن معنایی که نمیخواهید مطرح
بشود توی شعرتان بیاید.
نمیدانم .ما باألخره یک کاری کردهایم و تمام شده.
● هنوز هم جا دارد که شما شعر بگویید.
معلوم نیست.
● چرا شما بیشتر از کارهای دیگرتان برای شعرتان وقت نمیگذارید؟
نه ،قضیه سر وقت گذاشتن نیست .در آغاز شاعری ،شاعر باید مدام تمرین
ّ
و تکرار داشته باشد و نقادانه نگاه کند به شعر خودش و دیگران ،تا این رموز
سخنوری را در خودش رسوخ بدهدّ .اما بقیهاش باید دیگر نگاه کند به
آسمان .این را فراموش نکنید که من یک فرمالیستم و همین هم هست که
منتقد شدهام .اگر از حیث فرم ،شعری به من جواب ندهد ،التزام سیاسی و
اجتماعی آن به چه کاری خواهد آمد؟
● ویژگی فرمالیستها همین است؟
بله دیگر؛ وقتی خود فرم آمد ،آن را دیگر دستش نمیزنیم .ولی نمیگذاریم
هر غلطی هم که دلش خواست بکند .شلختهبازی را من بر نمیتابم.
● نمیدانم .من حس میکنم که شما یک ّ
ذره از شعر ناامیدید.
حاال بگذار ببینیم با آمریکا آشتی میکنیم؟ دالر ارزان میشود؟ ...اینها
ّ
همه مؤثرند! به روزگاری افتادهایم که شعر دچار این عوارض است.
● با اینهمه حرفهای ناامید کننده ،اآلن میشود شعری بخوانید
که دلتان باز شود؟
نه ،من اگر بخواهم چیزی بخوانم که دلم باز شود ،قرآن و کالم معصوم
هست .من از وضع موجود ناامیدم ولی از وضع موعود ناامید نیستم .تمام
نیستانگاران چسبیدهاند به اآلنشان .من اکنونزدگی را برنمیتابم .زمانی
اکنونزدگی عصبانیام میکرد ،ولی اآلن ریشخندآمیز به نظرم میرسد.
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● شما بیدل را هم اینطور نمیبینید؟
چرا .بیدل و فردوسیّ .
حتی اخوان را .ولی دلمشغولی من دیگر شعر نیست.
شعر اگر خودش آمد ،آمد ،نیامد که هیچ .به قول یونانیان ،دیگر با الههی شعر
داد و ستد نداریم .شاید هم غرامت کفران است؛ چون بعد از سالیان سال،
یک بیت یا یک مصرع آمد و ما انداختیمش رفت .به هر حال ،پشت قضیه
یک چیزی هست .آن کسی که این پیغام را میآورد ،میگوید« :چرا اقدامی
نمیکند؟ پس ولش کنید!».
● داد و ستد الهه ،فقط کلمه نیست .شما اآلن رفتارهاتان هم در
حال و هوای شاعرانه است .فکر نمیکنم آقای فردید اینجوری بوده
باشند .شاعر نبود که.
نه ،ایشان خیلی ّ
جدی بود .ولی این اواخر ،میگفت« :اگر بخواهم رشک
ببرم به گروهی ،فقط به شعرا رشک میبرم .چون شعرا سخن وجود را بیان
میکنند» .ممکن است سخن وجود اطوار مختلف داشته باشد ّاما سخن
وجود است .توی ادب خودمان آنهایی که اهل حکمتاند ،نازکآراییهای
وجود را میبینند .اینها توی همان وزن و قافیه و مضمون ،یک سخن دیگر
میگویندّ .
البته این در هند و یونان سابقه داشت .ایرانیان قبل از اسالم ،اهل
شعر نبودند .ایرانیها بیشتر اهل سرود بودند؛ که بزنند و بخوانند .ولی کار
دیگرینمیکردند.
ً
● این حرف ّ
خاصیست .اصال تا حاال نشنیده بودم.
یونانیان و هندوها این را داشتندّ .اما ایرانیها شعر نداشتند.
● ولی همراه موسیقی ،البد شعر هم بوده دیگر...
ّ
بله ،چیزهایی فیالبداهه بوده که میزدهاند و میخواندهاند .عدهای هم
حفظ میکردهاند .شعر به معنای متعارف لفظ ،اینجوری بودهّ ،اما در یونان
و هند و چین ،شعر داشتهاند.

ّ
● هنوز هم بچههای ما فکر میکنند که شعر همان آهنگ است .در
سنین کم ،شعر وآهنگ را یکی میدانند.
ّ
وال چه عرض کنم؟!...
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ماد ِر مل ِّت تاجیک

گفتوگوی مح ّمدجواد آسامن با گُلرخسار صفی؛ شاعر تاجیک

گُلرخسار صفی

مح ّمدجواد آسامن
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ُ
خانم گلرخسار از شاعران طراز ّاول شعر معاصر تاجیکستان
هستند .ایشان در ایران و افغانستان و ّ
حتی در کشورهای
غیرپارسیزبان ،به عنوان یکی از نمایندگان شاخص و یکی از
پرچمداران شعر زندهی تاجیک به شمار میروند؛ هم از حیث
ّ
معاصر بودن و هم از نظر تعلق داشتن به نسلی از شاعران
ّ
تاجیک که شعر این خطه را به لحاظ ساختار و درونمایه دگرگون
ُ
کردند .نقش ایشان و شاعران همنسلشان ـ که گلرخسار شاید
ّ ّ
جوانترین آنان باشد ـ در دمیدن روح نوزایی ّ
هویت مستقل ملی
ِ
ُ
به تاجیکان ،چشمگیر و زبانزد است .خانم گلرخسار صفی ،در
دوران پیش از فروپاشی ّاتحاد جماهیر شوروی ،نمایندهی پارلمان
شوروی بودهاند و در بحبوحهی استقالل تاجیکستان تا نامزدی
منصب ریاست جمهوری نیز پیش رفتهاند .گفتوگویی که پیش
روی شماست ،در سال  1389در شهر دوشنبه ،در خانهی شاعر
انجام شده است .در این گپ ّ
مفصل ،کوشیدهام شما را با روایت
جزء به جزء زندگی شاعر از زبان خود شاعر روبهرو کنم و تا جای
ممکن به حواشی شعر و زندگی او نیز بپردازم.
ُ
● خانم گلرخسار! اگر ممکن است در آغاز کمی دربارهی
خودتان بفرمایید؛ بگذارید از نام شما آغاز کنیم که بسیار
یگانه و کمکاربرد و دلنشین است .اندکاند شاعرانی که
کوچکشان میشناسند؛ مثل
نام
ِ
مخاطبان شعر ،آنان را با ِ
ِ
ً
نویسندگان ما ،مثال جالل .این نشان
از
و
قیصر،
فروغ،
ِ
مخاطبان این افراد ،با آنها و آثارشان تا چه حد
میدهد که
ِ
احساس صمیمیت و نزدیکی میکنند .خوشبختانه شما
شعر
مرهون
هم چنین بختی را داشتهاید و این بیشک
ِ
ِ
خوب شماست...
ِ

کاش اینطور باشد که شما گفتید .من این حرفها را به حساب لطف شما
ُ
میگذارم .همانطور که گفتید ،نام من گلرخسار است و شهرتم صفیآوا.
حدس میزنم زندهیاد مادرم این نام را برای من برگزیده باشد .جامعهی
ً
تاجیکستان با آن که هنوز اندکک مردساالر است ،ولی معموال در اینجا نام
دختر را مادرش برمیگزیندّ .
البته برای نام دوقلوها یک قاعدهی همهگیر در
تاجیکستان هست که اسم دو پسر دوقلو را حسن و حسین و اسم دو دختر
ً
دوقلو را فاطمه و زهرا میگذارندّ .اما گفتم که معموال نامگذاری دختران
ً
تاجیک بر عهدهی مادران است .مادران هم عموما آرزوهای خود را و بهترین
تصاویر و خیاالت ممکن را که در ذهنشان قابل ّ
تصور و تصویر است ،در
ِ
همین نامها و الالییها عرضه میکنند .اگر بگوییم که الالییها را مادران از
مادران خودشان و از دیگران فراگرفتهاندّ ،اما در مورد انتخاب نام ،به عبارتی
میتوان ّادعا کرد که خیلی از مادران تاجیک ،شاعر هستند! من بارها به این
فکر کردهام که در آن لحظه که مادر من مرا به دنیا آورده و در چهرهی من
نگریسته ،شاید بهترین تصویری را که در نظرش آورده ،یعنی ّاولین تشبیهی
ُ
را که در ذهنش رقم زده ،به عنوان نام من بر زبان آورده است؛ گلرخسار.
به خاطر همین است که میگویم مادران تاجیک ،شاعرند .ولی «آوا» در نام
ّ
خانوادگی من ،پسوند مؤنث همهی نامهای خانوادگی در زبان روسیست
ِ
ً
که در هفتاد سال چیرگی شوروی بر جمهوریهای آسیای مرکزی ،تقریبا در
اهالی این مناطق قرار گرفت .این پسوند در شهرت
فامیل همهی
نام
پایان ِ
ِ
ِ
ُِ
ّ
مردان «آو» یا «اف» یا ِ«او» است .البته امروزه این پسوندها در اغلب کشورها
و از جمله در تاجیکستان ،برداشته و حذف شده و خود رئیس جمهور ما هم
پیشقدم شده و این پسوند را از آخر فامیلش برداشته است.
ّ
● آیا «صفی» نام پدربزرگ یا جد شما بوده؟
تا آنجا که میدانم ،این نام عارفانه باید ّ
مؤید نسب و نسبت ما باشد با
سرسلسلهی صفویان ،شیخ صفی ّ
الدین اردبیلیّ .
البته میدانید که نمیتوان
در این باره با اطمینان گپ زد.
ُ
● شما کی و کجا به دنیا آمدهاید خانم گلرخسار؟
رشت تاجیکستانم!
شما در ایران ،شهر زیبایی به نام رشت دارید .من هم اهل ِ
بله ،ما هم منطقهای در تاجیکستان داریم به نام قراتگین که نام دیگرش رشت
است .من در هفتم دسامبر سال  1947میالدی ،یعنی در اواخر جنگ جهانی
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به دنیا آمدهام .زادگاه من روستای َیخچ است؛ در ناحیهی کومسومولآباد
ّ
اتحاد جماهیر شوروی که امروزه نام آن ناحیه ،نورآباد است .روستای زادگاه
ّ
من ،با پنجکنت که زادگاه استاد رودکی سمرقندی آدمالشعرا و پدر شعر
فارسیست ،خیلی فاصله ندارد.
ُ
سروقت تحصیالت شما ...درس خواندن شما به چه
● خب ،برویم
ِ
ترتیبی بود و از کی آغاز شد؟
من در شش سالگی در همان روستای خودمان به مکتب رفتم .منظورم از
مکتب ،همان چیزیست که امروز شما در ایران میگویید؛ یعنی مکتبخانهی
ّ
سنتی .کالس پنجم بودم که مادرم درگذشت...
● خدا ایشان را بیامرزد .شعر گفتن را در همین کودکی آغاز کردید
یا بعدتر؟
ّ
راستش من حتی پیش از آن که به مکتب بروم ،با خواندن و نوشتن آشنا بودم.
من خوب به خاطر دارم زمانی را که هنوز به مکتب نمیرفتم و قلم و کاغذ
نداشتم و رباعیات عمر ّ
خیام را که از زبان مردم میشنیدم ،با زغال روی دیوار
مردم مینوشتم و پسگردنی هم میخوردم! ما در خانهی خودمان سه کتاب
داشتیم؛ حافظ ،سعدی و عمر ّ
خیام .اینها روی رف ،روی تاقچه بودند و من
ّ
قدم به برداشتن آنها نمیرسید .من رباعیات عمر ّ
خیام را بیش از هر کس
از زبان پدرم میشنیدمّ .اولین فکرهایی که با شنیدن این شعرها در ذهن من
ً
میتراوید ،این بود که آدمیزاد تا وقتی که ذاتا نابغه و بزرگ نباشد ،نمیتواند
تا این حد مشهور و مقبول خاطر همه شود .شاید همینها در عالقهی من به
ّ
شعر مؤثر بودند .ولی شعر گفتن را خودم در پانزده سالگی آغاز کردم .خود
من هم هنوز به قالب رباعی بسیار عالقه دارم .چون فکر میکنم بزرگترین
هنر شاعران در بیان موجز سخنان ژرف و دامندار ،در همین رباعی میتواند
ّ
تجلی کند .شما پورسینا را ببینید؛ آثار علمیاش را به زبان علمی روزگار
حرف
خودش که عربی بود نوشتّ ،اما هنگامی که خواست حرف دلش را،
ِ
عمیق جانش را بزند ،به زبان مادریاش و به قالب رباعی رو کردّ .اما ویژگی
ِ
عمدهی رباعیات عمر ّ
خیام که توانسته او را جاودان کند ،به نظر من این
است که توانسته پاسخهای متقن خودش را فقط در چهار سطر ،به همان
ّ
سؤاالتی بدهد که بعدها پرسشهای منصور حلج هم بود .همان حرفی را
که دربارهی پورسینا زدم ،دربارهی ّ
خیام هم به همان معتقدم؛ یعنی اینکه
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ّ
خیام همهی آنچه را که نتوانست در علم ریاضی و نجوم و هندسه به آنها
پاسخ بگوید ،در شعرش ،در رباعیات موجزش بیان کرد .شاید خود ّ
خیام هم
در زمانی که این رباعیات را مینوشتّ ،ادعای شاعری نداشت؛ در آن زمان و
تا امروز هم اینگونه است که در قلمرو فارسیزبانان ،خیلیها شعر میگویند.
خیام وقتی معلوم میشود که انعکاس ترجمهی آن ّ
ولی ارزش رباعیات ّ
توسط
فیتز جرالد ،شاعر انگلیسی ،در اروپا که به اندازهی سرزمینهای ما چندان
شاعران در آن نازپرورد نیستند ،آنقدر جلوه میکند و از آن استقبال میشود و
خیام روی نیاز میآورد .چرا؟ چون شعر ّ
اروپا به شعر ّ
خیام ،جمعبست فلسفی
زندگیست و بشر تا ابد به آن نیاز خواهد داشت .ما از این گنجها کم نداریم؛
ً
گوته و پوشکین ،حافظ را استاد خودشان خواندهاند .یا مثال موالنای بلخی ما
که امروز سخنش در همهی جهان و از جمله در آمریکا مشهور و مقبول است.
جای سربلندی و خرسندی دارد که جهان اینهمه از این بزرگان ما استقبال
ّ
کرده است ولی اتفاق ناخوشایند این است که خیلی از این بزرگان را خود ما
به خوبی نمیشناسیم و غربیان اینها را بعد از قرنها به ما بازشناساندهاند.
● شما پژوهش وزینی هم دربارهی ّ
خیام انجام دادهاید که بیگمان در
اثر همین زمینههایی بوده که حاال هم آتشش در جان و سخن شما
شعلهور است و اینطور به گرمی دربارهاش سخن میگویید .به ّ
خیام
ً
هم در ادامهی بحث خواهیم پرداخت .ولی فعال کاش کمی دربارهی
همان پانزده سالگیتان بفرماییدّ .اولین شعرتان چه بود؟ یادتان
هست؟
خود شعر را در خاطر ندارم .دربارهی بهار بود؛ با موضوع رسیدن فصل نوبهار.
من معجزهای بزرگتر از بهار در زندگیام ندیدهام .برای همین همیشه فکر
میکنم که آخرین شعرم هم دربارهی بهار خواهد بودّ .اولین شعرم ،شعری
بود به اقتضای همان ّ
سن و سال .آن شعر را اآلن در خاطر ندارم ولی در همان
سال (گمانم در سال  1962میالدی) شعر دیگری نوشتم دربارهی وطنم
ُ
تاجیکستان که در روزنامهی ناحیهی قرم منتشر شد.
تحصیالتتان میفرمودید...
● از ادامهی
ِ
بله ،یک سال پس از درگذشت مادرم ،من وارد دورهی دوم تحصیلی شدم.
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● ما در ایران ،میگوییم دورهی سهسالهی راهنمایی ...یا دورهی شش
سالهی دبیرستان.
َ
بله ،همان شش سال دوم .در این مدرسهی جدید که دیگر در روستای یخچ
نبود و باید به خود مرکز ناحیهی کومسومولآباد میرفتم ،من تنها دوشیزهی
ّ
محصل در این مدرسهی پانصدنفره بودم!
● این نشان میدهد که در آن سالها در تاجیکستان ،تبعیض
تحصیلی در مورد دختران وجود داشته است...
بله ،ولی همهی این موضوع ،تقصیر حاکمیت نبود .در حقیقت ،بیشتر ،خود
خانوادهها این تنگنظری را داشتند .وگرنه دولت شوروی ،تحصیل دختران را
ّ ً
اتفاقا بسیار تبلیغ میکرد و با آن مخالف نبود .این خود مردم بودند که ترجیح
دخترانشان بیشتر به کارهای خانه یا مزرعه بپردازند.
میدادند
ِ
● مزرعه؟
ُ
بله ،خب کار و شغل اصلی در تاجیکستان ،بیش از هر چیز ،همین
کشاورزیست .همین حاال هم خیلی از زنان و دختران تاجیک ،در روستاها
به شوهر و پدر و برادران خود در کشتزار کمک میکنند .تازه ،آن موقعها
کارمندان اداری کمتر از اآلن بودند و صنایع نو و کارخانهها هم کمتر بود و
تنها کاری که ّ
حتی برای بیشتر پسران وجود داشت ،همین کار در مزرعه بود.
تحصیالتتان میفرمودید...
● داشتید از
ِ
بله ،میگفتم که عامل تبعیض تحصیلی دوشیزگان تاجیک در دوران شوروی،
بیشتر از دولت حاکم ،خود خانوادهها بودند .در بعضی از خانوادهها به
فرزندان پسر و دختر به عنوان نیروی کار و فرصتی برای درآمد اقتصادی
خانواده نگاه میشد و خیلی از دختران هم در سنین پایین شوهر میکردند.
ّ
ُ
علتها بود که کمتر دختران درس میخواندندّ .
البته در مقایسه
خب ،به این
با پسران است که میگویم کمتر به سراغ سواد و درس و ادامهی تحصیل
میرفتند؛ وگرنه به هر حال ،بودند تعدادی از دختران که درس خواندند و
توانستند به مدارج عالی علمی و اداری هم برسند .شاید بخشی از گناه
تبعیض تحصیلی دختران نیز ،همان غیرت دینی بوده باشد که در مناطق
ما وجود داشت و دارد .و این باور غلط که دختران باید چشم و گوش بسته
باشند تا هم خودشان کمتر منحرف شوند و هم کمتر بتوانند دیگران را از راه
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به در ببرند!
● بعد از اتمام تحصیل در مدرسهی نورآباد ،به شهر دوشنبه آمدید؟
ّ
بله ،در سال  1963میالدی بود که وارد دانشگاه ملی دولتی تاجیکستان
شدم.
● برای تحصیل در چه رشتهای به این دانشگاه آمدید؟
زبان و ادبیات تاجیکی.
ً
● و این رشته و فضای این شهر قطعا به رشد شعر شما هم کمک
کرد...
ُ
بله خب .در این دانشگاه ،من ریاست محفل دانشجویی ادیبان جوان
تاجیکستان را بر عهده گرفتم و عالوه بر درس خواندن ،برای امرار معاش ،به
روزنامهنگاری در «روزنامهی 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
ُ
مهمتر ،باید دو استاد بزرگ ،میرزا تورسونزاده و باقی رحیماف را نام ببرم که
بسیار در آن سالها دستگیر من بودند.
● تحصیل شما در دانشگاه دوشنبه چند سال طول کشید؟
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
فار غ ّ
التحصیلی از دانشگاه ،من کارمند رسمی همان روزنامه ،یعنی روزنامهی
جوانان تاجیکستان شدم.
● ارتباط فرهنگی تاجیکستان در دوران شوروی با بقیهی کشورها
چطور بود؟ قصدم از این پرسش ،آن است که بدانم حضور شما به
عنوان یک شاعر جوان و تحصیلکردهی تاجیک در شهر دوشنبه ،آیا
ً
باعث آن شد که مخصوصا به واسطهی همین کار روزنامهنگاری ادبی،
روابطتان را با شاعران کشورهای دیگر هم گسترش دهید یا نه؟
ّ
البته .ببینید ،در آن زمان ،با ّ
دوقطبی سیاست در جهان ،که
توجه به دنیای
ِ
جهان
یک پایش شوروی بود ،همهی مسائل و از جمله مسائل فرهنگی هم در
ِ
آن روزگار به دو قطب و دو دنیا تقسیم شده بودند .منظورم این است که به
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هر حال باید حواستان باشد که حکومت شوروی در آن دوران ،یکی از دو
ُ
ابرقدرت بزرگ دنیا بود و خب ما تاجیکان هم در ذیل بال و پر همین قطب
ً
فرهنگی زندگی میکردیم .طبعا ارتباطات ما هم در همین محدوده مقدور
ُ
بود .آن شرایط ،با اینکه محدودیتهایی 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 میکرد .از همین رو ،رفت و آمد شاعران و نویسندگان و هنرمندان و
ّ
متفکران و فرهیختگان از همهجای دنیا ،به نقاط مختلف شوروی ،و از جمله
تاجیکستان ،وجود داشتّ .
البته روشن است که منظورم هنرمندانیست که
با سیاستها و جهتگیریهای ایدئولوژیک شوروی هماهنگ بودند .خود
روسها و بقیهی ملل شوروی هم شاعران و ادیبان نامدار و بزرگی داشتند و
دارند که در سطح جهان شناختهشده و مورد احترام بودند و هستند .حاال
بخشی از این هنرمندان ،موافق ایدئولوژی حاکم بودند و بخشی مخالف؛ ّاما
میخواهم بدانید که خود شوروی هم سرمایههای ادبی بزرگی در سطح جهان
داشتُ .خب ،من از میان این ادیبان ،در همان حدود زمان فار غ ّ
التحصیلی
از دانشگاه ،با خیلیها آشنایی نزدیک پیدا کردم؛ کسانی مانند میخاییل
شولوخوف ،تیخینوف ،فیدین ،آیتمتوف ،و بسیاری دیگر از شاعران کالسیک
روس .و این را هم باید یادآوری کنم که این ارتباط ،یکطرفه نبود .یعنی
همین ادیبان روس هم به ما و فرهنگ و ادب تاجیکی بسیار عالقه داشتند
و اقبال نشان میدادند و آن را میجستند و میکاویدند و آثار آن را پیگیری
ّ ً
فاقا در آن دوران ،پژوهشهای خوبی هم ّ
توسط دانشمندان و
میکردند .ات
ادیبان شوروی ،بر روی فرهنگ و ادب بومی تاجیک انجام شد.
● بعضیها معتقدند که این پژوهشهایی که شما میفرمایید،
هدفمند بوده و این پژوهشگران ،در جهت استعمار و استثمار
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی تاجیکان ّ
توسط حکومت شوروی به
خدمت گرفته میشدهاند...
جان شیرین! شما باید تا حاال دانسته باشید که به هر چیزی میتوان بدبینانه
ِ
یا با ُحسن ّ
پس این سالها
از
و
است
معلوم
که
چیزی
ولی
کرد.
نگاه
ت
نی
ِ
ّ
برای ملت تاجیک مانده است ،بخشی نتیجهی همان پژوهشهاست که اگر
خودشان بودند شاید تا اکنون هم هنوز برای آن آستین باال نزده بودند...
بگذریم.
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● از شاعران غیر از اهالی شوروی ،با چه کسانی در آن سالها آشنایی
داشتید؟
ً
خیلیها بودند؛ مثال فیض احمدفیض شاعر پاکستانی ،الگوما شاعر
آفریقایی ،معین بسیسو از فلسطین ،و...
ُ
● خانم گلرخسار! آنطور که من در مرور کارنامهی شما دیدهام،
ّ
سالهای  1970تا  1975میالدی سالیان اوج فعالیتهای ادبی
شماست...
اجازه بدهید کمی سخن شما را اصالح کنم؛ بله ،این سالهایی که شما
گفتید ،آغاز اوج گرفتن کارهای ادبی من بودّ .
البته زمینههایش زودتر فراهم
شده بود .من به کار روزنامهنگاری هم ّ
البته ادامه میدادم .درست در سال
 1970میالدی بود که من سردبیر یک نشریهی ویژه برای کودکان شدم به
اسم «مشعل» ،که در نوع خودش در تاجیکستان بیهمتا بود .عالوه بر آن،
سردبیر یک روزنامه هم شدم به اسم روزنامهی «پایونیر تاجیکستان» برای
جوانان .اگر اشتباه نکنم ،در همین سال بود که ّاولین مجموعهی شعر من
با نام «بنفشه» با ّ
مقدمهی استاد باقی رحیمزاده چاپ شد .چاپ همین
کتاب باعث شد که یک سال بعدش ،من به عنوان جوانترین عضو کانون
ّ
نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی ،در این سندیکا عضو شوم و همان کتاب
«بنفشه» به روسی هم ترجمه و منتشر شود و من برگزیدهی پنجمین همایش
نویسندگان شوروی شوم.
● انگار کمکم در اینجاها از روزنامهنگاری فاصله گرفتهاید و بر
شعرتان تمرکز کردهاید...
ً
نه ،ابدا .ببینید؛ در همهی آن سالها ،روزنامهنگاری شغل من بود و شعر عشق
ً
من .برای همین هم از هیچکدام نمیتوانستم غافل شوم .مثال در همین
ّ
سالهایی که از آن صحبت میکنیم ،من معاون اتحادیهی روزنامهنگاران
ّ
تاجیکستان شدم و به همان واسطه در کانون روزنامهنگاران اتحاد جماهیر
شوروی هم عضویت یافتم.
● بسیار خوب! برگردیم به کارهای ادبیتان در همین دههی هفتاد
میالدی...
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بله ،میگفتم که انتشار آن کتاب (بنفشه) به تاجیکی و روسی ،آن جایزه را
نصیب من کرد .یک سال بعد از آن ،منظومهی «شبدرو» از من منتشر شد.
و سال بعد از آن ،کتاب «خانهی پدر» را چاپ کردم که جایزهی ادبی جوانان
تاجیکستان را نصیبم کرد.
● این در چه سالی بود؟
ً
در سال  1973میالدی .ضمنا در همین سال ،گزیدهای از سرودههایم به زبان
روسی به نام «سرود چشمهسار» هم چاپ شدّ .اما در سال  1975میالدی که
شما از آن نام بردید ،کتاب دیگری از من منتشر شد به نام «افسانهی کوهی».
ُ
● خب ببینید؛ شما در این پنج سال ،یعنی در نخستین نیمهی دههی
هفتاد میالدی ،پنج کتاب منتشر کردهاید و همانطور که خودتان هم
ّ
فرمودید ،اغلب آنها نیز در تاجیکستان و کل شوروی با استقبال
روبهرو شدهاند .به همین دلیل بود که عرض کردم این سالها برای
شما خیلی بابرکت بودهاند؛ یک شروع توفانی!
بله ،خیلی ممنون .من در نیمهی دههی هفتاد میالدی ،دو هدیهی
ّ
ارزشمند گرفتم؛ یکی تولد فرزندم «عزیز» در سال  1975میالدی و یکی
کسب یک جایزهی ادبی دیگر در سال  1976میالدی ،یعنی جایزهی جوانان
تاجیکستان.
● یعنی همان جایزهای که برای «خانهی پدر» دریافت کرده بودبد؟
بلهّ .اما اینکه آن گفتهی شما را آن موقع اصالح کردم ،به این خاطر بود که
ً
واقعا بخت خوش من تنها منحصر به نیمهی نخست آن دهه نبود و ادامه
داشت .من در سال  1977میالدی کتاب «دنیای دل» را چاپ کردم و سال
بعدش در مسکو کتاب «نوروز» را .این کتاب آخر ،گزیدهی بعضی از شعرهای
من بود به زبان روسی .همین کتاب ،جایزهی جوانان لنین را برای من به
ّ
ارمغان آورد که معتبرترین جایزه در تمام خاک اتحاد جماهیر شوروی بود .در
سالهای  1981 ،1980و  1982میالدی هم سه کتاب دیگر از من منتشر
شد به نامهای «اخالص»« ،آتش سغد»« ،گهوارهی سبز» (به روسی) ،و
«منظومهی سپر».
ّ
● از کتاب «نوروز» نام بردید .در میان شعرهای شما هم توجه زیادی به

62

شمارهی 72
آبان 93

این جشن باستانی دیدهام.
بله .جشن نوروز ،در دل همهی انسانها در فصل بهار پدیدار میشود؛
خواسته یا ناخواسته .انسان وقتی به این فصل میرسد ،بیاراده ،نوعی
شادی و فرح در دلش پیدا میشود .این جشن باید سازنده باشد و انسان را
زیر و رو کند .خود من مانند یک کودک ،همهی سال را در انتظار نوروز هستم.
به نظر من نوروز از سه منظر ارزش و اعتبار دارد؛ علمی ،فرهنگی و عرفانی.
علمیست چون با هم برابر آمدن شب و روز است و آغاز یک فصل زنده .من در
یکی از شعرهایم خطاب به زمستان گفتهام که« :یکی باید بمیرد؛ الجرم تو!».
در هنگامهی بهار ،یا باید زمستان بمیرد و یا زندگی زمین .اینجا زمستان
میمیرد 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 ابدیست که تا بشر هست به کارش خواهد آمد .ار جمندی
دیگر نوروز ،شأن فرهنگی آن است؛ در اینجا در گسترهی بزرگی از جغرافیای
بشری ،همزمان با جامهی سبز پوشیدن زمین ،و زنده شدن حیات گیاهان،
و باروری جانوران ،انسانها هم جانشان تازه میشود و انگار زندگی معنوی
دوبارهای میآغازند .انگار در بهار ،خون انسان گرمی پیدا میکند و جریان
بهتری مییابد .پس این جشن نوروز ،نه فقط زادروز طبیعت ،بلکه جشن
زندگی دوبارهی انسان هم هست؛ که با طبیعت از یک ریشه و از یک ذات
و بنیاد استّ .اما سومین اعتبار نوروز ،این است که یک جشن عرفانیست.
در فرهنگ آریایی و اوستایی من و شما ،نوروز ،جشن پیروزی نیکی و نور و
روشنی و آفتاب بر تاریکی و اهریمن و پلیدیست .پس نوروز ،جشن ظفر
نیکی بر بدی هم هست .عرفان همین است .زندگی انسان مگر جز جنگ
همین دوتاست؛ روشنایی و تاری ،نیکی و بدی .اگر این پلشتی و ظلمت
مغلوب نشود ،زندگی هم از بین میرود .دلیل دیگری که نوروز را برای من و
شما مهم میکند ،این است که نوروز ،جشن شعر هزارسالهی ماست .همین
نوروز بوده که شعر ما را زنده نگهداشته و کامل کرده و اوج داده است .شما اگر
دقیق نگاه کنید ،هیچ شاعری نبوده که در دنیای فارسیزبانان ،شعری برای
نوروز نداشته باشد .پس این جشن یک ّ
محرک برای جلو بردن شعر فارسی
نسل به نسل بوده است .و همین شعرهای بهاری ،نقطهی مشترک همهی
شاعران در این هزار سال شعر فارسی بوده است .به طور متقابل ،شعر ما
هم در مانایی سنن نووز نقش بزرگی داشته .همین سفرهآرایی و هفتسین
و هفتشین و هفتمیوه ،و دیگر رسوم و آداب نوروزی در دورههای مختلف
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شعر فارسی منعکس است .حاال چرا شعر به نوروز اقبال نشان داده؟ به نظرم
به خاطر اینکه 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 میرسد؛ یعنی هنگامی که جشن نوروز فرامیرسد ،اغلب ،هنوز
زمین سبز نشده و شکوفهها نشکفتهاندّ .اما مردم به حرمت این جشن ،آداب
را برپا میکنند و در دل مردم جشن آغاز میشود .به نظرم این جشن ،دیگر
از صورتهای ظاهری خودش خالی شده و شکل میراث معنوی پیدا کرده
ّ
است .چرا؟ چون که با رسیدنش در وجود هرکدام از ما که متعلق به حوزهی
فرهنگی نوروز هستیم ،خاطرهها را زنده میکند .انسانها با فرارسیدن نوروز،
عاشق میشوند و انگار هجران را فراموش میکنند .چرا شاعر میگوید« :من
روی تو را بینم و نوروز کنم»؟ اصطالح «نوروز کردن» آن هم با دیدن روی
یک انسان ،این چه معنایی جز عشق دارد؟ پس میبینید که نوروز چطور در
فرهنگ ما مترادف و پهلوبهپهلوی عشق و امید نشسته است .معنای دقیق
خوشبختی ،همین عشق و امید است .من در شعری گفتهام که« :فصل
طرب و رقص و شراب آمده است  /بر نامهی عشق من جواب آمده است /
ُ
بزم آفتاب آمده است» .ما با
با دستهی گل ،ز
گلخن نوروزی / ،زرتشت ز ِ
ِ
یادآوری نوروز ،خواسته یا ناخواسته از سنن آریایی خودمان ،و از زرتشت یاد
میکنیم .همین ّ
اهمیت نوروز را صد چندان میکند که این جشن انسانی و
بشرشمول ،از هزاران سال پیش ،از زمان زرتشت برای ما مانده است .برای
ّ
همین است که معتقدم نوروز در زندهداری فرهنگ و ّ
تمدن اصیل ملت ما
ِ
مهمترین نقش را داشته است.
ُ
● خب ،حاال تا در همین برهه از زمان هستیم ،پیش از آن که بیشتر
وارد دههی هشتاد میالدی شویم ،بفرمایید که در نیمهی دوم دههی
هفتاد ،کار روزنامهنگاریتان در چه حال بود؟ هنوز به همان ّ
قوت و با
همان اشتیاق ادامه داشت؟
کم و بیش بلهّ .اتفاق ّ
خاصی نیفتاد .کارم ادامه داشت و عضویتم هم در همان
نهادهای مرتبط با روزنامهنگاری ادامه داشت .در سال  1981میالدی بود که
ّ
دیگر سردبیری مجلهی «مشعل» و روزنامهی «پایونیر تاجیکستان» را واگذار
کردم.
ُ
ّ
● خب ،داشتید دربارهی فعالیتهای ادبیتان در دههی هشتاد
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میالدی میفرمودید...
بله ،میگفتم که در نخستین سالهای دههی هشتاد میالدی ،سه کتاب
دیگر از من منتشر شد به نامهای «اخالص»« ،آتش سغد»« ،گهوارهی سبز»
(به روسی) ،و «منظومهی سپر»« .گهوارهی سبز» در اصل به زبان فارسی
سروده شده بود که ابتدا ترجمهی روسیاش چاپ شد و بعدها در سال
ّ
 1984میالدی نسخهی اصلیاش به خط فارسی نیاکان منتشر شدّ .اما قبل
از آن ،در سال  1983میالدی من سه کتاب دیگر هم چاپ کرده بودم؛ یکی
منظومهی «ماتم سفید» بود ،یکی ترجمهی روسی «رازافشایی در نیمروز»
و یکی «کبکها در مهمانی» که این آخری ترجمهی برخی از سرودههای
من بود به روسیّ .اما گفتم که اصل فارسی کتاب «گهوارهی سبز» ،در سال
ّ
 1984میالدی به خط فارسی منتشر شد .عالوه بر این کتاب ،در آن سال،
سه کتاب دیگر از من به زبان روسی چاپ شد که همهشان ترجمهی گزیدهی
شعرهای من بودند؛ یعنی کتابهای «از پی آفتاب»« ،آیینهی روز» ،و «برای
تو».
● این کتابهایی که به زبان روسی بودند ،در مسکو چاپ میشدند
ً
یا دوشنبه؟ و آیا اصال این دسته از کتابهای شما در تاجیکستان هم
خواننده داشت؟
ُ
ّ
اینها در مسکو چاپ میشدند ولی خب البته 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 میزدند ،زبان روسی زبان
رسمی و اداری بود و همهی فرهیختگان و کمکم همهی مردم عادی هم آن
را میدانستند و میفهمیدند .حاال ممکن بود برخی از مردم تاجیکستان
سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند .این گروه ،کتابهای منتشره به
ّ
زبان تاجیکی را هم که با خط سیریلیک نوشته و چاپ میشد نمیتوانستند
بخوانند ،چه برسد به روسی .ولی پاسخ سؤال شما این است که؛ بله ،این
کتابهای روسی در تاجیکستان هم به دست عالقهمندان شعر میرسید
ّ
ولی عمدهی مخاطبان این کتابها در مسکو و بقیهی شهرهای بزرگ اتحاد
جماهیر شوروی بودند که امروز خیلی از این شهرهای بزرگ ،پایتختهای
ُ
کشورهای استقاللیافته از شوروی سابق هستند .خب ،در آن سالها زبان
روسی به نوعی زبان بینالمللی و رسمی همهی این کشورهای امروزی بود
ّ
و میانجی ارتباط فرهنگی و علمی و سیاسی در بین همهی این ملتها به
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شمار میرفت.
● ببخشید که کالم شما را قطع کردم .میفرمودید...
بله ،من در میانههای دههی هشتاد میالدی ،یک کتاب دیگر را هم به چاپ
سپردم که حاصل هفده سال تحقیق و پژوهش من بود؛ «فولکلور وادی
قراتگین».
● هفده سال؟!
ً
بله ،من کار این پژوهش را تقریبا از سال  1967میالدی آغاز کرده بودم.
● دربارهی این کتاب ،کمی بیشتر توضیح میدهید؟
همانطور که از نام کتاب پیداست ،من در این کتاب ،انواع و گونهها و چند
رشت تاجیکستان را جمعآوری و بررسی
و چون فرهنگ عامهی منطقهی
ِ
ّ
کردهام .عاقبت این کتاب در سال  1984میالدی با مقدمهی آکادمیسین
ُ
امانف در شهر دوشنبه چاپ شد .یک سال بعدش کتاب «آیینهی روز» را در
دوشنبه منتشر کردم.
ً
● این کتاب را انگار قبال نام برده بودید؛ تکراری شد یا سال چاپش را
ً
قبال اشتباه ذکر کرده بودید؟
نه ،در سال  1984میالدی ابتدا ترجمهی روسی «آیینهی روز» در مسکو چاپ
شده بود و بعد از یک سال متن تاجیکی آن در دوشنبه به چاپ رسید .من در
این سال ،ترجمهی روسی یکی دیگر از کتابهایم را هم در مسکو چاپ کردم؛
یعنی «نبض عشق من» .این همان سالی بود که ّ
معاونت من در
مد ِت ِس َم ِت
ِ
ّ
اتحادیهی نویسندگان تاجیکستان به پایان رسید .کتاب «عروسی خون» لورکا
را هم در همین سال به تاجیکی ترجمه کردم و در دوشنبه منتشر کردم.
● ماشاءالله ُپرکار بودهایدها! این کتاب لورکا را از زبان اسپانیایی
ترجمه کردید؟
نه ،با واسطه از زبان روسی ترجمه کردم .در سال بعد از آن ،دو کتاب «شبنم»
و «منظومهی روح عریان» از من منتشر شد.
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● این دو کتاب در شهر دوشنبه منتشر شدند؟
بله ،در سال  1987میالدی هم کتاب «راه باختر» را و در سال پس از آن کتاب
«قصیدهی کوهستان» را منتشر کردم.
ُ
● خانم گلرخسار! این کتابهایی که میفرمایید ،همه مجموعهی
شعر هستند دیگر؟
بله ،اینها دفترهای شعر من هستند .حاال بعضیشان گزیدهی شعرند و
برخی دفترهای مستقل .راستی یادم رفت بگویم که در همان سال 1987
میالدی من رئیس بنیاد فرهنگ تاجیکستان شدم و در هیأت مرکزی بنیاد
فرهنگ شوروی هم عضویت یافتم .و باألخره در سال  1989میالدی بود که
ّ
من نمایندهی پارلمان اتحاد جماهیر شوروی شدم.
● یعنی نمایندهی مجلس شوروی؟
بله.
● به نمایندگی از تاجیکستان؟
نه ،من از طرف مسکو وارد پارلمان شدم و عضو هیأت رئیسهی پارلمان هم
شدم .عضویت من در پارلمان شوروی تا سال  1991میالدی یعنی سال
فروپاشی شوروی ادامه داشت .آن سال سال ملتهبی بود و من پیش از
فروپاشی شوروی همراه با تعدادی از دیگر نمایندگان ،در یک اعتصاب غذا
هم شرکت کردم.
ّ
● من بیشتر در اینجا اصرار دارم که بر فعالیتهای ادبی شما متمرکز
باشیم و نگذاریم بحث پراکنده شود .مجال ما کوتاه است و اآلن گمان
نمیکنم بتوانیم به همهی ابعاد فعالیتهای شما بپردازیم .بنابراین
ً
لطفا برگردیم به موضوع خودمان و اینکه در دههی نود میالدی
عمدهی فعالیتهای فرهنگی و ادبی شما چه بود؟ فرمودید که در
آستانهی این دهه ،رئیس بنیاد فرهنگ تاجیکستان و عضو هیأت
ُ
مرکزی بنیاد فرهنگ شوروی شدید...
بله ،همینطور است .در سال  1990میالدی بود که به عنوان شاعر (و نه عضو
ُ
پارلمان) به آلمان غربی سفر کردم .خب ،میدانید که در آن زمان هنوز دو
ّ
بلوک شرق و غرب وجود داشتند و آلمان هم دو تکه بود .ما در برلین برنامهای
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داشتیم به نام «شبهای شعر فارسی» که به دعوت «خانهی فرهنگهای
ّ ً
جهان» صورت گرفته بود .اتفاقا در آن سفر ،از ایران هم ادیبانی حضور
داشتند؛ کسانی مثل مهدی اخوان ثالث ،محمود دولتآبادی ،هوشنگ
ُگلشیری ،بزرگ علویّ ،
محمدرضا شفیعی کدکنی و. ...
● چه جالب! کمی بیشتر دربارهی این سفر و دیدارتان با شاعران
ایران میفرمایید؟
دوستی صمیمانهای بین من و این دوستانی که نام بردم در این سفر ایجاد
شدّ .
البته از قبل با برخی از اینها و آثارشان آشنا بودم ولی در این سفر
دوستانهتر با اینان آشنا شدم .زندهیاد اخوان ثالث شعری هم در آنجا سرود
و به من تقدیم کرد...
● راستی؟! دارید آن شعر را؟
ُ
بله ،بیت مطلعش این بود که« :به شام ما غریبان ،چون شفق گل کرد
ُ
ُگلرخسار  /سما را پر شمیم ّ
سرِ سنبل کرد گلرخسار» .خالصه اینکه سفر
ِ
خوب و ُپرباری بود .قرار بود من سه روز در برلین باشم ولی دیدار همین بزرگان
باعث شد که یک هفته در آنجا بمانم.
● شما تنها میهمان تاجیک در این همایش بودید؟
بله .در همان سال ،من با کمک آقای میخاییل گورباچف رئیسجمهور وقت
ّ
شوروی ،یک مجله را در تاجیکستان بنیانگذاری و سردبیری کردم به نام
«فرهنگ»ّ .
البته آقای نیکالی ریشکوف نخستوزیر هم در این باره به من
یاری رساندند .تعدادی از شعرهای آقای اخوان ثالث را که اختیار انتشار
ّ
همهی آثارشان را به من داده بودند ،در همین مجله چاپ کردم؛ مثل «درخت
ّ
پیر و جنگل» .از شاملو و فروغ و دیگران هم در این مجله شعر چاپ کردم.
شعرهای فروغ در آن سالها تازه از راه افغانستان به تاجیکستان رسیده بود.
ّ
حتی شعرهای سیمین بهبهانی را هم ما با صدای خوانندهی افغان «احمد
ظاهر» شنیده بودیمّ .اما بقیه برای تاجیکان ناشناخته بودند و در همین
ّ
مجلهی ما ّ
معرفی شدند .شاید برای شما جالب باشد که بدانید در همین
سال ،من یک منظومه منتشر کردم با عنوان «ژکان» که در آن وقایع جنگ
داخلی تاجیکستان را پیشبینی کرده بودم...
ُ
● بله ،شنیدهام که آن سالها سالهای پرآشوبی برای تاجیکستان
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بوده است.
ً
قبال گفته بودم که در آن سالها فضای سیاسی و اجتماعی در همهی
جمهوریهای شوروی ملتهب شده بود .برخی باور دارند که عمیق شدن
گسل فاصلهی طبقات اقتصادی و ظهور یک طبقهی نوکیسهی ستمگر
باعث آن وقایع و فروپاشی شوروی شد ولی من اآلن نمیخواهم در اینجا آن
بحث را باز کنم .شوربختانه جنگ داخلی در هفت هشت سال آغاز استقالل
تاجیکستان ،به همهی بنیادهای ّ
مادی و معنوی تاجیکستان ضربه زد و آن را
ُ
تخریب کرد .جنگ ،جنگ برادرکشی و شهروندی بود و مهمتر از همه امنیت
و فضای اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان بیش از همه چیز در آن سالیان
آسیب دید .بگذریم ...من در همهی آن چند سالی که نمایندهی پارلمان
شوروی بودم ،دغدغههای فرهنگی داشتم .در همان سال  1990میالدی
برای نخستین بار به ایران سفر کردم و شهرهای اصفهان و شیراز و تهران و
قم را دیدم.
● این سفر ،شخصی بود؟
نه ،به عنوان نمایندهی پارلمان شوروی همراه با هیأتی دیپلماتیک و فرهنگی
ُ
به این سفر آمدم .قصدم توسعهی روابط با ایران بود .خب ،میدانید که روابط
ایران پیش از انقالب با شوروی خوب نبود .بعد از انقالب هم ایدئولوژی
انقالب در ایران با عقاید حاکم بر شوروی ناهمخوان بود .من ّاولین نفری
بودم که سعی کردم این دیوار بیاعتمادی و بیارتباطی را بشکنم و پارادایم
فرهنگی را به جای گفتمان اعتقادی و سیاسی جایگزین کنم .تا حدودی هم
ّ
داشتیم موفق میشدیم .باألخره من تاجیک بودم و در آن پارلمان نمایندهی
ّ
ّ
ملت تاجیکستان بودم .الزم و شدنی بود که از ظرفیتهای ملت خودم و
ّ
ریشههای فرهنگی خودمان به عنوان یکی از جمهوریهای اتحاد 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
از ایران را دعوت کردم؛ از جمله آقای اکبر هاشمی رفسنجانی (که رئیس
پارلمان ایران بودند) و آقای ّ
سیدمحمود دعایی .نمیخواهم ّادعا کنم که فقط
من بودم که این آشنایی دوباره را کلید زدم ،ولی مجموعهی آن اقدامات در
ّ
ایجاد اعتماد دوسویه و آغاز روابط خوب دو ملت ،بیتأثیر نبود .جالب است
که برای این هیأت پارلمانی ایرانی که پارلمان شوروی دعوتکنندهی اصلی
آن بود ،برنامهی سفر به مولداوی چیده بودند .چرا؟ برای اینکه همزبان
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داشتن اینها در شوروی برجسته نشود .میخواستند اشتراک ما تاجیکان را
با ایرانیان نادیده بگیرند .خود ایرانیها هم در آن دوران دربارهی ما تاجیکها
چیز زیادی نمیدانستند .در آن مهمانی شام ،وقتی که اعضای این هیأت
وارد قصر گریگوری شدند و محو تماشای طالکوبیهای کاخ بودند ،من به
فارسی برایشان این مصراع را خواندم که« :آب اگر صد پاره گردد ،باز با هم
آشناست» .حالت عجیبی به همهی این مهمانان ایرانی دست داد .بعد از آن
بود که نزد آقای گورباچف رفتم و شکایت کردم که شما چرا اصرار دارید که
ایران را از همهی دنیا جدا کنید؟ گفتم که کشور ایران ،تاریخی هفت هزار
ساله دارد و کتاب اوستا ّاولین کتاب جهان بوده است .با این حرفهای من،
آقای گورباچف هم تحت تأثیر قرار گرفت و موافقت کرد که من با یک هیأت
پارلمانی از شوروی ،راهی ایران شوم .اینطور شد که در روز سوم اکتبر سال
 1990میالدی ،ما به ایران سفر کردیم و ّاولین خواهش ما سفر به شیراز بود.
ُخب ،میشود ّادعا کرد که پس از این سفر بود که ّ
مقدمهی سفرهای بعدی
اهالی نخبهی تاجیکستان به ایران فراهم شد و بعد از استقالل ،زمینهی
سفرهای بیشتر اهل فرهنگ ایران به تاجیکستان و بالعکس فراهم شدّ .اما ما
در تاجیکستان ،شناختی که نسبت به شعر و فرهنگ ایران داشتیم ،فقط تا
حدود قرن نوزده میالدی بود .از آن به بعدش را بیخبر بودیم.
● شما معروفترین رمانتان را نیز انگار در همین سال نوشتهاید.
ّ
بله ،رمان «زنان سبز بهار» در ابتدا پارهپاره به شکل پاورقی در مجلهی «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 ّاولین زنی هستم که در کل منطقهی آسیای
میانه ،رمان نوشته است.
● با اینهمه استقبالی که میفرمایید از این رمان شده ،ستم است که
ما فقط شما را به عنوان شاعر بشناسیم! آیا نوشتن داستان و رمان را
ادامه هم دادید؟
ّ ً
بله ،اتفاقا در همان سال  1990میالدی ،من در شهر مسکو نوشتن رمان
دیگری را آغاز کردم به نام «سکرات» که نگارشش هجده سال طول کشید؛
یعنی در سال  2008میالدی تمام شد و در سال  2009میالدی در دوشنبه
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چاپ شد .در سال  1991میالدی ترجمهی روسی کتاب «آتشپرست» من
در مسکو منتشر شد.
ً
● لطفا دربارهی این رمان «سکرات» و محتوای آن هم توضیحی
ً
بفرمایید .ضمنا انگار از کتابی به اسم «ژکان» نام بردید و فرمودید که
وقایع استقالل تاجیکستان را در آن پیشبینی کرده بودهاید .نگفتید
که آن کتاب کی چاپ شد؟
«سکرات» ،لحظات مرگ و احتضار است .نکتهی محوری این رمان ،آن است
که وقتی یک نفر شاه و حاکم است ،موقع مرگش هم که فرامیرسدّ ،
حتی
اگر خودش راضی به مرگ باشد ،دیگران اجازه نمیدهند و راضی نمیشوند
که او بمیرد! چرا؟ چون منافع خودشان تعطیل میشود .این به نظرم بدترین
ّ
قسمت از سرنوشت رقتبار شاهان استّ .اما ،منظومهی «ژکان» ّاولین بار
در ذیل کتابی با نام «تخت سنگین» در سال  1992میالدی منتشر شد .در
ّ
همین سال یک کتاب دیگر هم از من با خط فارسی در شهرهای فرانکفورت
آلمان و کشور لوکزامبورگ چاپ شد به نام «آیت عشق».
ّ
● موضوع ّ
خاصی داشت این کتاب؟ و چرا با خط فارسی در آنجا؟!
ُ
خب ،مخاطبان مهاجر فارسیزبان 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 آنجا پیدا شد و کتاب را در آنجا منتشر کردم؛ قضیه
به همین سادگی بود!
ّ
● میخواستم خواهش کنم که کمی به مرور فعالیتهای شما در
دههی نود میالدی سرعت ببخشیم که برای طرح مباحث دیگر هم
مجال داشته باشیم.
بسیار خوب! در سال  1993میالدی دو منظومه از من منتشر شد؛ «سیاه
و سفید» و «من و شب» .یک سال بعدش گزیدهای از شعرهایم در تهران به
ّ
خط فارسی چاپ شد که با استقبال خوبی هم از سوی شعردوستان ایرانی
روبهرو شد .همینطور در همین سال  1994میالدی کتاب «زادروز درد» من
ّ
به دو خط سیریلیک و فارسی در مسکو منتشر شد .در این سال من به ریاست
آکادمی بینالمللی اوراسیا در مسکو منصوب شدم.
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● اگر در مسکو چاپ شد ،چرا به فارسی؟
صنعت چاپ در مسکو به مراتب حرفهایتر از تاجیکستان است .روشن
است که مخاطبان این شعرها فارسیزبانان و تاجیکان هستندّ .
البته تعداد
تاجیکهای مهاجر هم در روسیه کم نیست .ترجمهی 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 ترجمهی روسی از «زادروز درد» منتشر شد،
یک نوار صوتی هم با شعرخوانی من ،با صدای من ،در پاریس فرانسه انتشار
یافت به نام «عاشقانه».
● شعرهای خودتان با صدای خودتان.
بله ،و در لندن بریتانیا هم یک نوار دیگر با صدای من منتشر شد به نام «خیابان
زن تنها» .در این نوار هم گزیدهای از شعرهای خودم را قرائت کرده بودمّ .اما
چرایی انتشار فارسی «زادروز درد» در مسکو پرسیدید و
اینکه شما دربارهی
ِ
نگران مخاطبانش بودید ،باید بگویم که همان کتاب در سال  1996میالدی
در تهران هم چاپ شد .و در قرقیزستان هم ترجمه و چاپ شد .حاال که به
سال  1996میالدی رسیدیم ،بگویم که من در این سال ،جایزهی جهانی
«ه َ
لمن ـ َه ِمت» را هم کسب کردم.
ِ
● در مسکو؟
نهخیر ،در آمریکا .این جایزه را «سازمان دیدبان حقوق بشر» در نیویورک به
خاطر فعالیت در حوزهی آزادی بیان و حقوق بشر اهدا میکند .این جایزه
به یاد «لیلیان هلمن» نمایشنامهنویس و «اش دشیل همت» رماننویس
اهدا میشود .در سال  1997میالدی شعرهایی که من به زبان روسی سروده
بودم ،در کتابی به نام «خورشید بدون مونی» در مسکو چاپ شد.
● «خورشید بدون مونی»؟ معنایش چیست؟
ّ
در یکی از شعرهای این کتاب ،یادی کرده بودم از «کلود مونی» نقاش
فرانسوی .اسم کتاب به این خاطر اینگونه انتخاب شد .در سال 1998
میالدی باز هم در مسکو کتاب «در پناه سایهی خود» را منتشر کردم و بعد
ّ
از این ،کتاب بعدیام «اشک توفان» بود که در تهران به خط فارسی در سال
 2000میالدی چاپ شد.
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● با این حساب ،ما میتوانیم در اینجا پروندهی فعالیتهای ادبی
شما را در دههی نود میالدی ببندیم و...
نه ،بگذارید این را هم اضافه کنم که من در سال  1998میالدی «فرهنگستان
شعر جهان» را به ریاست خودم در شهر دوشنبه پایهگذاری کردم که
ّفعالیتهایش تا به حال ادامه دارد .در سال  1999میالدی هم به عنوان شاعر
ّ
ملی و مردمی تاجیکستان انتخاب شدم .و باألخره در سال  2000میالدی
«مدال طالی پوشکین» را در مسکو دریافت کردم که یکی از معتبرترین
جایزههاست.
● تا اینجا به نظر میرسد که کفهی فعالیتهای مربوط به شعر شما
سنگینتر از نویسندگی نثر و کارهای اجرایی شماست.
به هر حال از آنها هم غافل نبودهام .کار در همین آکادمیها و
فرهنگستانهایی که نام بردم ،در حقیقت همان چیزیست که شما با عنوان
کار اجرایی از آن نام میبریدّ .اما دربارهی نثر .بگذارید قبل از توضیح دربارهی
داستاننویسی و نثرنویسی ،این را هم بیفزایم که من در سال  2000میالدی
ُ
کتاب دیگری هم در مسکو چاپ کردم به نام «پیمانهی غزل» .خب ،حاال باید
برای شما دربارهی چند اثر منثورم گپ بزنم .یعنی هم داستانها ،هم نثرهای
نامهوار و هم پژوهشها.
● آهان! راستی بعد از پژوهشی که فرمودید دربارهی «فرهنگ
عامهی قراتگین» انجام دادهاید ،پاک غافل شدیم از پیگیری کارهای
تحقیقی شما...
بله ،من بعد از کتاب «فولکلور ناحیهی قراتگین» ،سالها وقت صرف کردم در
مورد رباعیات ّ
خیام .در سال  2000میالدی ،کتابی به نام «شناخت رباعیات
عمر ّ
خیام نیشابوری» از من منتشر شد که سی سال از عمر من صرف تألیف
آن شده بود .این کتاب که به ّ
همت خانهی فرهنگ ایران در شهر دوشنبه
خیام که ّ
منتشر شد ،در جشن جهانی ّ
توسط سازمان جهانی یونسکو برگزار
شده بود ،تجلیل شد و به مهمانان آن همایش هدیه داده شد .همینطور در
این سال ،مجموعهای از نامهوارهها را با نام «روزنامهی بدون روز» در مسکو
چاپ کردم .در سال  2001میالدی در شهر دوشنبه کتاب دیگری منتشر
کردم به نام «زن و جنگ».
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● این اثر هم یک کار پژوهشی بود؟
ّ
بله ،همین کتاب «زن و جنگ» در سال  2002میالدی در تهران هم به خط
فارسی چاپ شد با عنوان «روایتهای ناگفته»ّ .اما من در سال  2003میالدی
یک تحقیق دیگر را در مسکو منتشر کردم دربارهی ّ
خیام به نام «اشک قطرهی
باران».
● شما گویا عالوه بر نوارهایی که تا اینجا نام بردید ،باز هم نوارهایی
را با شعرخوانی خودتان منتشر کردهاید.
بله ،من در تعدادی از این نوارها شعرهای خودم را خواندهام و در تعدادیشان
ً
شعرهای شاعران بزرگ کالسیک فارسی را .مثال در سال  2000میالدی،
ضبط تعدادی از همین نوارها را آغاز کردم که همه تا سال  2005میالدی در
ً
کاست منتشر شدند؛ مثال «صدای بیصدایی»
قالب لوح فشرده (سیدی) یا ِ
که شعرهای خودم بود و همینطور «آریانا» که شعرهای خودم با صدای
خودم بود و همراه با ترانهها و نواهای سغدی ،پامیری و شغنی .و عالوه بر
اینها ،نوارهای دیگری هم با صدای خودم منتشر کردم ،مانند «مشرق
پیاله» (شعرهای حافظ)« ،توفان عشق» (شعرهای موالنا)« ،ساغر خمیازه»
(شعرهای بیدل) ،و...
● اینها در شهر دوشنبه منتشر شدند؟
بله.
● از کتابهای شعر شما غافل نشویم .باز هم در این سالها دفتر
شعری از شما به چاپ رسید؟
ً
بله ،مثال در سال  2003میالدی کتابی از من منتشر شد به اسم «بهشت
خوابها» که در همان سال «جایزهی دولتی رودکی» را نصیب من کرد .این
جایزه ،معتبرترین جایزهی تاجیکستان بعد از استقالل است .در سال 2004
میالدی هم به ّ
همت رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان ،کتاب دیگری
شامل شعرهای من چاپ شد به نام «دیوان عشق و اشک و خنده» که دو سال
بعد یعنی در سال  2006میالدی به چاپ دوم رسید .در سال  2009میالدی
هم کتاب شعر دیگری از من با عنوان «جاودانه» در شهر دوشنبه منتشر شد.
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ً
● رمان «سکرات» را هم که قبال فرموده بودید در همین دهه بعد از
هجده سال نگارش منتشر شد.
بله ،این دومین رمان من بعد از «زنان سبز بهار» بود که نگارشش را در مسکو
آغاز کردم و در سال  2008میالدی بعد از هجده سال نوشتنش را تمام کردم.
این رمان در سال  2009میالدی در شهر دوشنبه چاپ شد .دو سال بعد از
آن هم ،یعنی در سال  2010میالدی ،رمان «سکرات» در تهران منتشر شد.
در همین سال  2010میالدی یک مجموعهی گزیده هم از شعرهای من در
ّ
تهران به خط فارسی چاپ شد به اسم «تنهاتر از تنهایی».
ّ
ُ
ً
● خانم گلرخسار! حاال که تقریبا مرور و ورقگردانی کلی ما بر زندگی
شما تا حوالی این سالها رسید ،اجازه بدهید برگردم به مسائل
محتواییتری پیرامون زندگی شما و محیطی که شما در آن پرورش
یافتید و به سهم خودتان هم آن را پروردید و رشد دادید؛ یعنی محیط
فرهنگی تاجیکستان .ابتدا بگذارید بر سر همین با شما به توافق
برسیم که؛ آیا خود شما هم به نقش بزرگی که نسل شما در مورد حفظ
زبان و برجسته کردن بقیهی عناصر هویتساز تاجیک داشته است،
معترفاید؟
ببینید؛ من در جاهای دیگری هم به پرسشی در همین زمینه پاسخ دادهام.
بله ،نسل ما موقعیت ویژهای داشت .ما در دورهای از حیات تاجیکستان
زندگی کردیم که اندکاندک ،زندگی شهری در تاجیکستان در حال شکل
گرفتن بود .من و تعداد دیگری از شاعران تاجیک ،از دیههها و روستاها به
شهر آمدیم و در واقع زندگی شهری تاجیکستان را ساختیمّ .
البته ما جزئی از
فرایند مدرنتر شدن تاجیکستان بودیم ولی خودمان هم به سهم خودمان به
چند و چون این فرایند کمک کردیم و به آن جهت دادیم.
● وقتی که میگویید «ما» ،منظورتان غیر از خودتان چه کسانیست؟
ً
شاعر فریادهای بیفریادرس لقب دادهام .یا
مثال الیق شیرعلی که من او را
ِ
شاعر
بازار صابر که همیشه در سفر و سرگردانی و آوارگی بود و من اسم او را
ِ
طاقت تحقیرم!
شاعر
آواره و مسافر ،و خود من که
ِ
ِ
● وجه تسمیهی عنوانی که برای خودتان فرمودید ،چیست؟
من ماندم و طاقت آوردم .من در دوران پس از استقالل ،در وطنم ماندم و
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آنهمه پریشانگویی را تاب آوردم .منظورم از گفتن این حرفها آن بود که
قشالقی شهرآفر بودیم .ما بودیم که در دورهای از حیات
ما و نسل ما ،نسل
ِ
تاریخی و فرهنگی تاجیکستان ،از روستاها به شهر آمدیم و چیزی به نام
ّ
شهر ملی را آفریدیم .اهمیت این شهرآفرینی و شهرنشینی در این است که
ّ
درست در همین دوره بود که نخستین گامها برای هویت ملی و خودشناسی
ّ
ملی تاجیکستان برداشته شد؛ یعنی در سالهایی که مصادف بود با دوران
دانشجویی ما در شهر دوشنبه.
● میشود با ذکر مصداق صحبت کنید؟ چه چیزی در نسل شما بود
که با خودتان به شهر آوردید؟ چه بود که شهر پیش از شما نداشت و
نسل شما آن را داشت؟
ً
مثال همین اصالت زبان .باألخره زبان تاجیکی که همان فارسی و همان
ّ
دریست ،رکن ّ
هویت ملت تاجیک است .به نظر من ،این نسل شاعران
همدورهی ما بود که شکل دستخورده و روسینشده و عربینشدهی همین
زبان را از روستاها به شهر آورد و پیامد آن ،مطالبهی ترسیم دوبارهی نسخهی
اصیلی از ّ
هویت تاجیک بود.
● مگر همین زبان در شهر دوشنبه وجود نداشت و جاری نبود؟
ُ
بود .ولی شهر دوشنبه در معرض فرهنگهای دیگر بود .خب ،این شهر پایگاه
اداری تاجیکستان بود و در معرض هجوم اصطالحات روسی بود .از طرفی
با سیاستهای یکسانسازی شوروی ،تأکید بر خیلی از عناصر تمایزبخش
ّ
ملی ،در شهر دوشنبه ممکن نبودّ .اما در روستاهای ما آداب و رسوم ریشهدار
و کهن ما پنهانی در جریان بود .فرزندان در سوگ مادر و پدر خود با همان
شعرهایی مویه میکردند که از نسلهای قبل آموخته بودند .نوروز و دیگر
ّ
جشنهای ملی در آن نواحی حاشیهنشین ،با شکل اصیلترشان بدون هیچ
نهی و دورباشی برگزار میشد.
● شهر دوشنبه در زمانی که شما و نسل شما به آن آمدید ،چه
ویژگیهای فرهنگییی داشت؟
ً
دوشنبه ،یک دهات بزرگ بود؛ نه به معنای واقعیاش شهر بود ،نه حقیقتا
ً
تاجیکی بود ،نه ّ
حتی کامال روسی یا بینالمللی شده بود .شهری بود که فقط
ّ
وسعتش آن را شهر کرده بود .ولی وضع فرهنگیاش به حدی دچار بلبشو
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و بیسامانی بود ،که وقتی نسل ما به اینجا آمد ،عقاید اصیل ما برای این
شهر ،نو بود!
ُ
● خانم گلرخسار! من در محافل ادبی ایران ،بارها شده که دربارهی
شعر تاجیک با دوستان شاعر و صاحبنظر حرف زدهام .غیر از
ّ
نقدهای فنییی که خودتان بهتر از من خبر دارید و دوستان ایرانی در
مورد شعر تاجیک دارند ،یکی از مباحث دیگری که مطرح میشود،
محدودیت موضوعی شعرهای تاجیک است .آیا شما این حرف را
قبول دارید؟
ببینید ،کسانی که در ایران یا افغانستان مینشینند و در مورد شعر تاجیک
ّ
گپ میزنند ،باید حواسشان به شرایط ملت ما باشد .خود من در دورانی
که نخستین شعرهایم را در نوجوانی سرودم ،موضوع شعرهایم به این ترتیب
ً
شکل میگرفت که مثال میدیدم یک مادر ،نگران بازگشت فرزند خود از جنگ
است .یا در برابر یک منظرهی شگفت در طبیعت ،شعری میسرودم...
ً
● منظورم همین است .مثال همین توصیف طبیعت یا مدح وطن،
بیش از حد دایرهی موضوعی شعر تاجیک را اشغال کرده است.
به دو نکته باید خوب ّ
توجه داشته باشید .یکی اینکه در هفتاد سال استیالی
ّ
شوروی و فرهنگ روس ،این طبیعیست که ّ
توجه به عناصر ملی در تقابل با
آن فضای غالب ،پررنگ شود و به آن بیشتر بها داده شود .بعد از استقالل هم
که این موضوع ّ
اهمیت بیشتری یافتّ .اما نکتهی دوم ،آن است که شما برای
داوری منصفانه نباید از نظر دور داشته باشید که در دوران شوروی ،محدودیت
موضوعاتی که شاعر اجازهی پرداختن به آنها را داشت ،و موضوعاتی که با
ّ
حساسیت روبهرو نبودند ،دست شاعران را میبست .بخشی از خیل اینهمه
شعر دربارهی توصیف طبیعت ،که در آثار شاعران معاصر تاجیک وجود دارد،
عالوه بر نشان دادن روحیات شاعران تاجیک و نقش چشمگیر چشماندازهای
طبیعت تاجیکستان در زندگی شاعران ،شاید به دلیل همین شرایط محدود
موضوعی در دوران شوروی باشد.
● ولی قبول دارید که دوران شوروی ،با همهی محدودیتهایی که
ّ
بالقوه را هم برای شعر تاجیک
همه از آن حرف میزنند ،این فرصت
فراهم کرده بوده که با گنجینهی بیمانند شعر روس آشنا شود و از  

77

محاسن آن به نفع خودش بهره ببرد؟
ّ
این بهرهگیری ،کم و بیش اتفاق افتاده...
● گمان نمیکنم .اجازه بدهید که با این حرف شما موافق نباشم .من
ّ
تا حدی با شعر روس آشنا هستم و شعر تاجیکان را هم تا حدودی
خواندهام.
«تا حدودی» کافی نیست! نه .ببینید؛ خود شعر روس هم در این دوران ،از
شعر ما تاجیکان تأثیر گرفت .شما میتوانید به تصویرسازیهای طبیعتگرای
شاعران تاجیک نگاه کنید و انعکاس آن را در شعر روس هم بیابید .از نظر
فرمی ،شما نمیتوانید انکار کنید که دستاوردهای شعر روس بر استعالی
شعر تاجیک اثر گذاشت .ولی این را هم باید در نظر بگیرید که در دوران
محوری
فرهنگ
شوروی ،به هر حال ،فرهنگ ما تاجیکستانیها در حاشیهی
ِ
ِ
ّ
روس قرار داشت و اتفاقات اصلی در مسکو میافتاد نه در باکو یا ایروان یا
کییف یا مراکز دیگر جمهوریهای شوروی .چیزی که در چنین شرایطی به
حاشیهها میرسد ،ترکشهای آن انفجار بزرگ است .برای همین است که
ّ
اگر در آثار نویسندگان و شاعران بزرگ و ماندگار هوادار شوروی ،اتفاقات ادبی
بزرگی دیده میشود ،یا ّ
حتی در آثار آن دسته از نویسندگان و شاعران مخالف
ً
و اپوزیسیون ،نهایتا چیزی که پژواکش به حاشیهها میرسد ،شعارهای اصلی
و پارادایم و گفتمان اصلی حاکمیت است که در آثار منعکس میشود .به باور
من ،همین که ادبیات تاجیکستان در آن هفتاد سال توانست زبان خودش
خودی خود دستاورد
را و ویژگیهای اصلی و بومی خودش را حفظ کند ،به
ِ
بزرگیست .شما نباید بیانصاف باشید!
● در شعر خود شما ،از کی گرایش از توصیف طبیعت ،چرخید به
سمت مسائل اجتماعی و میهنپرستانه؟
من از همان نخستین کتابم «بنفشه» ،هردوی این موضوعات را در شعرم
داشتم؛ هم وصف زیباییهای طبیعت را و هم موضوعات اجتماعی و میهنی
را.
● پرداختن به مسائل اجتماعی ،کمی برای یک شاعر نوجوان زود
نبود؟!
ُ
خب ،من مادرم را زود از دست دادم و زندگی آن چهرهی فلسفی و غمگینش
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را زودتر از حد به من نشان داد .من پنجساله بودم که به مدرسه رفتم و
پانزدهساله بودم که به دانشگاه وارد شدم .فکر میکنم همهی اینها باعث
شدند که من خیلی زود ارزش خودشناسی و خودسازی را بشناسم و از درون
خودم آغاز کنم .وقتی که آدمی از درون خودش میآغازد ،خودش را در این
زندگی تنها میبیند و اینطور درمییابد که در این دنیا فقط خودش است و
خیلی تنهاست و هم جای خودش را و ّ
هویت خودش را تعیین و تثبیت کند و
هم فضای بیرون از خود را از نو بسازند.
ُ
● خانم گلرخسار! کاش کمی عینیتر بفرمایید که در دوران شوروی
چه نوع محدودیتهایی در مورد رواج و ترویج فرهنگ تاجیکی اعمال
میشد؟
ً
شما حتما دربارهی شرایط سیاسی و فرهنگی دوران شوروی چیزهایی
ای
شنیدهاید .این محدودی ّتها ّ گرچه در مورد همهی فرهنگهای حاشیه ِ
شوروی وجود داشت ،اما حتی خود روسها هم در این مورد بسیار ضربه
ّ
خوردند .عمدهی محدودیتهایی که دربارهی ملتهای غیرروس انجام
ّ
میشد ،مربوط به حفظ ّ
هویت ملی و تقویت و برجسته کردن آن بود .این
موضوع ،بد بود ولی طبیعی بود؛ باألخره حکومت شوروی میخواست یک
سیستم یکپارچه در تمام سرزمینهای تحت قیمومیتش درست کند .ولی
ّ
بعضی از جمهوریها هم بودند که در نپذیرفتن این استیال موفقتر بودند؛
مثل ارمنستان ،گرجستان و...
● چرا؟ آنها چه داشتند یا چه کردند که تاجیکان نداشتند یا نکردند؟
چون اینها در کمیتهی مرکزی حزب نماینده داشتند! ما تاجیکان یک عمر
در غم وطنسازی بودیم .تا سالها ما در ضمن جمهوری همسایهمان ادغام
شده بودیم .میدانید که تاجیکستان در چارچوب همان حکومت شوروی
هم دیرتر موجودیت نیمهمستقل یافت« .استاد عینی» به ما کمک کرد تا
موجودیت تاجیکستان را در همان زمان شوروی به عنوان یک فرهنگ مستقل
از ترکزبانان اعالم کنیم .باید ّ
توجه داشته باشید که این موضوع ،فقط هم
تقصیر روسهایی که در مرکز حاکمیت شوروی تصمیمگیری میکردند نبود.
آنها کار طبیعی خودشان را میکردند؛ یعنی کاری را که فکر میکردند به نفع
یکسانسازی فرهنگی و سیاسی شوروی است .مشکل ،بیش از هر چیز و هر
کس ،از خود ما و حاکمان و نخبگان خود ما تاجیکان بود .پانترکیستهای
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ما در این مورد ،مانع بودند و نگذاشتند که ما َبروقت جمهوری شویم .ببینید؛
ّ
استقالل یا موجودیت یک ملت ،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.
ُ
● خب ،باألخره نفرمودید که به طور جزئی و مصداقی ،چه
محدودیتهایی بر تاجیکان اعمال میشد؟
ً
ببینید؛ من قبال هم گفتم ...شما از خیلی از محدودیتهای دوران شوروی که
ً
ریشهی ایدئولوژیک داشت خبر دارید و شنیدهاید و آگاهید .مثال ما در متونی
که چاپ میکردیم ،اجازت نداشتیم که واژهی خدا و پیغمبر و یزدان را چاپ
کنیم .ولی این جزء فرهنگ ما تاجیکان بود .میراثهای مکتوب ما سرشار
بود از این واژگان و این فکرها .در شوروی فقط یکی دو پیغمبر به رسمیت
ُ
شناخته میشدند؛ مارکس و انگلس! خب ،من آرزو داشتم که آثار موالنا و
حافظ و دیگران بتوانند چاپ شوند و ما بتوانیم این متون را بخوانیم .تا اینکه
باألخره من توانستم در زمانی که عضو هیأت رئیسهی پارلمان شوروی بودم،
ّ
بودجهای را از آقای گورباچف و آقای ریشکوف بگیرم و مجلهی فرهنگ را در
تاجیکستان منتشر کنم که ما در آنجا توانستیم آثار مولوی را چاپ کنیم .یا
اگر شما به آثارخانهی آرامگاه حافظ در شیراز سری بزنید ،دیوان حافظ را به
ّ
خط سیریلیک در آنجا خواهید یافت که همهی 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.
● پس نقش محوری در آغاز استقالل تاجیکستان ،بر عهدهی استاد
عینی بود.
ّ
بله ،به گمان من کاری که استاد صدرالدین عینی در قرن بیستم میالدی
انجام داد ،همرتبهی 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 ّ
معرفی و تثبیت کند .او به زمامداران شوروی فهماند که فرهنگ این
تاجیکان فقط در جامه و پوشش و آرایش و ریش و غیره خالصه نمیشود و
اینها نمایندهی رودکی و کمال و ّ
خیام و سعدی و حافظ و مولوی هستند.
ایشان در همان سال  1926میالدی که هنوز تاجیکستان زیر سلطهی
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امیران ازبک بود ،کتاب ار جمند «تاریخ ادبیات تاجیکستان» را نوشت و با
کمک «ماکسیم گورکی» آن کتاب را به نزد «استالین» برد و ّ
معرفی کرد.
ُ
خب ،میدانید که استالین خودش گرجی بود و شاید به این دلیل که زبان
فارسی در گرجستان رسوخ داشت ،استالین از اهمیت زبان فارسی بیخبر
نبود .او ّ
حتی سخنانی دربارهی زبان و فرهنگ تاجیکی دارد و از آثار معاصر
ّ
تاجیک ،مانند آثار خود استاد عینی هم اطالع 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
ُ
کشیدّ .
حتی نزدیک بود که ایشان را در سمرقند بکشند که با کمک استاد
ابوالقاسم الهوتی به تاجیکستان آمد و جان به در ُبرد .حاال برخی به استاد
عینی ُبهتان میزنند که کمکاری کرده است ولی ایشان بیش از ّ
حد توان یک
نفر ایستادگی کرد .در زندان امیر بخارا ،هفتاد و پنج ضربه تازیانه به پشت
ایشان زدند و ُنمرد؛ شاید به دلیل این ّ
مشیت که ایشان باید زنده میماند و
کمک میکرد به تکمیل پروسهی استقالل تاجیکستان .میگویند هنرمند
باید زمانی بمیرد که همهی گپهای بایستهاش را گفته باشد...
● احمد شاملو هم در یکی از شعرهایش از خودش میپرسد« :هرآنچه
گفته باید باشم ،گفتهام آیا؟»...
بله ،استاد عینی بعد از آن به تاجیکستان آمد و با آنهمه آثار نظم و نثرش به
گنجینهی ادب تاجیک افزود و آن را غنیتر و ُپربارتر کرد .او که به قول خودش
شاگرد چهلسالهی انقالب و شاگرد چهلسالهی مدرسهی میرعرب بخارا بود،
با آمدنش به تاجیکستان ،هم ادبیات ما را احیاء و تثبیت کرد و هم حلقهای
شد برای پیوند زدن علم و دانش تاجیک با زنجیرهی پیش از آنش .و به این
ترتیب و با این تواناییها بود که ایشان ّاولین رئیس فرهنگستان تاجیکستان
شد .پاسخ من به کسانی که به شخصیت استاد عینی بیاحترامی میکنند،
خون ما بهجز صفرا
جان ما نمانده  /ز ِ
این دوبیتیست که« :مزن خود را که ِ
پشت عینی ،جا نمانده».
نمانده  /برای ضربهای دیگر ،برادر!  /دگر در ِ
ّ
● غیر از استاد عینی ،دیگر چه کسانی در شکلگیری ّ
هویت مستقل
ّ
تاجیک مؤثر بودند؟
عداد انگشتشماری بودند که در آن آغاز به این روند کمک کردندّ .
البته
بعدها خیلی افراد بودند که هرکدام به نوبهی خود به این ّ
هویتسازی
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یاری رساندند .یکی دیگر از آن ّاولینها ،همین استاد ابوالقاسم الهوتی
ُ
بودند که از ایشان البهالی گپ دربارهی استاد عینی نام بردم .خب ،آقای
الهوتی که زادهی کرمانشاهان ایران است ،از راه استانبول به تاجیکستان
آمد .دلیل اینکه تاجیکستان را انتخاب کردند ،شاید مسألهی همزبانی بود؛
ً
وگرنه میتوانستند به آذربایجان شوروی یا دیگر جمهوریها یا اصال به خود
مسکو بروند .نسل ما و نسل بعد از ما شاید کمتر با رنجهایی که ایشان در
این مسیر از ایران تا تاجیکستان کشید آشنا باشند .غزلهای سمبلیک و
سوزناک الهوتی در این باره بسیار راهنماست؛ «فقط سوز دلم را در جهان
پروانه میداند  /غمم را بلبلی کآواره شد از النه میداند» .امروز ما ایشان
را به عنوان سرسلسله و سردفتر شعر ِنو تاجیک میشناسیم و البد شما از
نوآوریهای ایشان در مورد وزن هجایی و غیره آگاهی دارید .باألخره همراهی
ایشان و استاد عینی و ّ
البته یاری ماکسیم گورکی باعث شد که استالین به
ّ
ّ
هویت تاجیک به عنوان یک ّ
اهمیت ّ
هویت مستقل 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 همزبانانمان در ایران و افغانستان،
بخش عمدهای از سواد فرهنگی و ادبی و علمیمان را از دست داده بودیم.
تاجیکستان که به لحاظ جغرافیایی ،مهد زبان فارسی و قلب خراسان بود و در
روزگاران ُپرتپش تاریخی ،از مهمترین مناطق جغرافیای فارسیزبان به شمار
میرفت ،ناگهان در این سیصد سال در حاشیهی یک فرهنگ دیگر ،نامرئی
ً
و ناپدید شده بود .مردم عامهی تاجیک ،کمکم با آن که میدانستند که مثال
حافظ شیرازی و بیدل دهلوی دو بزرگمرد فرهنگی هستندّ ،اما شعرهای آنان
را خواندن نمیتوانستندّ .اما دیوان این دو را به احترام و برای ّ
تبرک در درون
بالش فرزندان خودشان جای میدادند.
● پس با این حرفها و با این حساب ،شما هم مثل خیلی از نخبگان
ً
ّ
ایرانی و تاجیک ،قاعدتا باید با تغییر خط فارسی به سیریلیک در
تاجیکستان مخالف باشید و از آن شکایت داشته باشید...
بله ،همینطور است .من همیشه گفتهام که تغییر خط در تاجیکستان ،یک
اشتباه بزرگ تاریخی بود .آنهایی که تئوری تغییر خط را سر دادند و آن را
ّ
اجرا کردند ،ما تاجیکها را دو سه بار بیسواد کردند .ملت تاجیک ،در دو سه
مرحله بیسواد شد و از حافظهی فرهنگی خودش تهی شد و دور افتاد؛ ابتدا
ً
ّ
خط ما را التین کردند .بعد احتماال دیدند که این فاصله کافی نیست؛ زیرا در
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ّ
ایران و افغانستان و شبه ّ
قاره هم باز این خط قابل خواندن بود .بعد ،خط ما
را سیریلیک کردند...
ّ
● یعنی نوشتن زبان فارسی با خط خود روسها...
ّ
هم بله و هم نه! آخر ،این خط ،خط خود روسها هم نبود! این خط را
بلغارها به روسها و به همهی جمهوریهای شوروی دادند .ببینید؛ خیلی
ّ
ً
از ملتهای جمهوریهای مختلف ،اصال سواد و خط و فرهنگ نوشتاری
ّ
نداشتند؛ مثل ترکمنهاّ ،قزاقها ،قرقیزها ،و . ...رواج خط سیریلیک ،شاید
برای آنها 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 اینها هم اآلن خط خودشان را به التین برگرداندهاند؛ مثل
آذربایجانّ .اما این تغییر خط برای ما تاجیکها که همهی منابع فرهنگی
ّ
و ادبی و تاریخیمان به خط نیاکان بود ،یک فاجعهی جبراننشدنی بود.
دستخطها و نسخههای قلمی ما ،همه در این فاجعه از دست رفت و
ّ
بیاستفاده شد .مسأله این است که یک ملت را یکشبه میتوان بیسواد
ّ
ً
کرد؛ مثال با کاری شبیه به همین تغییر خطّ .اما باسواد کردن یک ملت،
قرنها طول خواهد کشید ...برای همین است که من در یکی از شعرهایم
ّ
سرودهام که« :بی زبان مادری ،بیملتم  /بی زبان مادری ،بیمادرم».
ُ
● حاال مشکل دوتاست خانم گلرخسار! اآلن هم باألخره یک
ّ
گنجینهی حدود صد ساله از فرهنگ و ادب تاجیکی ،به خط
سیریلیک است .آیا به نظر شما اآلن باید دوباره به خط فارسی
ّ
بازگشت؟ و آیا میشود برگشت؟ و آیا همین کار ،یه صدمهی مجدد به
فرهنگ تاجیک وارد نمیکند؟
ّ
ما بعد از استقالل تاجیکستان ،یک مصوبهی دولتی و پارلمانی داریم که بر
ّ
اساس آن ،احیای خط فارسی قانون شده و واجب است .تا جایی که خبر
ّ
دارم ،اجرای این کم و بیش در حال انجام است .به نظر من راه حل این چیزی
ّ
ّ
که شما گفتید ،حفظ خط سیریلیک در کنار احیای خط فارسیست .اآلن
ّ
ّ
خیلی از کشورها هستند که دو زبان یا دو خط رسمی و ملی دارند .به نظرم
باید آموزش هر دو خط را در دستور کار مدارس گذاشت.
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● اآلن شاعران نسلهای جوانتر از شما در تاجیکستان ،تا چه حد با
شعر امروز ایران آشنایی دارند؟
ً
مطمئنا شناخت اینها از ایران و شعرش ،خیلی بیشتر از شناختیست که
ً
ایرانیها و شاعران ایران نسبت به تاجیکها دارند! جوانهای باسواد ما تقریبا
ّ
ُ
همه میتوانند خط فارسی را بخوانند ولی خب امکانات هنوز به اندازهی
کافی وجود ندارد .به نظرم این کمکاری از سوی ایرانیها مشهودتر است که
با آنهمه امکانات و شرایط مساعد ،هنوز انگار ّ
اهمیت آشنایی بیشتر با شعر
تاجیک را درک نکردهاند .اآلن کتابهای خیلی از شاعران تاجیک در ایران
منتشر میشود و شعرهای شاعران معاصر ایران هم کم و بیش در تاجیکستان
چاپ میشود .اینترنت هم به این آشنایی بیشتر کمک کرده است.
ُ
● راستی خانم گلرخسار! وضعیت شعر نو در تاجیکستان چطور
است؟ رغبت به شعر نو بیشتر است یا شعر کالسیک؟
به نظرم دهههاست که مسألهی گذار از شعر کالسیک به شعر نو ،در
ّ
تاجیکستان هم طی شده استّ .
البته شاید چندان که این امر در ایران موفق
بود ،در تاجیکستان نبود .من و الیق شیرعلی و بازار صابر و دارا نجات ،از همه
در این مورد ّ
جدیتر 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 ملت تاجیک ،همخوانی دارد و سازگار است.
شدن شاعران تازهکار تاجیک .شما
آفتهایی هم در این میان بود؛ شاعرزده
ِ
ً
در ایران میگویید مثال «سهرابزده» .ما میگوییم :سهراببیمار ،فرو غبیمار،
اخوانبیمار ...این هم یکی از آفتهای شعر نو در تاجیکستان بود .ولی
هنوز کم نیستند شاعران خوبی که در تاجیکستان شعر نو میگویند و شعر
خودشان را میگویند؛ شعر زندگی خودشان را.
● شعر تاجیکستان بعد از استقالل ،چه فرقی با شعر قبل از استقالل
ً
کرده است؟ مثال شعر خود شما؟
من که همیشه از قیدها آزاد بودهام .خودم در جایی سرودهام که« :خوشم
میآید از پرواز آزاد»ّ .
حتی در دوران شوروی هم من شعر خودم را فارغ از قید
و بندها میگفتم .چاپ کردن یا نکردن ،مسألهی دیگریست ولی من همیشه
شعری را که باید میگفتهام ،گفتهامّ .
حتی در جایی گفته بودم« :حزب
من دین من نشد ،ای وای!  /کفرگو ،کافرانه میمیرم  /همچو گنجشک در
گلوی مار  /در گلوی زمانه میمیرم» .این شعر در کتابهای من در دوران
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ً
شوروی بارها چاپ شد .حاال احتماال از خوششانسی من ،سانسورچیهای
ک.گ.ب .در شوروی معنای این شعر را نفهمیده بودند .چون از این بدتر
دیگر نمیتوان گفت...
ّ
ُ
صفت «مادر ملت» که در مورد شما به کار
● خانم گلرخسار! این
ِ
میبرند ،ماجرایش چیست؟
این ماجرا از آنجا آغاز شد که در همان سالهای جوانی که من مشغول
«وادی َوخش» رفتم .این دشت ،سراسر پنبهزار
روزنامهنگاری بودم ،سفری به
ِ
است و اهالی باورهای عجیبی هم دربارهی آن دارند؛ میگویند که آنجا مرکز
تجربهی اهرمنان و سرزمین دیوها و شیاطین است! من در جای دیگری
ُ
گفته بودم که مردم تاجیک را دو چیز ممکن است بکشد؛ خرافات دینی و کار
طاقتفرسا در کشتزارهای پنبه .دین خوب است و باید باشد ولی خرافات
دینی و باورهای نامعقول ،بسیار کشنده است .پنبه در آن سالها عمده
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 آنجا نشسته بودند .مثال تعدادی از زنان مشغول شیر دادن
نوزادشان بودند و . ...در همین حین ،یک هواپیمای سمپاشی از باالی سر ما
گذشت و بی ّ
توجه به ما و بقیهی کسانی که در آنجا بودند ،همهی داروهای
شیمیاییاش را خالی کرد .آن هواپیما آمده بود که مزارع را سمپاشی کند
ولی بخشی از سمها را هم روی سر ما ریخت و به حضور ما ّ
توجه نکرد .من
برآشفتم و بلند شدم رفتم اعتراض کردم و پلیس آوردم .خالصه تالشها و
ّ
ً ّ
تقلهای من باعث شد که سمپاشی فعال متوقف شود و مسؤوالنی که آنجا
بودند از ما و دیگر حاضران عذرخواهی کنند .بعد از این ماجرا ،زنانی که
آنجا حضور داشتند ،دور مرا گرفتند و شروع کردند به قربانصدقه 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
ّ
یکیشان گفت تو مادر ملت تاجیک هستی .آنوقت هنوز من ازدواج هم
نکرده بودم .خالصه این شد که این نام روی من ماند .حاال برخی هم هستند
که با تمسخر این صفت را تکرار میکنند ولی من خودم افتخار میکنم که
خود مردم تاجیکستان این صفت بیمانند را به من دادهاند .این برای من
ً
بزرگترین هدیه است .مخصوصا در زمان جنگ داخلی ،تعدادی دشمنی
میکردند و این را با استهزا تکرار میکردند .پاسخ من این بود که« :شب به
پایان میرسد پشت در تنهاییام  /صبح گریان میدمد از خاور تنهاییام  /هر
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درد شیرینی مرا بخشید و رفت  /تلخی زهر است اندر ساغر تنهاییام
عزیزی ِ
همسر تنهاییام
 /هیچ جفتی را نکردم طاق از آز و نفاق  /با سری تنهای تنها،
ِ
ّ
کندن تنهاست بین انجمن  /مادر ملت نیام من ،مادر
 /رقص من ،جان
ِ
تنهاییام».
ً
● احتماال مخالفان سیاسی شما بودهاند .راستی ،موضع شما در
خالل همین جنگ داخلی چه بود؟
ً
من موضع ّ
خاصی نداشتم .من با جنگ مخالف بودم و این را قبال هم در
شعرم پیشبینی کرده بودم و مردم و نخبگان تاجیک را از آن بر حذر داشته
ُ
ّ
عصبی ِت جنگ ،کسی به حرف منطقی گوش
بودم .ولی خب ،در بحبوحهی
نمیدهد .من با هیچکدام از گروههای سیاسی همراه نبودم و طرف هیچکس
را نگرفتم .من ّ
البته به شرایط معترض بودم و نمیخواستم آن آشوبها پیش
بیاید .ولی از هیچکدام از نیروهای سیاسی ّفعال در جنگ پس از استقالل
تاجیکستان حمایت نکردم و به هیچکدام نپیوستم .روزی که من در مسکو
به اعتصاب غذا ملحق شدم ،بلیت هواپیما داشتم .از سفرم صرف نظر
کردم و به آن ّ
تجمع اعتراضی پیوستمّ .اما همراه شدن من با آن معترضان،
بعضی را به این گمان انداخت که من قصد دارم در این بلبشو برای خودم
کالهی گیر بیاورم و با گروهی همراه شوم .در صورتی که شاعر نمیتواند
به هیچ محدودیتی و به هیچ ستمی رضایت بدهد .حساب شاعر همیشه
از سیاستبازان جداست و نمیتواند با هیچ قدرت بزرگ و کوچکی نسبت
داشته باشد .من نه هرگز ّادعای رئیس جمهور شدن داشتم و نه چیز دیگر.
ّ
البته اسم من جزء نامزدهای ریاست جمهوری بود ولی این را من اعالم نکرده
بودم .بقیه برای خودشان بریدند و دوختند .ولی این یکی از اعتقادات من
است که شاعر در سیاست جایی ندارد؛ چون این دو مقوله از یکدیگر بهغایت
دورند .من شاعر نیازی به این ندارم که با ّ
قوه و قدرت دیگری همراه شوم.
ِ
قدرت شاعر ،نفوذ در دل مخاطبانش است و همین او را از هر قدرت دیگری
بینیاز میکند .خدا به من عقل داده و اینقدر میفهمم که هر قدرتی که در
سیاست ایجاد میشود ،در پی جنگ است .و هر جنگی که سازمان مییابد،
برای غارت مردم و پول و طمع است .من دانستهام که در این خاک به دنیا
آمدهام و همینجا هم از دنیا خواهم رفت و جز همین واژگان عزیز شعر،
دارایی ماندگاری ندارم .وقتی که من جز همین نیاز دیگری ندارم ،برای چه
طمع داشته باشم؟
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ُ
● خانم گلرخسار! میدانیم که تعداد زنانی که در تاریخ شعر فارسی
توانستهاند جایگاه مقبولی کسب کنند ،به نسبت مردان ،کمتر است.
آیا در تاریخ پشت سر ،زن شاعری هست که شما با او همدلی بیشتری
داشته باشید؟
بله ،رابعهی بلخی .از این زن که همعصر استاد ابوعبدالله رودکی بوده است،
جز چهار پنج شعر چیزی در دست ما نیستّ .اما 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 بیشک یکی از شاعران بزرگ شعر فارسی
در دورهی خودش بود .ارج و ارزش شعر استاد رودکی شاید به این باشد که
توانسته شعر را از منبر باال ببرد و ّ
حتی شاهان را مجبور کند که شعر را بشنوند.
گرچه میدانیم که شاعران دیگری هم پیش از استاد رودکی بودهاند؛ ولی
ّ
رسمیت
این ویژگی استاد رودکی بود که توانست شعر را در فضای فرهنگی ما
بدهدّ .اما در مقایسه با استاد رودکی ،حسن رابعهی بلخی آن بود که همین
کار را در پستوی خانه ،در کنج آشیان خود در بلخ کرد .داستان زندگی این زن
هم بسیار غمانگیز است که در اینجا مجال گپ در آن باره نیست؛ همینقدر
بگویم که او قربانی سیاست شد و ّاولین زنی بود که میتوانست در نواحی
ما ،یعنی در بلخ ،شاه شود و حاکم و ملکه شود .من این حرف را در سمینار
بزرگداشت هزار و صد و پنجاه سالگی رابعه هم عرض کردم که فقط به
واسطهی همان چند شعری که از این شاعر باقی مانده ،من او را تنها همردیف
استاد رودکی در آن عصر میدانم.
ُ
ُ
● خب ،خانم گلرخسار! پیش از پایان این گفتوگو ،به عنوان واپسین
پرسش ،بگذارید از شما بپرسم که اکنون و پس از این ،چه آثاری را در
دست تألیف دارید؟
در حال حاضر در حال تهیهی یک کتاب پژوهشی با نام «عطر جوی مولیان»
هستم که همانطور که از نامش پیداست ،دربارهی استاد رودکی است .این
کتاب همراه با سیدی عرضه خواهد شد .همچنین در حال نگارش سومین
رمانم با عنوان «محراب» هستم .جلد دوم «روزنامهی بدون روز» را هم در
دست تهیه و تدوین دارم .عالوه بر اینها امیدوارم بتوانم مجموعهی غزلیاتم
را نیز با نام «بهار انتظار» آمادهی انتشار کنم و دوبیتیها و رباعیهایم را هم
در کتابی مستقل عرضه کنم.
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رستگاری در ثبت لحظههای زندگی
نگاهی به «شب به شیشه میزند»؛
دفرت رسودههای مهدی مظفّری ساوجی

مصطفی علیپور*
alipour@ymail.com

مهدی مظفّری ساوجی

شعر ،بیش از هر عاملی با عامل ناخوآگاه و کشف و شهود پیوند
دارد و همین ،شعر را اثری مبهم و رازوار نشان میدهد .موضوع،
مضمون و فکر در شعر اهمیت خاصی داردّ .اما مهمتر از اندیشه،
معماری و ساختمان اثر است که بر پایهی ارتباط ّ
حسی و زبانی
و معنایی شعر در محور عرضی و طولی شکل میگیرد .مهدی
ّ
ّ
مظفری ساوجی در این دفتر موفق 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 تجربههای فردی اوست .از ویژگیهای زبان
شعری او غیر از صمیمیت بیان« ،ایجاز» است که به نوعی ،از
«ایجاز» در اندیشهی وی ناشی میشودّ .
تعهد او به موسیقی
زبان ،او را در میان همنسالنش ،کم و بیش متفاوت و متمایز نشان
میدهد.
()1
«بهترین شعر آن است که تالشی را که در ابداع آن به کار رفته
است ،پنهان کند ».یونگ (کارل گوستاو یونگ) در «خاطرات
خود نوشته است !1هر کسی میداند یونگ بیگمان یکی
از اثرگذارترین نظریهپردازان حوزهی دانش روانشناسیست
و نظریههای خاص او در موضوع «ناخودآگاه» منشأ ّ
تحوالت
بسیاری در قلمرو مطالعات روانشناسی (و روانکاوی) معاصر
شده است.
ّ
تعریف «یونگ» از بهترین شعر ،از این منظر قابل تأمل است که
ً
شعر ،اصوال از آن دسته هنرهاییست که بیش از هر عاملی با
ناخودآگاه از منظر کشف و شهود ،پیوند مییابد.
* شاعر و پژوهشگر.
 1یونگ؛ 1371؛ ص .82
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شعر در لحظاتی که شاعر ،حضور چندانی ندارد و جهان پیرامون او از
کنترلش بیرون است ،روی میدهد .و از این نظر ،هرچه سطح این غیبت و
مسافت فاصلهی شاعر با هستی فیزیکی بیشتر و دورتر باشد ،میباید آنچه بر
کاغذ مینشیند ،و آنچه ذهن شاعر بر زبان او مینشاند ،شهودیترّ ،
حسیتر
ّ
ّ
محوریت موضوع ـ اگر
و عمیقتر از منظر تعلق به ذات شعر باشد .با این نگاه،
دست کم به طور نسبی ـ عنصر غایب شعر خواهد بود .به گفتهی
نه به اطالق،
ِ
موالنا در دیوان شمس:

ّ
ّ
ادیبی و
«چون مست نیستم ،نمکی نیست در سخن  /زیرا تکلف است و
اجتهاد».

همین اصل ،هم ارزش زیباییشناختی شعر را پنهان میکند ،و هم شعر را
اثری مبهم و رازوار نشان میدهد؛ دو اصل مهم در ّ
معرفی ماهیت و چیستی
شعر ،و همچنین دو وجه اصلی ّ
ممیزهی شعر و نثر.
()2
ً
ّ
شاعران نسل مهدی مظفری ساوجی عمدتا کمتر به این دو اصل ماهوی
ّ
شعر ،تعلق خاطر دارند؛ این شاعران ،برخی علیرغم آنچه مینمایند و
تظاهر میکنند ،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 کشفهای معنایی،
ً
«شهود» ،در آثار آنان کمتر از خودآگاه شعورمند حضور دارد .اینان عمدتا در
برخورد با پیرامون و جهان اطراف ،نگاهی و نگرهای بر آثارشان حاکم میکنند
ً
که بیشتر نگاه یک نثرنویس است تا شاعر؛ صرفا کشف مضمون میکنند و
دریافت معنا .منظرههای صوری ّنقاشیوار میسازند و گاه ـ ّ
البته ـ حیرت
مخاطب را برمیانگیزندّ .اما اینها برای شعر شدن یک اثر کافی نیستند.
حوزهی مطالعات ادبی آنان ،گاه بر ترجمهی آثار شعر امروز غرب متمرکز
است ،تا بر ّ
تأمل عمیق در گنجینهی شعر و نثر پارسی .به همین جهت ،برخی
از آثار تولیدی این نسل ،به جای اینکه بر نوعی ساختمان و معماری و چفت
و بست محکم میان اجزای زبان استوار باشد ،بر پایهی گونهای زبان ترجمه
شکل میگیرد.
()3
ّ
ّ
ّ
ّ
در شعر ،مضمون و معنا از اهمیت خاصی برخوردار است ،اما حرف اول را
ّ
نمیزند .معماری و ساختمان شعر است که بر پلهی ّاول اهمیت میایستد.

91

ّ
آنچه در آثار موسوم به شعر سپید برخی از این دسته شاعران اتفاق میافتد،
ّ
بیشتر شبیه اتفاقاتیست که در ستون حوادث روزنامهها روی میدهد.
ّ
گاه پارهای از همین دسته شاعران ،کمترین درک و شناختی از مشخصهها
و مقولههای زبانی ندارند ،و آشنایی آنان با دستورزبان ،گاه ّ
حتی از سطح
دانش دستوری یک دانشآموز مبتدی دبیرستانی پایینتر است .بنابراین
دخالتهای آنان نیز ،در هنجارهای زبان ،بسیار مضحک جلوه میکند.
()4
اینکه دیده میشود بخش عمدهای از شعر جوان امروز ،شباهت عجیبی به
هم میبرد ،تا آن مایه که اگر امضای شاعر در پایان اثر نباشد ،قابل شناسایی
نیست ،شاید به این نکتهی مهم مربوط باشد که عمدهی شاعران ،فاقد
ّ
ّ
فردیت و تشخص فردیاند .یعنی شعر آنان و درک و دریافتهای شهودی
(اگر باشد) و زبانی آنان ،حاصل دید و تجربهی آنان نیست ،بلکه محصول
تماشای دیگران است .ریلکه ،شاعر و نظریهپرداز بزرگ آلمانی ،در اندرز
به شاعران جوان ،همین نکته را گوشزد میکند؛ از نظر او ،شعر چنان که
ً
گروهی پنداشتهاند( ،صرفا) نتیجهی احساسات و عواطف نیست ...شعر
محصول تجربه است.2
()5
شاعر «شب به شیشه میزند» میکوشد ،هم از جهت آشنایی با زبان ،و
ِ
ّ
هم از منظر درک معرفت جوهری شعر و اتکا به تجربههای فردی که برآیند
جهانبینی ّ
خاص اوست ،خود را شاعری مستقل تعریف کند .به همین دلیل،
ّ
او موفق شده است در ُپرشمار از آثار این دفتر ،روسپید بیرون بیاید .اگر از
پارهای سطرها یا بندهای شعر نخست کتاب «شب به شیشه میزند» صرف
ّ
ّ
نظر کنیم ،مظفری ساوجی را شاعری مییابیم که تالش میکند غیر از تعلق
و ّ
تعهد در فکر و اندیشهی تجربیاش ،وحدت شعر آثارش را به عنوان یک
ّ
ّ
مشخصهی خلق به رخ خواننده بکشد؛ وحدتی که شعر را ،هم در محور
عرضی ،و هم در محور طولی و پیوند اجزاء و عناصر ،پدیدهای یکپارچه
میسازد؛ اصلی بزرگ و ضروری ،که شعر بلند «فوبیا» در بعضی بخشها
یا بهتر است بگوییم بندها از آن دور افتاده است .قطعهی «فوبیا» علیرغم
کوششی که شاعر به خرج میدهد تا آن را یک منظومه ّ
معرفی میکند ،فاقد
 2ریلکه؛ 1353؛ ص .14
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ارزشهای شکلی منظومه است .بیشتر بندهای این شعر ،کمترین پیوندی
نه از جهت عناصر و اجزاء ،واژگان و تصاویر با هم دارند ،و نه ّ
حتی موضوعی،
هرچند ممکن است بتوان به مدد درک و دریافتهای شخصی در برخی
بندها به طور نسبی ،پیوند موضوعی برقرار کرد .خواندن بندهایی از این
شعر ،خالی از لطف نیست:

«کندم  /کندم  /کندم  /ناخنهایم  /انگشتهایم به آخر رسید / ...انگار /
جنازهای پنهان  /جا عوض میکند  /در من  /و مردی که فراموش کرده بود
 /به قلبش چسب بزند  /سالهاست  /روی خردهشیشهها راه میرود/ ...
باید چگونه میفهمیدم  /آنکه سالها در من زندگی میکرد  /مردهایست
 /و رگهایی که فکر میکردم  /خون را به قلبم میرسانند  /کرمهایی بودند
 /که زندهزنده  /مرا میخوردند / ...ساعت  /هنوز کار میکرد  /در دست
مرده( .»...صص  9و  11و )12
()6
ّ
از ویژگیهای زبانی مظفری ساوجی ،غیر از صمیمیت بیان« ،ایجاز» است که
بیگمان از نوعی «ایجاز» در «فکر» او سرچشمه میگیرد:

«چه دردیست!  /چه دردیست!  /که اینگونه  /به خود میپیچد  /تاک».
(ص )84
«مرگ  /چشم گذاشته  /من  /قایم شدهام»( .ص )85

ّ
ّ
البته این صمیمیت بیانی ،صرف نظر از ّ
سیالیت موسیقی زبان مظفری
ً
(که تقریبا در ذات تمامی شعرهایش جریان دارد) ،گاه زبان او را به نوعی
نثرگونگی نزدیک میکند .در قطعهی «آن که میترسد» ،در سطرهای پایانی
ً
(که عمدتا شاعران میکوشند فضایی را بسازند تا در حریم امن آن فضا ،زبانی
ّ
را تجربه کنند که طنین و ضربهی نهایی باشد) مظفری راه به نثر میبرد:

«پدرم میگفت« / :آن که میترسد ،میترساند»» (ص )62

که بیش و کم به سطرهایی که «کلمهی قصار» ّ
معرفی میشوند ،شباهت
دارد ،تا شعر؛ گزارهایست صریح ،با زبانی در سطح و فاقد نشانهی شعری.
()7
شعرهای کوتاهتر این دفتر ،از نظر وحدت شعری (و نه موضوعی) انسجام و
ّ
ّ
یکدستی زبان و اتکا به نشانهها و بیان تصویری ،موفقتر است .از نمونههای
ّ
خوب این دست آثار ،میتوان به این قطعهها (که گاه از نمودهای موفق شعر
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امروزند) اشاره کرد :سیاهزخم (ص  ،)70درد (ص  ،)72روزها (ص ،)77
آرزوهای بزرگ (ص  ،)79زمستان (ص  ،)81ترسیدن (ص  ،)82تاک (ص
ّ
ظهیرالدوله ،فروغ ّفر خزاد (ص  ،)90میوهی ممنوعه
 ،)84بازی (ص ،)85
(ص  ،)92از کاشها (ص  )93و...

«چگونه رد شده است  /از در آهنی  /از دوربینهای مداربسته  /از دیوارهای
بلند سیمانی  /چگونه خودش را  /به باغچهی کوچک زندان رسانده است /
بهار»( .ص )81

در قطعههای بلندتر مانند «انزوا» (صص  50ـ  ،)52شاعر به تمامی قادر
ّ
متشکل و یا ّ
نیستّ ،
حس شهودیاش را تا پایان حفظ کند یا به تعویق
ذهنیت
بیندازد .در «انزوا» کارکرد شاعرانهی زبان ،فقط در بند ّاول ،تبلوری قابل ّ
تأمل
دارد؛ یعنی در بند ّاول در منشی استعاری( 3به قول فرمالیستها) ظاهر
ّ
واقعیتاند ،نه شعر .همچنین
شده است .بندهای بعدی ،بیشتر گزارش
ّ
قطعهی «موریانهها» (ص  )56که تجربهی عادی و معمولی شاعر است و
بسیار به خاطرهنوشتهای منثور شباهت دارد .نمونهی چنین خاطرهنوشتهای
را در قطعهی «شب و سرما» (ص  )55نیز میتوان خواند .خاطرهنوشتهها،
ّ
فاقد کوششها و اتفاقات زبانی شعرند؛ نثرهایی هستند موضو عمحور ،که
باید در «دفتر یادداشتهای روزانه»ی شاعر گرد آیند ،نه در مجموعهی شعر.
در واقع ،محور خاطرهنوشتهها ،حوادث یا رویدادهایی هستند که گفته یا
نوشته میشوند؛ با کمترین بهرهمندی از کارکردهای استعاری زبانّ ،اما شعر،
همهی اعتبارش به زبانیست که روی خشت نشانههایش باال میآید ،نه فقط
بر پایهی سرمایهی موضوع و حادثه.
()8
ّ
مظفری ساوجی شاعر مکاشفههای مضمونی و موضوعیست؛ با نگاه کردن
ً
غالبا بافت ّ
حسی زیبایی نیز
به یک گلدان یا عنکبوت ،دریافت خود را ،که
ُ
میگیرد ،بیان میکند .این بیان گاه چندان پرانرژیست که مخاطب را
مبهوت ساخته و تکان میدهد .شاهد مثالش شعر «زمستان» است که
پیشتر به آن اشاره کردیم .یا قطعهای با عنوان «شعر سپید» که در صفحهی
 86چاپ شده:

«نمیتوانم  /خرگوشها را  /غیب کنم  /کبوترها را  /بیرون بیاورم از کالهم /

« 3شعر 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 دستهگلی / .شاعرم  /خودنویسم را ُ /پر میکنم از
شب  /و بیرون میآورم از آن  /ماه و ستارهها را»

ظهور چنین شگردی (تکنیکی)( ،که در شعر نسل او کم و بیش حضور
َ
دارد) ،مانند شمشیری دولبه عمل میکند؛ افراط در تجربهی این شگرد،
ممکن است شاعر را از حدود و ثغور و شعر به مرزهای نثر بلغزاند؛ شاعر
ً
چنین شعرهایی ،غالبا از مخاطبانش انتظار دریافت همان معنایی را دارد
که خود تجربه کرده است و بدین وسیله شاعر ،قدرت ّ
تأمل و ظرفیت فهم
و دریافت متفاوت بر پایهی دادههای ذهنی مخاطب را از وی میگیرد.
ً
نشانهها در چنین شعرهایی داللتهای معنایی کمتری دارند؛ غالبا «گلدان»
ّ
همان «گلدان» است که بر پلهها نشسته و «عنکبوت» همان «عنکبوت» که
ّ
عقربههای ساعت را به دام انداخته و متوقف کرده است .از این چشمانداز،
چنین شعرهایی ،گاه (بیش و کم) به هایکوها شباهت میبرند .هرچند از نظر
شکلی ،تفاوتهایی اساسی با هایکو دارند .از قطعههای هایکووار و زیبای
ّ
مهدی مظفری ساوجی یکی این است:

«کدام نغمه  /به گوشش رسیده  /که اینچنین  /به رقص آمده  /پیچک ».
(ص )80

ّ
ّ
خلق چنین آثاری ،مانند ثبت لحظههای زندگی یک نقاش است یا عکاس.
ّ
ّ
ّ
البته با زاویهی دید ّاولشخص یا دانای کل یک شاعر .و مهدی مظفری
ساوجی بیگمان یکی از چند شاعر خوب و کمشمار نسل خود در روزگار
ماست ،که در ثبت و ضبط لحظهها و آنات زندگیاش به رستگاری قابل قبولی
رسیده است.
● منابع:
ّ
ـ احمدی ،بابک؛ ساختار و تأویل متن؛ ج 1؛ انتشارات مرکز؛ چاپ اول؛
.1380
ـ ریلکه ،راینر ماریا؛ چند نامه به شاعری جوان؛ برگردان دکتر پرویز ناتل
خانلری؛ انتشارات آبان؛ چاپ سوم؛ .1353
ّ
ـ مظفری ساوجی ،مهدی؛ شب به شیشه میزند؛ انتشارات مروارید؛ چاپ
ّاول؛ .1390
ـ یونگ ،کارل گوستاو؛ خاطرات ،رؤیاها و اندیشهها؛ انتشارات آستان قدس
رضوی؛ چاپ دوم؛ .1371
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«آدمی را باید دو نام بوده باشد  /یکی چتری که میگرید  /و
دیگری  /بارانی  /که یکریز میشود  /بر گونههای من( ».از شعر
 ،85قاب برهنه) «آدمی را  /دو بار  /مرگ صدا میزند  /نوبت دوم
ً
 /حتما  /همان است که تو میگویی  /ضیافتی تمام  /نقطهی
پایانش را نمیدانم( ».از شعر  ،55صبح هیاهو).
هشتمین و نهمین مجموعههای شعر ایرج صفشکن به سبک
و سیاق کتابهای قبلیاش است؛ ّ
حتی در شکل و شمایل،
و همه از انتشارات نگاه .در هر دو مجموعه به شیوهی کارهای
ّ
پیشین شاعر ،شعرها بدون نام و با شماره مشخص شدهاند« .قاب
برهنه»  98شعر دارد و «صبح هیاهو»  77شعر .جالب اینکه نام
مجموعهی «صبح هیاهو» از شعر شمارهی  29در مجموعهی
«قاب برهنه» برگرفته شده است .بدین ترتیب ،کارهای شاعر به
شکل چندوجهی عمل میکند و ّ
حتی در فرم و محتوا و شکل
نگارشی و سجاوندی نیز همسان و همزاد هستند.
در همینجا الزم میدانم نکات ویرایشی را ،که به نظر نگارنده
آمده و تمام کتابهای پیشین شاعر را هم در بر میگیرد،
یادآوری نمایم :کاربرد کلمهی «هیأت» به نظر میآید هنوز به
لحاظ نگارشی در زبان فارسی جا خوش کرده است ،در حالی
که «هیأت» امالی عربی این کلمه است و در فارسی بهتر است
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 میآید و پس از کلمههای مختوم به ّ
مصوت
ّ
مرکب «ـو» ،بدون همزه نوشته میشود .به عنوان مثال :پیکرش
و آغازشّ .
البته الزم به ذکر است که پس از کلمههای مختوم به
های بیان حرکت «ـه» همزه در این ضمایر باقی میماند .مانند:
* شاعر و پژوهشگر.

خانهام ،نامهام و به همین ترتیب ،پس از کلمههای مختوم به ّ
مصوت بلند
«ـی» نیز ضمایر اضافی جدا از کلمه نوشته میشوند .مانند :ماهیام،
بارانیاش .نکتهی دیگر در باب نوع استفاده از حرف اضافهی «به» است که
از کلمههای بعد از خود (اسم و یا ضمیر) جدا نوشته میشود و همچنین
ّ
کاربرد حرف «ب» که با افعال بسیط به طور کلی ّمتصل نوشته میشود؛ که
ّ
متأسفانه در بسیاری از شعرها این موارد رعایت نشده است .مانند :بهخوانی
(بخوانی) ،بهگویم (بگویم) و ...که ّ
متأسفانه در هر دو مجموعه دیده میشود.
ّ
البته یادآوری نکتههای ویرایشی چیزی از شعرها نمیکاهدّ ،اما برای شکیلتر
شدن کارها بهتر است که شاعران و نویسندگان و ّ
حتی ناشران به این موارد
ّ
توجه خاص داشته باشند.
به اصل شعرها برگردیم .ویژگی ّ
خاصی که در شعرهای ایرج صفشکن به
چشم میخورد ،در «ایجاز» و «انرژی متراکم» نهفته در شعرهای اوست« :تو

تسلیم نمیشوی (یکی میشوی)  /چندان که  /دانهای رسیده  /افتان به
سرازیری درختی جا مانده  /و این است  /سرانجامی  /که از تو گفته بودند و /
من از تو مینویسم .من  /آمدهام  /تا همین را بگویم( ».شعر  ،2از مجموعهی
ّ
صبح هیاهو)« .روزی از روزها  /پایین میآید پلهها  /و نگاهبان به ناگاه سر
ّ ّ
میرسد  /نوری باریک  /پلهپله باال میخزد  /و ماه  /بر سر میکند  /چادری
سیاه( ».شعر  ،42از مجموعهی قاب برهنه) .به این دو نمونه از شعرهای ایرج
صفشکن که نگاه کنیم ،به انرژی متراکم نهفته در تصویرهای آنها و نیز
ایجازشان ـ چه ایجاز طولی و چه ایجاز مفهومی ـ پی میبریم؛ به خصوصیات
بارزی که در اکثر شعرهای شاعر رخ مینماید .در شعر ّاول ،شاعر آمده است
تا سرانجامی را بنویسد که چون دانهای رسیده ،افتان به سرازیری درختی جا
مانده ،یکی میشود ،بیتسلیم .این شعر را اگر از آخر هم به ّاول بنویسیم،
به ایجاز آن لطمهای وارد نمیشود ،و در حقیقت ،انرژی آن هدر نمیرود.
در شعر دوم که برخوردار از جاندارگرایی 1است ،باز این ویژگی ایجاز و هدر
ً
نرفتن انرژی شعر کامال به چشم میخورد .جالب این که اگر این شعر را هم
از آخر به ّاول بنویسیم ،تصویرها جابهجا نمیشوند ،ایجاز به هم نمیخورد و
مساحت معنایی شعر از دست نمیرود .نگاه کنید« :چادری سیاه  /بر سر

ّ ّ
میکند  /ماه  /و  /پلهپله باال میخزد  /نوری باریک  /و نگاهبان به ناگاه
ّ
سر میرسد  /پایین میآید پلهها  /روزی از روزها» .به جاندارگرایی اشیاء و

ّ
عناصر «ماه»« ،پلهها» و « نور چراغ نگاهبان» که به حالت حیوانی میخزد،
Personification 1

97

ّ
دقت کنید و به انرژی زیباشناسانهی فوقالعادهای که دارد .در حقیقت،
نمونهی چنین شعرهایی با چنین فرم زیباشناسیک ،در هرم وارونهی آن ،در
ً
شعر امروز ما اگر نگوییم بینظیر ،واقعا کمنظیر است و شعرهایی از این دست
در دو مجموعهی مورد بحث ،کم نیست.
به نظر میآید به لحاظ زبان هم ،ایرج صفشکن ،پختهتر عمل میکند و
استایل 2خودش را دارد؛ منظورم از استایل سبک تنها نیست؛ بلکه تیپ 3و
رفتارهایی هم که شعرش از خودش بروز میدهد ،دارد شکل بهخصوصی به
خودش میگیرد و ُپز ّ
خاص خودش را دارد .به لحاظ حرفهایی که میزند
ِ
و ایما و اشارههایی که به مدد تصویر بازمینماید ،ـ هرچند مفاهیم تکراری
باشد ـ میتوان گفت که ایرج صفشکن ،صاحب شناسنامهی معتبری در
شعر شده است.
َ
نگارنده ،این امید را دارد که شاعر از تکاپو بازنایستد و در جزئیات رفتار
ً
ظاهری شعرش ،بیشتر دقیق شود و طاقت از دست ندهد؛ مثال به جای تکرار
چندبارهی «دهندرهی باز» ،واژهی «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 میخواهد تا بهتر بازشناخته شود.
● منابع:
ـ صفشکن ،ایرج؛ صبح هیاهو؛ نگاه؛ 1388؛ تهران.
ـ ___________؛ قاب برهنه؛ نگاه؛ 1388؛ تهران.

Style 2
Type 3
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تا پیش از این ،انواع مختلف شعر ،با رویکردهای عروضی،
دستهبندیهای ّ
خاصی داشت .با ظهور شعر نو ـ نه فقط شعر
نیمایی ـ بیش و پیش از هر چیز ،قالبها دچار دگرگونیهای
ً
گاه صرفا بصری شدند؛ تا آنجا که دیگر مقولههایی چون قافیه،
وزن و تعادل در معنا و ظاهر ،جای خود را به ّ
تنو ع و تقلید داد.
امیر قافله،
شعر نیمایی اگرچه در بررسی
تاریخ شعر به منزلهی ِ
ِ
ّ
جریان کلی شعر در صد سال اخیر گذاشته
بیشترین تأثیر را بر
ِ
بازشناسی شعر
طرز ادبی،
استّ ،اما نادیده
پس این ِ
انگاری پیش و ِ
ِ
ِ
دچار مشکل میکند .تمامی تالشهایی که تا به
ِ نیمایی را نیز
ِ
جدید سرایش اندیشههای زیباییشناسانه،
نشستن شیوهی
ثمر
ِ
ِّ
ّ
فارغ از موفق و ناموفق بودن ،صورت گرفته است ،به خودی خود
باید در نظر گرفته شوند؛ مگر آن که خواسته باشیم بخشهایی
تشخیص خود از صحنهی پژوهش و
جریان بزرگ را بنا به
از یک
ِ
ِ
شعرنو ،نیمایی ،آزاد ،سپید ،طرح ،ترانک یا
بررسی حذف نماییمِ .
گرفتن درستی و
بدون در نظر
ِ
هر گونهی دیگر ،چون وجود دارد ـ ِ
سهو بزرگیست اگر
نادرستی تعاریف ارائه شده ـ باید دیده شودِ .
اهداف
میزان دستیابی به
نپذیریم که نامها هرگز تعیینکنندهی
ِ
ِ
ّ
یافتنی یک شیوهی هنری در چهارچوبهای مشخص و
دست
ِ
تعیینشده نیستند .در بررسیهایی انجام گرفته ،گاه مشاهده
میکنیم که تمامی چهارچوبهای یک نوع ّ
اساس
خاص ادبی بر
ِ
ِ
محصول ارائه شده ارزشگذاری شده است؛ گویی میخواسته به
ِ
اثر خاص تبلور
این
در
تنها
شیوه
آن
که
کند
القاء
گونه
ن
ای
خواننده
ِ
یافته است! شیوهای که از بنیاد غلط است.
در نقدی که بر مجموعهی شعر «سیبستان» نگاشتهام ،طرح را از
قالب شعری مورد بررسی و تحلیل قرار دادهام؛ این
درون ِ
بیرون و ِ
ّ
تعاریف طرح در چهارچوبهای
گونه که نگاهی جدی به دیگر
ِ
* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

ّ
ّ
دید مختلف ،به
نقاشی و هنرهای تجسمی داشتهام .زیرا با بررسی زوایای ِ
تمامی
منحصر شعری ،به
تعریف
این نتیجه رسیدهام که گاه با استفاده از
ِ
ِ
ِ
ّ
فراگیر مدرن نمیتوان پی برد .با توجه به محتوای این
اثر
ِ
ارزشهای یک ِ
مجموعه ،نگاهی عمیقتر به دغدغهها و شگردهایی انداختهام که شاعر با
سرایش رباعی به کار گرفته است و تمامی زوایای
دانش شعری خود از
تکیه بر
ِ
ِ
منظر بصری ،لفظی و محتوایی به چالش کشیدهام.
پنهان آن را از
پیدا و
ِ
ِ
ّ
مقدمه
در روزگاری که شاعر نبودن خیلی سختتر از شاعر بودن است ،و شعر
گفتن سهلترین کار [!] ،انتخاب مجموعههایی برای بررسی و شناساندن،
تالشیست شبیه گلستان ـ شاهکار سعدی ـ سهل و ممتنع! سهل از آن جهت
که بسیارند مجموعههایی که هر روز و هر هفته به بازار نشر میآیند و از آن سو
ُ
برگزیدن یکی زان میانه بسی ممتنع .آشنایی با شاعر ،زبان و خلقیات ،گویش
و دغدغه و در مجموع َدمخور بودن با او اگرچه تا ّ
حدی این گزینش و پردازش
را ممکنتر مینماید ّاما آنچه از شعرا در آثارشان میبینیم گاه فرسنگها با
آنچه از آنان در خاطر داریم فاصله دارد و با آنان بیگانه .در این سو کم نیستند
مجموعههایی که با ّ
تأملی اندک دریافتنی هستند و متفاوت« .سیبستان» به
دالیلی که گفته خواهد آمد (به سبک تاریخ بیهقی) ،برای پرداختن و نواختن
از آن مجموعههاییست که صداهایی متفاوت از درون آن میتوان شنید و
صاحب اثر نبوده است و گاه
سود
دریافت کرد .گو اینکه این تفاوت همهجا به ِ
ِ
ُ
باعث تکرار ،سردرگمی و تقلیدهای شتابزده شده است.
ِ
نوع ادبی بیشتر است ،به آفرینشی
و
طرز
هر
از
رباعی
با
اش
ی
آمیختگ
که
شاعر
ِ
دست میزند که نتیجهاش  127طرح است با محوریت «سیب»؛ بهگونهای
که عامدانه و عالمانه میخواسته از تمامی تواناییها ،خصوصیات و نماد و
سودای عامدانه
ِا ِلمانهایی که از سیب سراغ داریم؛ بهرهبرداری کند .در این
ِ
عنصر اجبار ،شاعر را از برخی صنایع بدیعی و تکنیکهای لفظی و
و عالمانه،
ِ
معنوی دور کرده است .تکیه بر واژه ،او را در تنگناهای گاه آزاردهندهای قرار
تبعات
گوناگون مجموعهی سیبستان و
داده است .در ادامه به بررسی ابعاد
ِ
ِ
منفی این پایفشاری خواهیم پرداخت .بدان امید که حرفی ناگفته
مثبت و
ِ
نماند و گفتهها ناسفته ننماید.
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چرا سیب؟
ُ
معین مینویسد :سیب ،درختیست از تیرهی گلسرخیان ،جزو دستهی
سیبها که در آب و هوای معتدل و اراضی ُرسی شنی به خوبی میروید...
گونههای مختلف سیب عبارتاند از :سیب ترش ،سیب سرخ ،سیب قندک،
1
رنگ سرخ یا سرخ
سیب گالب و سیب گلشاهی .سیب در گذشته بیشتر به ِ
ارقام سیب با رنگهای مختلف وجود
و زرد دیده میشده است ولی امروزه ِ
دارند.
مدح منصور سعید گفته
ابوالفرج رونی در
ِ
ضمن قصیدهی معروف خود که در ِ
«سیب سیمین سلب چو
سیب سفید را تعریف کرده است .میگوید:
ِ
استِ ،
گوی بلور  /یا چو نوخاسته پر حور است  /خوش ترش زرد چهره آبی را  /طبع
مرطوب و رنگ محرور است» (ابوالفرج رونی) .منوچهری در ّ
مسم ِط معروف
ِ
توصیف سیب دارد
در
بند
یک
است»،
خزان
هنگام
که
آرید
خز
«خیزید و
ِ
سیب نیمهسرخ و
وصف خزان ،وی
و عالوه بر آن ،در قصیدهی دیگری در
ِ
ِ
شخص بیماری تشبیه میکند که رخ یا گونهای سرخ
رخسار
نیمهزرد را به
ِ
ِ
2
کردار یکی مردم ِ بیمار /
از تب و گونهای زرد از یرقان دارد« :وان سیب به
ِ
کز جملهی اعضا و تن او را دو رخان است  /یک نیمه رخش زرد و دگر نیمه
هیجان دم و آن را یرقان است» (منوچهری) .سیب را در
رخش سرخ  /این را
ِ
عربی تفاح گویند« :گهی ز گریهی تو زرد دیدهی نرگس  /گهی ز خندهی
ّ
تو سرخ چهرهی تفاح» (مسعود سعد)« .از آن باغ است این سیب زنخدان /
ّ
چگونگی
مورد
قناعت بر یکی تفاح تا کی؟» (مولوی) .همچنین روایتی در ِ
ِ
وفات حضرت موسی (ع) وجود دارد که عزرائیل سیبی از بهشت برای موسی
بوییدن سیب ،جان میسپارد« 3.سیب را بو کرد موسی،
(ع) میآورد و او با
ِ
خوش
جان بداد  /بازجو آن بو ز سیبستان کیست» (مولوی)« .چون به بوی
ِ
آسیب تو چون جان میرم»
سیب تو موسی جان داد  /پس عجب نیست کز
ِ
یک ِ
(مولوی)« .روحی شوم چو عیسی گر یابم از تو بوسی  /جان را دهم چو موسی
سیب تو ببویم» (مولوی) .و نیز از سیب چون نارنج برای تیر انداختن و
گر
ِ
نشانه گرفتن استفاده میکردهاند و برای این منظور سیب را بر جایی چون
سر کسی چون غالم قرار میدادند« 4.زانک از سیبی
کف دست یا بر ِ
فرق ِ
 1معین ،1388 ،صص  1973ـ .1972
 2گرامی ،1389 ،ص .208
 3همان ،ص  ،209به نقل از شمیسا ،سیروس؛ فرهنگ تلمیحات؛ فردوس؛ چ 4؛ تهران؛
صص  352و .566
 4همان
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فرق غالم  /سیب را بشکافتی حالی
هدف کردی مدام  /پس نهادی سیب بر ِ
به تیر  /وآن غالم از بیم گشتی چون زریر / 5گفت بر سر مینهد سیبی مرا
ّ
 /گر رسد از تیرش آسیبی مرا» (منطق الطیر عطار) .در شعر قدیم فارسی،
سیب زنخدان تشبیهیست از برآمدگی چانه به سیب صاف و
سیب زنخ یا
ِ
غایت لطف
خوشرنگ .و خال زنخدان تشبیهیست از دانهی سیب ،که از
ِ
ِ
رخسار از برون نمایان است .سیب را میوهی بهشتی گفتهاندّ ،اما رندان ،نقد
خلد برین هم ندادهاند 6.از
سیب فردس و تمامی ِ
سیب زنخ یار را به وعدهی ِ
ّ
اشعار شعرای متقدم بسیار یافت میشود .ترکیباتی
این دست ترکیبات در
ِ
نظیر «سیب پوسیده» :سیب فاسد شده ،اسباب دنیوی ،دانشهای مبتذل
ِ
جهان ّ
مادی ،کاال و علوم دنیایی« 7.سیب پوسیده همیچیدند خلق  /در
هم افتاده به یغما خشک خلق» (مثنوی) .یا «سیبچهر» :کنایه از زیبارو.
چهران مردمفریب  /همیکرد بازی چو مردم به سیب» (نظامی،
«بدان سیب
ِ
«سیب غبغب» :کنایه از گوشت زیر چانه و زنخدان که زیباست.
شرفنامه) .یا
ِ
سیب غبغب
یاقوت آن لب است /
«آتش کباب کردهی
ِ
پی آن ِ
ِ
چشم سهیل در ِ
«سیب ذقن» :کنایه از چانهی زیبا (اضافهی تشبیهی).
است» (صائب) .یا
ِ
ذقن
«آن میوه که از باغ بهشت است درختش  /نزدیک دهن آمده سیب ِ
کیست» (کمال خجندی)« .از هیچ باب نیست گزیدن بر او روا  /بوییدنیست
سیب ذقن بلکه دیدنیست» (طالب آملی)« .از آن بر میوهی فردوس باشد
ِ
سیب ذقن خونین نگردیدهست دندانش» (صائب) .یا
کزان
/
زاهد
ی
ه
دید
ِ
محبوب زیبارو مشاهده
سیب زنخدان» :کنایه از چانهی زیبای
ِ
«سیب زنخِ ،
ِ
8
سیب
این
که
/
مفرمای
دعوت
زاهدا
خلدم
«به
خیزد.
جمال
مطالع
از
را که
ِ
زنخ زان بوستان به» (حافظ)« .ز میوههای بهشتی چه ذوق دریابد  /هر آن
زنخدان شاهدی نگزید» (حافظ)« .این لطافت نیست هرگز میوهی
سیب
که ِ
ِ
زنخدان تو را» (صائب) .کمال
سیب
فردوس را  /میتوان خوردن به لب
ِ
ِ
قامت یار میدانند« :اگرت سرو بوستان
خجندی و سعدی ،زنخ را میوهی
ِ
سیب سیمین نیست» (کمال خجندی)« .عجب در
سر سرو،
ِ
خوانم  /بر ِ
زنخدان آن دلفریب  /که هرگز نبودهست بر سرو ،سیب» (سعدی) .اگرچه از
ِ
غایت
به
من
بت
«نام
اند:
ه
کرد
نیز
سازی
ن
چیستا
ـ
سرو
و
سیب
ـ
ترکیب
این
ِ
ِ ِ
سر سرو» (600 = 20* 30؛ خ  +سرو = خسرو).
لطف  /سیبیست نهاده بر ِ
5
6
7
8

گیاهی به رنگ زرد.
گرامی ،1389 ،ص .208
گوهرین ،1362 ،ج ،5ص .381
ّ
سجادی ،1370 ،ص .489
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ّاما سیب در شعر و ادبیات معاصر دارای کاربردهایی بس گستردهتر از آن
مواردیست که برای نمونه از اشعار ّ
متقدمین ذکر شد .قبل از پرداختن به
ِ
ادب معاصر و از آنجا که ریشهی این تفاوت به
کاربردهای
ِ
متفاوت سیب در ِ
موضوع آفرینش آدم ،میوهی
دینی مختلف وابسته است ،باید به
دو دیدگاه
ِ
ِ
داستان شجره اشاره کرد .یکی از داستانهای قرآن،
ممنوعه و پیشینهی
ِ
ّ
ّ
خوردن میوهی ممنوعه
دلیل
قصهی آدم و حوا و هبوط آنها از بهشت به ِ
ِ
باب این که این میوه ،کدامیک از میوههای بهشتی بوده است،
است .در ِ
آغاز
اختالف نظرهایی وجود دارد.
مطابق ِ
ِ
آیات قرآن کریم میبینیم که در ِ
ّ
آفرینش ،آدم (ع) و همسرش حوا ،در بهشت جای میگیرند و به آنها
َ ُْ
ُ َْ َ
«و قلنا یا َآد ُم ْاسک ْن أنت
امر میشود که از درخت ممنوعه دوری گزینند:
َّ َ َ َ َ َ ُ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ً َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ
َ
هذ ِه الشجرة فتکونا
و زوج َّک الجنة و کال ِمنها رغدا حیث ِشئتما و ال ت ًقربا ِ
م َن الظال َ
مین» 9.این امر در آیهای دیگر نیز تقریبا با معنایی نزدیک به آن
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
آورده شده است« :و یا آدم اسکن أنت و زوجک الجنة فکال ِمن حیث ِشئتما
َّ َ َ ُ
َ َّ
الظال َ
َ َْ َ
مین» 10.میبدی در تفسیر این آیات
هذ ِه الش َج َرة ف َتکونا ِمن
ِ
و ال تقربا ِ
درخت علم بود ،هر که از آن
درخت منهی میگویند که آن
میگوید« :آن
ِ
ِ
بخوردی ،چیزها بدانستی و میوههای گوناگون در آن بود .سعد بن جبیر
گفت :درخت انگور بود .ابن ّ
عباس گوید :گندم بود و 11.»...ابوالفتوح رازی
گوید« :خالف کردند در آن که چه درخت بود ...کلبی گفت :درخت علم بود.
علم خیر و شر ...خدای تعالی جمله بهشت ،آدم را مباح کرد و آدم را که
یعنی ِ
در بهشت هرکجا خواهند باشند و هرچه خواهند خوردند جز یک درخت که
گرد آن نگردند و از آن نخورند».
لفظ نهی و بر وجه ندب که ِ
ایشان را امر کرد به ِ
ّ
12موضوع گندم خوردن آدم و حوا و از بهشت رانده شدن آنان برگرفته از آیهی
لفظ شجر به معنی درخت و گیاه
 22از سورهی اعراف است .در آیهی مذکورِ ،
نوع درخت اشارهای نشده است .شاعران
ساقهدار آمده و به نام و نشان یا ِ
فارسیزبان ،خوردنی ممنوعه را ،که انتظار میرود ثمر یا میوهی درخت بوده
باشد ،به گندم تعبیر کردهاند؛ شاید به این دلیل که در باور آنها گندم این
باغ بهشت آمده است« 13.نان جو خور
اصلی
قوت و غذای
مردمان زمینی از ِ
ِ
ِ
در بهشت سیرچشمی سیر کن  /گرد عصیان بهر گندم بر رخ آدم نشست»
 9قرآن کریم ،سورهی بقره ،آیهی .35
 10همان ،سورهی اعراف ،آیهی .19
ّ 11
زمردی ،1387 ،ص  ،123به نقل از کشف األسرار.
 12همان ،ص  ،123به نقل از روض الجنان و روح الجنان رازی.
 13گرامی ،1389 ،ص .320
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پیش حق یک
(صائب).
«خوردن گندم برون انداخت آدم را ز خلد  /تا بدانی ِ
ِ
جو اطاعت سهل نیست» (خواجوی کرمانی) .برخی شعرا بوتهی گندم را،
ً
احتماال با ّ
توجه به لفظ شجر در قرآن کریم ،درخت خواندهاند« 14.همچون
درخت گندم باش از برای فرض  /گه راست ،گه خمیده و جان بسته در میان»
(خاقانی)« .مسکین درخت گندم از اندیشهی ملخ  /ایمن نگردد ارچه سرش
صد سنان کشید» (خاقانی)« .روی چون ماهت بهشتی دیگر است  /لیک
منظرحافظ ،پدر ـ حضرت آدم (ع) ـ
زلف تو درخت گندم است» (عطار) .از
ِ
درخت ـ ممنوعه (گندم) به تاراج
گیاه ـ
روضهی رضوان را با نادیده
انگاشتن ِ
ِ
ِ
داده است و از آن پس ،آدم رانده شده از رضوان باید انواع مصائب را بر خود
طعام ممنوع
نابخشودنی
گناه
هموار کند تا این مکان به تاراج رفته از ِ
خوردن ِ
ِ
ِ
را بازپس گیرد« .پدرم روضهی رضوان به دو گندم بفروخت  /ناخلف باشم
اگر من به ُجوی نفروشم» (حافظ) .با همهی این توصیفات است که گندم را
«شجرهی حیات ،درخت زندگی ،و شجرهی ذکر شده در قرآن کریم و همان
درختی که آدم ابوالبشر به فریب و اغوای شیطان از آن خورد و از بهشت رانده
شد» 15میدانند« .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 مردمشناسانه نیز اعتقاد بر این
 14همان
 15گوهرین ،1362 ،ج  ،8صص  79ـ .78
ّ
 16این بیت از نظر برخی شارحین اشاره دارد به آیهی کریمهی «فوسوس الیه الشیطان
ّ
قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک الیبلی (قرآن کریم ،سورهی طه ،آیهی .)118
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است که درختانی چون زیتون ،چنار ،بادام ،انار ،سیب ،انگور و ...در باورهای
عامهی مردم ایران به ّ
تقدس راه بردهاند و از سرشتی بهشتی برخوردارند.
17همچنین اعتقاد بر این است که «انجیر و سیب و انگور از بهشت آمدهاند
و یکی از دانههای انار مبدأ بهشتی دارد و اگر روی زمین بریزد ،شیطان آن
را خواهد قاپید! برای همین باید همهی دانههای انار را خورد[ .همچنین]
درختان سرو و زیتون که همیشه سبز هستند ،از بهشت آمدهاند» 18.در تورات
نیز از قول یهوه آمده است که« :اینک آدم ،نظر به دانستن نیک و بد ،چون
ِ
درخت زندگی میوه چیده بخورد
از
کرده،
دراز
دست
که
مبادا
شد.
ما
یک تن از
ِ
چشمان شما باز
و تا ابد زنده ماند» .و نیز آمده است« :روزی که از آن بخورید،
ِ
شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد»ّ .
ّ
«اما آدم و حوا به اغوای مار از
ِ
ِ
میوهی ممنوعه خورده ،شناسای نیک و بد شدند» 19.در اعتقادات و باورهای
نماد درخت و میوهی ممنوعهی
اسالمی ،گندم ،و در روایات یهودی ،سیبِ ،
تبع روایات و باورهای اسالمی،
منظوم کالسیک ،به
متون
بهشتیست 20.در
ِ
ِ
ِ
درخت آفرینش دانسته شدهّ .اما در شعر شاملو بر مبنای
نماد
همواره گندمِ ،
ِ
ّ
کنار گندم ،میوهی ممنوعه قلمداد
سن ِت یهودی و به طنز سیب و انجیر در ِ
خشکای خمیرهاش هنوز خود را خبر
شدهاند« :سنگپارهای بیتمیز که در
ِ
ُ
از خویشتن نبود  /که هنوز نه بهشتی بود  /نه مار و سیبی  /نه انجیربنی که
عرض مهربانی
درز گندم را شرم آموزد» 21.در شعر سپهری نیز سیب در
برگش ِ
ِ
و ایمان ،نمودار قداست بوده و از جلوهای فراطبیعی برخوردار است« :زندگی
22
خالی نیست  /مهربانی هست  /سیب هست  /ایمان هست».
سیب ،نقشی فراتر از یک واژه را در مجموعهی سیبستان ایفا میکند؛
به نحوی که شاعر در تمامی  127قطعه ـ همگون یا ناهمگون ـ از سیب و
کاربردهای ّ
متنو ِع آن بهره جسته است .در چکیدهی این نوشتار آورده شد که
بررسی محتوای این مجموعه تنها با ّ
(طرح شعر) تحلیل
توجه به تعریف طرح
ِ
ِ
تعاریف طرح از منظر هنرهای داستانی و
دیگر
به
بلکه
شد؛
نخواهد
و نقد
ِ
ّ
ّ
تجسمی هم توجه خواهیم داشت.
17
18
19
20
21
22
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ّ
زمردی ،1387 ،ص .123
ماسه ،1353 ،ص .371
ّ
عهد عتیق.
زمردی ،1387 ،ص  ،124به نقل از ِ
همان ،ص .124
همان ،به نقل از شاملو( ،در آستانه ،ص .)45
همان ،ص  ،147به نقل از سپهری ،هشت کتاب ،ص .350
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طرح
کوتاه نمایشی یا رواییست .در حوزهی ادبیات
طرح  ،یک اثر توصیفی و
ِ
ً
داستانی ،معموال طرح دارای این سه ویژگیست؛ توصیفی ،کوتاه ،نمایشی
ّ
یا روایی .در حوزهی ّنقاشی ،طرح ،تصویریست ّ
مقدماتی یا شکل کل ِی
ً
خطوط کمرنگ کشیده
صورت
بدون استفاده از رنگ و به
چیزی که معموال
ِ
ِ
ِ
ّ
25
ماتی انگارهای
میشود .در گذشته ،معنای این واژه محدود بود به ترسیم مقد ِ
که به ذهن هنرمند میآید .ولی امروزه ّ
طراحی در معنایی وسیعتر از ترسیم
ِ
روند سازماندهی عناصری چون خط ،شکل ،رنگ،
بر
و
شود
ی
م
برده
به کار
ِ
بافت و فضا ،با تکیه بر اصول طرح داللت دارد .با این حال ،تعادل ،ریتم،
تناسب و هماهنگی را عامترین اصول طرح میدانند 26.این دو تعریف اگرچه
منظر هنری بررسی
ارتباطی مستقیم با طرح در شعر ندارندّ ،اما وقتی از
ِ
شود ،چندان هم بیگانه نمینماید .طرح با هر گونه تعریفی زیرمجموعهی
شعر آزاد محسوب خواهد شد« .شعر آزاد» یكی از نامهاییست كه بر شعر
ِ
نو اطالق میشود .شاید این عنوان ،پیش از هر چیز ،آزاد شدن صورت این
نوع شعر از تساوی مصراعها ،وزن عروضی (به شكل و شیوهی ّ
سنتی آن) و
ّ
قافیههای منظم را به یاد آوردّ ،اما به نظر میرسد كه رها بودن از قید اندازه
و مقدار را هم باید بر این ویژگیها افزود .از همین رو ،در شعر معاصر ایران،
گاهی سرودههای بسیار طوالنی و گاه سرودههای بسیار كوتاه پدید آمدهاند.
شعرهای بسیار كوتاه فارسی را گاهی طرح ،گاهی ترانك ،گاهی شعر كوتاه
و گاهی به اشتباه هایكو خواندهاند 27.به رغم رواج و تأثیری كه طرح در شعر
ّ
معاصر داشته است ـ تا جایی كه اطالع داریم ـ تا كنون هیچ توضیحی كه
بتواند به شكل جامع و مانع طرح را تعریف و آن را از دیگر گونههای شعر متمایز
كند ،به دست داده نشده است و نیاز اساسی به تعریف آن ـ به عنوان ّ
مقدمهی
ورود به مباحثی از این دست ـ بدیهی به نظر میرسد 28.الزم به ذکر است که
ّ
نبود تعریفی جامع و مانع از طرح را بپذیریمّ ،اما با تعاریفی که در
حتی اگر ما ِ
ّ
تعاریف در نظر
نبودن این اثر با تکیه بر
دست داریم میتوانیم به موفق بودن یا
ِ
ّ ِ ّ
ادبیات داستانی و هنر طراحی و نقاشی اشاره کنیم« .جایگاه
گرفته شده از
ِ
23

23
24
25
26
27
28

24

.Sketch / Design
ّ
مدرسی ،1390 ،ص .335
انوری ،1388 ،ص .4781
پاکباز ،1391 ،ص .349
شریفی و ظهیرامامی ،1387 ،ص  ،20به نقل از حسنلی ،1383 ،ص .247
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 ّ
شدت تأثیرگذاری آن اثر ،امریست كه در بین محققان و
منتقدان پذیرفته شده است و ّ
حتی بدیهی محسوب میشود .طر حها (اشعار
بسیار كوتاه) نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیستند ،به دلیل بیان مطلب
ً
در حجم اندك ،معموال فرم و ساختاری قویتر و منسجمتر نیز دارند .عوامل
مختلفی باعث ایجاد فرم و ساختار خاص در هر طرح میشود كه هر شاعر
با ّ
توجه به فضای آن طرح ،ذوق ،میزان مطالعه و مهارتش در بهكارگیری این
فنون ،از آنها بهره میگیرد و مفاهیم ،تصاویر و احساسات خود را به خواننده
29
منتقل میكند».
رنگ سیب
ِ
ّ
وجوه برشمردهشدهی
رنگ سیب در این مجموعه از دیگر
به
سراینده
ه
توج
ِ
ِ
سیب ،بیش از همه به چشم میآید تا جایی که در برخی از طر حها اگر رنگ
سیب را از فضای حاکم بر شعر بگیریم ،دیگر نکتهای باقی نمیماند« .سیب
نجیب آسمان  /چشمهای خیس و خستهی کدام عاشق
سرخ  /زیر بارش
ِ
است؟» (« . 30)15سیب زرد بود  /همین که تو را دید  /زرد شد» (.)12
باورهای دینی و اعتقادی
شاعر با ّ
توجه به باورهای دینی و اعتقادی ،گاه از سیب و گندم ،توأم استفاده
میکند« :زمین  /تقدیر آسمانی آدم بود  /بهانه  /گندم باشد یا سیب» (.)16
در مواردی هم تنها به سیب اشاره میکند؛ «در گناه نخستین  /آدم و ّ
حوا /
دو نیمه یک سیباند» (« .)100فرشته گفت :بشمار  /تا وسوسه را فراموش
کنی ّ /
حوا شمرد :ده ،بیست ،سی...ب!» (« .)3در گناه آدم حرفی نیست /
ّاما سیب  /به کدامین گناه  /رانده شده از بهشت؟» .برداشتهای متفاوتی
میتوان از این طرح ارائه کرد1 :ـ سیب همان ّ
حوا یا زن است (اشاره به
ّ
ارتباط سیب و عشق در ادبیات مدرن)2 .ـ بر خالف نظر عدهای آدم گناهکار
ّ
ّ
ذنب قتلت؟ (سورهی  81تکویر ،آیهی 4 .)9ـ
اصلیست نه حوا3 .ـ بأی ٍ
اعتراض به اصل رانده شدن از بهشت« .من و سیب  /دو همزادیم  /رانده
شده از بهشت» (.)7
 29همان ،ص .25
 30تمامی اعداد داخل پرانتز ،شمارهی طرح در مجموعهی شعر «سیبستان» است.
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کاریکلماتور
تعریف ارائه شده از کاریکلماتور میخوانیم که کاریکلماتور[ ،برساخته
در
ِ
از کلمات و کاریکاتور] ،عبارات و جمالت کوتاهیست که در آن واژهها به
ّ 31
بین طر حهای سیبستان به نوعی خاص
صورت طنز به کار میروند .اما در ِ
از کاریکلماتور که القاءکنندهی ّ
حسی شبیه انتقاد ،سرزنش و گالیه است
برمیخوریم« :هرگز ندیدهام درختی  /تماشای سیب را  /بفروشد» (.)10
ّ
«شکوفهها  /عاشق متولد میشوند  /و سیبها  /سربهدار» (« .)2سیب که
افتاد  /میخواست باری کوچک  /از دوش درخت بردارد» (.)96

وزن عروضی
ِشاعر درگیر با وزن ،هرچند تالش میکند تجربهای جدید را ارائه دهد،
ذهن
ِ
ّاما این ذهنیت گاهی او را دچار میکند« :بی تو باغ (فاعلن)  /از ترانه
بینصیب (فاعالت فاعلن)  /نه شکوفه میدهد نه سیب» (فاعالت فاعالت
ّ ّ
فع) (« .)11سیب را (فاعلن)  /تکهتکه هم که میکنید (فاعالت فاعالت
فع)  /از شما نمیکند دریغ (فاعالت فاعالت فع)  /عطر دلپذیر خویش را»
(فاعالت فاعالت فع) (.)69
اشتباه در چینش
ّ
گرفتن واژهها دخالتی داشته باشیم،
ترتیب قرار
حتی اگر نخواسته باشیم در
ِ
ّ ِ ّ
ّاما این به هم ریختگی یا عدم رعایت تقدم و تأخر ،در بعضی از شعرها خود
را به وضوح نشان میدهد« :سیب را که گاز میزنیم  /تلخ میشود  /طعم
ترتیب منطقی بر این طرح حاکم است .اگرچه جمله از
تماشا» (.)13
ِ
ّ
ّ
لحاظ ساختاری دستکاری شده است اما نشانهای از خلقیت در آن دیده
نمیشود .به عبارت دیگر ،با عوض کردن جای «تلخ میشود» ضربآهنگ
تأثیرگذارتری به آن خواهیم داد .نیز به همین گونه است« :زیباترین ترانهی
باغ است  /عطر سیب» (.)25
دو طرح در یک طرح
«سیب بر فراز شاخهها  /نشان اوج نیست  /سیبها  /گاه از درون سقوط
میکنند» (.)14
 31انوری ،1388 ،ص .5681
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خنثی
«شب  /سرشار از شکوفه  /آسمان فردا  /بدون سیب نخواهد ماند» (.)127
«درخت  /دار و ندارش را میبخشد  /بیآنکه خودش  /طعم سیبی را
چشیده باشد» (.)30
اصرار در توضیح
«از نیوتن آموختهام  /هر سیبی که فرومیافتد  /فرصت کوتاه مکاشفهایست»
عبارت «از نیوتن آموختهام» الزمتر از بودن آن است.
( .)19به گمان من ،نبود
ِ
جمله به جای طرح
ُ
«سیب آینهایست  /تو که روبهرویش میایستی  /گونههایش گل میاندازد»
(.)21
طرح کامل
ّ
ترین
با توجه به تعاریفی که تا کنون از طرح ارائه شده است ،تعدادی از کامل ِ
آنها در این مجموعه اینگونه ارائه شده است« :درخت  /حجم تیرهی اندوه
است  /بی ّ
تبسم سیب» (« .)35شکوفه  /فریاد ساکت سیب است  /در گلوی
درخت» (.)110
مراعات النظیر
«دل سیب  /برای چشمهای سبز بهار  /لک زده است» ( :)38دل  +چشم /
سیب  +سبز  +لک  /سبز  +بهار.
ـ شگردهای تصویری:
«دل سیب» :دل  /سیب.
«لک میزند برای زمین» :لک  /زمین  /زمین.
«و دل پرنده» :دل  /پرنده  /پرنده.
«لک میزند برای آسمان» ( :)41لک  /آسمان  /آسمان.
ً
برداشت تصویری از این طرح ،دقیقا مابین زمین و
در اینجا پرنده در
ِ
ّ
آسمان معلق مانده است .تکرار دل و تکرار لک ،اوج شکوفایی این شگرد
تصویریست؛ لکلک به عنوان یک پرنده ،مابین زمین و آسمان دلدل
میکند .ترتیب قرار گرفتن سیب ،زمین ،پرنده و آسمان هم قابل ّ
تأمل است.
ِ
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تضاد معنایی (پارادوکس)
ّ
شاعر با بهکارگیری ّ
تخیلی پویا ،سقوط سیب را در برابر لذ ِت هیجان پرواز قرار
گرفتن پرنده در
میدهد .شاید به باور شاعر ،سقوط سیب از درخت و اوج
ِ
آسمان ،هر دو به یک معنا باشد؛ رسیدن به کمال« :بگذار سیب  /خودش از
شاخه بیفتد  /تا لحظهای  /سرشار از هیجان پریدن باشد» (.)26
واژهسازی و بسط معنایی
افتادن سیب از درخت« :غمگینترین
«غروب سیب» در معنای چیده شدن و
ِ
ِ
خاطرهی باغ است  /لحظههای غروب سیب  /از شاخههای درخت» (.)34
یا «کوچ سیب» در معنای چیده شدن و از باغ برده شدن« :سیب  /همسفر
پرستوهاست  /کوچ میکند از باغ  /تا فصلی دیگر  /از بهار و شکوفه» (.)37
تکرار
ّ
تکرار اگرچه میتواند ضربآهنگی منطقی و هدفدار داشته باشد ،اما گاه
اینگونه به چشم نمیآید« :زندگی  /مسیر ناگزیر روشنیست  /شکوفه
میشویم  /سیب میشویم  /چیده میشویم» (.)33
تداعی ذهنی و معنوی
در بعضی از اشعار ،اگرچه ارتباط مستقیم یا شباهت ظاهری وجود ندارد ،اماّ
ً
ناخودآگاه شنونده و خواننده را به عبارتی آشنا سوق میدهد .مثال «صدای
نظیر «پرواز را به خاطر بسپار
پرنده  /و سکوت سیب  /هر دو شنیدنیست» (ِ )8
 /پرنده مردنیست» است« .تنها دو راه  /در مقابل سیب است  /میتوان کال
نظیر «برگ در انتهای زوال میافتد
فروافتاد  /میتوان سرخ سفر کرد» (ِ )42
و میوه در ابتدای کمال؛ بنگر چگونه میافتی؛ همچون برگی زرد یا سیبی
سرخ» (جملهای مشهور) است« .طاقت بیاور توفان را  /شکوفهی کوچک
«گاه سفر آمد ،برادر!
نظیر ِ
من!  /تا سیب شدن  /راهی نمانده ّاست» (ِ )49
ره دراز است  /پروا مکن ،بشتاب ،همت چارهساز است» است« .گالیه دارد
ّ
نظیر
سیب  /از حاکمیت پاییز  /سکوت  /همیشه نشان رضایت نیست» (ِ )80
«سکوتم از رضایت نیست  /دلم اهل شکایت نیست» است.
توصیفی ،کوتاه ،نمایشی
کوتاه ژاپنی
با تأمل در تعریف ارائه شده از هایکو (ژاپنی) یعنی« :نوعی شعر
ِ
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در سه مصرع بیقافیه که به صورت تصویری گذرا ،اندیشه و احساسی حاکی
از پیوند انسان با طبیعت و یگانگی با هستی را بازگو میکند» ، 32بهترین
نمونههای آن را عالوه بر همخوانی داشتن با تعریف طرح از منظر داستانی،
کوتاه نمایشی یا روایی» 33در این طر حها میتوان
یعنی« :اثر توصیفی و
ِ
دید« :کوچ سیب ،یعنی  /بدون بال هم  /میتوان پرنده شد» (« .)43شکوفه
 /فریاد ساکت سیب است  /در گلوی درخت» (« .)110سیب  /سر خترین
ّاتفاق است  /در زندگی درخت» (« .)104باغ از ّ
تبسم خالی بود  /خدا سیب
آفرید» (« .)27درخت  /حجم تیرهی اندوه است  /بی ّ
تبسم سیب» (.)35
دو وجهی
«با ّاولین بوسهی آفتاب  /سرخ میشود  /سیب» ( .)98در اینجا سرخ شدن
سیب هم در معنای رنگ گرفتن و هم در معنای تفتیده شدن (در روغن سرخ
شدن سیبزمینی) است.
ضربالمثل
«کسی خبر ندارد از دل سیب  /صورتش را با سیلی  /سرخ نگاه میدارد»
( .)81سرخ نگاه داشتن صورت با سیلی :آبروداری« .سیب  /آنگاه سقوط
میکند  /که از چشم درخت بیفتد  /نه از دست درخت» ( .)57از اسب
افتادن ،نه از اصل افتادن .و نزدیک به همین معنی« :سیب از درخت که
بیفتد  /امید شکفتنهای دیگر باقیست ّ /اما خدا نیاورد آن روزی که /
درخت بیفتد از سیب» (.)63
آشناییزدایی
«گاهی پرنده  /سکوت میکند  /تا بشنود  /عطر دلانگیز سیب را» (.)76
ـ طوالنی و کشدار بودن (اطناب):
ُ
نه کوتاه ،نه نمایشی و نه توصیفی .برخی از شعرها پر از حرف هستند؛
شبیه دلنوشتههای ادبی ،سرشار از جملههایی که فکر میکنیم زیبا و ادبی
ِ
هستند! «در انتظار میمانم  /انتظار ،انتظار ،انتظار  /تا یک روز  /به درختان
عریان و تکیده بگویم / :سالم  /صبح پر از سیبستان بهخیر!» (« .)47بر
شما نمیگریم  /ای آرزوهای بربادرفتهی من!  /خون شما سر ختر نیست  /از
 32همان.8307 ،
ّ
مدرسی ،1390 ،ص .335
33
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شکوفههایی که  /به رؤیای سیب شدن نرسیدند» (.)50
نیوتن ،جاذبهی زمین ،و سیب
«از نیوتن آموختهام  /هر سیبی که فرومیافتد  /فرصت کوتاه مکاشفهایست»
( .)19یا «سیبها  /به جاذبهی زمین میافتند  /و سرها  /به جاذبهی
آسمان بر دار میروند» ( .)4در اینجا شاعر از نوعی تضاد در باورها و اصول
اثباتشدهی علمی زیرکانه استفاده میکند؛ جاذبهی آسمان در حالی که
ّ
بین «سر ،دار ،سیب» داستان بر دار رفتن منصور بن حلج هم دریافت
میشود».
ترکیبات مرتبط
ّ
سیب+چیدن« :چیدن سیب را هجی کن  /شاید سیب  /رؤیای دخترکی
باشد  /آنسوی آبهای زمین» .با ّ
توجه به ترکیب «آب ،سیب ،دخترک،
رؤیا» میتوان حکم به آشنایی ذهنی شاعر با فضای حاکم بر اشعار سهراب
سپهری داد« :آب را ِگل نکنیم  /شاید این آب روان ،میرود 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
سهراب) .سیب+کال« :تنها دو راه  /در مقابل سیب است  /میتوان کال
فروافتاد  /میتوان سرخ سفر کرد» ( .)42سیب+پوسیدن« :سری به باغ بزن
 /مبادا سیب  /دلش بپوسد از تنهایی» ( .)45درخت +سیب 35( :و  36و
 .)39شکوفه+سیب.)51( :
نتیجهگیری
ّ
مجموعهی طر حهای ارائه شده در سیبستان ( 127طرح) با توجه به محتوا
نشاندهندهی درگیری ذهن شاعر با رنگ (سرخ ،سبز ،زرد و یک مورد سیب
عناصر بصری سیب است ( 20طرح مستقیم و
طالیی در طرح  ،)54ظاهر و
ِ
یا باواسطه به رنگ سیب اشاره دارد) .اگرچه برخی بازیهای کالمی هم در
گرفتن
شعرها دیده میشودّ ،اما از تمامی تواناییهای واژهسازی با در نظر
ِ
ترکیبات لفظی و معنایی که میتوانسته آفریده شود ،استفاده نشده .اصرار
به استفاده از عین واژهی سیب در تمامی طر حها این فرصت را برای خلق
استعاره ،ایهام ،نماد ،پارادوکس (درونی و ظاهری) و برخی بازیهای کالمی
ـ تصویری از بین برده است .با ّ
توجه به دیدگاهی که «یونگ» از نماد ارائه

113

میدهد (هستی به زبان نمادین با انسان سخن میگوید .زبانی که سرشار
ُ
ُ
خلق ترکیبات و
از تصاویر پر رمز و راز و پرمعنی بصریست» «سیب» برای ِ
تصاویر بینظیر آنقدر واژهی جامعیست که گیر افتادنش در چند معنی و
مفهوم خاص ،این حسرت را بر جای مینهد که چگونه دیگر زیباییهای سیب
نادیده انگاشته شده است .شاعر اگرچه از عناصر دینی ـ اعتقادی در ّ
طراحی
ذهنی خود برای آفرینش بهره میبرد (در طر حهای  48 ،16 ،7 ،6 ،3و )100
ّ
ارتباط سیب ،جاذبه
قیت هنریست.
ّاما
ِ
بیشتر اشارهها ،مستقیم و فاقد خل ِ
ِ
و نیوتن ،از جمله مواردیست که شاعر از آنها به زیبایی استفاده کرده است.
عدم رعایت طول جمالت ،و برخی درهمریختگیها و ناهمگونیهای شکلی
و معنایی باعث شده است که بین طر حها از نظر ارزشگذاری فاصلهی
بسیاری به وجود آید؛ به گونهای که در این کتاب 127 ،طرح ضعیف و عالی
در کنار هم نشانده شدهاند .فاصله گرفتن از توصیفهای غیرضروری ،شاعر
ّ
را بین طرح و کاریکلماتور معلق نگاهداشته است ّاما با رها شدن از برخی
تأکیدها و بایدهای بیدلیل ،شاعر ،برخی از طر حها را بینظیر آفریده است.
ّ
البته در مجموع میتوان نتیجه گرفت که هدف ّاولیه از این مجموعه ،بیشتر
نگاه کانونی به سیب و وابستههای ظاهری و معنوی آن بوده است تا ارائهی
ِ
ّ
طرح در معنایی که همگان بر آن اتفاق نظر دارند .این تحلیل را با اشاره به
نکتهای مغفولمانده به پایان میرسانم؛ با ّ
توجه به حروف ابجد که شعرای ما
گاه در ّ
مادهتاریخ از آن بهرهها بردهاند ،سیب (س 60ی 10ب  )2معادل عدد
 72است و شاعر میتوانست با زیرکی و ظرافت ،برای آفرینشهای دینی ـ
عاشورایی از آن بهرهبرداری کند.
● منابع:
ـ قرآن کریم.
ـ انوری ،حسن (سرویراستار)؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ سخن؛ 1388؛ تهران.
ـ پاکباز ،رویین؛ دایرةالمعارف هنر؛ چ 12؛ فرهنگ معاصر؛ 1391؛ تهران.
ـ رنگچی ،غالمحسین؛ گل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی تا ابتدای دورهی
مغول؛ چ 2؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 1389؛ تهران.
ـ ّ
زمردی ،حمیرا؛ نمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی؛ چاپ نخست؛
ّزوار؛ 1387؛ تهران.
ـ سپهری ،سهراب؛ هشت کتاب؛ چاپ نخست؛ طهوری؛ 1363؛ تهران.
ـ ّ
سجادی ،جعفر؛ فرهنگ اصطالحات عرفانی؛ چاپ نخست؛ طهوری؛
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1370؛ تهران.
ـ شریفیّ ،
سیدفرشید ،و ظهیرامامی ،پریسا؛ شگردهای شکلی و ساختاری
طرح (با مطالعهی موردی اشعار شاملو ،شفیعی کدکنی ،جاللی و نوذری) ؛
ّ
مجلهی شعر؛ ش 61؛ صص  20تا 27؛ مهرماه 1387؛ تهران.
ـ شفیعی کدکنیّ ،
محمدرضا؛ صور خیال در شعر فارسی؛ چ 4؛ آگاه؛ 1370؛
تهران.
ـ عفیفی ،رحیم؛ فرهنگنامهی 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؛ زوار؛ 1362؛ تهران.
ـ ماسه ،هانری؛ آداب و معتقدات ایرانی؛ ج 1؛ ترجمهی مهدی روشنضمیر؛
چاپ نخست؛ ّ
مؤسسهی تاریخ و فرهنگ ایران؛ 1353؛ تبریز.
ـ ّ
مدرسی ،فاطمه؛ فرهنگ توصیفی نقد و نظریههای ادبی؛ چاپ نخست؛
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 1390؛ تهران.
ـ معینّ ،
محمد؛ فرهنگ معین؛ امیرکبیر؛ 1388؛ تهران.
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س ّیدعلی صالحی
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همان سپیدهدم انقالب ،هنوز خورشید خیلیچیزها پشت ابر
بودّ ،اما شبها میشد یعنی میتوانستی گاه ماه را ببینی .چقدر
زود خورشید آمد و گفت« :بخوابید؛ وقت شب است؛ فردا ماه کار
دارد!» از آنجابهجاییهای بیباور بود.
ّ
ّ
میدان فلسطین ،همان اوایل شمال آن ،اول مجلهی «شهاب»،
کار و بار خوبی به راه بود .اوایل نه ،اواسط اردیبهشت بود؛
سال  1358خورشیدی .علیرضا گفت« :ماهی پنج هزار
تومان کفاف میدهد» .سردبیر بود ،و من در نخستین تجربهی
کار روزنامهنگاری .چه وقت خوشی! دیر نپایید؛ علیرضا و
ّ
ّ
ّ
صاحبامتیاز مجله ،هر کدام به سویی! مجله ُمرد .مجلهی دیگر،
روزنامهی دیگر ،و هزار دیگر دیگر که دنیا ُپر از دیگر بود ،به روزگار
دیگرها.
ً
ابدا به یاد ندارم چطور با آن خواهر خوبیها آشنا شدم .عجب!
خانهاش همان کوچهی شمالی فلسطین بود و من پیاده .هیچ
نمیدیدمش به راه ،به کوچه ،به شهرّ .اما خیلی حیرت کردم
وقتی در ّاولین سالم و علیک ،گفتّ :
«سید! از کانون نویسندگان
ایران فاصله بگیر .آنجا دردسر دارد!» .همان ّایامی بود که مرحوم
شمس آلاحمد هم رفته بود به راهی دیگرتر ،و کانون برادر ،کانون
جالل ،کانون بیکانون! یعنی چه؟ چرا فاصله بگیرم؟ به زبان
نیاوردم؛ سکوت کردم .گفت« :روزنامهی میزان میروی؟» گفتم:
«برای روزنامهی بازرگان کار کنم؟!» گفت« :چه عیبی دارد؟» باز
ّ
سکوت کردم .همین رفت و آمد ساده ،کلی حرف داشت برای
من .آن روزها ،تکیهکالم اشباعشدهی بسیاران ،همین «برادر»
بود .او هم به شوخی میگفت« :برادر! دستت نرود الی در!».
بعد آرام میخندید .ساعتها حرف میزدیم« .سفر سلمان» شعر
نامیرای اوست .ببین روزگار چه کج رفت به معوج ،که بسیاری از

ً
ّ
شاعران جوان ّ
حتی نمیدانند به درستی مثال طاهرهی صفارزاده کیست!
ّ
«سد و بازوان» هنوز هم کمنظیر است .توان بحث داشتم بر سر شعر .و
«سلمان فارسی» یا همان «سفر سلمان» را روی میز میگذاشتم و حرف
ّ
میزدم .او فقط نگاه میکرد .بگذار خودخواهی تلقی شود ،ولی یک بار
پرسید« :پسر جان! تو در آن جنوب تشنه ،خوب خواندهای .چپات ُپر است
به سواد شعر!» .تشویق خارقالعادهای بود که تا امروز چسب ته ذهنم شده
است .بعدهاتر گفت« :بیا برو روزنامهی انقالب اسالمی!» .گفتم« :همین
خرد و ریزهای کاغذ و خرده پولی که به کف میآید ،بهتر از نانیست که از
جیب حضرت بنیصدر!».
سیدیّ .
و گفت« :تو ّ
سید كه چپ نمیشود!» .گفتم« :من راست نیستم!».
این به هر معنایی نیست .چه شور و شوقی دنیا را گرفته بود .ماشاءالله ّ
قصاب
و زهراخانم طالیهدار بودند در بههمریختنها .و بعد ...آن سخنرانیهای
حجازی .آزادی از هر سو میدوید به بیجانبیهای جهان .واویال وقتی بود كه
ناگهان اكثر رسانههای مكتوب ،مورد هجوم قرار گرفتند .و در ادامه ،كلمهی
تاریك «خفه شوید!» همهجا طنین انداختّ .اما این گفته ،یك عبارت است و
ِ
ّ
نه یك كلمه! «كلمه» عنوان صفحات شعر ّاولین مجلهای بود كه من در آن و در
كنار سردبیر ،تمرین روزنامهنگاری میكردم .شاید به همین ّ
حس و هواست
كه هنوز هم فكر میكنم بعضی عبارتها فقط یك كلمهاند و بعضی كلمات،
به تنهایی یك كتاباند.
ّ ّ
هفتهای ّ
حداقل دو سه بار به آن زن بزرگ سر میزدم .ضد خط فكری من
بود؟ خب باشد؛ شاعر كه هست .و شاعری شایسته ،به ربط خود ،صادق بود.
ّ
هی ...طاهرهی تكلم بارانها! چقدر گفتی كج نرو ،سر به سالمت نمیبری!
حیرت همینجاست كه تا امروز نیز هیچ عالقهای به صراط مستقیم نداشته،
و ندارم هنوز .و اآلن ،همین حاال كه دارم كلمات را با یاد آن زن گوشهگیر به
ّ
ازدحام حروف میآورم ،حیرتم اینجاست كه چرا صفارزاده در مقام شاعر ،از
یاد بسیاران رفته است .او مهم است ،و شاعر است ،و من میدانم كه ماندگار
استّ .اما چرا این وسطها ،یك قهر روشنفكرانه آمده بر نام وی پرده كشیده
است؟ همهی ما در از یاد بردن یكدیگر ،آدمهای بیرحمی هستیم ناخواسته.
دههی پنجاه ،دههی طاهره بود .همان سالها ،به دورترین بنبست جهان،
یعنی مسجدسلیمان ،من به هر وسیلهی ممكن و ناممكن ،بیخبر از بزرگان
ّ
واژه نمیماندم .و كلمه به كلمهی شعر صفارزاده را با نوعی تشنگی آرمانی
میخواندم .هرچه به نام شعر پیشرو پارسی به خوزستان میرسید ،راهی به
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خانهی ما داشت؛ و از جمله پیگیری پندارهای مكتوب همین زن بیجنجال.
آن سالها نیز مثل همین سالها ،كارم فقط كلمه بود؛ نان و كلمه .یعنی زنده
بمانم برای شعر ،و شاعر بمانم برای زندگی .چه بارها به خودم گفته بودم چرا
ّ
این چند وهله كه پا به پایتخت میگذاشتم ،نرفتم صفارزاده را پیدا كنم؟! و
پیدا كردم ،به همان سپیدهدم واقعهی پنجاه و هفت.
ّ
خواهرترین هرچه سادگی! پرسید« :سیدعلی!؟»
سالم بر شما زن شاعر!
ِ
ّ
گفتم ّاول« :ها» ،بعد گفتم« :بله!» ،و بیهیچ مقدمهای دیدیم ما از یك
خانوادهایم انگار .رفت و آمدها همه از شعر بود .و حامی من بود در فرصتهای
خطر ،و بیشتر میگفت« :جایزهی فروغ را در شعر كه به هر كسی نمیدهند
ُ
ّ
سیدعلی! خب كلمه توی دستت مثل موم است» و« ...ولی تو حواس نداری
ً
در این بلبشوها یك وقتی بالیی سرت میآید .اصال پدر ،مادر ،خانوادهات
میدانند كجایی!؟».
دیدم نمیدانند ،دورند .سرخوشی آزادی آن دو سال نخست ،آدمی را
بیحواس میكرد به این دنیای بیباورّ .
حتی خواهر خوبم نیز نمیدانست
تهران همیشهبزرگ كجاییام ،و كجا زندگی میكنم .فقط هفتهای
من در این
ِ
یكی دو بار از كیوسكهای خیابانی زنگی میزدم:
ـ «سالم خواهر بزرگ!»
و سر میزدم به این پناه مطمئن و دانا؛ همان كوچهی شمالی میدان كاخ،
میدان فلسطین .تازه چند كتاب كوچك از من منتشر شده بود؛ همه برای
كودكان« :داداش صمد» انتشارات نگاه (نوباوه)« ،الف ،مثل انقالب»
ّ
انتشارات ققنوس و . ...صفارزاده خوانده بود این تجربههای عهد سادگی
ّ
را .مرتب میگفت« :نه چپ ،نه راست .هر دوتا مثل قم و كاشان میمانند».
خوب میفهمید من دارم كدام سو و با چه كسانی همسایه میشوم .آنقدر
نصیحتم میكرد كه یاد خانوادهام میافتادم .بابت كتابها ،نشر ققنوس و
نگاه و دنیا ،پول خوبی به من داده بودند .فكر میكردم كار تمام است و زندگی
ادامه دارد و ما هم كه شاعریم .نه ماندگی بود و نه درماندگی .فقط شر و شور
بود به موسم درس و مشق دانشگاه؛ دانشجوی رشتهی ادبیات دراماتیك.
چه ّ
مدرسان ماهی داشتیم به آنهمه آزادی بیحصر و بیاستثناء :خسرو
حكیمرابط ،شاملو ،سعید سلطانپورّ ،
محمدعلی سپانلو ،محسن یلفانی ،و
بگو همهی خورشیدها ناگهان آمده بودند وسط میدانّ ،
خاصه دكتر محمود
ّ
كویر ،كه یك جورهایی همشهری طاهرهی صفارزاده بود.
میپرسید« :درس هم میخوانی؟!» میگفتم« :ما خودمان سرچشمهی

120

شمارهی 72
آبان 93

درسیم؛ دریا دریا!» .و نتوانست این خودشیفتگی را در من مهار كند .و
بحث میكردیم گاهی سوای شعر .و خوب در خاطر دارم همان دوران؛ زد
و خوردهای شدید و میتینگها و نفوذ خارقالعادهی بنیصدر تا انتهای
روستاهای ایران .یك بار پرسید« :كی رئیسجمهور میشود؟!» بیهیچ
حرف ناراستی ،گفتم« :این ُ
مردم از من احساساتیترند؛ مثل موج اینسو
و آنسو میشوند .بنیصدر لحظه به لحظه یا در رادیوست یا در تلویزیون.
ناگفته پیداست رأی میآورد .رقبای او فقط میان اقشار اهل كنكاش در
تهران معروفاند .بنیصدر همین اآلن در مرغاب ما دارد قدم میزند .او مركز
ّ
رسانهها را ّ
تصرف كرده است .مردم یعنی چشم ،و مردم یعنی گوش! هر ملتی
شبیه خبرهایی میشود كه آن دولت تولید كرده است .ما همه یك سطر خبر
هستیم» .و دیری نگذشت نبرد قدرت باال گرفت .توازن قوای سران قدرت
ً
ً
به گونهای بود كه نمیشد تشخیص داد ّاوال حق با چه كسیست ،و ثانیا چه
ّ
كسی پیروز و مسلط میشود .جنگهای خیابانی از دورهی نطفگی عبور
كرده بود.
یك روز در یك گردهمآیی عظیم در میدان آزادی ،بعد از صحبتهای سلطانپور،
به او گفتم« :عاقبت همه را میزنند ».گفت« :درخت آزادی بارورتر میشود».
نمیتوانستم به یك باور منسجم برسم .بعد ،آن انفجار كوچك خیلی بزرگ؛
یك دست بیعقل ،نارنجكی رها كرد میان جماعت كثیر .خدا میداند چطور
وقت غروب ،خود را به میدان فردوسی رساندم .شانس را ببین! ضلع شمال
غربی میدان فردوسی .ناگهان یك پهلوان بیرقیبی از پشت كیوسك تلفن
آمد سمت من .باور كنید از ترس گفتم« :سالم»! از آن برادران زخمی همان
میدان آزادی بود .محاسن انبوه ،دو سه انگشتر درشت عقیق و فیروزه ،و
پنجهی بزرگ دست راستش كه گریبان مرا گرفت و باال كشید .من هم بیجان
كه نبودم؛ زدم زیر دستش .ولی دودستی خفت گلویم را گرفت .پاهایم به زمین
ّ
نمیرسید .معلق چسباندم به سینهی دیوار .دو سه نفر رهگذر ملتفت شده
ّ
بودند .چنان نعره زد كه فكر كنم فردوسی از باالی سكو برگشت نگاهمان كرد.
گفتم :ـ خفهخفه گفتم :ـ «اشتباه گرفتهای برادر!» این واژهی «برادر» خیلی
كارساز بود .گفتم« :نزن!» .بیچاره نزده بود .میخواست بزند« ...تو میدون
آزادی ،شهیاد ...تو منو نزدی با آجر؟!» گفتم« :من مورچه هم سختمه،
ً
سوسك را هم نمیزنم .شما كه .»...داشتم واقعا خفه میشدم .یك پیرمردی
به ّ
سن اآلن من ،روی پنجهی پا بلند شد ،دست پهلوان را گرفت« :برادرته.
ّ
خالفی كرده!؟» هنوز مردم مهربان بودند .گفت« :ضد انقالبه!» گفتم:
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«ولم كن!» و توضیح دادم كه من كاری نكردهام ،و فرزندخواندهی طاهرهی
ّ
صفارزادهام! حیرتا ...این پهلوان دور از شعر ،دستش شل شد .گفت« :ثابت
ّ
كن! برویم خانهی خواهر صفارزاده ».وسط دعوا گفتم« :دو ریالی داری؟» با
ّ
دو ریالی او زنگ زدم خانهی صفارزاده و توضیح ماوقع! پهلوان ناگهان اندازهی
حتی ّ
كبوتری شد تیرخورده .پشت گوشی ّ
مؤدب ایستاده بود .در كیوسك
جایش نمیشد؛ آنقدر یل بود .خلیلعقاب بود انگار .گوشی را داد به من.
ّ
پهلوان ،در دكهی سبزیفروشی كنج میدان فلسطین كار میكرده ،به سالها
همســــایهی
خانم بوده ،و
چقدر احترام

گذاشت .گفت« :ببخشید .شما
اوالد فاطمهی زهرا (س) هستید.
شكایتم را نكنی! به شفاعت نیاز
دارم!» .دیدم این ادبیات یك آدم
كمسواد نیست .تا ّ
مدتها سالم
ُ
و علیك داشتیم .دور شدیم؛ گم
از یكدیگر .هر وقت مرا میدید ،میگفت« :سالم برادر!» .یك بار هم گفت:
«تیغ به صورت نكش؛ حرام است ».و برایش كتاب میبردم .رفته بود جنوب
شرقی میدان امام حسین (ع) كار میكرد برای خودش .اهل حالل و حرام
بود آن سبزیفروش پیلپیكر.
ّ
ّ
چند روز بعد ،صفارزاده كلی دعوا كرد كه« :بگو چه كرده بودی؟!» گفتم:
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«من ...از درخت زمستانی هم اجازه میگیرم تا خاللدندانی از آن بچینم.
من و زدن!؟» گفت« :دیگر ضامن نمیشوم!» ولی باز هم ضامن شد! و این

وهله ،قلبم آمد كه از گلویم درآید.
ّایام نوروز ،من تنهاّ ،
ّ
مجرد ،دنیا خالی ،دیدم این سینمای چهارراه ولیعصر
و طالقانی ،باز است و فیلم «سیرك تو سیرك» بود .جیبها را گشتم ،پولم
میرسید؛ ّ
حتی به شام و بلیت اتوبوس .تازه نزد خانم مهربان شعر بودم.
گفتم« :بروم دیگر كجا؟» جایی نداشتم .رفتم توی صف كه اندك بودند .هنوز
ً
گیشه بسته بود .هی پابهپا كه وقت بگذرد .من حاال نفر مثال دهم بودم در
صف ،چندتایی مثل خودم جوان آمده بودند بعد از من .همانجا حس كردم:
ُ
«عجب! فقط من نیستم كه تنها ،كه گم ،كه بیخانه» .بعد ،اندكی پنهان،
چهرههای مثل خودم را پاییدم؛ دنیا ُپر است از مثل من .چقدر رؤیا ،چقدر
فكر ...آرزو و چه باید كردهای بیپایان همین زندگی .و آن سال هم ،سال
چاقو بود؛ سال كبوتر 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 بیسؤال
ً
مردنها به اوج رسیده بود و بیهوا .اصال چرا . ...سه تا پیكان ،سه تا تاكسی
ً
ً
نارنجی ،تقریبا نو ،صاف و ُپر آدمیزاده آمدند آنسوی جوی و جدول ،مثال
ایستگاه ایستادندّ .اما نه عادی ،نه معمولی؛ تند و ترمز و مثل فیلمهای آلن
دلون و چارلز برونسون ،یا همین رضا بیكایمانوردی خودمان .دوازده در سه
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تاكسی از دو سو گشوده شد به دو فوریت! آه ...بیچاره! هر كسی هستی
ّ
فرار كن! یك قشون برادر مسلح ریختند بیرون .خورشید هم تند آمد بیرون.
سایهها گریختند .گفتم« :ای وای ...هر كسی هست ،توی همین صف
ماست .باید لیدر باشدّ ،فعال باشد» .از جوی و جدول پریدند سوی صف ما.
من خودم را جمع كردم كه« :چیزی نیست .طبیعی و معمولی ِبایست» .پس
چرا نمیگریزد این بیچاره؟! ّاما سیلی رانندهی تاكسی ّاول ،عینك ّ
طبیام را
پراند به هوا .مثل ببر ،توی هوا عینك را گرفتمّ .اما تا تكان نخوردم ،خوردم
ُ
آن سیلی را و كالش ...سمت دندههای چپم درد گرفت .كلت سمت راستم.
درست مثل فیلم «پدرخوانده» ،زیر آروارهام .یك گروه از برادران كمیتهای
بودند .حاال كی ...مرا صندلی عقب ماشین وسط انداختند .كی به هوش
بود!؟ گفتم« :خب ّ
سیدعلی ...بایبای ،این هم نقطهی پایان!» .خالصه! و
آنوقتها خیابان تخت جمشید یا طالقانی ،دوطرفه بود .بیچشم و بیچراغ
دور زدند .از شرق تهران آمده ،بازگشتند سمت شرق تهران .گفتم« :عاقل
ّ
باش .فقط خونسرد» .من وقت ظهر امروز در بحث با خانم صفارزاده به او
گفته بودم« :شك داری؟» گفت« :ماندهام ،آیا بنیصدر میماند یا روحانیت؟»
گفتم« :روحانیت هزار و چهارصد سال تجربه داردّ .
حتی در ِدهكورهها نیز
خانهی تیمی دارند كه به آن تكیه و مسجد میگویند .بنیصدر بنا به تحلیل
غلط با روحانیت درافتاده .او را امروز و فردا روانهی اوین میكنند» .و نمیدانم
چرا باز به وقت مرگ ،همین حرفها یادم آمد .به تكرار گفته بودند« :سرت را
پایین ببر؛ وسط دو زانو .تكان نخور!» .مرا گشته بودند و جز سیگار و كبریت
و چند تومان پول چیزی نیافته بودند .حدس زدم شاید كودتا شده ،و باید مرا
سمت كوه ،شمال و اوین ببرندّ .اما چرا رو به شرق تهران!؟ تاكسییی كه من
در آن بودم ،تاكسی وسطی بودّ .اما نرسیده به میدان سپاه (بعد از تقاطع
شریعتی ـ طالقانی) مكث كرد .شنیدم كه دو تاكسی دیگر جلو افتادند.
ّ
ُ
سردی آهن كلت پس كلهام مثل یخ بود .مورمور افتاده بود به جانم .راننده
گفت« :پشت سر!» شنیدم گفتند« :آمبوالنسی ما را تعقیب میكند» .راننده
گفت« :سرش را باال نیاورد!» .داشتم باال میآوردم در آن وضعیت .بوی پا
و جوراب هم میآمد .مال خودم بود شاید .بعد پیچیدند سمتی .جغرافیا را
در ذهنم گم كردم .مصلحت نبود حرف بزنم یا سؤال كنم .فقط تكتك از
پدر ،مادر ،خواهران و برادران دورماندهام در خوزستان خداحافظی كردم.
ّ
حتی در همان شرایط ،باز شعر رهایم نمیكرد .گفتم«ِ :ا ...ما كه هنوز كسی
نشدهایمّ ،اما این مرگ چقدر شبیه مرگ لوركاست!» .سرم را كج كردم كه آب
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ُ
بینیام را روی ران ،روی شلوار بگیرم ،كلت سرد در مغزم فرورفت« :تكان
نخور!» .در زندگی ،یكی از خوششانسترین آدمهای روی این ّ
سیاره بوده
و هستم .همین لحظه یك زلزلهی هزار ریشتری رخ داد .میشنیدم؛ وانتبار
بود ...از بغل كوبید به تاكسی .و من از این فرصت تاریخی استفاده كرده و
آب دماغم را گرفتم! شنیدم دو نفرشان ایستادند .مرافعه؟ خیر! «ما رفتیم،
رفتیم ،رفتیم .»...گفتم« :ها ...میبرند مسگرآباد ،خاتونآباد ،كاخ فیروزه،
یك كوفتی آن سمتها ،ضلع جنوب شرقی تهران آن سالها .خب سر به
ّ
سرهم نوشت یا «به» فقط به فعل
نیست همین است .اما «به نیست» را باید ِ
میچسبد؟!» .دیدم یعنی فقط دو تاكسی شدهایم .میگفتند« :سمت شاگرد
راننده داغون شده است» .تاكسی ما را میگفتند .یك تاكسی با سرنشینها
ّ
شاید مانده بود سر محل تصادف! ّاما ،عجبا! دارم نجات پیدا میكنم .سرعت
را كم كرده بودند .از روی دو سه سوسیس آلمانی (ترمزگیر وسط آسفالت)
عبور كردند .اگزوز هم به سر و صدا افتاده بودّ .اما ّبچههای كوچه ...اینجا
باید محل باشد .جایی جنوب تهراننو ،یا تهرانپارس ،یا نه ...سرخهحصار!
نمیدانم ...هنوز تهران را بلد نبودم .صدای دروازهی آهنی ـ پیدا بود كهنه
است و قدیمی ـ بلند شد .فقط یك تاكسی وارد شد .ایستاد .دروازه را بسته
بودند .حدود شاید ساعت چهار بعدازظهر یا بیشتر بود .پیادهام كردند.
گفتند«« :برو كنار دیوار» .بی دستبند .اینجا كه شبیه كمیته نیست.
ً
اكثرا لباسشخصیاند؛ بهویژه رانندهی تاكسی ما كه بیشتر دستور میداد
سرپا نگاه
بین راه .چند دقیقهای پشت به دیوار شمالی و رو به جنوب ،فقط ِ
میكردم .پای چپم خوابیده بودِ .ك ِزكز میكرد .انگار پیاده و به اجبار ،جهان
«منهایی نیست آواره! بالیی در پیش نخواهد بود ».چند
را دور زدهام .گفتمِ :
لحظه بعد ،همان پاسدار که از چند قدمی مراقبم بود ،نگاه كرد سمت در
ً
اتاق رئیس .همان رانندهی تاكسی (حدودا سی سال بود و مینمود) اشاره
كرد .پاسدار مرا پیش انداخت .چرا ناگهان شل شدهاند؟ یك تردید آمده بود
وسط ماجرا .دیگر به چشم جانیها به من نگاه نمیكردند .وارد شدم .پاسدار
ّ
مسلح ،ماند به درگاه .دیدم رئیس ،زیر عكس بزرگ ّنواب صفوی نشسته
است .پس چرا عكس امام نیست؟! اینجا كجاست؟ اینها كی هستند؟ ولی
ً
ّ
سرپا ،رئیس پشت
آشكارا مسلحاند ،امكانات دارند .خب حتما رسمیاند .من
ِ
ً
میز؛ میز ّ
فلزی اداری رنگ و رو رفته .خانه هم مصادرهای بود .اصال اداری
نبود ساختمان .سرش را بلند كرد« :اسم؟» جواب نداده گفت :ـ یعنی ادامه
داد :ـ «شش فروردین ،یك پیكانبار سفید با این شماره ،و تو تنها سرنشین و
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آخی!...
رانندهی آن بودی .سالحها را كجا منتقل كردی داریوشخان!؟»ِ .
چه اشتباهی! زنده میماندم و باز شعر ادامه دارد! گفتم« :چه اشتباهی! من
ّ
سیدعلی صالحی هستم .شاعرم .در ضمن ،رانندگی نمیدانم .توی عمرم
پشت فرمان ننشستهام» .گفتم كه شك كرده بودند .انگار به محض ورود ،یك
«نادیده»ای به آنها رسانده بود كه این طرف ،آن طرف نیست! رئیس چندان
شوكه نشد .گفت« :كجا زندگی میكنید؟» نمیبایست چیزی میگفتم.
ّ
گفتم« :برویم با هم در محل زندگی ،شناسنامه دارم ،دانشجو بودهام ،حاال
انقالب فرهنگی شده ،تعطیل هستیم .من شمالی نیستم كه میگویید.
ّ
جنوبیام؛ اهل مسجدسلیمانّ .بچهمحل محسن رضایی هستم .مرا
ّ
ّ
میشناسد .در ضمن ،فرزند خانم طاهره صفارزاده به شمار میروم .معلم من
است» .گفت« :چطور؟ همین شاعرهی مسلمان ،هفتهی پیش رفت زیارت
امام» .گفتم« :من هم شاعرم؛ ّ
سیدعلی صالحی .نه داریوشم ،نه كوروش!».
ّ
آرام برخاست .خسران در چهرهاش موج میزد .به یك آینهی قدی اشاره كرد،
گفت« :برو روبهروی آینه و با صدای بلند خودت را ّ
معرفی كن!» .رفتمّ .اول
یقهام را درست كردم ،بعد دستی به موها كشیدم و بلند گفتمّ :
«سیدعلی
صالحی ،شاعر ،فرزند خومكار و ماهزری ،بیست و پنج سالهام .رانندگی بلد
نیستم .ششم فروردین »...رئیس گفت« :برگرد بیا!» چهار قدم برگشتم.
ّ
گوشی سیاه را بلند كرد ،داد دستم .گفت« :زنگ بزن به خواهر صفارزاده».
زنگ زدم .سوگند میخورم كه تا گفتم« :سالم!» ،گفت« :باز شرارت كردی؟»
گفتم« :نه به خدا .این برادران ،مرا داریوش صدا میزنند .به آنها بگو اشتباه
در همان سینما»...
گرفتهاند!» .بعد رئیس گفت« :خودم با تاكسی میبرمت ِ
گفتم« :تو را به خدا ،فقط بگذارید از این در بیرون بروم .راه را بلدم!» و بلد
نبودم راه را .به محض ترخیص ،پا به فرار گذاشتم .حاال كدام سو ،مهم
نبود .چقدر كمتجربه بودند .در فرمانیه ،كوچهی پارس ،پالك دوازده زندگی
میكردم .نوشتم ساكن نازیآباد ،كوچهی علیاكبر ،بنبست محسن! این
َ
علیاكبر و محسن دوستان آن روزگارم بودند ،و هنوز هم .فیاعجبا! عجبا!...
داریوش دررفت و ما هم كه هنوز هی میدویدیم .حاال باور نكنیدّ ،اما تا پل
چوبی ،غرب میدان امام حسین دویده بودم .بعد هرچه داشتم دادم تاكسی،
غروب ،فقط به خواب نیاز داشتم .و این طاهرهی طاهره ،این خواهر خوب،
باز هم ضامن شده بود و باز هم رهایی مرا رقم زد .گفت« :شاعر و اینهمه
ً
مشكلساز!؟ نكند یك كاسهای زیر نیمكاسه است ّ
سید! شما جنوبیها اكثرا
ماجراجو هستید!» .و تا حدودی ،دیده بود ممكن است شتك خطاهای من،
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نام او را آلوده كند .چیزی نمیگفتمّ .اما میفهمیدم .آرامآرام دور شدم .تا
ّ
شبی كه مجبور شدم از خانهی موقت بگریزم...
ّ
ّ
متوجه شدم كه از صفارزاده دور
جا عوض كردمّ ،اما بیفایده بود .وقتی
شده[ام] و دیگر كاری از دست او برنمیآید كه در مسجدسلیمان بودم .خودم
نرفته بودم .مرا بردند؛ محاكمه و ...آنهمه رنج و هراس و تنهایی و حصر و...
ّ
بعد از خالصی ،باز راهی تهران شدم .و صفارزادهی بزرگ ،هیچ نشانی از من
نداشت .من هم نخواستم دیگر مزاحم او شوم .هر كدام به راه خویش .او در
ّ
شعر زاویه گرفت و به كنج رفت .و من مسیر خود را پی گرفتم .صفارزاده برای
ّ
من گرامی بود .ما به دو نحلهی فكری تعلق داشتیم .مهم نبود دیگران چه
میگویند .من به انسانیت عظیم او ،روح بزرگ او ،و شاعری خاصهی او ایمان
داشتمّ .
طی سالها و سالها میتوانستم نشان از او بگیرم ،بروم و گوشهی
روسریاش را ببوسمّ ،اما نیروی مزخرف ناشناختهای مرا از این ّ
محبت محروم
ّ
میكرد مرتب .خیلی دلم میخواهد حاال یك بار دیگر شاهد تجدید چاپ
ّ
دفترهای شعرش باشم .زن بزرگی بود صفارزاده .و شاعر بزرگیست به روزگار
بیپایان ما...
حاال به این ّای ِام عجیب ،گاه میروم باالی بام ،و رو به همهی مزارهای جهان،
برای كسانی كه دوستشان دارم و دیگر با من نیستند ،شعر میخوانم؛ آهسته
و در دل ،پیش خودم ،تازههایم را میخوانم برای عزیزانم؛ همهی عزیزانم.
امروز ،یعنی همین اآلن ،ساعت دو بعدازظهر آخرین سهشنبهی اردیبهشت
 1392خورشیدیست .نقطه میگذارم به زودی پایان همین سطر ،و ّ
مهیا
میشوم بروم جلسهی ماهانهی كانون نویسندگان ایرانّ .
البته یادم نمیرود كه
طاهرهی شریف میگفتّ :
«سید! رها كن این امور دنیوی را .كانون را بگذار
من نصیحتناپذیر! آیا
برای اهل كانون .تو فقط شعرت را دنبال كن!» هیِ ...
این زن بزرگ ،مرا خواهد بخشید!؟ ناگهان بدون خداحافظی از او دور شدم.
بیهیچ دلیل .خصلت بیهودهایست این فرارهای بیهنگام و هزارهوار .به
خودم قول دادهام آن دنیاّ ،اولكسی كه به دیدارش خواهم رفت ،طاهره
باشد .یادت گرامی ،خواهر خوب سالهای بیپناهی من!
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تحوالت ادبی نیز در این دوره فراوان بوده و ادبیات فارسی،
گستردهترین ّ
تحول ساختاری خود را در این قرن تجربه كرده
است .بنیان این نوشته نیز بر گونهای ّ
تحول ساختاری در یك قالب
ادبی ب ه نام «فراغزل» استوار است .فراغزل یا غزل مدرن یا غزل
پیشرو ،قالبیست كه تمام ظرفیتها و تواناییهای شعر آزاد را به
خدمت گرفته و در عین حال به شكلی ّ
سنتی باقی مانده است.
موسیقی كناری یا ردیف ،بیشترین شاخصها و طرفهكارییهای
فراغزل را در خود جای داده است كه در این مقاله به كاركرد تغییر
ردیف ،ردیف ناتمام ،بازی با ردیف و ردیفدیداری پرداخته شده
و میزان فراوانی این بدعتها نیز ّ
طی دو جدول كه حاصل بررسی
ده دفتر از شاعران شیوهی فراغزل بوده است ،نشان داده شده
است .نیز در ّ
مقدمه دربارهی غزل معاصر و چگونگی شكلگیری
فراغزل سخن رفته است.
ّ
مقدمه و طرح مسأله
ً
اصوال جریانهای ادبی تحت تأثیر پدیدههای اجتماعی
شكلگرفتهاند و به همین دلیل شكلهای ادبی نیز از پدیدههای
ّ
اجتماعی متأثر شدهاند .قالبهای ادبی همچنان كه در طول
زمان پدید آمدهاند و گاه از یكدیگر زاده شدهاند ،تغییراتی را نیز
به خود دیدهاندّ .
تحول در صورت ،اگرچه به اندازهی تغییرات
معنایی نیستّ ،اما قابل ردیابی و برشماری است .قرن حاضر،
عصر بدعتكاری و نوگرایی خوانده شده است و به همین سبب
ّ
تحوالت و بدعتهای ادبی نیز در این دوره فراوان بوده است و
ادبیات فارسی ،گستردهترین ّ
تحول ساختاری خود را در این قرن
تجربه كرده و از آن پس نحلهها و گونههای ّ
متعدد را به خود دیده
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* استاديار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شيراز

است .همین ویژگی ،عصر ما را روزگار بیانیه(مانیفست)های ادبی كرده است
و كسانی را برانگیخته تا برای تبیین و تشریح شیوهی خود یا دیگران دست به
شاخصنگاری بزنند .بنیان این نوشته نیز برگونهای ّ
تحول ساختاری در یك
قالب ادبی به نام «فراغزل» استوار است.
ً
پس از جایگیر شدن انقالب اسالمی ایران و پایان یافتن جنگ كه تقریبا
با پایان دههی شصت همراه بود ،جریان غالب شعر جنگ رو به افول نهاد و
جریان دیگری ،موسوم به شعر دههی هفتاد ،رخ نمود .معناگرایی شعر دههی
شصت در دههی هفتاد با بنیان صورتگرایی همراه شد؛ منتها صورتگرایی
ّ
شعر دههی هفتاد در دو خط مجزا در حركت بود كه دو تقسیم نوگرایان و
ّ
سنتگرایان را شامل میشد .جریان نوگرایی بعدها به «شعر حركت» 1ختم
ّ
شد كه راه به جایی نبرد و ّ
سنتگرایی ،با ّ
تحوالتی چشمگیر و متعدد ،نوعی
ً
ّ
غزل را پدید آورد كه نامهای متعدد به خود دید و ما نهایتا «فراغزل» را
برگزیدهایم و قصد آن است كه بدعتكاری ردیف را در این قالب ادبی ردیابی
كنیم.
گونهی «فراغزل» كه تا كنون چندان به مالحظهی ادیبان نیامده است ،دارای
شاخصها و برجستگیهایی است كه در این نوشته به آنها اشاره خواهد
شد .ضمن آنكه به عنوان درآمد دربارهی پیشینهی غزل معاصر و نوع ّ
خاص
فراغزل سخن خواهد رفت.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای كیفی است كه با استفاده از روش مطالعهی
منابع و تحلیل و تطبیق صورتها و تجزیه و تحلیل به همراه دستهبندی و
تقسیمبندی صورت گرفته است .ژرفنگری در این پژوهش بر اساس مطالعهی
منابع منظور و استخراج تمام طرفهكاریها و بدعتكاریهای شاعران فراغزل
در «ردیف» به عنوان لنگرگاه شعر صورت گرفته است و در نهایت به تقسیماتی
چند از نوع خرق عادت در كنارهی غزل دست یافته است .همچنین در این
پژوهش ،یافتهها با آمار و ارقام ّ
طی دو جدول نشان داده شدهاند و میزان
فراوانی شگردها و شیوههای بدعتكاری از سوی شاعران به تصویر كشیده
شده و در پایان ،معنادار بودن درصدهای نمایه شده در جدولها مورد اشاره
قرار گرفته است.
 1ر.ك :.پاشایی.1379 ،
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سرگذشت معاصر غزل
شعر فارسی پس از دومین جنگ جهانی در كشور ما دو رویه را در پیش
گرفت .در گرایش نخستین ،شعر دربرگیرندهی نوعی مضامین غنایی و
عاشقانهی محض بود .شاعران این شیوه ،در سایهی رمانتیسم و تحت تأثیر
جریان داستاننویسی مدرن ،دست به نوآوریهایی زدند كه ّ
البته راه افراط
و انحطاط پیش گرفت .به قول عبدالعلی دستغیب ،آثار قلمی این جماعت
«چنان كثیف بود كه نمیتوان ّ
تصور كرد كسانی بهجز عقبافتادگان ذهنی
ّ
آنها را نوشته باشند .این كاالی فاسد كه به فراوانی ّ
توسط مجلت هفتگی
عرضه میشد ،خوانندگان بسیار مییافت و ذوق و استعداد جوانان را منحرف
میكرد 2».گروه دوم ،شاعرانی بودند كه به مكتب سمبلیسم معتقد بودند و
راه را برای اصالحطلبان و روشنفكران جامعه باز كردند .این گروه ،رمانتیسم
را پدیدهای بیخاصیت ّ
معرفی كردند و خود راهی دیگر برگزیدند .گروه دوم
در واقع نوگرایانی بودند كه جریان اصلی شعر را در این عهد هدایت میكردند
و پیروان نیما شمرده میشدند .در حالی كه گروه ّاول بیشتر به قالبهای
كالسیك و ّ
سنتی عالقهمند بودند.
از میان قالبهای كهن در این دوره ،تنها غزل فراوانی دارد و سایر قالبها
كم و بیش فراموش شدهاند و از مثنوی طرح كمرنگی باقی مانده است.
در گروه كهنگرایان ،اگرچه گهگاه به غزلهای دلانگیزی ،تحت تأثیر
نوگراییهای آغاز شده برمیخوریمّ ،اما كهنگی و تكرار مضامین در كنار
افراط در نفسانیات ،اهمیت ادبی آن را به ّ
شدت تحت تأثیر قرار داده است.
رفتهرفته در دهههای چهل و پنجاه ،گونهای از غزل ،موسوم به«غزل نو» یا
«نئوكالسیك» 3پدید آمد كه از تازگیهای زبانی و گسترهی واژگانی شعر آزاد
به خوبی استفاده میكرد و ّ
تحول در برخی اوزان و بحور نیز به درنگ بیشتر بر
ّ
مؤثر افتاد .شاعرانی همچون منوچهر نیستانیّ ،
محمدعلی
این گونه از غزل
بهمنی ،ولیالله درودیان ،سیمین بهبهانی و حسین منزوی هر كدام با روش
ی گرفتند و در غزل ّ
تحول چشمگیری پیدا شد.
خود این راه را پ 
در دورهی انقالب اسالمی نیز غزل ،سرآمد قالبهای شعری است و با
آنكه در این برهه چند قالب شعری نظیر مثنوی ،رباعی ،دوبیتی و ّ
حتی
قصیده احیاء و بازپروری شد ،باز این شكل غزل بود كه در صدر ایستاد و با
پذیرش حالتهایی نظیر «نظم عمودی» و «غزل ـ داستان» زمینهی پیدایش
 2عابدینی ،1369 ،ص .269
  3كافی ،1381 ،ص .31
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«فراغزل» را آماده كرد.
نام و نمود «فراغزل»
بیشك ،نخستین نكته دربارهی «غزل دههی هفتاد» نام آن است .این غزل
كه بیشتر به نسل سوم شاعران پس از انقالب اسالمی اختصاص دارد ،در
نزد اهل نقد و نظر به نامهای ّ
متعدد خوانده شده است« :غزل نیمایی،
غزل سپید ،غزل پستمدرن ،غزل امروز ،غزل متفاوت ،غزل پیشرو ،غزل
چریكی ،غزل فرم ،غزل خودكار و فراغزل».
«شمسلنگرودی» غزل امروز را بازتاب دهندهی روح ملتهب بخشی از نسل
ّ
مقید امروز در قید چارچوبهای ناگزیر میداند و در نظر وی «نامگذاریهایی
چون غزل نیمایی ،غزل سپید ،غزل پستمدرن ،غزلامروز و ...كوششی
4
ت برای رسمیتبخشیدن به جریانی رسمیتیافته».
اس 
ّ
«سیدعلی میرباذل» این نوع غزل را غزل پیشرو ،غزل پستمدرن و غزل
سپید نامیده است ،همچنان كه «حمیدرضا شكارسری» عنوان غزل دههی
هفتاد را برای آن برگزیده و «یزدان سلحشور» به «غزل فرم» بسنده كرده
5
است.
ّ
«هادی خوانساری» كه تخلص «چریك» را برای خود برگزیده ،از داعیهداران
این غزل است و با نامهایی چون «غزل خودكار ،غزل چریكی ،فراغزل ،غزل
6
مدرن و غزل پیشرو» در احواالت و حاالت این قالب سخن گفته است.
همچنین فراغزل ،آوانگاردیسم رادیكال در غزل امروز خوانده شده است
و باید دانست كه برخی نامها تحت تأثیر تعالیم نظریهپردازان غربی است؛
ن كه خودكار ( )Auto Matismاقتباس شده از نامی است كه «آندره
چنا 
برتون» بر متون جریانات خودسر گذاشته است؛ متونی كه تحت تأثیر
روانگردانها و دخالت مستقیم مدیومها خلق میشدند و دادئیستها نیز آن
را میپذیرفتندّ .
البته برتون هم به پیشینهی این كاربرد اشاره دارد و از كسانی
نظیر «والپول ،كنوتهامسون» و ّ
حتی «هافمان ،نیچه و رتیف دوالبرتون» به
7
عنوان گروندگان یا بنیانگذاران شیوهی خودكار نام میبرد.
ّاما انتخاب عنوان «فراغزل» ،پیش از آنكه دلیل ایجابی خود را داشته باشد،
به خاطر دالیل سلبی سایر نامها صورت گرفته است .گرچه باور نگارنده آن
4
5
6
7

خوانساری ،1382 ،ص .6
همان ،ص .16
خوانساری ،1382 ،ص .21
ر.كّ :.
سیدحسینی ،1386 ،ص .827
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است كه عنوان «فراغزل» كوتاهترین نام و بدیعترین آنهاست و پیشوند «فرا»
تصرفهای این نوع غزل در غزل ّ
عدول و ّ
سنتی را به خوبی نشان میدهد.
ل نیمایی» عنوانی تكراری است كه به برخی شعرهای آزاد ،نظیر «غزل
«غز 
ً
درخت» اثر «سیاوش كسرایی» داده شده است كه اساسا قالب نیمایی دارد
و هیچ مشابهت ّ
سنتی در آن پیدا نیست« .غزل سپید» حاوی نقیضنمایی
است؛ چرا كه «سپید» در اصطالح ادبیات امروز ایران ،بیوزنی محض را
فرایاد میآورد و با روح غزل و موزونی آن در تضاد است« .غزل پستمدرن»
ضمن آن كه فارسی نیست ،نیاز به گذشتهای تحت عنوان «غزل مدرن»
دارد كه چنین اصطالح و جریانی در ادبیات ما وجود نداشته است« .غزل
چریكی» عنوانی است معنامند ،نه صورتگرایانه  ،چرا كه در ادبیات دههی
چهل ما این عنوان نه بر یك قالب ویژه ،بلكه بر موجی از آثار معناگرای خاص
با نظرگاه سیاسی قرار گرفت كه از جنبهی صورت در شمار شعر نیمایی قرار
داشتند« .غزل خودكار» در سطور قبل توضیح داده شد و عنوانی گرتهبرداری
شده محسوب میشود .دو عنوان «غزل امروز و غزل متفاوت» برترین گزینهها
به حساب میآیند كه قید امروز ،معلوم نیست تا چه هنگام را شامل شود و
غزل متفاوت نیز هرگز به پای خوشنقشی و فارسی بودن «فراغزل» نمیرسد.
ً
نكتهی دوم در باب «فراغزل» این كه این گونه از غزل ،غالبا در پیوند و بلكه
زادهی «شعر نو» شناخته شده است .شمسلنگرودی ،آن را بخشی از وجود
شعر نو میداند« :غزل برونگرای امروز بخشی از وجود شعر نو است 8».یا
آن كه «غزل پیشرو با دایرهی واژگانی خاص ،در رهیافت از ژرفساخت به
9
روساخت ،ساختاری مشابه شعر سپید دارد».
نیز گفته شده است كه «این غزل با بهرهگیری از امكانات زبان غیرفخیم و
ّ
قابلاتساع گفتار ،هم به فضا و ذهنیت شفاف و ملموس و صمیمی شعر سپید
10
نزدیك شده است و هم جنبههای پستمدرنیستی خود را فاش نموده است.
برخی نیز این گونه از غزل را واسطةالعقد پیوند میان شعر كالسیك و شیوههای
مدرن دانستهاند« :روایی ـ نمایشی شدن غزل و ایجاد زمینهی ارتباط سریع و
صمیمانهتر مخاطب با فضای شعر ،تقویت محور عمودی و پیوستگی معنوی
ابیات ،فاصلهی بین غزل و شعر سپید را كم كرده است و ایجاد بستر مناسبی
برای تلفیق شعر كالسیك و شیوههای مدرن را سبب شده است» 11و با آنكه
 8خوانساری ،1382 ،ص 7
 9همان ،ص .9
 10همان ،ص .12
 11اخالقی ،1385 ،ص .43
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تعریفناپذیری شعر مورد تأكید است« ،بیژن ارژن» در تعریفی آورده است كه
«فراغزل نوعی از غزل است كه در آن جمله به صورت ّ
سیال از بیتی به بیت
دیگر حركت میكند .در این شیوه ،قافیه حرف آخر را نمیزند و بیت بر مدار
قافیه نمیچرخد و اینگونه است كه خواننده دیگر شعر را به صورت بیتی و
ّ
مجزا نمیخواند 12».ارژن برای اثبات ّادعای خود ،یكی از غزلهای خود را با
دو شیوهی نوشتاری شاهد آورده است:

یك) «خیال میكنی كه میشناسیاش / .مگر تو كیستی  /علی ،حسین
یا پیامبر؟  /خیال میكنی تو كیستی  /كه اینچنین  /نشستهای و حرف
میزنی  /نه بال و پر به روی شانهات  /كه جبرئیل خوانمت  /نه عاشقی  /كه
13
رنگ عشق میدهد خبر»...
دو) «خیال میكنی كه میشناسیاش مگر / ،تو كیستی ،علی ،حسین ،یا
پیامبر؟  /خیال میكنی تو كیستی كه اینچنین  /نشستهای و حرف میزنی،
نه بال و پر ـ  /به روی شانهات كه جبرئیل خوانمت  /نه عاشقی كه رنگ عشق
میدهد خبر»

برخی معتقدند كه انواعی از شعر كالسیك با چنین تغییراتی در شعر آمریكا
نیز در حال رشد است 14و نكتهای كه در گفتهی «ارژن» بود ،در سخن
ّ
«شكارسری» نیز منعكس است كه «این غزل در طول اتفاق میافتد و
بنابراین با استقالل ابیات رایج در غزل كالسیك در تضاد است 15و حقیقت
ّ
آن است كه فراغزل ،در پیشساخت ،جز قالب از هیچ معیار و مؤلفهی تعیین
شدهای پیروی نمیكند و به لحاظ واژگانی سرشار از الفاظ ،اشیا ،ارزشها
و پدیدههای زندگی امروز است و با قالب نیز ،چنانكه خواهیم دید ،چندان
ً
برخورد مؤمنانهای نمیكند .اصوال همین سركشیهای غافلگیركننده و
فرایی ،ساختی به نام «فراغزل» را رقم زده است.
فرجامین نكته در این بخش ،ایرادهایی است كه بر فراغزل گرفته شده
ّ
«محمدسعید میرزایی» كه خود از مبتكران این غزل به حساب میآید،
است.
میگوید« :نیما سه اصل را برای كار خود در نظر میگیرد .یكی از این اصول،
استقالل مصر عهاست كه در غیر این صورت كار به چیزی مثل بحرطویل
شبیه خواهد شد .بهزعم من «غزل امروز» راه را از این نقطه به اشتباه رفته
است؛ یعنی به جای اینكه شاعران جوان سعی كنند به فرمی متناسب با
12
13
14
15
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امكانات قالب غزل دست پیدا كنند ،به طرزی شتابزده و كوركورانه مصراعها
16
و ابیات را به هم مربوط میسازند.
همچنین یكی از شاعران غزلپرداز معتقد است كه «استقالل سهلانگارانهی
ّ
مسلم دستور زبان است و بی ّ
توجهی به
كلمات به شیوهای كه برخالف قواعد
ضوابط نحوی در ساخت جملهها ،نصف و نیمه كردن كلمات ،موقوفالمعانی
17
ساختن ابیات و فصل و وصلهای بیقاعده از معایب «غزل امروز» است.
باید اضافه كرد كه برخی از این غزلها با اعنات شدیدی همراه است كه
فلسفهی ظهور طرز تازه را مخدوش میسازد و ّ
سیالی خیال و خاطر شاعر
ً
را شدیدا تحت تأثیر قرار میدهد .گاهی اوقات این بازیهای لفظی باعث
میشود كه شاعر ،غزل را نیمهكاره پایان بدهد ،ولی این ایراد كار خود را رنگ
و لعاب نوجویی بزند!

بدون...
«عشق من! سالم ،حال تو؟ تفنگ تو ِ
رقیب / ...من چطور زندگی كنم ِ
شیب  /تند صخرهها به خواب میروی و تختخواب  /خالی است نیمهی
روی ِ
سیب  /باغچه شكوفه كرده ،چند وقت میشود كه  /بیخبر
پر جهان،
ِ
درخت ِ
صلیب»
نیامدهست تا ...نشانی
ِ
و سرانجام:

«من همیشه رنگ َو صدای تو یكیست  /جای بوسههای روی نامه را
18
ببوس!!»
خالصه اینكه معایبی نظیر نحوشكنی غیرمجاز ،نزدیكی بیش از ّ
حد به زبان
گفتارّ ،
سنتگریزی مفرط ،تقلیدپذیری ،افراط در بیان روایی و استعمال
بیرویهی كلمات ،اینگونه از غزل را میآزارد.
با اینهمه ،گونهای از غزل در شعر فارسی شكل گرفته است كه حرفهایی
برای گفتن دارد و نباید از كنار آن به سادگی گذشت؛ گونهای كه دارای
ظرایف و زیباییهای درخور ّ
توجهی است و در آینده درنگ بیشتر اهل ادب
را بر خود خواهد دید.

موسیقی كناری در فراغزل
با درنگ عالمانه در «موسیقی شعر» كه كتابی با همین نام را پدید آورده است،
 16میرزایی ،1385 ،ص .67
 17اخالقی ،1385 ،ص .44
 18خوانساری ،1382 ،ص .38
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ً
استاد شفیعی كدكنی ،نهایتا به چهار تقسیم برای موسیقی شعر رسیدهاند
كه عبارتند از«موسیقی بیرونی ،موسیقی كناری ،موسیقی درونی ،موسیقی
معنوی» 19و در باب موسیقی كناری شعر گفتهاند« :منظور از موسیقی كناری
عواملی است كه در نظام موسیقایی شعر دارای تأثیر است ولی ظهور آن در
سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست ...جلوههای موسیقی كناری
20
بسیار است و آشكارترین نمونهی آن قافیه و ردیف است».
ً
منظور ما از موسیقی كناری در اینجا ،منحصرا ردیف است و در چگونگی
آن در فراغزل سخن خواهیم گفت .باید گفت كه كیفیت موسیقی كناری
ً
ً
در فراغزل ،كامال متفاوت با شعر كالسیك و مرسوم ماست .اصوال فراغزل
وقتی واقعیت پیدا میكند كه این تفاوت بروز نماید .شاید بارزترین شناسه
برای«غزل متفاوت» یا همان فراغزل ،كیفیت قافیه و ردیف آن است ،چرا كه
«این غزل از موسیقی كالسیك تا ّ
حد امكان میگریزد» 21و این كه ساختمان
و ساختار سیستماتیك در همه حال در غزل كالسیك و نئوكالسیك وجود
ً
داردّ .
«اما در غزل پیشرو ساز و كار ردیف معموال در یك موقعیت «النگشات»
و گاهی تعلیق در مصراع خودنمایی میكند 22».خالصه اینكه در این شیوه،
ّ
كمتر غزلی را میتوان دید كه قافیه و ردیف آن طبق معمول و بیتخطی از
معیار مرسوم پرداخته شده باشدّ .
البته فراغزل شاخصهای دیگری نیز دارد
كه در مقام مقایسه با ّ
تحوالت آن در موسیقی كناری چندان به چشم نمیآید.
كیفیت ردیف در فراغزل در چند شگرد بازتاب دارد:
تغییر ردیف
نخستین نكته و دقیقه در باب ردیف فراغزل ،تغییر ردیف است؛ كاری كه
ً
هرگز در ادبیات ما سابقه نداشته است .اصوال با ردیف ،كه ویژگی فارسی
شعر محسوب میشود ،كمتر بازی شده است ،جز آن كه سنایی در اثنای
قصیدهای چندین بیتی ،سه بیت را بدون قافیه ولی با تكرار ردیف آورده است:

«نشود پیش دو خورشید و دو مه تاری تیر  /گر برد ّذرهای از خاطر مختاری
تیر / ...آن كه در چشم خردمندی و در گوش یقین  /پیش اندازهی صدقش
به كمان آید تیر  /آن كه پیش قلم همچو سنانش ،گه زخم  /از پی فایده چون
نیزه میان بندد تیر  /گر به زر وصف كند برگ رزان را ،پس از آن  /برگ ّزرین
19
20
21
22
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شود از دولت او در مه تیر»...

23

ً
ّاما منظور از تغییر ردیف آن است كه شاعر در اثنای شعر و غالبا در پایان شعر،
ردیف را عوض میكند ،گاهی نیز دوباره به ردیف قبل برمیگردد .تغییر ردیف
در فراغزل شگردی است كه اگر خوب و با توجیه شایسته و ذوقپسند صورت
گیرد ،غافلگیری و هیجان مخاطب را در پی دارد .در دو نمونهی زیر این كار به
خوبی صورت گرفته و ّ
حتی توجیه این تغییر در دل شعرها آمده است:

«چراغ ساعت شش ،روی ریلها روشن  /قطار آمد از آغاز ماجرا روشن  /قطار
آمده با كفشهای آهنیاش  /به ّاتفاق زنی تازه ّردپا روشن»
 ...و پس از هشت بیت:

«به آخر رؤیا میرسم و چشمانم  /رسیدهاند به پایان ماجرا خاموش  /چرا
24
دروغ بگویم ردیف را ،خانم!  /نیامدید و زمین ماند بیصدا خاموش!»
ّ
من دور از زمان تو  /یك شخصیت كه خلق شدم در بیان تو
«راوی شدی و منِ ،
 /عاشق شدن ،روایت دلچسب ماجراست  /اینجا سقوط قافیه ،نه ،شایگان
تو»
 ...و پس از هفت بیت:

داستان «ما»
«شاعر شدن روایت پایان من َو توست  /حاال كه باز شخصیت
ِ
25
 /تصمیم دارد از همهی شعر رد شود  /تا در كتاب تازهتری از زمان «ما»»
گاهی تغییر ردیف تنها در بیت آخر ،آن هم به دلیل تغییر زمان فعل صورت
میگیرد كه 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
كهنه كشید  /سیمهای سهتار یخ زده بود  /رادیو ساعت  2خواهد گفت / :یك
26
نفر در بهار یخ زده است»
««ر» در قطار شهر الفبا نشسته بود  /در كوپهی  12تنها نشسته بود « /ر» مرد
بود؛ قدرت تركیب و انتخاب  /در انتظار یك زن زیبا نشسته بود « /خ» آه ،آن
خجالت پررنگ ،حرف سرخ  /مانند شیر ماده ،مانا نشسته بود « /خ» حرف
27
نیست ،طرح  12بهار ـ عروس  /در تور قاب عكس شكوفا نشسته است!»
ّ
«شبیه خط سفیدی میان جاده بیا  /تننتنانا یاهو بگو و ساده بیا  /دو دور
چرخ بزن ،چر خچرخ ّ
عباسی  /ركاب ول كن و پشت سرم پیاده بیا  /رفیق!
23
24
25
26
27
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صبر كن این جاده پیچ در پیچ است ِ /بایست پشت سرت ایستاده میآیم!
 /میان جاده دو تا سایه ،قیژقیژ ركاب  /كسی شبیه خودش صاف و ساده
28
میآمد!»
گاهی نیز تغییر ردیف با تغییر ضمیر آن صورت میگیرد:

ّ
«كشیده شد وسط كاغذ جهان خطی  /و بعد از آن ،من و تو ،هر دو در
ّ
میان خطی  /خط دوازدهم میكند سوار مرا  /عجیب آن كه تو ،آری تو ،در
ّ
همان خطی  /و این ترانه به پایان خط رسید و هنوز  /تو در همان خطی و من
ّ
29
در آخر خطم!»
تغییر ردیف در غزل زیر معنادار و نزدیك به تعریض و استهزاء است:

ُ«نتهای زردرنگ فلوتت سیاسی است ّ /
حتی قرار چندم اوتت سیاسی است
ّ
نگویی و نشنوی  /هی گیر میدهند سكوتت سیاسی
 /ترجیح میدهی كه
ّ
است  /شب از حواس دره تو را پرت میكنند  /فردا نوشتهاند سقوطت
30
طبیعی است!»

بیشك این شگرد به دلیل ّ
تصرف در ذهنیت معهود خواننده و
آشناییزدایی ،از شایستگیهای فراغزل به حساب میآید و
نیز نكتهی قابل ذكر دربارهی تغییر ردیف آن است كه هرگاه در
ّ
تغییرات ردیف ،موازنه و ترصیع رعایت شود ،پذیرش آن و حظ آن
بیشتر خواهد بود؛ چنانكه در نمونهی آخر مشاهده شد .و اگر
این موازنه رعایت نشود ،ذوق آن را پس خواهد زد .نمونههای
زیر ،بدون این رعایت پرداخته شدهاند:

«لباسهای تو روی طناب رقصیدند  /و دكمههاشان مثل
همیشه خندیدند  /به دور گردن من حلقه شد طناب ،آری /
31
همان طناب كه رویش لباسهایت بود!»
«داری دوباره كفر مرا درمیآوری  /دست از سرم بكش،
برو دنبال دیگری  /با بندهای بردگیات بستهای مرا /
هر هفت روز هفته به فحش و دریوری  /بر برفهای
حادثه ُسر میخوری زمین  /حاال تو پشت عینك دودیت
32
ُمردهای!»
28
29
30
31
32
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ردیف ناتمام
ّ
از ویژگیهای لفظی و البته بارز در فراغزل ،به كارگیری ردیف ناتمام است.
بدین صورت كه شاعر با آوردن حروف موصول یا سایر صله و عبارات ناتمام
به عنوان ردیف ،حدس مابقی شعر را به مخاطب وامینهد .شاید این ویژگی
ّ
تحت تأثیر پنهانی نظریههایی مانند «مرگ مؤلف ،سپیدخوانی متن ،تأویل
قطعیت و احترام به فهم مخاطب» صورت گرفته باشدّ .
ّ
البته گاه
متن ،عدم
ً
ّ
ّ
این ناتمامی ردیف به صورت «مدر ج» اتفاق میافتد ،لیكن غالبا بدون پیوست
عمودی در طول شعر است:

«دریا همیشه مثل همین لحظههاست كه / ...انگار مادریست كه هر دم
بناست كه / ...طاهر! چه طوری است؟ زمین گریه میكند؟  /یا جویبار،
33
حسرت ما و شماست كه»...
َ
«از زیر قرآن ،آه ،رد میشد جوانی كه / ...دارد دلش پر میكشد تا آسمانی
كه / ...هر لحظه شاید بال را از او بگیرد ،آه  /مثل همین گنجشكهای
34
بیزبانی كه»...
«من تشنهی چراغ نگاهی كه هیچوقت / ...گمگشته در امید پناهی كه
هیچوقت / ...سرگشته در میان سرابی به سمت دور  /در انتظار دیدن راهی
35
كه هیچوقت»...
«سوار تاكسی نارنجی كمی شیك و / ...فشار صندلی چرم و سفت و باریك
و / ...كرایههای شما بیشتر شده آقا؟!  /و ترمزی كه رها میشود به الستیك
36
و»...
شیوهی ردیف ناتمام باعث شده كه قیدی مانند «هنوز» كه استمرار و ناتمامی
در آن تعبیه شده ،در جای ردیف بنشیند:

«كجاست جای تو در جملهی زمان ،كه هنوز / ...كه پیش از این ،كه
هماكنون ،كه بعد از آن ،كه هنوز / ...و با چه قید بگویم كه دوستت دارم؟ /
37
كه تا ابد ،كه همیشه ،كه جاودان ،كه هنوز»...
38
«اگر كه برنخورد باز بر قبای هنوز / ...سالم و سیب فرستادهام برای هنوز»...
بیگمان ردیف ناتمام ّ
حس خوشایند كنش ذهن یا كشف را ارزانی مخاطب
33
34
35
36
37
38
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میكند و او خود را در دریافت معنی سهیم میبیند.
بازی با ردیف
ّ
شایعترین شگرد بازی با ردیف در فراغزل ،مدر ج آوردن ردیف است و با این
حال که كلماتی که ّ
مدر ج میشوند گاهی ممكن است ردیف محسوب نشوند،
ّاما از آنجا كه قافیه در چنین وضعیتی به ّ
قوت خود باقی میماند ،پس نتیجه
آن میشود كه بگوییم با ردیف بازی شده است .غزل زیر «بی» را به عنوان
ردیف داردّ ،اما چندین بار با آن بازی شده است:

«تو روزهایی را شب شدی كه فردا بی / ...گلی كه بیباران ،ماهییی كه دریا
بی / ...تو تور پارهی خود را كشیدی از دریا  /نه یك پری شد و نه دختری
كه چشمآبی  /تو را حروف اضافه گره زدند به خود  /و هیچ اجازه ندادند متن
خود را بی ـ  /خیال طی كنی و پیش دوستت دارم  /چهقدر گریه كنی تا مگر
كه دنیا بی ـ  /غزل نماند و بی هرچه عاشقت هستم  /جهان چه داشت مگر
39
بی من و تو ،بی ما ،بی»...
نوعی شگفت از بازی با ردیف در غزل زیر آن است كه شاعر بعد از قافیه،
ردیف را گاه با حرف «را» و گاهی بدون آن آورده و نوعی «حاجب ردیف»
ترتیب داده است:

«برق نگاه تو ملوان را گرفته بود  /از روح آبها جریان را گرفته بود  /باالی
چشمهای تو ابروی نازكی  /از هرچه آرش است ،كمان را گرفته بود  /چشمت
مرا گرفت ،و حاال تن تو را  /پیراهنی سفید َو چسبان گرفته بود  /آخر كالس
ّقد تو باالست؛ توی شعر / ،جای بدیع و ّ
فن بیان را گرفته بود  /راهی نداشت
40
این كه من از كوره در روم  /دور مرا غم تو فراوان گرفته بود»...
طرز دیگری از بازی با ردیف ،تغییر حركت حروف ردیف در یكی از ابیات
است كه شاید بتوان به اعتبار«قافیهی ناقص» و «جناس ناقص» آن را «ردیف
ناقص» نامید:

«ای روبهراه! خستگیام را تكان ِبده  /در بادبان بپیچ و به امواج جان ِبده /
پارو بزن به سمت صمیمانهی تنم  /بر ماسهها حضور خودت را نشان ِبده /
41
باید از این جزیره سفر كرد  ،لعنتی!  /باور نمیكنی كه چرا حالمان َبده!؟»
در این غزل نیز شاعر ردیف را «میكشد» (با كاف مفتوح یا مکسور) قرار داده،

 39میرزایی ،1387 ،ص .217
 40حسینی ،1385 ،ص .87
 41میرافضلی ،1386 ،ص .262

139

ّاما در یك مورد آن را با ّ
«ضمكاف» به كار برده است:

«مردی كه روبهروی تو سیگار میكشد / ،انگشت روی سینهی گیتار میكشد
 /با یك مداد ،دور من و حجم این اتاق  /هی جای طرح پنجره ،دیوار میكشد
ُ
 /یك تیغ ،دستهای من ودستهای او  /آنوقت با شكنجه و آزار ،میكشد ـ
 /من را و چیك /چیك  /چیك  /و خون روی صندلی  /آرام مینشیند و سیگار
42
میكشد!»
استفاده از ردیف دیداری
ّ
در ادبیات مدرن ،نوعی شعر ،تحت عنوان شعر مصور یا نگاشتی پدید آمده
ّ
است كه طاهرهی صفارزاده آن را «كانكریت» خوانده است 43.و آن را متأثر
از آثار «گیوم اپولی نر» و «سیلوراستاین» دانستهاند و اندك نمونههایی نیز
در شعر آزاد ایران از آن پدید آمده است كه جلوهای از آن در ردیف فراغزل
خودنمایی میكند .عالمت سؤال ،عالئم نگارشی و نقطهچین از دیداریترین
ردیفها در فراغزل به حساب میآیند:

«چرا نمیشود بگویم از شما [عالمت سؤال] ؟  /نمیشود بگویم از شما چرا،
(؟)  /دوباره «شاعری» كه داخل گیومه بود ،میگریست  /و بین هقهق
44
شكسته ،شش هجا(؟)»...
«شب ،التهاب ،عشق ،غزل [ ،نقطهچین]  / ...نامه ،جواب ،عشق ،غزل،
( / )...سیگار ،گریه ،خاطره ،مهتاب ،قرص  /آتش ،عذاب ،عشق ،غزل،
45
(»)...
ّ
«عشق یعنی اوج یك محبت زالل  /چند نقطهچین و یك عالمت سؤال /
التهاب و اضطراب و انتظار و وای  /میرود همیشه دل به باب افتعال  /شعلهور
46
كه میشوم ،سكوت میكنم  ................................. /و بعد (؟)»
تحلیل آماری و ارقامی فراغزل
برای نشان دادن میزان حضور فراغزل در شعر امروز ،به نمایهای آماری و
ارقامی نیز نیاز بود كه با انتخاب ده دفتر شاخص در این حوزه تالش شد تا
42
43
44
45
46
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نمایهای ارقامی و آماری ارائه گردد .در جدول شمارهی یك( ،)1درصد فراغزل
در این ده دفتر نشان داده شده است .دفترها عبارتند از:
ـ اتوبوس نیامدن؛ علیاكبری ،رضا؛ سورهی مهر؛ 1386؛ تهران.
ـ از دوست داشتن در تمام جهان؛ صادقی ،مجتبی؛ سورهی مهر؛ 1386؛
تهران.
ّ
ـ الواح صلح؛ میرزایی ،محمدسعید؛ همسایه؛ 1382؛ قم.
ـ به دیوار دل نبند؛ حسینی ،كاظم؛ شروع؛ 1385؛ بوشهر.
ـ به من نامه بنویس؛ سلیمانی ،غالمرضا؛ شانی؛ 1387؛ کرج.
ـ چریكهای جوان؛ خوانساری ،هادی؛ شروع؛ 1382؛ بوشهر.
ـ در طالعت ستاره زیاد است...؛ مستشارنظامی ،نغمه؛ شروع؛ 1382؛
بوشهر.
ـ دیازپام ده؛ حقوردیان ،فاطمه؛ شروع؛ 1382؛ بوشهر.
ـ صدای موجیزن؛ زندهدل ،مونا؛ سخنگستر؛ 1384؛ مشهد.
ـ مثل آوازهای عاشق تو؛ ّ
عباسلو ،مژگان؛ هزارهی ققنوس؛ 1384؛ تهران.
همچنین در جدول شمارهی دو ( )2درصد استفاده از شگرد مطلوب شاعران،
بر اساس ارقام جدول یك نمایه شده است .خاطرنشان میشود كه شاعران
این دفترها از برترین نامها در شیوهی فراغزل به شمار میآیند و برخی از
آنها از نظریهپردازان این طراز محسوب میشوند.
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جدول  1ـ درصد فراغزل در ده مجموعهی برتر و نمایهی استفاده از شگردهای
مختلف ردیف در آنها

جدول  2ـ نمایهی شگرد مطلوب شاعران و درصد استفاده از آن (بر اساس
ارقام جدول )1
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نكتههای معنادار و دقیقههای قابل ّ
تأمل این جدولها به قرار زیر است:
ً
ـ یک :الزاما شاعران تمام آثار خود را در شیوهی فراغزل نمیسرایند ،بلكه به
صورت ّاتفاقی ،الهامی و گاه ّ
تفننی در این طرز قلم میزنند.
ـ دو :شناسههای فراغزل به بدعتكاری در ردیف منحصر نمیشود بلكه
در صورت ،معنا ،ساخت و بافت فراغزل هم قابل برجستهسازی و بازنمود
است؛ اگرچه در اینجا فقط ردیف مورد ّ
توجه بوده است .بنابراین تعداد
فراغزلهای این مجموعهها بر اساس تمام شناسهها بیش از این است كه
آمار نشان میدهد .در واقع این تعداد فراغزلهایی است كه از شیوه و شگرد
بدعتكاری در ردیف سود بردهاند.
ـ سه :هرچه شاعران جوانتر باشند ،بیشتر به فراغزل میگرایند .در این
مجموعه ،صاحب دفترهای هشتم تا دهم ،به ترتیب غالمرضا سلیمانی ،رضا
علیاكبری و ّ
محمدسعید میرزایی از همه مسنترند.
ـ چهار :بازی با ردیف ،شگرد مطلوب شاعران فراغزل به حساب میآید كه 60
درصد شاعران این مجموعهها به آن التفات نشان دادهاند .در نگاه ّاول ،این
شگرد ،شناسه به نظر نمیآید ،بلكه باید آن را كاستی و نقص به حساب آورد،
توجه به اصل عدول و اعتزال از ّ
ّاما با ّ
سنت معهود در فراغزل ،این طرفهكاری
نیز شگرد هنری شناخته میشود.
ـ پنج :ردیف ناتمام ،دومین شگرد مطلوب شاعران فراغزل به حساب میآید
كه  30درصد شاعران این مجموعهها از آن سود بردهاند.
نتیجهگیری
باید باور كرد كه در كنار جریان آزاد شعر فارسی و همهی نحلهها و شاخههای
آن ،نوعی از شعر كالسیك پا گرفته است كه تمام ظرفیتها و تواناییهای شعر
آزاد را به خدمت آورده و در عین حال به صورت و سیاق ّ
سنتی خود باقیمانده
است و این جریان همانگونهی «فراغزل» است كه از بدعتكاریهای فراوان
برخوردار است و سرخوشی خود را نیز از تعلیقها و غافلگیریهایی دارد كه
خوانند ه را جذب و جلب خود میكند و این جریان ّ
تغزلی به طور چشمگیری
ّ
ّ
به نسل سوم شاعران پس از انقالب اسالمی تعلق دارد .بیشترین محل جوالن
و طرفهكاری شاعران فراغزل ،قافیه و ردیف است .به همین جهت ،موسیقی
كناری در فراغزل از اهمیت ویژهای برخوردار است .با آنكه برخی از ویژگیها
و بدعتكاریهای شاعران در ردیف این نوع از غزل را وانهادیم ،باز هم مطالب
بازنموده در اینباره ،بیش از یك مقاله به نظر میرسد و هنوز ناگفتههایی از
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ی مانده است.
فراغزل باق 
● منابع:
ّ
ـ اخالقی ،زكریا؛ نقدی بر غزل جوان امروز؛ مجلهی شعر؛ شمارهی،46
ص 42ـ 44؛ .1385
ّ
ـ الفبا (مجله) ،شمارهی ،13مرداد و شهریور .1385
ـ امینپور ،قیصر؛ آینههای ناگهان؛ سراینده؛ 1372؛ تهران.
ـ ـــــــــــــــــــــ؛ ّ
سنت و نوآوری در شعر معاصر؛ چ3؛ علمی و فرهنگی؛
1386؛ تهران.
ـ امینی ،افسون؛ شاخهنبات؛ سورهی مهر؛ 1384؛ تهران.
ـ پاشایی ،ابوالفضل؛ حركت و شعر؛ روزگار؛ 1379؛ تهران.
ـ حسنلی ،كاووس؛ گونههای نوآوری در شعر معاصر ایران؛ ثالث؛ 1383؛
تهران.
ـ حسینی ،كاظم؛ به دیوار دل نبند؛ شروع؛ 1385؛ بوشهر.
ـ حقوردیان ،فاطمه؛ دیازپام10؛ شروع؛ 1382؛ بوشهر.
ـ خوانساری ،هادی؛ چریكهای جوان؛ شروع؛ 1382؛ بوشهر.
ـ داد ،سیما؛ فرهنگ اصطالحات ادبی؛ چ4؛ مروارید؛ 1387؛ تهران.
ـ رحیمی ،مهدی؛ انار پا به ماه؛ تكا؛ 1387؛ تهران.
ـ رستگار فسایی ،منصور؛ انواع شعر فارسی؛ چ2؛ نوید؛ 1380؛ شیراز.
ـ سنایی ،ابراهیم؛ پای ّ
فوارهی نخل؛ صمد؛ 1378؛ اهواز.
ـ سنایی غزنوی؛ دیوان حكیم سنایی؛ به سعی ّ
مدرس رضوی؛چ3؛ سنایی؛
1362؛ تهران.
ـ سیدحسینی ،رضا؛ مكتبهای ادبی؛ چ11؛ نگاه؛ 1372؛ تهران.
ـ شفیعیكدكنیّ ،
محمدرضا؛ موسیقی شعر؛ چ6؛ آگاه؛ 1379؛ تهران.
ـ رازی ،شمس قیس؛ المعجم فی معاییر اشعارالعجم؛ به تصحیح سیروس
شمیسا؛ فردوس؛ 1373؛ تهران.
ـ صادقی ،مجتبی؛ از دوستداشتن در تمام جهان؛ سورهی مهر؛ 1386؛
تهران.
ـ صفربیگی ،جلیل؛ واران؛ تكا؛ 1387؛ تهران.
ـ عابدینی ،حسن؛ صد سال داستاننویسی؛ چ2؛ تندر؛ 1369؛ تهران.
ـ علیاكبری ،رضا؛ اتوبوس نیامدن؛ سورهی مهر؛ 1386؛ تهران.
ـ فرجی  ،مهدی؛ شب بیشعر؛ تكا؛ 1387؛ تهران.
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ـ كافی ،غالمرضا؛ دستی بر آتش؛ نوید؛ 1381؛ شیراز.
ـ كرونی ،هاشم؛ كلوزآپ از باب ّاول كتاب ّ
مقدس؛ شروع؛ 1383؛ بوشهر.
ـ مردانی  ،الهام؛ شعر جوان بوشهر؛ شروع؛ 1382؛ بوشهر.
ـ مرزبان ،امیر؛ غزل كالم خدایان است؛ تكا؛ 1387؛ تهران.
ـ ّ
مؤدب ،علی ّ
محمد؛ عطر هیچ گلی نیست؛ تكا؛ 1387؛ تهران.
ـ میرافضلیّ ،
سیدعلی؛ تمام ناتمامیها؛ تكا؛ 1386؛ تهران.
ـ میرزاییّ ،
محمدسعید؛ دیروز میشوم؛ تكا؛ 1387؛ تهران.
ـ نجاتی ،پروانه؛ شكستنیتر از آنم؛ تكا؛ 1387؛ تهران.
ـ هدایتیفرد ،ندا؛ هوای غزلآلود؛ سخنگستر؛ 1386؛ مشهد.
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معنای تفکّر شاعرانه

سعید یوسفنیا*

ن شعر ،علیرغم زبان نثر ،به دنبال هدفی ّ
معین و معلو م
اگرچه زبا 
ً
ی خار ج از خود را دنبال
نیستّ ،اما چنین نیست ك ه اصال هدف 
ی خویش نباشد .شعر،
ن سو 
یآ 
نكند ،و در جستوجوی غایت 
ی شدن در معنایی
ظ و صورت ،و جار 
ی لف 
ش ب ه آن سو 
با جه 
ی مفاهیم تحمیلشد ه بر وجود ،حجاب عینیت را میدرد،
فراسو 
و از شیء فراتر میرود.
ت حیاتیست كه زبان،
شعر ،برگذشتن از زبان ،و رسیدن ب ه غای 
در ذات خود ،ب ه آن اشاره داردّ .اما سارتر مینویسد« :شاعران از
ن نمیدهند ،یعنی
ن به استعمال زبا 
جمله كسانی هستند كه ت 
ن است كه
تآ 
ن وسیل ه به كار برند .حقیق 
نمیخواهند آن را چو 
ّ
ی بار اول
ی جست ه و برا 
شاعر ،یكبار ه از زبان ،به عنوان ابزار ،دور 
ی راه و رسمی
و آخر ،راه و رسم شاعرانه اختیار كرده است؛ یعن 
ّ
1
ن نشانه» .به نظر
ن شیء تلقی میكند ،ن ه چو 
ك ه كلمات را چو 
ّ
فو
سارتر ،هدفی ك ه انسان ،با توسل ب ه زبان متعارف ،قصد توصی 
ن را دارد ،در زبان شعر ،محو میشود ،و عمل شعر گفتن،
تبیین آ 
ّ
ن میرسد ،اما در نثر
ی خار ج از خود ،در خود به پایا 
ن هدف 
بدو 
ب را
ن قصد داشته باش م لیوان آ 
ی مثال ،اگر م 
ن نیست .برا 
چنی 
ن مهم
ن مهم نیست ،هدف م 
از روی میز بردارم ،در اینجا عمل م 
ی اهمیت دارد ك ه مرا به هدف
است؛ چرا كه عمل من ،تا زمان 
ّ
ل حركت
س از تصرف لیوان ،عم 
ب برساندّ ،اما پ 
من ،یعنی لیوان آ 
ت خود را به هدفی خار ج از خود میبخشد و در
ن دست ،اهمی 
داد 
نتیجه نابود و زائل میشود .نثر نیز چنین است .نظر سارتر راجع
ل والری
ب ه شعر ،تا حدودی منطبق بر همان نظریهایست كه پ 
ن رقص ،و نثر ،مثل
مطر ح كرده است .بهزعم والری ،شعر همچو 
* شاعر و پژوهشگر.
 1سارتر ،1370 ،ص.16
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ی رسیدن به جایی ،و یا
ن است .كسی ك ه را ه میرود ،اندام خود را برا 
را ه رفت 
ّ
تملك چیزی ك ه جز شیء نیست ،ب ه حركت درمیآورد ،و اعمال او تابع چیزی
ِ
ی ك ه همان شیء است ،و انسان ،با حركت
ن از اوست؛ چیز 
میشود ك ه بیرو 
ّ
ّ
ن ب ه آن را دارد .در نثر
عاد ِی اندام خود ،یعنی را ه رفتن ،قصد تملك ،یا رسید 
ت رسیدن به مفهو م یا مابهازایی ك ه بیرون
ی هستند كه در جه 
نیز كلمات ابزار 
ن است ،در كنار ه م قرار میگیرند.
از زبا 
س از
ب ه نظر سارتر و والری ،كلم ه در نثر ،قربانی مفهو م میشود؛ چرا ك ه پ 
ّ
المثنای آن ،یعنی مفهوم ،جای
ت میدهد و
استعمال ،ارزش خود را از دس 
آن را میگیرد .كلم ه در نثر ،پس از استفاده ،نابود میشود ،و آنچه به جا
میماند ،بازماندهی كلمه ،یعنی مفهوم است .ب ه نظر سارتر و والری ،كلم ه در
ن ب ه شیء ،بل خود شیء است؛ در نتیجه  ،شعر،
شعر ،ن ه وسیلهای برای رسید 
ّ
ل رقص.
ت مث 
ی خار ج از خود كه متوج ه خود است؛ درس 
ف ب ه چیز 
ن ه معطو 
ّ
نامتعارف خود دنبال
آیا كسی كه میرقصد ،هدفی را بیرون از اعمال منظ م و
ِ
خ والری ،منفیست .از نظر والری ،كسی ك ه میرقصد ،نه در
میكند؟ پاس 
ن در اعمالی خودانگیخته
ل برای رها شد 
ی خار ج از خود ،ب 
ی غایت 
جستوجو 
ت خود شدهاند.
است كه میرقصد؛ اعمالی كه خود ،غای 
ّ
ن دسته
طآ 
ی مینویسد« :رقص ،تركیبی از اعمال ماهیچهایست ،اما فق 
والر 
2
ن ترتیب ،شعر نیز مثل
ن است» .ب ه ای 
ل ك ه پایانشان در خودشا 
از اعما 
ّ
ب تازه و غیرعادی ،به
ن تركی 
رقص ،تركیبی از كلمات شیء شده است كه ای 
ن زبان بیهدفی ،تنها
ج از زبان ،معطوف نیست .پس چنی 
ی خار 
ی غایت 
سو 
ّ
میتواند جذاب ،سرگرمكننده ،و بیشتر از هم ه سردرگمكنند ه باشد.
سارتر مینویسد« :جهان و اشیاء ،در شعر ،اهمیت خود را از دست میدهند
ل قرار میگیرند ،و عمل ،خود غایت و هدف خود میشود.
و فقط بهانهی عم 
ی اینك ه دختر جوان ،با حركت ظریف دستش ،در آن
ت برا 
ی میز اس 
جام ،رو 
3
ت دست ،وسیلهی ریختن آب در جا م باشد».
ب بریزد ،و نه آن كه حرك 
آ 
ی ب ه شعر نگاه كنیم ،آن را ن ه وسیلهای برای بازی
اگر ما از منظر سارتر و والر 
ّ
ك ه خود بازی خواهیم یافت .در بازی نیز هدف جز رها شدن در لذت حاصل از
ن دوست
غرابت آ 
ط ب ه خاطر
ی كه كلمات را فق 
ی نیست .كس 
اعمالی قرارداد 
ِ
دارد ،همان كسیست ك ه میخواهد از التزام بگریزد ،و شأن شعر را تا حدّ
ن بیاورد ،و چنین ّ
توجهی بیانگر عالقهی مفرط سارتر و
بازی با كلمات ،پایی 
 2والری ،1373 ،ص .54
 3سارتر ،1370 ،ص .30
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ك شعر است.
والری به جنبهی استتی 
ی میخواهد ،و زبان
ی مینویسد« :انسان كلم ه را برای رسیدن ب ه معان 
والر 
ّ
ّ
4
نیز بهطور كامل ،توسط معانی ،نابود میشود» .اما منظور او از معنا نه
س است ك ه با تكیه به ادراك
باطن و ذات كلمه ،كه مابهازایی عینی و ملمو 
ّ
عقالنی ،قابل تشخیص میشودّ .اما معنا ،نه ّ
امكان تحق ِق
المثنای كلمه ،ك ه
ِ
ت بیانتهای
ل است ،و چیزیست كه كلمه را در وسع 
ساحت عم 
كلم ه در
ِ
ت میدهد .معنا در شعر ،همان وجود
ن فرصت حیا 
خود ،زند ه میكند ،و به آ 
ّ
پوسته لفظ ،در هیأتی غیرقابل فهم و تأملبرانگیز و
ِ
ن
مستتریست كه با درید 
سزاوار احترام و ستایش ،متبلور میشود.
ّ
ف میشود ،در حالی
ی توضیح راز زبان شعر ،در همان زبان ،متوق 
ی برا 
والر 
ت كه
ت برای حركت .با این تفاو 
ك ه زبان ،چ ه در شعر ،چه در نثر ،محملیس 
ی خود را دارد ،و
ق ویژ ه 
ی این دو زبان ،منط 
شیوهی حركت و تكاپوی درون 
ً
صرفا با ّ
ن دو زبان را با یكدیگر مقایسه كرد.
توسل ب ه هدف ،نمیتوان ای 
ن با
ن دو گونهی زبا 
س ای 
نتیجهای ك ه والری از مقایسهی نثر و شعر ،و قیا 
رقص و راه رفتن میگیرد ،این است كه« :شعر همیشه همان میماند كه
ن نتیجه،
چ چیز ،جایگزین آن نمیشود» 5و ای 
ش هی 
بود ه است ،و جز خود 
ن از وجود حاضر است؛ چرا
درست بر خالف اعتقاد به تغییر ،تعالی ،و فرارفت 
ط با آن ،جز از جنبهی
كه اگر شعر را فینفس ه و در خود بسته بدانیم ،ارتبا 
ن نظری ه كه شعر همان
ی امكانپذیر نخواهد بود .با پذیرفتن ای 
زیباییشناس 
ج از خود اشار ه ندارد ،ناگزیر باید
است كه هست ،و ب ه هیچ معنایی خار 
بپذیریم ك ه شعر ،جز بازی با كلمات نیست.
روالن بارت ،شعر را ّ
ن به معنای
ن را نه رسید 
فآ 
ضد زبان میپندارد ،و هد 
ن را به
واژهها ،بلكه نفوذ در خصلت اشیاء میداند و مینویسد« :شعر ،زبا 
ن تا آنجا ك ه بتواند به تجرید مفاهی م و خودكامگی
آشفتگی میكشاند ،چو 
ل را به مرزهای
نشانهها و سمبلها میافزاید و میخواهد رابطهی دالّ و مدلو 
ش از اندازه ،بهرهبرداری
ممكن برساند .در شعر ،از ساختار محو مفاهیم ،بی 
ی وصول به خصلت اشیاء ،بیشتر بكوشد ،به
میشود .هر اندازه که شعر ،برا 
همان اندازه ّ
6
ضد زبان میشود».
ب ه این ترتیب ،شعر به اعتقاد بارت ،ن ه استعالی زبان ،كه ّ
ن است،
ضد زبا 
 4والری ،1373 ،ص .54
 5همان ،ص .54
 6بارت ،1368 ،ص .157
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و ّ
ف در ایجاد رابطه با
ضد زبان بودن یعنی پذیرش شكست زبان متعار 
ن میرسد و مینویسد« :شكست،
جهان ،و این نتیجهایست كه سارتر به آ 
چ توجیهی برای ملتزم
ن هی 
زاییدهی شعر نیست؛ زایندهی آن است 7».و چو 
ن شعر و ّ
ی آن ندارد ،شاعر را ملتزم به شكست میكند ،و گواه
تعهد ذات 
دانست 
ب «عصر
ت كه «میلر» در كتا 
ی او شاعر سرگردانی به نام «آرتور رمبو»س 
ّادعا 
ُ
ُ
آدمكشها» ،دربارهی او نوشت« :رمبو ،خودكشتهای زندهبهگور بود» .سارتر،
با اعتقاد ب ه اینك ه شكست ،انتخاب آزادانهی شاعر است ،مینویسد« :شاعر،
ّ
ی اختیار میكند تا
ن دارد ،و شیوها 
ی اطمینا 
به شكست كلی اقدامات بشر 
ی خود ،بر شكست
ت بخورد ،برای اینك ه با شكست فرد 
ی شكس 
خود در زندگ 
8
ی میدهد» .ب ه نظر سارتر ،شاعر ،شكست را انتخاب
ی بشر گواه 
عموم 
میكند تا پیروز شود ،چرا كه« :حك م شعر ،حكم بازیییست ك ه در آن ،هر
9
ت برنده میشود».
كس باخ 
ّ
البته ب ه زعم سارتر« :شكست ،ما را ب ه سعادتی ورای این جهان ،رهنمون
ت میدهد.
نمیشود؛ بلكه شكست ،خودبهخود زیر و رو میشود و تغییر ماهی 
ی نثر ،زبانی شاعران ه بیرون میجهد» 10.اگر به فرض،
ل از خرابهها 
فیالمث 
ت میشود ،پس
ت بشری ،در كل ،منجر به شكس 
بپذیریم ك ه تمام اقداما 
ّ
ی شاعر ،چ ه معنایی میتواند
ن از سو 
ی شكست خورد 
اتخاذ شیوهای برا 
ی جز
داشت ه باشد؟ شاعری ك ه میداند همهی اقدامات انسان نتیجها 
ل شكست میخورد؛ چون
شكست ندارد ،بنابراین میداند ك ه او نیز به هر حا 
ً
ی میانتهی نیست .ضمنا
ب در اینجا جز لفظ 
ن است .پس انتخا 
او نیز انسا 
ی در شكست مستتر است ،و یا شكست خودبهخود
اگر بپذیریم ك ه پیروز 
تغییر ماهیت میدهد ،ناگزیر باید بپذیریم ك ه همهی آدمها ،در نهایت پیروز
ت خواهند خوردّ .اما
میشوند؛ چون همه ،چ ه بخواهند و چه نخواهند ،شكس 
ی شاعر كه او را از مرد م دیگر متمایز میكند،
ی اصل 
سؤال اینجاست ك ه ویژگ 
ن زودتر از همه شكست میخورد ،پس زودتر
ن است كه او چو 
چیست؟ آیا ای 
از همه ،پیروز میشود؟!
ب ه نظر من ،سارتر از عهدهی تأویل و تبیین كامل و صواب آنچ ه گفت ه است
برنیامد ه و همچون بارت و والری در تاریكی الفاظ ،گ م شد ه است .نباید این
ً
ف ه م نیستند؛ شبی ه هماند .معموال
ت و ژرفا ،متراد 
نكته را از یاد برد كه ظلم 
 7سارتر ،1370 ،ص .36
 8همان ،ص .36
 9همان ،ص .36
 10همان ،ص .25
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اعماق ،تاریك استّ ،اما هر ظلمتی ،عمیق نیست.
ت ك ه در
ن درخودبستهایس 
ل سارتر ،شعر ،همان زبا 
ی مث 
ب ه نظر منتقدان 
ّ
ن دیگر ،شعر،
ن متعارف ،متولد شده است .ب ه بیا 
شكست زبا 
نتیجهی
ِ
ی زبانیست ك ه به محض
ن ساختار منطق 
حاصل شالودهكنی و درهمشكست 
ن چیزیست كه
ن هما 
ل به شعر میشود و ای 
شكست ه شدن ،خودبهخود تبدی 
فرمالیستها هم میگویند.
ن را
ت ك ه انسا 
ن بارت مینویسد« :ادبیات ،طر ح شوقها و تدابیریس 
روال 
11
ن میشود» و
ط در قلمرو گفتار ،رهنمو 
در وصول به كمال خویشتن ،فق 
چون شعر ،مستقل از ادبیات و ّ
ّ
ف سطحی
ن هد 
ن است ،حتی همی 
ضد زبا 
را هم دنبال نمیكند ،و در شیئیت خود محصور میماند ،و خود ،غایت خود
ن در قلمرو زبان و جهان
ی شكست انسا 
ن یعنی اینكه شعر زاده 
میشود ،و ای 
است.
ت میداند؟
ن را محكو م ب ه شكست و شاعر را ملتز م ب ه شكس 
ّاما چرا سارتر ،انسا 
ن اشیاء ،سقوط كرده
او معتقد است كه انسان ،وجود لنفسهایست كه در میا 
ن خویش ،فینفس ه است و
ل اشیاء پیرامو 
ت و این احساس كه او نیز مث 
اس 
ً
ی و اختیار او را از او گرفته است ،و او نیز دائما
ن وجود دارد ،آزاد 
ی دیگرا 
برا 
ی انسان و شیء است و هیچوقت
ن لنفس ه و فینفسه ،یعن 
ت میا 
در حرك 
ّ
آن واحد ،ه م لنفس ه باشد و ه م فینفسه .اما چگون ه انسان
نمیتواند در ِ
س میكند دیگران
ن نیست؟ هنگامی كه ح 
ت و انسا 
درمییابد كه شیء اس 
ب ه او نگاه میكنند.
ت میكند كه
ی مرا میقاپد ،و ب ه من ثاب 
ن نگا ه میكند ،دنیا 
وقتی كسی ب ه م 
ن چیزی كه
ی هما 
من ،لنفس ه نیستم ،بلکه فینفس ه یعنی شیء هستم؛ یعن 
ن دیگران ،مورد استفاده و سوءاستفاده قرار میگیرد و مصرف
با نگاه كرد 
ك آن« ،لنفسه
ن است كه او نمیتواند در ی 
ی از ای 
ت انسان ناش 
میشود .شكس 
ـ فینفسه» یعنی «خدا» باشد و آنچه كه او را از «خدا شدن» بازمیدارد ،وجود
«دیگری»ست.
ّ
ت انسان را
سارتر ،در نمایشنامهی «دوزخ» ،در یك جمله ،علت شكس 
بازمیگوید« :دوزخ ،دیگریست ».چرا ك ه دیگریست ك ه وجود مرا ب ه بند
ن وقت
ی از ارتباط ،آ 
ن توصیف 
میكشد و مرا بندهی خود میكند .با چنی 
ی بیرحمانه .چرا
ی خواهد داشت؟ جنگ و ستیز 
برخورد دو نگاه ،چه حاصل 
ّ
ی دیگری ،شیء كردن ،و
ك دنیا 
من خودخواه ،قصد تمل 
ك ه هر یك از ای 
ن دو ِ
 11بارت ،1368 ،ص 45
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سلبِ اختیار او را دارند .شاید سارتر ّ
متوجه این جملهی معروف «هگل » بود ه
ِ
گ دیگریست ».ب ه زع م سارتر ،هر فردی
است كه« :هر وجدانی ،خواهان مر 
س گرفتن اختیار خود ،دو را ه دارد ك ه ّ
ن دو را ه نیز منجر به
البته ای 
ی بازپ 
برا 
شكست میشوند .انسان یا باید دیگری را شیء كند ،و یا شیء شدن خود را
از سوی دیگری بپذیرد.
ت و «شیء
ی شاعر ،شیء اس 
ت ك ه كلمه برا 
به هر تقدیر ،سارتر معتقد اس 
ن نیست .پس گزافه ،محال ،ناضروری،
ب شعور و وجدا 
وجودیست كه صاح 
12
ی است» .او مینویسد« :در نظر شاعر ،زبان ،یكی
ن ادبی ،زیاد 
و به زبا 
ن دنیای
ی خارج ،هما 
ن دنیا 
ج است» و چو 
ی دنیای خار 
از تركیببندیها 
ی ندارد ،و شعر
چ معنای 
س ب ه خودی خود هی 
ی دوزخیست ،پ 
اشیاء و آدمها 
ت و باألخر ه اینكه نه
ن دنیاست ،جز شیء نیس 
هم كه تركیب دیگری از همی 
ی دارد ،نه معنایی.
غایت 
ی اشیاء،
ی ورا 
ساحت شعر ،چیز 
ّاما چنین نیست ك ه سارتر میگوید .كلمه در
ِ
پوستهی لفظ ،سر برآورده
ل فهمیست كه از
ی همان معنای ناب و غیرقاب 
یعن 
ِ
ل اشاره به
و از دانهی كلمه ،جوانه زد ه است .كلم ه در نظر شاعر ،نه شیء ب 
معنای عریانشدهایست كه حصار لفظ را برنمیتابد .آیا كلمات در این شعر،
شیء هستند یا فراتر از شیء:
«داد جاروبی ب ه دستم آن نگار
ن غبار»
گفت كز دریا برانگیزا 
ّ
ی و عا م خود ،از یك سو همچون افسونگریست كه انسان
زبان ،در معنای كل 
ی ناشناختهی جهان ،به طور
ث و پدیدهها 
ی از مواجهه با حواد 
را از هراس ناش 
ّ
ن در
ق شد 
ن و غر 
ی دیگر ،محملیست برای رفت 
موقت آزاد میكند ،و از سو 
ّ
ف و اتحاد با وجود.
لحظهی كش 
ی توجیه حوادث
ی نداشت ،و اگر نمیتوانست برا 
اگر انسان ،توانایی نامگذار 
ی داشت ه باشد،
ن و برون ،توضیحی كالم 
ی و معنوی جهان بیانتهای درو 
ماد 
ً
ّ
ل نمود نمییافتند.
گ و تمدن و تاریخ ،مجا 
ش و فرهن 
یقینا دان 
ی مینویسد« :زبان ،یكی از قدرتمندترین
آندر ه بالی ،شاعر و فیلسوف روس 
ابزارهای آفرینش است .هنگامی ك ه ما نامی به روی اشیاء میگذاریم ،آنها
را «هست» میكنیم .همهی دانشها نتیجهی نامگذاریاند ،و دانش بدون
ی از دو ذات ك ه به
ی نیست .كلمه ،هم رمز است ،و هم تركیب 
كلمه ،شدن 
ی طبیعی،
دادن ظلمت به پدیدها 
ك مینمایند .نسبت
ل در 
ی غیرقاب 
تنهای 
ِ
 12سارتر ،1370 ،ص .18
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ت نوعی افسونگریست ك ه ما را هرچند سطحی ،در برابر هجو م
درحقیق 
ً
ن با جادوی كلمات ،طبیعت را ظاهرا مقهور
ناشناخته ،حفظ میكند .انسا 
ّ
ص كالمی دادن
ن و تشخی 
ط میشود .برای مثال ،نامید 
میكند و بر آن مسل 
ب میشودّ .اما در
ب ه صدای رعدی كه ما را میترساند ،نوعی دفاع محسو 
ُ
ی برای كشف
نه پدیدهها نیازمند قدرتی درون 
شعر ،برای ایجاد فضا و درك ك ِ
ً
ی تندر و نامیدن آن،
ت هستیم .اساسا شعر ،صرفنظر از تقلید صدا 
و بازیاف 
راوی حادثهایست ك ه بر اثر دركی تازه ،غیرعادی ،و آنی ،چشمانداز او را
ِ
ق وجود شاعر فرو رفت ه است ،با
تغییر داد ه است .دانهی كلمه ك ه در اعما 
تغییر شیوه و جهت نگا ه شاعرّ ،
ش بیرون میآید و
متورم میشود و از پوستها 
13
جوان ه میزند».
ی زند ه و مستقی م با هستیست
ن شعر ،ایجاد رابطها 
به اعتقاد بالی ،قصد زبا 
ّ
ج از آن تصور كنیم ،چارهای جز پذیرش
و اگر ما كلمه را بدون غایتی خار 
ی صرف ،ك ه ّ
البته آن هم درخور تردید است  ،نداریم.
زیباییشناس 
ل خود را ثابت میكند.
ن غیرشاعرانه ،دانشیست كه جه 
ب ه نظر بالی ،زبا 
او مینویسد« :كلم ه در نگاه شاعر ،از تجزیه و تحلیلهای عقالنی ،فراتر
میرود ،و ب ه آفرینش كمالیافته میپیوندد .شعر ،هیأتی از كلمات زند ه است
ن را با نور پیروزی ،فروزان میكند .زبان شعر ،شرطی
ن و جها 
تاریكی زبا 
كه
ِ
ی مرگ
ن و چرا 
ن شرط ،پذیرش بی چو 
ن است ،و ای 
ی درك وجود نو ع انسا 
برا 
و زندگیست ك ه در شعر و موسیقی كالم ،متبلور میشود .شعر ،عكسالعمل
ّ
14
ت سحرآمیزیست كه او را احاطه كرد ه است».
مؤثر شاعر در مقابل طبیع 
ّ
ی از تفكر شاعرانه نمیزنند؛ چرا كه شعر را
والری ،سارتر ،و بارت ،هیچ حرف 
ّ
ی ك ه بیهدف و
ف نمیدانند .اما آیا به راستی چیز 
جز پدیدهای زیبا و بیهد 
بیمعنا باشد ،میتواند زیبا باشد؟
ی و منطقی،
زبان علم 
ن را ب ه آ 
ن و جها 
زبان شعر ،راز زبا 
ن بازمیگرداند ،زیرا ِ
ن در ساختار متعارف خود تنها وسیلهی
ی جز راززدایی ندارد .زبا 
وظیفها 
ً
ّ
ّ
ی موجودی ظاهرا
مؤثریست ك ه میتواند ارتباط انسان با وجود مصور ،یعن 
شناختهشد ه را برقرار كندّ .اما زبان شعر ،زبانیست ك ه ارتباط با وجود را ن ه در
ّ
ّ
تفكر و خیال ّ
میسر میكند.
ت
قلمرو تعقل ك ه در ساح 
ت در ساختاری دیگرگونه
ن شعر ،اگرچ ه در نظر ّاول ،حاصل تركیب كلما 
زبا 
ّ
ی برانداختن و نفی مطلق زبان معمول ،بلك ه به
ن تركیب ،نه برا 
است ،اما ای 
 13بالی ،1372 ،ص 87
 14همان ،ص .88
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ن سوی
ط با وجود در آ 
ن در برقراری ارتبا 
ی زبا 
طور غیرمستقی م بیانگر ناتوان 
ی است.
ت معان 
الفاظ ،و در ساح 
ّ
ك سو بیانگر شیوهی تفكر و تماشای شاعر است ،و از دیگرسو
ن شعر از ی 
زبا 
ی نامعلوم ك ه خود را آشكارا در كلمه پنهان كرده
ت از سوی حقیقت 
خطابیس 
ی فراسوی واقعیت
ن با واقعیت 
ن شعر ،زبان ارتباط حقیقی انسا 
است .زبا 
ّ
ی متجلی
ی متعال 
ط در زبان 
ن واقعیت تازه و باورنكردنی ،فق 
موهوم است .ای 
ن دو مفهو م عقالنیست ،و به همین
میشود .شعر ،تبلور معنا در تضاد میا 
ّ
ت بر آن حاكم است،
ق علی 
ن نثر كه منط 
ن شعر بر خالف زبا 
ل است كه زبا 
دلی 
س بنا شد ه است.
منطق پارادوك 
بر اساس
ِ
ّ
ّ
ّ
ن و مرتبهای مستقل
ی از تفكر است ،و «تفكر ،شأ 
شعر ،بیانگر شیوهی خاص 
15
ت و هم حكیمانه».
ن واحد ،ه م شاعرانه اس 
دارد ،و در آ 
ت رسول (ص)« :چ ه بسا شعر ك ه حكمت است» .ب ه این
ب ه فرمودهی حضر 
ّ
ی شعر و حكمت ،مشترك است،
معنا ك ه جوهر تفكر ،در این دو مقوله ،یعن 
ّ
ن در آیینهی تفكر و خیال است كه شعر و حكمت ،بر هم منطبق
و همچنی 
میشوند و معنایی یگانه مییابند.
ت غایت غایات
ش آغاز میشود و در پرسش ،وجود خود را ب ه سم 
شعر ،با پرس 
ّ
ادامه میدهد .به اعتقاد «هیدگر»« :تفكر ،پرسش است؛ پرسش از خویشتن
ی اعتقادات ارثی و اكتسابی كه ّ
ی همراه ما
مدتهای مدید 
ش و از تمام 
خوی 
ِ
ن و سر هم كردن مفاهیم
ی روش به ه م بافت 
بودهاند .پرسش كردن ،به معن 
ن را
س میباید خود آ 
ق و مسیریست كه هرك 
ن طری 
نیست؛ بلكه همچو 
ّ 16
بگشاید ،بی آن كه مقصد معلومی را از پیش ،در نظر گرفته باشد» .تفكر
ّ
ّ
ت با تفكریست ك ه «كییر كهگارد» آن را تفكر
ك تعبیر در نسب 
شاعرانه ،به ی 
ّ
درونذاتی مینامد و معتقد است كه فكر درونذاتی ،جدالیست ،البت ه ن ه به
ی با آنها
انسان واقع 
ل به این معنا ك ه فكر با تضادهایی كه
نب 
معنای هگلی آ 
ِ
َ
َ
ف را همچنان
ق مختل 
ی میان شقو 
در نزا ع است ،روبهرو میشود و دورانها 
ّ
ن ضرورت انتخاب را دید.
مد نظر قرار میدهد ،ب ه نحوی كه بهروشنی میتوا 
ّ
ن صرفنظر
هست بودن ،تضاد عظیمیست كه متفكر درونذاتی نباید از آ 
ّ
ل است».
ن است ،مرد جدا 
ت بود 
كند .متفكر درونذاتی در آنچه مربوط به هس 
ل است كه كییر كهگارد ،تضاد هگلی را باور ندارد و مینویسد:
ن دلی 
به همی 
ك هگل ،اجاز ه نمیدهد كه همهی قضایای متضاد با حقیقت را در
«دیالكتی 
 15گلن ،1374 ،ص .30
 16همان ،صص  31و .32
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ّ
ی از كل حقیق 
ت
ت و جزئ 
ت جمع كنیم .خود تناقض نیز از بین رفته اس 
حقیق 
ی دربسته و گرد میرسد كه در آن ،هیچ
شده است .هگل ،سرانجام به جهان 
ی در كار
ن امكان آفرینش و وظیفها 
ی نیست؛ جهانی ك ه در آ 
مشكلی یا خطر 
17
ی واضحتر نمودن
ت و بس» .یكی از راهها 
ط دانستن در كار اس 
نیست ،و فق 
ّ
ّ
این ّ
ت از
معما ك ه تفكر شاعران ه چیست؟ این است ك ه ما آنچ ه را تفكر نیس 
ّ
ّ
ی آن مطر ح
تفكر شاعرانه تمیز دهیم و تفكر شاعرانه را در وجه سلبی و تنزیه 
ّ
كنیم .آنچه را كییر كهگارد و هیدگر ،تفكر درونذاتی و شاعران ه و حكیمانه
مینامند« ،از سنخ ّ
تصورات و تصدیقات نیست ،حصول اشیاء و امور در ذهن
ی ترتیب
ی و كبری را طور 
نیست ،استدالل و برهان نیست ك ه در آن صغر 
ّ
ك نتیجهی ضروری منتهی شود ،و باألخر ه اینكه تفكر ،یك امر
دهیم كه به ی 
18
هیأت تألیفی از مفاهیم نیست».
ی با ترتیب یك
مفهوم 
ِ
ّ
«موالنا محمد بلخی» در «فیه ما فیه» میگوید« :پرسیدند معنی این بیت را:
ی برادر تو همه اندیشهای
ا 
ی خود استخوان و ریشهای
مابق 
ن اندیشهی
فرمود ك ه تو ب ه این معنی نظر كن ك ه این اندیشه ،اشارت ب ه آ 
ت ّ
توسعّ ،اما فیالحقیقه
مخصوص است و آن را به اندیشه عبارت كردیم جه 
س اندیشه نیست ك ه مرد م فهم
ن جن 
ن اندیش ه نیست ،و اگر هست ،ای 
آ
19
كردهاند».
ّ
ش مطر حشده
ت را از میان برمیدارد ،و هر پرس 
تفكر شاعرانه ،مرز خیال و واقعی 
ی دیگر ،و
ت است؛ فانوسی ك ه او را پرسش 
ن فانوسی در ظلما 
ی او همچو 
برا 
ّ
شور وجودیست كه با تفكر،
ی دیگر ،رهنمو 
فانوس 
ن میشود .و این ،همان ِ
ط به وجود ،با شور
ی مربو 
عجین است .ب ه قول كییر كهگارد« :تمام پرسشها 
ت ب ه آن پی ببریم ،شورانگیز است.
و شوق است ،زیرا وجود داشتن ،اگر درس 
ّ
ً
ن دربارهی
ن شور و شوق ،اصال فكر نكرد 
تفكر دربارهی پرسشها با كنار نهاد 
ّ
ی كه با درد و رنج
ن است» 20.تفكر شاعر ،جز با اشتیاق به حضور و انكشاف 
آ
ّ
ن است ،متبلور نمیشود؛ چرا ك ه موضو ع تفكر،
ی عجی 
فزاینده و خردكنندها 
ی بیواسطه دارد .برای مثال،
ی شاعر نسبت 
ت و با هست 
امری انتزاعی نیس 
ً
ی میرود ،موضو ع
ی هست 
دانشمندی كه صرفا با ابزار عقل ،به سرا غ پدیدهها 
ّ
ّ
ی انتزاعی متمركز
ی را برمیگزیند و تفكر خود را بر موجود 
ص و معین 
مشخ 
17
18
19
20
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ب دربارهی مگس و مورچه و زنبور و گل و گیا ه
میكند؛ تا جایی ك ه دهها كتا 
ی او ن ه امتداد
ف میكند .موجود مورد مطالعهی دانشمند تكساحتی ،برا 
تألی 
مجرد است .اماّ
ی مستقل و ّ
ی مطلق آن ،بلك ه موجود 
و پرتوی از وجود به معنا 
ّ
موضو ع تفكر شاعرانه ،وجود مبهم و مرموز و ناشناختهایست ك ه با حضور
ن مییابد؛ تا جایی ك ه شاعر ،از من،
شعر آغاز میشود و در همهچیز جریا 
ن خود ،همهچیز میشود و لحظهی
چ بود 
ی میشود ،و با آگاهی از هی 
ته 
توحید را درمییابد.
ت راز و رمزی عریان و حیرتانگیز جلوهگر میشود،
آنچ ه در شعر ،به هیأ ِ
ّ
ّ
وجودیست ك ه در تكاپوی تفكر ،مبدل ب ه پرسشی میشود ك ه هزاران پاسخ
داردّ ،اما هر پاسخی ،خود ّ
ی وسیعتر و
ش دیگریست؛ پرسش 
مقدمهی پرس 
عمیقتر.
ً
ل آن است روبهرو میشود؛
شاعر با طر ح پرسش وجود ،ضرورتا با آنچ ه مقاب 
گ و عدم .اضطراب ،وحشت ،و انتظار دردناك شاعر ،نتیجهی
یعنی با مر 
ن دو مفهوم غیرقابل انكار ،یعنی وجود و عدم و یا حیات
ن او میا 
ن ماند 
سرگردا 
ی موجود زوالپذیر و پژمرنده،
ن و تماشا 
و مرگ است .شاعر وجود را با نگاه كرد 
ّ
ت كه
ی وجودیس 
ل در نگاه او تجل 
ی عدم میبیند .گ 
ل تدریج 
در خطر حلو 
ی عدم.
میل بازگشت به آنچه را ك ه بوده است دارد؛ یعن 
ِ
خ میان دو واقعیت متضاد و انكارناپذیر قرار
به این ترتیب ،شاعر در برز 
ّ
ی او
ی برا 
میگیرد ،و جز تن دادن ب ه تفكری فرارونده و رنجآلود ،را ه دیگر 
ی درمییابدّ ،اما درك وجود ،او
ی هیچ برهان و دلیل 
نمیماند .شاعر ،وجود را ب 
ی سوق میدهد.
را به سمت نیست 
ّ
ّ
ّ
ت و جز در روند تحقق خویش ،آموخته و
تفكر شاعرانه ،تفكری جوششیس 
ّ
ت ن ه تحصیلی ،و طبیعیست
شناخته نمیشود .تفكر شاعرانه ،تفویضیس 
ل ب ه واسطهی محیط ،و از سوی
ن تفویض ،ن ه از سوی محیط ،ب 
كه ای 
نامعلومیست ك ه در وه م و فه م نمیگنجد.
ً
ن پرسش مواج ه میشود
ی و بیرونی با ای 
شاعر در مواجه ه با محیط ظاهرا درون 
كه« :آیا واقعیت ،خیال است ،یا خیال ،واقعیست؟ و یا هیچكدام؟» به بیان
ن خیال،
دیگر« ،اگر جهان واقعی ،اعتبار دارد و غیرقابل انكار است ،چرا جها 
ن انكار كرد و هیچكس
ن را نمیتوا 
ن ب ه هر حال ،وجود آ 
معتبر نباشد؟ چو 
ن بهظاهر موهومی
ل را تجربه نكرد ه باشد؛ همان جها 
ن خیا 
نیست كه جها 
ن شكل آن در خواب نمود مییابد».
ن و واضحتری 
كه شدیدتری 
ً
ّ
ّ
ی شاعر در مقابل
ت ذات 
ل حساسی 
شعر صرفا حاصل تفكر نیست ،بلکه حاص 
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همهی آن چیزهاییست ك ه به شیوههای گوناگون ،چ ه در خواب و چ ه در
ت كه
س میكند ،و همین دریافتهای متناقضنماس 
ی میبیند و ح 
بیدار 
ّ
ك غایتی
ن را در جستوجوی دردنا 
ش وامیدارد و آ 
تفكر او را به تكاپو و جنب 
ّ
نامعلوم و ناشناخت ه دچار تنش میكند؛ تا جایی كه تفكر ،برای رهایی از
ت را میپذیرد،
ارزش وجودی خیال و واقعی 
ن
ن بود 
ن عدم شناخت ،یكسا 
بحرا 
ِ
ی خیالی ،متبلور میشود .شعر ،نمود چنین
و در خیالی واقعی ،یا واقعیت 
ّ
تفكریست.
ن خود و
ن یا واقعی بود 
ف خیالی بود 
ك یا كش 
ی شاعر ،مه م است ،در 
آنچه برا 
ن از وجود و عدم ،و ادام ه یافتن در جوهرهی حیات
ط نیست ،بل برگذشت 
محی 
ی و ساری .اینجاست
ی فار غ از مكان و زمان ،و همیش ه جار 
است؛ جوهرها 
ی ندارد جز آن ك ه واقعیت
ك ه شاعر ،با آگاهی از حضور بالمناز ع مرگ ،چارها 
ی ّ
ت من ،و جهان من را ـ نهاینکه به دیدهی انكار
مادی ،یعنی واقعی 
دنیا 
بنگرد ،بلك ه ـ نادیده بگیرد ،تا بتواند در ساحت من متعالی ،جهان متعالی
ّ
ی تفكر ،امری
را ب ه تماشا برود .آنچ ه برای شاعر ،در ابتدای حركت درونذات 
ت ملموس ،و انكشاف
ن نادیده انگاشتن واقعی 
ل مینماید ،همی 
ن و محا 
ناممك 
ی و متعالیست.
ت خیال 
واقعی 
ل «فروغ» میگوید:
ی شاعری مث 
وقت 
«من خواب آن ستارهی قرمز را
ب نبود م دیدم»،
وقتی خوا 
ن دارند و
ی یكسا 
ی ارزش و اعتبار 
ب و بیدار 
ن نكت ه اشار ه میكند كه خوا 
ب ه ای 
ن تضاد ناگزیر است.
آنچه مه م است چگونگی مواجههی شاعر با ای 
ن هستی و نیستی در تمامیت شاعریست ك ه سعی
گ اضداد ،نبرد بیاما 
جن 
ن در
ل شد 
ش ب ه خاطر ح 
دارد از دوگانگی فراتر برود و از تكاپوی عبث خوی 
وحدتی پایدار چش م بپوشد.
ن مرگ ،كاملكنندهی حیات
ن و قطعیتری 
با اینك ه شاعر میداند فقط آخری 
ل حیات خود را تا جایی
اوستّ ،اما مرگ خود را با انتحار ،تسریع نمیكند ،ب 
ش ّ
ت ادام ه میدهد ،و از فراز و نشیب بیابان عشق نیز
مقدر شده اس 
ك ه برای 
ّ
ن مجهول و متعالی اوست ،به
نمیترسد .شاعر ،همهی آنچه را كه متعلق ب ه م 
ی مقصدی نامعلوم هدایت میكند ،و وجود خویش را از همهی سختیها
سو 
و بالها گذر میدهد.
فرو غ میگوید:
«من این جزیرهی سرگردان را
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از انفجار كو ه
و انقالب اقیانوس گذر دادم.
ّ ّ
و تكهتك ه شدن
ن وجود ّمتحدی بود
راز آ 
ّ
ن ذرههایش
كه از حقیرتری 
آفتاب به دنیا آمد».
ب اقیانوس ،گذر داده
ن را از انفجار كوه و انقال 
شاعر ،كدا م جزیرهی سرگردا 
ی ندارد ،همانا تمامیت
ن و تنها ك ه راه ب ه جای 
است؟ آیا این جزیرهی سرگردا 
س و كوه ،همان شیء
هستی خود او نیست؟ و آیا به راستی ،جزیره و اقیانو 
هستند ن ه چیزی باالتر از آن؟
ق از مرگ ،متواضعانه دنبال میكند تا راز آن
ی عمی 
شاعر ،حیات را با آگاه 
ّ
وجود ّمتحد را دریابد .تفكر و شعر ،توأمانو در زبانی سادهو صمیمی جریان
ی را در خود
ی دیوانهكنندهی هست 
دارند و همین سادگیست كه پیچیدگ 
پنهان كرد ه است.
ی كسی كه
ی میدانند؛ یعن 
اغلب مردم ،شاعر را انسانی خیالپرداز یا خیاالت 
ل تودهی مردم ،در هپروت سیر میكند ،و از واقعیت
همیش ه در رؤیا ،و یا به قو 
ت ك ه زندگی را
ط اس 
گسست ه استّ .اما ب ه هر حال ،شاعر با محیط و در محی 
ً
درمییابد و از حضور مرگ ،عمیقا آگاه میشود.
ی دارد و او چگونه با محیط ،رابط ه ایجاد میكند؟
ی شاعر ،چه معنای 
ط برا 
محی 
ی شاعر ،هم اوست و ه م آنچه ك ه او میبیند .و آنچ ه او میبیند ،هم
ط برا 
محی 
ی سرشار از حیات است
س محیط ،اشاره به فضای 
ن از او و هم در اوست .پ 
بیرو 
ّ
ط مستقی م با شاعر است؛ یعنی با انسانی ك ه معمایی شگفت و در
ك ه در ارتبا 
ق است.
عین حال ناچیز از حقیقت مطل 
ب میبینیم ،خار ج از وجود ماست یا در
آیا آنچه را ما در رؤیا و هنگام خوا 
ی ندارد،
ی میبینم ك ه انتهای 
ن در رؤیا خیابان 
ی ك ه م 
ماست؟ برای مثال ،وقت 
ی آن ب ه سمت افق كشیده شد ه است ،من
آیا خیابان و درختانی كه در دو سو 
ن گرفته و موجودیت یافته در همان وجودیست
ی این خیابان ،جا 
هستم؟ یعن 
ج از اوست؟ ب ه بیان دیگر ،كدامیك رؤیای
ك ه اكنون خوابیده است؟ یا نه ،خار 
من خواب؟
من بیداری ،یا ِ
دیگری هستند؟ ِ
ح كرد .در هر
ش را میتوان مطر 
ن پرس 
واقعیت دنیای بیداری ه م همی 
در مورد
ِ
ن وقو ع رؤیا در حال ،و
ن زما 
ی بیپاسخ مواجهیم .چرا؟ چو 
حال ،ما با پرسش 
ی تشخیص رؤیا از واقعیت ،در همان
در اكنون است؛ به این معنا كه معیارها 
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لحظهی رؤیا دیدن ،مضمحل میشود.
ن لحظه ،واقعی ،و ّ
س چگون ه است
س است .پ 
حتی قابل لم 
همهچیز در هما 
ی میبیند
ل میبیند غیرواقعی ،و آنچه را در بیدار 
ن آنچ ه را در خیا 
كه انسا 
ی «تزو» میگوید:
واقعی میپندارد؟ شاعر چین 
ب در رؤیا
«دیش 
خود را به هیأت پروانهای دیدم
و اكنون نمیدانم كه من
انسانی هستم كه دوش
خود را پروانه دیده است
یا پروانهای هستم كه هماكنون
و در رؤیای دیگری
ن میبیند»...
خود را انسا 
ل آن
شاعر ،در این پرسش ،نفوذ میكند ،و در جستوجوی تأویل و تحوی 
چیزی برمیآید ك ه در روند ارتباط ،دیده و حس كرد ه است .بنابراین  ،آنچه
ی شاعر مه م است ،كجا بودن نیست ،بل چگون ه بودن است .شاعر ،در
برا 
َ
ت ناهمگون خویش
حال ،و در آن ،میزید ،چرا ك ه وجود را در هر دو ساح 
ی میماند ،لحظه است
ی او باق 
محفوف ب ه عد م میبیند ،و تنها چیزی ك ه برا 
و بس؛ ّاما نه لحظهای در خود بسته ،ك ه باز و نامحدود.
فرو غ میگوید:
«ما حقیقت را در باغچه پیدا كردیم
و بقا را
ك لحظهی نامحدود»...
در ی 
ی میرسد
ف حقیقت ،ب ه خود 
ی طوالنی برای كش 
شاعر ،بعد از جستوجوها 
َ
ك ه ّ
فس
س و فهمناشدنیست .آنچه برا 
مقد 
ی شاعر ارزشمند است ،ن ّ ِ
ت است ،ن ه جایی ك ه حقیقت در آنجا متجلی
ش حقیق 
جستوجو و پرس 
ّ
میشود؛ چرا كه حقیقت ،در همهجا هست ،حتی در باغچه.
خ ابوسعید ابیالخیر» پرسیدند« :حقیقت را كجا بیابم؟» و شیخ گفت:
از «شی 
ُ
«كجاش جستی ك ه نیافتی؟».
ی از خودپرستی و
ی صمیمانه و عار 
ط شاعر با محیط ،ارتباط 
ارتبا 
خودبینیست؛ چرا كه او خود را از هیچكس و هیچچیز ،برتر یا فروتر نمیداند،
ّ
ت ّ
ت و وظیفهی او نیز
مادی ،تكه و پاره اس 
و دریافته است ك ه وجود ،در حیا 
ب جمعیت
زلف پریشان ،كس 
ی فرابرود ،و از آ 
ن است كه از این گسستگ 
ای 
ن ِ
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كند.
ّ
ی حیات مادی ،در همهی چیزهایی كه او را احاطه
ی از ناپایدار 
شاعر ،با آگاه 
پیرامون خویش
كرد ه است ،تحلیل میرود .ن ه به این معنا كه همچون اشیاء
ِ
ی هستی ،در
میشود ،بلکه ب ه این معنا ك ه وجود ناشناختهی خود را ب ه رو 
تمام ُصور خود میگشاید .و از میان هر آنچ ه ك ه از درون و بیرون ،او را احاطه
ّ
كرده است ،با ّ
ن نبرد
ل به تفكر شورانگیز خویش عبور میكند .او در ای 
توس 
ن ندارد ك ه این جزیرهی سرگردان را از انفجار كوه و انقالب
ناگزیر ،راهی جز ای 
س گذر دهد.
اقیانو 
ّ
ّ
ّ
ی تصور میكنند ،نه در تنفر و انزجار ،كه
نبرد شاعر ،علیرغ م آنچه عدها 
ت شاعر ،در او ج خویش،
ی اجتنابناپذیر ریشه دارد .صمیمی 
در صمیمیت 
معطوف به رابطهای عمیقتر و وسیعتر با هستی میشود.
ن بازگردد،
ی دیگر ،ب ه سوی آ 
ت میگسلد ،تا بار دیگر ،و با نگاه 
شاعر ،از حیا 
ط دوبارهی شاعر با
ت ارتبا 
ی دوبار ه بگوید .و اینگونه اس 
و ب ه آفتاب ،سالم 
همهی اشیائی ك ه ب ه نظر سارتر ،در خود بسته ،گزافه ،بیهوده ،و زیادیاند.
ن بودن را تاب بیاورم ،اگر انسان ،همزمان
به قول نیچه« :چگون ه میتوانم انسا 
شاعر ،و خوانندهی ّ
ت نباشد؟»
معماها ،و تطهیركنندهی سرنوش 
● منابع:
ّ
ی غیاثی؛ بزرگمهر؛ چاپ
ـ بارت ،روالن؛ نقد تفسیری؛ ترجمهی محمدتق 
ّاول؛ 1368؛ تهران.
ّ
ی فرهنگ
ـ بالی ،آندره؛ جادوی كلمات؛ ترجمهی پریسا بختیاریپور؛ مجل ه 
ی سوم؛ سال ّاول؛ پاییز 1372؛ شیراز.
فارس؛ شمار ه 
ّ
ّ
ش دكتر
ن محمد؛ گزیدهی فیه ما فیه؛ به كوش 
ـ بلخی ،موالنا جاللالدی 
حسین الهی قمشهای؛ آموزش انقالب اسالمی؛ چاپ سوم؛ 1371؛ تهران.
ن نجفی و مصطفی
ـ سارتر ،ژان پل؛ ادبیات چیست؟؛ ترجمهی ابوالحس 
رحیمی؛ زمان؛ چاپ هفتم؛ بهار 1370؛ تهران.
ّ
ّ
ّ
ی بر تفكر پسفردا؛ ترجمهی محمدرضا جوزی؛ مجل هی
ـ گلن  ،گری؛ تمهید 
ی ّاول؛ شمارهی پنجم؛ 1374؛ تهران.
مشرق؛ دوره 
ّ
ّ
پ اول؛
ك انسان؛ ترجمهی رؤیا منجم؛ فكر روز؛ چا 
ـ نیچه ،فردریك؛ آن 
1374؛ تهران.
ی باقر پرهام؛ طهوری؛ 1345؛ تهران.
ـ وال ،ژان؛ اندیشهی هستی؛ ترجمه 
ّ
ی انتزاعی؛ ترجمهی پریسا بختیاریپور؛ مجل هی
ـ والری ،پل؛ شعر و اندیشه 
شعر؛ سال دوم؛ شمارهی دهم؛ 1373؛ تهران.
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متایز زبان شعر و نرث
بر اساس نشانهشناسی

دکرت زهرا پارساپور *

zparsapoor@yahoo.com

بحث در مورد تمایز یا عدم تمایز میان نثر 1و نظم ،یا به عبارت
دیگر ،تمایز میان زبان شعر و نثر ،شاید به قدمت بحث دربارهی
ماهیت نظم و نثر باشد .هرچند نظریهپردازی چون وردزورث
معتقد است که هیچ تفاوتی میان نثر و سرودههای موزون وجود
نداردّ 2،اما بزرگان دیگر از طرق گوناگون توانستهاند این اختالف
ّ
معلم ّ
را ثابت کنند .برای مثال ،دیونیزوسّ ،
فن بالغت،
مور خ و
این اختالف را مربوط به تألیف کلمات و تلفیق الفاظ میداند که
باعث تمایز نظم و نثر میشود 3.نیچه این اختالف را ناشی از
استعاری بودن زبان شعر میداند و زبان شعر را برتر از زبان علمی
و طبیعی قلمداد میکند 4.بیان تعاریفی از شعر و زبان شعر مثل
عبارت «ادبیات جادوست» از ناباکوف و یا «زبان شاعرانه هجوم
سازمانیافته و آگاه به زبان هر روزه است» 5از سوی یاکوبسن،
میتواند تأییدی بر این مطلب باشد که به هر حال ،زبان شعر با
ّ
روزمره تفاوت دارد .اگر مانند کروچه معتقد به ذهنی بودن
زبان
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
متفاوت است .شعر در حقیقت ابالغ شهود است و از این رو در
چهارچوب قواعد زبانی نمیگنجد .دکتر شفیعی کدکنی شالوده
و جوهر هنری شعر را شکستن هنجار منطقی زبان میداند.
* عضو هیأت علمی و مسؤول بخش تحقیقات ادبی پژوهشکدهی ادبیات
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 1منظور از نثر در اینجا ،نثر ساده و روان است که به زبان معیار نوشته شده
باشد.
 2علوی ّ
مقدم ،1377 ،ص .71
ّ 3زرینکوب ،1354 ،ص .305
 4علیپور ،1378 ،ص .31
 5احمدی ،1375 ،ص .68
 6کروچه ،1344 ،ص .11
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دکتر حقشناس معتقد است که زبان ،نظام
نشانهشناسی ابالغی و ادبیات نظام
نشانهشناسی القایی است .به
ّ
عبارت دیگر در زبان ،اطالعرسانی
از طریق داللت لفظ بر معنا صورت
میگیرد و پیام ابالغ میشودّ ،اما
ّ
در ادبیات این اطالعرسانی از طریق
ایجاد فضا و القاء صورت میگیرد
و خود خواننده یا شنونده پیام را
بازآفرینی میکند .از این رو تنها
دریافتکنندهی مستقیم یک پیام خاص
نیست ،بلکه خود در ایجاد پیام سهیم
است.
اگر به آنچه تا کنون در مورد علل تمایز
ّ
شعر و نثر بیان شد دقت کنیم ،میبینیم
که همهی اختالفات به نوعی به کاربرد
لفظ ،کلمه یا نشانه منتهی میشود.
نقش کلمه و چگونگی کاربرد آن در زبان،
تعیینکنندهترین عنصر در تشخیص نوع
زبان محسوب میشود .در اینجا به هیچ
وجه قصد نداریم برتری نقش لفظ را بر
معنا تأیید یا تکذیب کنیم ،بلکه معتقدیم که
کلمه در ایجاد و بیان معنا نیز نقش اساسی دارد .نقش
کلمه در شعر تا آنجاست که گاه تعریف شعر بر پایهی آن
شکل میگیرد .چنان که ویکتور شکلوفسکی معتقد است که
شعر رستاخیز کلمات است 7و رابرت فراست میگوید که شعر
نوعی اجرا به وسیلهی کلمات 8است و ژان پل سارتر تمایز میان شعر و نثر
را ناشی از تمایز کاربرد واژگان میداند .او میگوید« :شعر ،واژگان را همچنان
ً
نثر به کار نمیگیردّ .
حتی باید گفت که آنها را اساسا به کار نمیگیرد .یعنی
 7شفیعی کدکنی ،1370 ،ص .5
 8علیپور ،1378 ،ص .38
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از آنها استفاده نمیکند ،بلکه به آنها استفاده میرساند 9»...از این رو در
ّ
روزمره
ادامهی این بحث میکوشیم تا کاربرد نشانه را در زبان شعر و زبان
بررسی نماییم.
نشانه عبارت است از هر چیزی که نمایندهی چیز دیگری غیر از خودش
باشد و این تعریف شامل نشانههای طبیعی و قراردادی میشود .نشانههای
زبانی ،نوعی نشانهی قراردادی هستند و هر نشانهی زبانی ،معنا را به صورت
آوایی نشان میدهد .به صورت آوایی هر نشانه ،دال ،و به معنا و مفهومی که
از آن صورت آوایی به ذهن متبادر میشود ،مدلول میگویند .ارتباط میان
دال و مدلول ،طبیعی و ذاتی نیست ،بلکه قراردادی و دلبخواهی است.
سوسور با ّ
توجه به وجود واژههای گوناگون در زبانهای مختلف که بر یک
مفهوم یکسان داللت میکنند ،دلبخواهی بودن آن را اثبات میکند 10.در
ً
دقیقا به معنای ّ
ّ
خاصی که در قرارداد آن زبان
روزمره ،این نشانهها
نثر و گفتار
در نظر گرفته شده به کار میروند .یعنی ارتباط میان دال و مدلول رابطهای
ً
کامال ثابت و قراردادی استّ ،اما در شعر اینگونه نیست .دکتر حقشناس
ّ
علت ّ
معتقدند این ارتباط در شعر انگیخته و ّ
موجه بودن آن
موجه است و
تناسب است نه قرارداد .برای مثال ،زمانی که نشانهی «شیر» در نثر و کالم
ّ
روزمره مینشیند ،بر مدلولی ّ
ّ
خاص و مشخص یعنی حیوانی درنده با تمام
ویژگیهای آن داللت میکند و این داللت دال بر مدلول ،بر پایهی معیار
ّ
خاصی صورت نگرفته است و ممکن بود لفظ دیگری را به جای «شیر» وضع
کنند .هرچند بعضی از زبانشناسان سعی نمودهاند میان دال (چه صورت
ّ ً
نوشتاری آن و چه آوایی) و مدلول ارتباط ایجاد کنندّ ،اما مسلما این موارد
بسیار محدودتر از آن است که بتواند دایرهی گستردهی زبانی را شامل شود.
ّاما در داللت ادبی اینگونه 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
مینماید .و شاعر به این وسیله ،خود را از قید اسارت قرارداد که حاکم بر زبان
ّ
روزمره است رها میسازد و میتواند ذهن ،فکر و احساس خود را در جهان
تازه و گستردهی معنا جوالن دهد .روالن بارت میگوید« :شعر ،رهایی انسان
از اقتدار زبان است».
اگر صورت آوایی «شیر» را با حروف التین و معنای آن را با حروف فارسی
 9احمدی ،1375 ،ص .75
 10علوی ّ
مقدم ،1377 ،ص 176
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ّ
روزمره و کاربرد ادبی
نمایش دهیم ،ارتباط میان دال و مدلول در کاربرد
«شیر» را میتوان چنین ّ
مجسم ساخت:

همانطور که گفتیم ،نشانه باید بر چیزی غیر از خودش داللت کند؛ یعنی
قرار است دروغ بگویدّ .اما آیا در یک اثر ادبی و در یک نثر ساده ،این دروغ
یکسان است و ما را به یک مدلول هدایت میکند؟ چنان که مالحظه کردیم،
اینگونه نیست .اکنون به بررسی رابطهی میان دال و مدلول در یک نشانهی
ادبی میپردازیم و تفاوت و تمایز آن را با یک نشانهی علمی جویا میشویم.
همانطور که میدانیم ،هر واژه یا هر نشانهی زبانی ،کوچکترین صورت آزاد
ّ
ّ
مؤلفههای ّ
زبان است که به طور ّ
متعدد معنایی و عاطفی مشخص
مجرد دارای
ّ
در آن زبان است .به عبارت دیگر ،صورت آوایی نشانه ،همهی مؤلفههای
معنایی و عاطفی آن واژه را در ذهن حاضر میکند .برای مثال ،زمانی که
نشانهی «الله» را در نظر میگیریم ،از صورت آوایی آن شکل ،لطافت ،رنگ و
تعداد گلبرگهای این گل به ذهن متبادر میشود و از سوی دیگر با ّ
توجه به
فرهنگ و سوابق ادبی ،هنری ،اسطورهای و عاطفی ،یک فارسیزبان میتواند
ّ
ً
تفکر ّ
خاصی نسبت به آن داشته باشد .مثال آن را رمز شهادت،
احساس و
ّ
روشنی (با توجه به کلمهی مترادف آن که نام چراغی است) خوشرنگی و
ّ ً
غیره قلمداد کند .مسلما یک فرد خارجی که از طریق فرهنگ معمولی لغات
با زبان فارسی آشنا میشود ،نمیتواند بر این حوزه اشراف پیدا کند .به نظر
ّ
میرسد آشنایی یک زبانآموز بیشتر با مؤلفههای معنایی یک واژه است و
ّ
کمتر با مؤلفههای عاطفی و ارزشی که ریشه در فرهنگ و ادب آن کشور دارد،
آشنا میشود .از این رو در ترجمهی متونّ ،
حتی متون غیر ادبی ،بسیاری از
ّ
مفاهیم و اطالعات قابل انتقال نیست .ر .پالمر معتقد است که ما هیچگاه
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نمیتوانیم «جهان» زبانهای دیگر را به طور کامل درک کنیم 11.با ّ
توجه
به آنچه که گفته شد ،حوزهی وسیع معنایی و عاطفی یک کلمه کمتر به ما
این اجازه را میدهد که هممعنایی و ترادف واژگانی داشته باشیم .هرچند در
جانشینسازی واژگان ( )substitutionبه جای یکدیگر یا استعمال مترادفات
ّ
ّ
چنین ّادعایی مینماییمّ ،اما با کمی دقت میتوان مؤلفههای تمایز را در این
دو واژه یافت .برای مثال ،در فرهنگ معین برای واژهی «بلند» این کلمات به
عنوان هممعنی 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 بردّ ،اما برای یک فارسیزبان که بر حوزهی عاطفی و
ً
مثال برای واژهی ّ
قد
معنایی هر یک از این کلمات اشراف دارد ،واضح است که
و قامت تنها میتوان از سه واژهی ّاول یعنی دراز ،کشیده و برافراشته استفاده
ّ
مؤلفههای عاطفی هر یک از این سه واژهّ ،
کرد و با ّ
متوجه میشود که
توجه به
میان قدبلند و دراز و برافراشته چقدر تمایز وجود دارد و نمیتوان در یک متن
خاص از هر سه واژه استفاده کرد .آنچه در کتب معنیشناسی تحت عنوان
ّ
هممعنایی آورده شده است ،بسیار به ندرت اتفاق میافتد و شاید هیچگاه در
زبانی روی ندهد مگر اینکه تسامحی در کاربرد کلمات وجود داشته باشد .از
ّ
تضاد معنایی واژگان مطرح است نیز به هیچ
سوی دیگر ،آنچه تحت عنوان
وجه به عنوان تمایز کامل حوزهی معنایی دو واژه نیست ،بلکه اشتراک یا
اشتراکات حوزهی معنایی آنها گاه دستاویز زیبایی برای هنرمندان و ادیبان
میشود که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست.
با ّ
ّ
توجه به آنچه گفته شد ،کاربرد نشانه در زبان روزمره به معنی «مورد نظر قرار
دادن تمامی حوزهی معنایی و عاطفی آن» است بدون اینکه هیچ گزینشی
ّ
مؤلفههای آن داشته باشیم .این امر به نظر بسیار قابل ّ
تأمل است .وقتی ما
در
ّ
ّ
واژهی «الله» را در زبان معیار به کار میبریم ،حق گزینش مؤلفههای معنایی
ّ
و عاطفی آن را نداریم .نمیتوانیم در ذهنمان مؤلفههایی به آن اضافه یا
ّ
کم کنیم و یا مؤلفههایی از آن را برجستهتر سازیم و انتظار داشته باشیم که
خواننده خود به خود به این افزایش و کاهش پی ببرد.
اگر بخواهیم دخالتی در حوزهی معنایی واژه داشته باشیم ،باید به شکل
ً
آشکار باشد ،مثال از طریق استفاده از ترکیبات وصفی یا اضافی؛ مثل اللهی
پرپر ،دیوار کوتاه ،شمع خاموش ،اسب آبی و غیرهّ .
حتی گاه میتوان دو
ّ
واژهای را که دارای بعضی مؤلفههای متضاد هستند ،در کنار هم قرار داد؛
 11پالمر ،1364 ،ص .101
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مثل دوست نامهربان ،شب روشن و غیره .در بعضی از زبانها به جای کاربرد
ّ ّ
البته علت آن کاربرد زیاد
این ترکیبات ،واژهی تازهای جایگزین میگردد که
این واژه در میان اهل زبان و رعایت اصل مصرف کمتر انرژی در زبان است .در
نتیجه ،اهل زبان لغات ّ
متعددی را برای موجود ،پدیده یا مفهومی که با آن سر
و کار دارند وضع میکنند .مثل وضع سه واژه برای برف در میان اسکیموها و
وضع بیش از صد واژه برای شتر در میان عربها که به همین منظور صورت
ً
گرفته است .در حالی که مثال در زبان فارسی ،ما اشکال مختلف برف و شتر
12
را با ترکیبات اضافی و وصفی بیان میکنیم.
ّ
خالصهی آنچه که گفته شد ،این است که در زبان کاربردی روزمره ،نشانهها
ّ
در حکم بستههای دربستهای از مؤلفههای عاطفی و معنایی هستند که با
ّ
مجزاّ ،
کاربرد آنها به طور ّ
حق دخالت و ّ
تصرف در مؤلفههای آن را نداریم
و مخاطب نیز همان حوزهی معنایی را که در ذهن گوینده و نویسنده بوده
دریافت میکند ،بدون اینکه خودش ّ
حق دخالت و گزینشی داشته باشد .هر
گونه انتخاب و گسترش و کاهش این حوزهی معنایی باید آشکار بیان شود.
ّ
روزمره ،از نحوهی
به نظر من ،تمایز عمده میان زبان ادب و زبان کاربردی
کاربرد نشانهها ناشی میشود .به این معنا که نشانهها گاه به نوعی برانگیخته
ی آن که خود را ّ
مقید به آشکار ساختن دخالت خود در
میشوند و شاعر گاه ب 
حوزهی معنایی و عاطفی واژگان سازد ،این بستههای دربسته را باز میکند و
ّ
ً
از میان مؤلفههای معنایی و عاطفی ،برخی را گزینش میکند و برخی را اصال
در نظر نمیگیرد و گویی از حوزهی معنایی خارج میسازد .به عبارت دیگر،
ّ
روزمره آورده شدهّ ،اما مدلول آن
هرچند در ظاهر کالم ادبی ،دال همانند کالم
ّ
متفاوت است .هم گوینده و هم خواننده یا شنونده جامعیت حوزهی معنایی
هر کلمه را که در متن علمی با آن روبهروست در نظر ندارد .در حقیقت ،هر
نشانه دو بار دروغ میگوید! به قول روبرت فراست ،شاعر چیزی را میگوید
و چیز دیگری را اراده میکند 13.نکتهی قابل ّ
تأمل این است که این گزینش
در زبان آشکار نمیشود ،بلکه تنها در ذهن نویسنده و آفرینشگر صورت
 12در اینجــا نمیتوانــم از بیــان اعتراضــی کــه اریــش فــروم در کتــاب «زبــان از یــاد
ف نظــر کنــم .او میگویــد کــه بشــر امــروز بیشــتر بــه
رفتــه» ،بــه بشــر امــروز دارد ،صــر 
واقعیــات مـ ّ
ـادی اشــیائی کــه تحــت کنتــرل او هســتند ّ
ّ
توجــه میکنــد تــا بــه رؤیاهــا و افــکار
و احساســات درونــی خــود ،و دلیــل ایــن امــر ،آن اســت کــه بــرای انــواع اتومبیــل لفــظ وضــع
کــرده اســت ّامــا بــرای عشــق کــه پرداختهتریــن تجرب ـهی عاطفــی اوســت ،تنهــا یــک لفــظ
دارد! نــگاه کنیــد بــه« :فــروم ،1349 ،ص .»7
 13شفیعی کدکنی ،1366 ،ص .9
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میگیرد و خواننده نیز با ّ
توجه به متن ،همین گزینش یا گزینشی متناسب با
آن را در ذهن خود خلق میکند .اختالف در برداشت مفاهیم شعری و تأویل
متن ،ناشی از خلق دوبارهی اثر در ذهن خواننده است و به راستی این نکته
حقیقت دارد که خواننده مانند نویسنده در آفرینش اثر دخالت دارد .این
نکته بسیار قابل ّ
تأمل است که هر نوع گزینش در ذهن گوینده یا شنونده
توجه به متن صورت گیرد .از این رو ّ
باید با ّ
توجه به ساختار در یک متن ادبی
بیش از یک متن علمی اهمیت پیدا میکند .بر مبنای نظریهی ساختارگرایی،
ّ
در یک اثر ادبی ،بهویژه شعر ،آنچه اهمیت دارد ،کلیت و مجموعهی منسجم
عناصر در یک اثر است که محتوای آن اثر را تشکیل میدهد .از این رو،
رومن یاکوبسن معتقد است که اثر ادبی ،بهویژه شعر ،چیزی جز ساختار
نیست 14.هرچند سوسور این ویژگی را مختصهی ذاتی زبان به معنی ّ
اعم
از شعر و محاوره میداند .ساختارگرایان در پی آناند که چه عامل یا عواملی
ساختار بیانی را به ساختار ادبی یا هنری تبدیل میکند .اکنون به ارتباط
میان ساختار و نشانه در یک اثر ادبی میاندیشیم و اینکه چرا در یک متن
ّ
ادبی و یا شعر ،درک اثر نیازمند ّ
توجه به ساختار کلی کالم است و حضور متن
ّ
روزمره است.
برای فهم هر نشانه ضروریتر از زبان گفتار
اگر ما واژهی «سنبل» را به عنوان یک نشانه در نظر بگیریم و هیچگونه
زمینهی هنری و ادبی برای آن قائل نشویم ،میتوان ّادعا نمود که برداشت
و درک همهی اهل زبان که آشنا با این گل هستند ،یکی خواهد بود و سنبل
ّ
ّ
به عنوان دال خاص ،ذهن همه را به سمت و سوی گلی خاص با مشخصات
ویژهی آن گل هدایت خواهد نمودّ .اما اگر بخواهیم از این نشانه استفادهی
ّ
مطمئن ًا به زمینه و موقعیت ّ
خاصی نیازمندیم .در شعر،
هنری بنماییم،
این موقعیت را نشانههای دیگری که در محور همنشینی قرار دارند ایجاد
میکنند:

«یکی را سنبل از گل برکشیده  /یکی را گرد گل سنبل دمیده»

تا سنبل را در متن در نظر نگیریم ،مفهوم آن را نمیفهمیم .منظور ،مفهوم
مورد نظر شاعر نیست ،بلکه مفهومی است که میتواند باشد .برعکس زبان
که میگوییم این مفهوم باید باشد ،در متن ادبی و شعر میگوییم این مفهوم
ً
میتواند باشد و اصال مجبور نیستیم که ذهن خود را در چهارچوب ذهنیت
و ّ
تخیل شاعر محدود کنیم .اکنون «سنبل» را در کنار کلمات «یکی ،از گل
و برکشیدن» قرار میدهیم و ّ
متوجه میشویم که منظور از سنبل نمیتواند
 14علوی ّ
مقدم ،1377 ،ص .185
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همان معنای آشنا در زبان باشد ،چرا که به شخص مربوط میشود و بر روی
گل میدمد .پس ما با یک متن ادبی سر و کار داریم و نشانهی سنبل ما را
به گل شناختهشدهی همیشگی هدایت نمیکند و اگر متن نباشد ،ما هیچ
مفهومی را نمیتوانیم به شکل هنری دریافت کنیم یا به دیگران انتقال دهیم.
ّ
روزمره ،بعضی از جمالت کاربردی ،یک واژه است .مثل
در زبان محاورهای
ّ
«باران!» (یعنی باران میآید ).مثل «گرگ!» (یعنی گرگ آمد) .اما در زبان
هنری و ادبی ،هیچ اثر هنرییی سراغ نداریم که تنها یک کلمه باشد مگر
اینکه آن کلمه ،متن ّ
خاصی را به ذهنها متبادر سازد؛ به عبارت دیگر،
ژرفساخت آن کلمه ،جملهی ادبی مشهوری باشدّ .
البته این سخن به معنای
ّ
ّ
روزمره نیست بلکه بیانگر این
عدم ضرورت درک ساختار کلی متن در زبان
نکته است که در زبان ادبی این نیاز ضروریتر و حیاتیتر است .برای مثال،
جملهی «سنبل در باغچه رویید ».را با عبارت «سنبل بر گل رویید ».مقایسه
کنید .اگر هیچ متن یا موقعیتی را در نظر نگیریمّ ،
متمم در کدام عبارت
اهمیت بیشتری دارد؟ با حذف ّ
متمم در جملهی دوم که عبارتی ادبی است،
هیچ مفهوم هنرییی به ذهن متبادر نمیشود و غرض و هدف نویسنده به
هیچ وجه برآورده نمیگرددّ .اما در جملهی ّاول ،پیام اصلی منتقل میگردد
هرچند اطالعات کامل نیست .در حقیقت در یک متن ادبی ،حضور نشانهها
در محور همنشینی میتواند هدایتگر ذهن ما به سمت و سویی متناسب
با ظاهر کالم باشد و قرینهی صارفهای باشد با اینکه نشانهها را در معنای
ّ
روزمره به کار نگیریم .بدیهی است که در یک اثر ادبی ،همهی
کاربردی
نشانهها انگیخته نیستند و متن آمیزهای از نشانههای ادبی و زبانی است.
ّ
میزان این نشانهها و سایر مشخصههای ادبی میتواند انواع نثر ،نظم و شعر
را به وجود آورد.
ّ
یک خوانندهی موفق ،کسی است که بتواند از طریق قرائن موجود در متن،
معادلهی یکمجهولی و گاه چندمجهولی نشانههای ادبی را حل کند .این
قرائن ،گاه آشکار است و مجهول تنها یک نشانه استّ ،اما گاه چندین
نشانهی انگیخته در کنار هم دروغ واحدی را میگویند و قرائن موجود در کالم
بیش از آن که صارفه باشد ،ذهن را به سمت و سویی دیگر هدایت میکند،
ّ ً
که مسلما مورد نظر شاعر نیست .در این صورت ،باید با دیدی وسیعتر به
متن نگریست .منظورم این است که گاه در کتب بالغی برای آوردن یک
نمونهی استعاره تنها یک بیت ذکر میشود در حالی که ممکن است آن بیت
ّ
مجموعهای از مجهوالت باشد که برای حل آنها نیازمند ابیات بعد باشیم.
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درست مانند ریاضی که به تعداد مجهوالت ،نیازمند داشتن معادله هستیم.
در اینجا منظور خود را از آنچه تا کنون در مورد نقش نشانه در متن ادبی
شیرین» نظامی بیان میکنیم:
بیان داشتهایم ،در قالب یک مثال از «خسرو و
ِ

«برآمد گردی از ره توتیا رنگ  /که روشن چشم از او شد چشمه در سنگ
 /برون آمد ز گرد آن صبح روشن  /پدید آمد از آن گلخانه گلشن  /در آن
مشعل که برد از چشمها نور  /چراغ انگشت بر لب مانده از دور  /خدنگی
رسته از زین خدنگش  /که شمشاد آب گشت از آب و رنگش ّ /
مرصعپیکری
در نیمهی دوش  /کاله خسروی بر گوشهی گوش  /رخی چون سر خگل نو
بردمیده  /خطی چون غالیه گردش کشیده»

اگر ما تنها همین بخش از متن را در اختیار داشته باشیم و بخواهیم بدانیم
که منظور شاعر چیست ،ذهن ما چه فعالیتی را از خود نشان میدهد؟
ّ
روزمره ،همهی آنچه را که نظامی در این ابیات و ابیات بعدی بیان
در زبان
داشته است ،میتوان در دو جمله خالصه کرد« :خسرو زیباروی سوار بر
اسب تیزرو از راه رسید ،در حالی که شیرین از مشاهدهی او مبهوت شده
ً
بود» .در متن فوق ،اصال نام خسرو ذکر نشده است و در عوض کلماتی وجود
ً
اصال در داستان نقشی ندارند و ّ
مد نظر شاعر نیستند؛ مثل صبح
دارند که
روشن ،گلشن ،مشعل ،خدنگ و ....اکنون ذهن ما باید با کنار هم چیدن این
نشانههای دروغین و سایر نشانههای زبانی متن ،به واژهی مورد نظر شاعر،
یعنی «خسرو» برسد .ذهن ،این کلمات را در کنار هم میچیند :صبح روشن،
گلشن ،مشعل ،خدنگ ،آب و رنگ داشتنّ ،
مرصع پیکر ،کاله خسروی
داشتن ،رخ سرخ ،خط چون غالیه بر گرد رخ داشتن ،و ....اکنون باید همهی
این واژهها در یک فرد خالصه شوند .بدیهی است که آن فرد نمیتواند همهی
حوزهی معنایی تکتک این واژهها را شامل شود ،بلکه تنها بخشی از مفاهیم
ّ
و معانی و مؤلفههای معنایی آنها را شامل میشود .ذهنّ ،فعال شده و از
ّ
میان حوزهی معنایی و عاطفی این واژگان ،بعضی از مؤلفهها را برمیگزیند
ّ
و بر سایر اطالعات مستقیم زبانی متن اضافه میکند .سپس با محاسبه و
ّ
جمعآوری این اطالعات میتواند بگوید منظور شاعر یک انسان خوشقامت،
زیبا ،ثروتمند ،پادشاه و مشهور است که سوار بر اسب از راه رسیده است و در
ّ
داستان کسی جز خسرو این مشخصات را ندارد .برای روشن شدن مطلب ،به
این نمودار ّ
توجه کنید:
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باید ّ
توجه داشت که این ّ
معمای خسرو نیست که حل میشود ،بلکه تکتک
استعاراتی که در متن حضور دارند نیز در ارتباط با یکدیگر معنا پیدا میکنند.
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 رابطهی واژگان با متن به
شکل ساده یکطرفه نیست ،بلکه یک نشانه گاه با سه یا چهار واژه ،یا بیشتر
در ارتباط است و در شکل دادن به معانی آنها نقش دارد .اگر سایر ارتباطات
معنایی و زیباشناسی را در نظر بگیریم ،شبکهی این ارتباطات بسیار پیچیدهتر
میشود .هر واژه مانند حلقهای است که با چندین حلقهی دیگر ارتباط دارد
ً
ّ
و این اتصاالت شعر را مستحکم میسازد .مثال گلشن در عین حال که با سایر
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استعارات در ارتباط است ،با گلخانه ،گرد ،راه ،و توتیا رنگ ارتباط تصویری
ّ
و معنایی دارد .ادگار آلنپو معتقد است که ذهن برای شعر ،درست مثل حل
ّ
یک قضیهی هندسی عمل میکند 15.در شاهکارها این اتصاالت معنایی و
تناسبات لفظی مشهود و چشمگیر است.
نتیجهی این بحث آن است که در هنگام قرائت یک متن ادبی ،واژگان
بستههای دربستهای نیستند که ما مجبور باشیم تمام حوزهی معنایی آنها را
توجه به عنصر موقعیت و با ّ
بپذیریم ،بلکه ذهن ما قادر است با ّ
توجه به بیان،
معنا و مفهوم مورد نظر شاعر یا متناسب با متن را کشف کند .از این رو او نیز
ّ
پا به پای آفرینشگر به کشف و شهود که الزمهی لذت بردن از آثار هنری است
دست میزند.
باید ّ
ّ
توجه داشت که عنصر موقعیت برای فهم معنی زبان روزمره نیز الزم است
و به اعتقاد مالینفسکی و فرث توصیف زبان بدون اشاره به بافت و موقعیت
ً
نمیتواند کامل باشدّ .
حتی بلومفید افراطیتر از آن دو معتقد است که اساسا
موقعیت همان معنی است 16.چنان که گفتیم ،این موقعیت در متن ادبی
اهمیت بیشتری پیدا میکند و به عنوان قرینهی صارفه ،ذهن را از ّ
توجه به
ّ
ظاهر کالم بازمیدارد .با وجود این ،گاه مشاهده میشود که اطالعات و
قرائن در متن یا موقعیت در ّ
معرفی دقیق نشانهها کافی نیست و خواننده
میتواند دو یا چند مدلول را در یک نشانهی خاص در نظر بگیرد .در متن
ادبی ،این امر غالب اوقات با خلق زیبایی همراه استّ ،اما در متن غیرادبی به
ّ
علت عدم رسایی ،مدلول مورد نظر گوینده و تأویالت گوناگون از متن ،مشکل
ّ
ایجاد مینماید .باید گفت که در اشعاری مانند شعر «نظامی» به این علت که
ً
ّ
ّ
ما با داستان مشخصی روبهرو هستیم ،کمتر این اتفاق میافتد .مثال در همان
نمونهی باال پادشاهی غیر از خسرو نمیتواند در داستان حضور داشته باشد.
ً
ّ
ّاما در این بیت از حافظ ،تشخیص مدلول مشخص ،تقریبا 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 نشانههای زبانی است
یا ادبی ،موجب میگردد که ما ماه کنعانی را به سه مدلول یوسف ،ممدوح
حافظ و روح تأویل نماییم .همانطور که گفتیم ،مدلول در شعر «نظامی»
غالب اوقات واضح است ّاما ّ
حتی در شعر او نیز برای نمونه میتوان به بیت
زیر اشاره نمود که میتواند قابل تأویل باشد:
ّ
 15الیوت و دیگران (مقالهی تولد شعر ،کلینت بروکس و رابرت پنوارن) ،1348 ،ص .17
 16پالمر ،1364 ،ص .94
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«ملک بر تخت افریدون نشسته  /دل اندر قبلهی جمشید بسته»

نشانهی ادبی «قبلهی جمشید» میتواند به آفتاب اشاره داشته باشد و
ّ
میتواند مدلول ،شیرین باشد .اکنون به بیت زیر دقت کنید:

«بهشتی دید در قصری نشسته  /بهشتیوار در بر خلق بسته»

نشانهی ادبی «بهشت» ،تنها میتواند به «شیرین» اشاره داشته باشد.
آنچه تا کنون گفتیم ،فرآیندی بود که در زبان ادبی صورت میگیردّ .اما بارها
شنیدهایم و خواندهایم که زبان شاعر را با زبان کودک مقایسه میکنند و به
دنبال یافتن نوعی شباهت میان این دو هستند .به نظر میرسد فرآیندی که
در ذهن و تابع آن در زبان کودک شکل میگیرد ،شبیه فرآیندی است که در
ّ
ذهن و زبان شاعر اتفاق میافتد .کودک در مرحلهی جمله واژهای پیش از
آن که دایرهی واژگانی وسیع را فراگیرد ،گاه از یک واژه یا نشانه برای بیان
ً
چندین نشانه استفاده میکند .مثال با نشانهی «پوف» هر نوع خوردنی را
اراده میکند و یا مدلول آوای «توتو» هر نوع پرنده و یا ّ
حتی هر نوع جانور
ّ
متحرک را شامل میشود .جولیا اس .فالک واژهی  carرا مثال میزند که
کودک برای نمایاندن هر وسیلهی نقلیه از قبیل کامیون یا اتوبوس و یا ماشین
ً
سواری به کار میبرد و میگوید ظاهرا معنای این واژه برای کودک عبارت
است از «شیء بزرگی که در خیابان حرکت میکند» 17.زمانی که یک کودک
به ماه میگوید «توپ» یا به ستاره میگوید «ماه پارهپاره» ،این امر چه چیزی
را به ذهن متبادر میکند؟ به نظر میرسد ذهن کودک نیز مانند ذهن شاعر
ّ
مؤلفههای ّ
خاص معنایی و عاطفی را انتزاع کند و
قادر است از هر مدلول،
سپس آن را به حوزهی معنایی نشانهای که در ذهن دارد و دارای اشتراکاتی با
مدلول مورد نظر است پیوند دهند .به عبارت دیگر ،چون هنوز با نشانههای
زبانی که بستههای دربستهای برای ذهن جامد بزرگساالن هستند آشنا
ً
ّ
نیست ،مستقیما با مفاهیم و مؤلفههای معنایی سر و کار دارد و یک نشانهی
ّ
آشنا را برای تعدادی مدلول که مؤلفههای مشترکی با حوزهی معنایی آن
ّ
نشانه دارند ،به کار میبرد .هر مدلولی که مؤلفهی خوردنی را دارد ،از نظر
او «پوف» محسوب میشود و یا هر موجود گردی برای او «توپ» است .یعنی
ّ
مؤلفههای «روشنی ،در آسمان بودن ،شب آمدن ،زیبا بودنّ ،
متغیر
از میان
بودن و »...که در حوزهی معنایی و عاطفی «ماه» است ،او تنها «گرد بودن»
را انتزاع کرده است که با توپ مشترک است .در تشبیه و استعاره نیز همین
ّ
اتفاق میافتد؛ با این تفاوت که شاعر در تشبیهّ ،ردپایی از این فعالیت ذهنی
 17فالک ،1371 ،ص .451
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ً
خود به جای میگذارد ّاما در استعاره این فرآیند کامال ذهنی و پنهان است
ٌ
مستعارله بیشتر است و
و در نتیجه ،فعالیت ذهنی خواننده نیز برای کشف
ّ
خلقیت او نیز در فهم اثر به همین میزان باالست .از آنجا که نمونهی استعاره
را پیش از این بیان کردیم ،اکنون فرآیندی را که در تشبیه روی میدهد با یک
مثال بیان میکنیم:

«که چون شیرین ز خسرو بازپس ماند  /دلش در بند و جانش در هوس ماند
به سان گوسپند کشته برجای  /فروافتاد و میزد دست بر پای  /تن از
بیطاقتی پرداخته زور  /دل از تنگی شده چون دیدهی مور  /چو زلف خویش
بیآرام گشته  /چو مرغی پایبند دام گشته  /گهی از پای میافتاد چون
مست  /گه از بیداد میزد دست بر دست»

ً
مشبهّ ،
چنان که مالحظه میشودّ ،
مشب ٌهبه و وجه شبه کامال در کالم آشکار
است و هیچ مجهولی وجود ندارد .در نتیجه میتوان به راحتی نمودار
ّ
حوزههای معنایی نشانهها و مؤلفههای مشترک مورد نظر شاعر را رسم نمود:

ایجاد ارتباط میان عناصر مختلف و پراکنده ،نوعی هنرنمایی است که ذهن
ّ
خلق شاعر ،آن را در قالب شعر یا نثر ادبی به نمایش میگذارد .جورج
سانتایانا معتقد است« :قسمت اعظمی از هنر شاعر ،تشدید عواطف است
که با گردآوری هدفهای پراکنده ،برانگیزانندهی آنهاست .او با مشاهدهی
وابستگی مشترک اشیاء با احساس خود ،شاهد پیوستگی آنها به یکدیگر
ّ
است؛ همانگونه که در تفکر علمی ،اصل ،نوعی ارتباط اشیاء در زمان و
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مکان است یا نوعی تشابه قواعد و احکام».
نمونهای که آوردیم ،مربوط به زمانی است که آفرینشگر اثر ادبی ،هر سه
مشبهّ ،
عنصر ّ
مشب ٌهبه و وجه شبه را در کالم ذکر کندّ ،اما اگر از ذکر وجه شبه
سر باز زند و یافتن رابطه میان آن دو تناسب و اشتراک حوزههای معنایی آن دو
را به خواننده واگذار کند ،خواننده نیز در خلق اثر دخالت بیشتری داردّ .
البته
همیشه این امر ممکن نیست؛ چرا که گاه آنقدر این رابطه دقیق و ظریف
است که آفرینشگر ناگزیر از بیان آن است .دکتر شفیعی کدکنی معتقد است
ً
مستقیما ّ
متوجه آن
که تشبیهی که در آن وجه شبه یاد نشده باشد ّاما ذهن
شود ،بیگمان رساتر و ُپرتأثیرتر است چرا که ارائهی مستقیم نیست و ذهن
با تالش خود آن را به دست آورده است 19.با حذف وجه شبه ،ذهن یک
خواننده میتواند ّفعال شود و بدون اینکه در چهارچوب پیشنهاد آفرینشگر
ّ
به تناسب میان دو رکن بیندیشد ،گاه موفق 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 میرسد که در ذهن آفرینشگر نبوده است .حذف
وجه شبه اگر با حذف ادات تشبیه همراه باشد ،تشبیه را به شکل اسنادی یا
ترکیب اضافی درمیآورد .در حالت اسنادی به استعاره نزدیکتر میشوید.
این سه عبارت را با هم مقایسه کنید:
الف)  Aاز نظر  Cمانند  Bاست.
ب)  Aمانند  Bاست.
ج)  A ، Bاست.
ّ
ّ
ص  Cاست .در
در عبارت ّاول ،اشتراک معنایی  Aو  Bتنها
مؤلفهی مشخ ِ
ّ
ّ
ّ
عبارت دوم ،مؤلفه یا مؤلفههای مشترک ،مشخص نشده است و خواننده
خود باید آن را کشف نماید .در عبارت سوم ،دو حوزهی معنایی آنقدر به
هم شباهت دارند که شاعر ّادعا میکند عین همدیگر هستند .باید ّ
توجه
مشبه و ّ
داشت که دوگانگی هنوز میان ّ
مشب ٌه به وجود دارد وگرنه وارد بحث
استعاره میشویم .هرچند بعضی از علمای علم بالغت ،چون صاحب
«جواهرالبالغه» 20و صاحب «دراسة و نقد فی مسائل البالغیة هامه» 21قائل
مشبه و ّ
به ّاتحاد و یکی شدن ّ
مشب ٌه به در تشبیه بلیغ هستندّ ،اما به نظر
18

18
19
20
21

الیوت و دیگران (مقالهی عناصر و کارکرد شعر ،جرج سانتایانا) ،1348 ،ص .94
شفیعی کدکنی ،1366 ،ص .70
هاشمیبک ،1940 ،ص .299
فاضلی ،1365 ،ص .295
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ّ
میرسد که این اتحاد در استعاره صورت میگیرد.

22

نتیجهگیری
کاربرد ّ
خاص کلمه ،یکی از بزرگترین ویژگیهای زبان شعر است .داللت لفظ
ً
ّ
بر معنی و کاربرد نشانههای زبانی در زبان عادی به شکلی کامال قراردادی
و در چارچوب خاص صورت میگیرد .حوزهی معنایی لفظ در این زبان به
بستههای دربستهای میماند که هنگام کاربرد صورت آوایی یا نوشتاری یک
نشانه ،تمامی این حوزه منظور نظر گوینده استّ .اما در زبان ادبی ،رابطهی
ّ
دال و مدلول بر اساس تناسبی هنرمندانه صورت میگیرد و هنرمند گزینش
ً
ّ
ّ
خاصی از میان مؤلفههای معنایی و عاطفی دارد که الزاما با گزینش خواننده
یکی نیست .این گزینش ،هم برای آفرینشگر و هم برای خواننده میتواند
ّ
خلق باشد.
ّ
خاص نشانه در زبان شعر ،اهمیت ّ
کاربرد ّ
توجه به ساختار کلی کالم و حضور
متن و موقعیت را دوچندان میسازد.
ّ
ارتباطات معنایی نشانهها ،در کشف مؤلفههای معنایی مورد نظر خالق اثر
نقش اساسی دارد و به خواننده کمک میکند تا از طریق نشانهی زبانی،
نشانهی ادبی را کشف کند .این کشف ،گاه از طریق موقعیت و بافت کالم
صورت میگیرد .در همین ارتباط میتوان به زبان کودک و زبان شاعر و
تشابهی که ذهن کودک به هنگام کاربرد نشانههای زبانی با ذهن شاعر دارد
اشاره کرد.
فرآیندی که در تشبیه در ذهن شاعر روی میدهد ،در حقیقت پیدا کردن
ّ
ّ
مؤلفههای مشترک معنایی میان دو حوزهی معنایی جداگانهی متعلق به دو
نشانه است .تفاوت تشبیه و استعاره در این است که در تشبیه این دو حوزهی
ّ
معنایی مشخص است؛ چرا که با دو نشانهی زبانی که در متن آورده شده
است روبهرو هستیمّ .اما در استعاره با یک نشانهی ادبی مواجهیم؛ دال خود
آن نشانهی زبانی است که در متن ذکر شده است و مدلول آن نشانهی زبانی
ّ
دیگر است که در کالم آورده نشده است و ذهن باید از طریق اطالعات داده
شده در متن و موقعیت ،آن را کشف کند .منظور ما از استعاره ،تنها استعارهی
ّ
مصرحه است.
با ّ
توجه 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
 22نگاه کنید به :پورنامداریان ،1375 ،ص .31
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انواع استعاره به این نتیجه میرسیم که فعالیت ذهنی در استعارهی ّ
مجرده و
ّ
23
مطلقه نسبت به مرشحه ،کمتر است.
● منابع:
ـ احمدی ،بابک؛ ساختار و تأویل متن؛ ج 1؛ مرکز؛ 1375؛ تهران.
ّ
ـ الیوت ،تی.اس .و دیگران؛ تولد شعر؛ مجموعه مقاالت؛ برگردان منوچهر
کاشف؛ سپهر؛ 1348؛ تهران.
ـ پالمر ،فرانک .ر.؛ نگاهی تازه به معنیشناسی؛ برگردان کورش صفوی؛
مرکز؛ 1364؛ تهران.
ـ پورنامداریان ،تقی؛ رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی؛ علمی و
فرهنگی؛ 1375؛ تهران.
ـ ّزرینکوب ،عبدالحسین؛ نقد ادبی؛ ج 1؛ امیرکبیر؛ 1354؛ تهران.
ـ شفیعی کدکنیّ ،
محمدرضا؛ صور خیال در شعر فارسی؛ آگاه؛ 1366؛
تهران.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ موسیقی شعر؛ آگاه؛ 1370؛ تهران.
ـ علوی ّ
مقدم ،مهیار؛ نظریههای نقد ادبی معاصر؛ سمت؛ 1377؛ تهران.
ـ علیپور ،مصطفی؛ ساختار زبان شعر امروز؛ فردوس؛ 1378؛ تهران.
ـ فاضلیّ ،
محمد؛ دراسة و نقد فی مسائل بالغیة هامه؛ مرکز مطالعات و
تحقیقات فرهنگی؛ 1365؛ تهران.
ـ فالک ،جولیا .اس.؛ زبانشناسی و زبان؛ برگردان خسرو غالمعلیزاده؛
آستان قدس رضوی؛ 1371؛ مشهد.
ـ فروم ،اریش؛ زبان از یاد رفته؛ مروارید؛ 1349؛ تهران.
ّ
ـ کروچه ،بندتو؛ کلیات زیباشناسی؛ برگردان فؤاد رحمانی؛ بنگاه ترجمه و
نشر کتاب؛ 1344؛ تهران.
ـ هاشمیبکّ ،
سیداحمد؛ جواهرالبالغه؛ مطبعة االعتماد؛ 1940؛ مصر.
 23برگرفته از :پارساپور ،زهرا؛ مقایسهی زبان حماسی و غنایی؛ انتشارات دانشگاه تهران؛
چ ّاول؛ 1383؛ تهران؛ صص  21تا .34
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در آخرین تذکرهی جامع ادبیات تاجیک «نمونهی ادبیات
ّ
صدرالدین عینی) ،که در عین حال،
تاجیک» (تألیف استاد
دیباچهی ادبیات نوین تاجیک نیز شمرده میگردد ،شاعر
کهنسال آن روزگارّ ،
سید ذوفرخان جوهری استروشنی ضمن
ّ
فعالیتهای ادبی خود مینویسد:
شرح و توضیح در خصوص
ً
«اگرچه سالست بیان و سالمت طبع ارثی نیست ،لیکن ابا عن
ّ
جداز این وراثت هم حظ وافر دارم .شاعری میگوید:
ما همه در اصل شاعرزادهایم،
دل به این محنت نه از خود دادهایم»
این ّ
مدعا که تاجیکان قریحهی شاعری را جوهر ذاتی و جزئی از
سرشت خود میدانند ،بارها در بیانات اهل ادب و فرهنگ این
ّ
ملت و همچنین ملل دیگر به تأکید بیان شده و شاعران در این
باب شعرها سرودهاند .چنانچه این دست اشعار مبنی بر سرشت
شاعری تاجیک تدوین گردد ،خود چندین کتاب خواهد شد.
میرزا تورسونزاده نیز که از سروران شعر و ادبیات نوین فارسی
تاجیکی است ،در این باب تعبیری دارد که زبانزد خاص و عام
ً
است .او میگوید« :خلق تاجیک ،طبیعتا شاعر است».
عزت شعر و شاعر در جامعهی تاجیک ّ
حرمت و ّ
البته به عظمت و
اعتبار شاعران عالمشمول ادبیات فارسی و تاجیکی چون استاد
رودکی ،حکیم فردوسی ،حکیم ّ
خیام نیشابوری ،حکیم نظامی،
ّ
حکیم ناصرخسرو قبادیانی ،شیخ عطار ،موالنا ،شیخ سعدی،
حافظ شیرازی ،موالنا جامیّ ،
سیدای نسفی ،میرزا بیدل و،...
بستگی داردّ ،اما در دورههای بعد نیز شاعران را ارج گذاشتهاند و
دلبستگی مردم به کالم بدیع و منظوم کمتر نشده است.
قابل یادآوری است که آثار چندین تن از شعرای نامی ادبیات
ّ
ماوراءالنهر در شمار کتب رسمی مدارس
کهن فارسی تاجیکی در
ّ
* شاعر و استاد زبان و ادبیات تاجیکی در دانشگاه ملی تاجیکستان

سنتی وارد بوده و هنوز هم این ّ
ّ
سنت بر جای خود باقی است و در روند
ّ
ماوراءالنهر یا فرارودان ،این آثار
تدریس نه فقط تاجیکها بلکه اقوام دیگر
را مطالعه میکنند؛ که عمدهی آن «دیوان کبیر» و «مثنوی معنوی» موالنا،
ّ
آثار شیخ عطار« ،گلستان» و «بوستان» شیخ سعدی ،دیوان خواجه حافظ،
ّ
آثار موالنا جامی و کلیات بیدل دهلوی میباشند .به غیر از این ،ب ه واسطهی
مجالس و محافل کتابخوانی و ّ
قوالی ،آثار ادبا و شعرا ،بهویژه «شاهنامه»ی
حکیم فردوسی ،همیشه ورد زبانها بوده است.
با ّ
توجه به این واقعیت ،یعنی پیوند قوی ذهن و ذوق و شعور جمعی مردم این
سامان با ادبیات است که در مراحل گوناگون ّ
تحوالت سیاسی و اجتماعی و
فرهنگی ،ادبیات ،فهم و ذوق و معرفت ادبی ،عاملی اصلی و راهگشا و مورد
ّ
توجه کسانی بوده است که در این ّ
تحوالت سهیم بودهاند.
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از سوی تاریخدانان و جامعهشناسان و پژوهندگان ادبیات ،مهمترین مرحله در
مسیر ّ
تحول شعر و ادبیات نوین تاجیک ،دوران به اصطالح «معارفپروری»
و در پی آن «جدیدیه» شناخته شده است ،که از نیمهی ّ
دوم سدهی نوزده
ّ
مشروطیت ایران
میالدی شروع گردیده و اواخر این دوران با زمان نهضت
مصادف میباشد .این جریان از بسیاری جهات با نهضت مشروطیت در ایران
شباهت دارد .در همین دوره است که ادیبان ّفعال و کوشا در جهت تنویر
افکار ،تالش به خرج دادهاند تا ادبیات روز در میان تودههای مردم هرچه
وسیعتر راه پیدا کند و از این رو ،برای هرچه سادهتر و مردمیتر ساختن زبان
شعر و ادبیات و سبکهای نگارش ادبی ،سعی نمودهاند.
نیاز به متون ادبی مناسب برای کتابهای درسی مدرسههای «اصول
ّ
جدیدیه» و روزنامه و مجلتی که برای نخستین بار در فرارودان راهاندازی
میشد ،این ضرورت را بیشتر میکردّ .
مصنفان کتابهای درسی جدید
و نویسندگان مطبوعات روز ،از جمله روزنامهی «بخارای شریف» و مجلهی
«آیینه» ،که ّاولی از سال  1912تا  1913میالدی و ّ
دومی از سال 1913
ً
تا  1915میالدی منتشر گردیدهاند ،اکثرا شاعران و نویسندگان نامور آن
ّ
ّ
عبدالرئوف فطرت ،میرزا عبدالواحد منظم،
صدرالدین عینی،
زمان ،از قبیل
احمدجان مخدوم حمدی ،عجزی سمرقندی ،تاشخواجه اسیری خجندی
و ،...بودند.
ّ
در مطالبی که برای کتابهای درسی اصول جدید و روزنامهها و مجلت
ّ
تازهنشر نگاشته میشد ،مؤلفان ضمن طرح مسائل مهم اجتماعی زمان،
سبک بیان و زبانی را برای آثار خود انتخاب مینمودند که برای عموم مردم در
دسترس و قابل فهم باشدّ .
البته گفتنی است که در اواخر قرن  18و ابتدای
ً
عصر  19میالدی زبان و ادبیات فارسی تاجیکی ،خصوصا در بخش نثر و از
جمله دفترداری و نامهنگاری ،بیش از حد پر طمطراق و پیچیده شده بود.
از همین روست که تازگی این نوع اشعار به سرعت جلب نظر مینمود و
چون نسیمی تازه پذیرفته میشد .برای نمونه میتوان از انتشار شعری از
صدر ّ
الدین عینی در نشریات یاد نمود که در آن به کشاورزان بخارا هشدار
میدهد که زمینهای خود را به گروی رباخوران یهودی و بانکهای نوپیدای
خارجی درنیاورده و به آنان نفروشند:

«این خاک سیه که مشکبیز است / ،مفروش که مادر عزیز است / .مفروش
زمین که خوار گردی / ،بیروزی و بیقرار گردی»...

همچنین نمونهای از شعر تاشخواجهی اسیری خجندی آورده میشود که
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ّ
برای درج در کتاب درسی «تهذیب ّ
صدرالدین عینی ،که در
الصبیان» ،تألیف
سال  1910منتشر گردیده ،سروده است:

«بیایید ،ای رفیقان! درس خوانیم / ،به بی ّ
کاری و نادانی نمانیم / .به عالم
هر کسی بیکار گردد / ،به چشم اهل عالم خوار گردد»
ّ
عبدالرئوف فطرت بخارایی مجموعهی مشهور
در همین دوره است ،که
اشعارش را با عنوان «صیحه» به نشر میرساند .بیشتر این مجموعه عبارت
ّ
از اشعار وطنخواهانه و حاوی دعوت به بیداری و ترقی فکری و مدنی است.
نمونهای از این اشعار:

«بنما سحری عزم طواف وطن من!  /اخ اخ! چه وطـن؟ سجدهگه جان
و تن من!  /هم مأمن آسایش و ّ
عز و شرف من / ،هم کعبهی من ،قبلهی
من ،هم چمن من / ...تا پنجهی ظلم دیگران داد خراشش / ،چاک است ز
سرپنجهی غم پیرهن منّ / ...اول برسان از طرفم عرض دعا را  /وآنگه بنما
البه و برگوی :بخارا!  /بازم به سر گرفته هوای گریستنَ /،پر میزند دلم به
فضای گریستن»...

این جریان نو ادبی که با ّ
تحوالت اجتماعی همراه بود ،از دگرگونی آیندهی
ِ
جامعه و نیز ادبیات گواهی میداد؛ تا آنجا که موجب نگرانی امارت بخارا
گردید و نمایندگان این جریان در فتنهای سازمانیافته به ّ
شدت سرکوب و
قلع و قمع شدندّ .اما اشعاری که در پی این حوادث سروده شد ،گواهی از
آن میداد که این روند برگشتناپذیر بوده و نشاط آن تداوم خواهد داشت.
اشعاری که در موضوعات روز سروده میشد ،پیرایههای ادبی جدید در بر
میکرد و پیام مقاومت آن شدیدتر میگردید و جریان پرشتاب ّ
تحوالت سیاسی
و اجتماعی بر این ّ
شدت میافزود.
ّ
صدرالدین عینی در سوگ
نمونهی برجستهی این نوع اشعار ،مرثیهی استاد
برادرش حاجی سراج ّ
ّ
الدین میباشد که از سوی عمال امارت بخارا به قتل
رسید .بهخصوص بند آخر این مرثیه مانند نوعی پیشگویی از سرنوشت تلخ و
آتشین امارت بخارا به نظر میآید:

«یا رب! آن خانهی بیداد و ستم ویران باد!  /یا رب! آن محکمهی جور،
مزارستان باد!  /یا رب! آن تخت که شد باعث بدبختی ما / ،ریزهریزه شده
با خاک سیه یکسان باد!  /یا رب! آن قاضی و آن مفتی و آن شاه و وزیر /
سرنگون گشته به خون خودشان غلتان باد»!..
این روندهای سیاسی و اجتماعی با وقوع انقالب کمونیستی در روسیه
مصادف آمد .چون امارت بخارا در دهههای پایانی عمر خود وابستگی فراوانی
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به روسیهی تزاری پیدا کرده بود ،انقالب بولشیویکی در روسیه نیز به سهولت
به قلمرو این امیرنشین صادر گردید.
ّ
چنانچه به ّ
ماهیت حوادث این دوران توجه شود ،میتوان دریافت که آنچه
ّ
ماوراءالنهر پس از غلبهی بلشویکها بر روسیه ،رخ داد ،در واقع جز
در
تداوم سیاستهای سلطهجویانهی روسیه نبود .زیرا دیرزمانی سپری نشد که
ّ
ماوراءالنهر ،همان استقالل نسبی خود را نیز از دست دادند.
سرزمینهای
در ابتدا بیشتر روشنفکران ،معارفپروران و اصالحطلبان فرارودان ،که بالکل
ّ
از حکمداران محلی ناامید گردیده بودند ،از انقالب روسیه پشتیبانی نمودند.
لنین به ایشان وعدهی مساعدت برای عملی گردیدن آرمانهای اصالحطلبانه
را داده بود و برای ّ
مدتی نیز جمهوری مستقلی به عنوان «جمهوری خلقی
بخارا» با مراعات ارزشهای فرهنگی ،مذهبی و ّ
سنتی بومی تأسیس شد.
غالب نمایندگان نهضت معارفپروری و جدیدیه به وظیفههای کلیدی
ّ
جدیدالتأسیس گماشته شدند ،لیکن در مراحل
مدیریتی در این جمهوری
بعدی با بهانهها و لطائفالحیل گوناگون سیاسی ،نه فقط از قدرت به دور
انداخته شدند ،بلکه فرجامشان به تبعید و اعدام انجامید.
بیشتر روشنفکرانی که به هر نحو از کشتارهای گستردهی امارت بخارا جان
به سالمت برده بودند ،در این دوران نابود گردیدند.
ّ
در آغاز این دوران ،امیدواریها بسیار بود؛ امیدهایی که استاد صدرالدین
عینی را واداشت در پی آزادی خود به دست عسکران انقالبی روس از زندان
امارت بخارا (در سال  ،)1918شعر مشهور «مارش ّ
حریت» یا «سرود آزادی»
ّ
را بسراید و در سال  1919در مجلهی «شعلهی انقالب» (ش ،23سال )1919
منتشر نماید:

«ای ستمدیدگان ،ای اسیران!  /وقت آزادی ما رسید / .مژدگانی دهید ،ای
فقیران!  /در جهان صبح شادی دمید / .تا به کی ّ
غصه خوردن به حسرت،
 /بعد از این شادمانی نما!  /بس جفا ،بس ستم ،ای عدالت!  /در جهان
حکمرانی نما!  /انتقام! انتقام! ای رفیقان!  /ای جفادیدگان! ای شفیقان! /
بعد از این در جهان حکمران باد  /رنج َبر ،برزگر به ا ّتفاق!»

البته ،استاد عینی پیش از این نیز در قالب نظم ّ
ّ
سنتی ،دست به نوآوریهایی
ّ
زده بود و در «تذکار اشعار» اثر شریفجان مخدوم صدر ضیا ،قاضیالقضات
بخارا که خود از ّ
منورالفکران آن دوره به شمار میرفت ،به عنوان شاعری
نوآور معرفی شده بود .لیکن «مارش ّ
حریت» چه از لحاظ محتوا و چه قالب
ّ
شعری در آن زمان یک اثر به کلی نوآورانه بود .بهخصوص که این شعر در
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هوای موسیقی سرود مشهور انقالبیون فرانسه «ال مارسیز» ، 1که عینی آن را
از عسکران انقالبی روس شنیده بود ،سروده شده است و دیرتر در خصوص
این سروده در نامهای به میرزا تورسونزاده ،سرور وقت انجمن نویسندگان
تاجیکستان مینویسد:
ّ
« ...وقتی که من «مارش حریت» را نوشتن خواستم ،به بسیار دشواریها
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 گفتهی استاد عینی وزن مصراع اول این سروده « فاعلن ،فاعلن ،فاعالتن»
و وزن مصراع بعدی «فاعلن ،فاعلن ،فاعلن» میباشد .این همان وزنی است
که نیما یوشیج پنج سال پس از سروده شدن «مارش ّ
حریت» ،در سال 1922
میالدی در اثر معروف خود «افسانه» ،به کار برده است؛ اثری که به عنوان
مانیفست یا سند نیما در نو کردن شعر فارسی ّ
معرفی میشود.
ّ
البته ،ابداعات نیما یوشیج برنامهریزی شده بود و هدف او انقالبی ادبی در
شعر فارسی بود و درونمایه و ترکیب صور خیال نیز در «افسانه» چیز دیگری
است ،فلذا در ابداعگری وی نمیتواند تردیدی راه یابد .هرآیینه وجه مشترک
قرار گرفتن وزن ،که در هر دو مورد ،وزنی بیسابقه و بینظیر در نظم فارسی
دانسته شده است ،اگر یک حسن ّاتفاق هم باشد ،شایان ّ
توجهی خاص
است .گفتنیست که استاد عینی ابداع دیگری نیز در این سروده نشان داده
و آن صرف نظر از تساوی ّ
سنتی هجاهای ارکان در مصرع شعر است .وی بر
اصل موسیقی مارش ،یک هجا را از مصراع ّ
دوم کم کرده است .جای یادآوری
است که «پدر شعر نوی فارسی»؛ نیما یوشیج ،نسبت به نظم دوران آغازین
ادبیات نوین فارسی تاجیکی ،به واسطهی مطالعهی روزنامهها و مجالت آن
روزگار فرارودان که به الفبای فارسی منتشر میشدند ،آگاهی داشته و نظر
نیک ابراز نموده است.
از آن جمله است مطلبی که در مجموعهی مقاالت ایشان با عنوان «ارزش
احساسات» ( 1956م ).جای داده شده است:
«تاجیکها خیلی از افغانها جلوترند .در ادبیات افغانی به دلیل تأثیرهای
خارجی ،بعضی موضو عهای تازه است ،که شعرای آن سرزمین نمیتوانند
با بیانی که درخور آن باشد ،آن موضو عها را بیان کنند ...در صورتی که در
ادبیات فارسی بیان شدهی تاجیک مطلب عوض میشود .هرچند که از
.La Marseillaise 1
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لحاظ هنر ،ادبیات این سرزمین ثمرهی نارس است ،که سعی دارد تا در بیان
ّ
موفق شده باشد ،از حیث موضوع قابل ّ
توجه است ».استاد
و قدرت خود
عینی تا پایان عمر برای نو کردن قالب و محتوای شعر فارسی تاجیکی تالش
به خرج میداده و این موضوع را بارها در بیانات گوناگون خود ابراز داشته
است .او طر حهای نوآورانه بر پایهی عروض ّ
سنتی را یکی از وظایف اصلی
خود میدانست .وی با به کار گرفتن گونههای ممتاز شعر ّ
سنتی ،از قبیل
مستزاد و نوآوری در ترکیب آن و با استفاده از طبیعت سرودههای فولکلوریک
(کاری که احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث در شعر ایران انجام دادند) و
استفاده از اوزان نادر ،تالش نمود تا نوآوریهایی ّ
جدی در نظم فارسی
تاجیکی وارد نماید.
ّ
ّاما بدیهیست که استاد صدرالدین عینی بنا بر رسالت عظیم تاریخی که بر
دوش داشت ،نمیتوانست فرصت کافی برای انجام کامل این دست ظرایف
و دقایق هنری پیدا نماید .پس از ّ
مدت کوتاهی از زمان وقوع انقالب بخارا،
ّ
ّ
ماوراءالنهر به جمهوریهای ملی (قومی) مبتنی بر اصل نژادی ،تقسیم شد.
با شروع تشکیل سلسله جمهوریهای خودمختار بر اساس تقسیم نژادی در
سرزمین امارت بخارای سابق ،ترفندهایی به کار بسته شدکه [برای مقابلهی
با آن] تمام سعی و ّ
همت استاد عینی مخصوص و مصروف تأیید و تصدیق
اصالت نژادی فارسیزبانان این قلمرو ،یعنی تاجیکها و ّ
حق آنها به داشتن
یک جمهوری مستقل ،اگرچه در گوشهای 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 ورطهی نابودی قرار گرفت .باقی جریانی که به
راه انداخته شد ،طر حهایی 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 طر حها صرف نظر نمیشد ،در مقابل تالش شد این طر حها
تا جای ممکن در سطح ّ
حداقلی انجام پذیرد و بدین طریق با دادن بخشی از
ّ
حق تاجیکها ،جمهوری خودمختاری برایشان تشکیل گردید.
ّ
صدرالدین عینی ،که ّ
حتی در سمرقند خود را مهجور احساس میکرد:

«غمزدای است سمرقند و طربافزا ،لیک  /نزداید غم هجران بخارا زخیال»
از سمرقند هم ،که ّ
مدتی پایتخت تاجیکستان بود ،به دوشنبه منتقل و مأمور
به تشکیل ادبیات شوروی تاجیک گردید .ایشان تا پایان عمر عهدهدار این
مسؤولیت بود و در پیامی که به دلیل بیماری و نبود امکان حضور ،به واسطهی

182

شمارهی 72
آبان 93

رادیو به شرکتکنندگان مراسم تجلیل هفتاد و پنجمین سالگرد زادروز خود
در سال  1953ارسال نموده بود ،به ادیبان تاجیک خطاب نموده و میگوید
که وظیفهی من ایجاد ادبیات شوروی تاجیک است و در این کار از شما یاری
میخواهم و این خطاب خود را با سخنان کمال خجندی به پایان میبرد:
«تا هست ز جانم رمقی ،کار من این است» .و شاهدان حال میگویند که در
لحظات آخر عمرش پیوسته این بیت را بر زبان داشت:
«ترسم ،که من بمیرم و غم بیپدر شود،
این طفل نازپرور من دربهدر شود»
ً
ّ
ضمنا گفتنیست که نقش ادبیات ملی در تعیین سرنوشت سیاسی تاجیکها
ّ
و تأمین استقالل ملی آنها با هیچ یک از ادبیات ملل دیگر قابل مقایسه
نیست .استاد عینی با تألیف «نمونهی ادبیات تاجیک» و درج آثار و احوال
صدها تن از عالمان و ادیبان درجهی ّاول فارسیزبان این مرز و بوم ،گویا
محشری برپا کرد و در آن ارواح این بزرگان را احضار نمود ،تا پاسخ عناد و انکار
ّ
منکران ملت تاجیک را به قاطعیت بدهند.
الحاصل ،استاد عینی با پذیرفتن شرایط تلخ بازیگران صحنهی سیاست
زمان ،در چهارچوب امکاناتی که برایش باقی گذاشته بودند ،تالش نمود تا
ّ
عناصر ملی را در ادبیات نوین تأمین و حفظ نماید .ایشان احساس نمود که
ی او بود،
برای انجام این مهم باید از قالب نظم ،که مشغولیت نخستین و اصل 
ً
فراتر برود و دست به تألیف آثار ّ
مفصل منثور بزند .ضمنا ،در پاسخ به این
شایعه ،که گویا استاد عینی در نظم احساس ضعف میکرد ،باید گفت که
ّ
ایشان از تواناترین شاعران دوران خود در گسترهی کلی ادبیات فارسیزبانان
بود و بیش از این ،اگر مسئولیتهای عظیم اجتماعی و فرهنگی و نیز تا
حدودی سیاسی ،دست او را از مشغولیت همیشگی شاعری و بهخصوص
ایجاد ّ
تحوالت فراگیر در نظام شعر کوتاه نمیکرد ،بیشک ،کارهای
2
فوقالعادهای را در این زمینه انجام میداد».
در ابتدای تشکیل جمهوری تاجیکستان بود که استاد ابوالقاسم الهوتی ،که
یکی از پایهگذاران شعر نوی ایران شناخته شده است ،ابتدا به باکو و مسکو،
سپس به تاجیکستان آمد و در کنار استاد عینی به تحکیم پایههای ادبیات
نوین فارسی تاجیکستان بهویژه در بخش نظم پرداخت .برکت وجود این دو
تن ادیب دانا و توانا برای ادبیات نوپای تاجیکستان در آن دوران ّ
حساس
بسیار زیاد بود .بهویژه که آن دو به دلیل برخورداری از استعداد ادبی در ردهی
ّ 2
وهابنیا :2012 ،ص .17
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نخست شاعران نوآور قرار میگرفتند و بدین ترتیب توانستند دست بسیاری
از افراطگرایانی را که میخواستند به بهانهی ادبیات نو و انقالبی ،بسیاری از
ّ
سنتهای اصیل ادبی را تحت عنوان بازماندههای ارتجاعی از بین ببرند ،از
ّ
حوزهی ادبیات کوتاه کنند .از جملهی این افراطگرایان ،بحرالدین عزیزی
ّ
بود که عروض را متعلق به ادبیات عرب دانسته و آن را برای ادبیات نوین
انقالبی غیرالزم میشمرد .او مینویسد« :روشن است ،که با رعایت عروض،
شعر گفتن وابسته به تحصیل مدرسههای کهنه یا به خوبی آشنا بودن با قواعد
نظم عرب است .بدون اینگونه معلومات ،گویا راه شعرگویی بسته مینماید...
به ادبیات و شعرگویی همسایهمان ازبکان نگاه کنیم ،آنها هم عروض عربی
را به واسطهی ما قبول کرده بودند ،تا انقالب بزرگ اکتبر در شعرهای آنها
همین رعایت عروض موجود بودّ ،اما یکدفعه تیشه به بیخ و بنیاد عروض زده،
ً
دفعتا اصول هجاشماری را قبول کردند»«( .آواز تاجیک»  25آگوست سال
ً
 .)1928این نوع نظریات افراطگرایانه تا جایی اوج پیدا میکرد که بعضا زبان
فارسی تاجیکی را نیز فرسوده و «برای بیان مفاهیم انقالبی» نامناسب اعالم
میکردند .متأسفانه در نهایت الفبای فارسی که فرهنگ و علم و ادب بیش از
هزارسالهی زبان تاجیکها به آن نگارش یافته بود ،در این میان قربانی چنین
نظریات افراطگرایانهای گردید .تأسفبار این است که این برنامه بیش از آنکه
به حوزهی زبان و خط و ادب مربوط باشد ،برنامهای سیاسی بود.
خوشبختانه ،استاد عینی و ابوالقاسم الهوتی هم به واسطهی آثار نوآورانهی
مناسب و معتدل و هم به واسطهی مقالهها و سخنرانیها به موقع ،پاسخ این
نوع هرزهگوییها را میدادند .جالب است که پیرو سلیمانی شاعر جوان با
استعداد و نوآور تاجیک خطاب به ادیب دیگری به اسم علیزاده که اشعاری
از این قبیل به اصطالح «نوآورانه» میسرود و چون وزن و نظم معقولی نداشت
در ّاول آن مینوشت «با هوای مخصوص» ،اشعار استاد الهوتی را نمونهی
نوآوریهای شایستهیالگوبرداری قرار داده و میسراید:

ّ
«ای شاعر شعرهای مخصوص!  /تا کی بافی هوای مخصوص؟  /عطار نهای،
چه میفروشی  /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 داستانهای بلند منظوم و اشعاری در قوالب
ً
ً
مثنوی ،قصیده ،رباعی و خصوصا غزل ،که دارای درونمایه و محتویات کامال
نو و تازه بودند ،ظرفیت بینهایت قالبهای ّ
سنتی نظم فارسی را به ثبوت
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میرساند و از سوی دیگر ،با بهره گرفتن از ادبیات منظوم غرب و روسیه،
بهخصوص والدیمیر مایاکوفسکی ،زمینهی رشد شعر نو فارسی تاجیکی را
فراهم میآورد .برای نمونه میتوان از ترجمهی آزاد او از شعری از ویکتور هوگو
به نام «سنگر خونین» یاد کرد:

«رزمآوران سنگر خونین شدند اسیر  /با کودکی دلیر / ،به ّ
سن دوازده / .ـ
آنجا ُ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».
ّ
انصاف این است که این نوع محاورهی طبیعی و بدون تکلف ،نمونهای
برجسته از شعر نو به شمار میآید که همانند آن در سرودههای شاعران این
قالب ،بسیار دیرتر پدیدار شد.
ّ
الحاصل ،با سعی و اهتمام استادان ادبیات؛ صدرالدین عینی ،ابوالقاسم
الهوتی ،پیرو سلیمانی و تنی چند از پیروان ایشان ،سفینهی شعر فارسی
تاجیکان از میان توفانهای سیاسی و ایدئولوژی و مه ابهامات نظری ،تا
جایی به مسیری روشن ،معقول و معتدل کشانده شد ،گرایشها ،سلیقهها،
جهانبینیها و ،...به صورتی تنظیم گردید که ّ
سنتهای هنری و نظری
ادبیات پرمایهی کهن فارسی تاجیکی ّ
حتیاالمکان حفظ و مراعات گردد.
آشفتگیهای «نوآورانه» به ّ
حد اعتدال درآورده شد ،موضوعات اصلی ادبیات
ّ
روز مشخص گردید و همزمان گروهی از شاعران خوشقریحهی تاجیک در
این مکتب پرورش یافتند ،که در این میان از ّ
محمدجان رحیمی ،حبیب
ّ
میرسید میرشکر ،باقی رحیمزاده ،سهیلی
یوسفی ،میرزا تورسونزاده،
جوهریزاده و ،...میتوان یاد نمود.
دورهی دیگر شکلگیری و ّ
تحول نظم نوین فارسی در تاجیکستان به نام و
کار و پیکار نسل دیگری از شاعران پیوسته است ،که در رأس آن شاعر نامور
تاجیک؛ میرزا تورسونزاده قرار دارد .این نسل ،بهویژه میرزا تورسونزاده،
ّ
میرسید میرشکر ،باقی رحیمزاده شاعرانی هستند ،که بهطور مستقیم در
فعالیتهای سازمانی و اجتماعی و ّ
ّ
حتی اقتصادی بنیاد جمهوری مستقل
تاجیکستان سهم داشتهاند و اغلب اشعار ایشان در کنار مطالب روزنامهها در
خصوص دستآوردهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن دوران به چاپ
میرسید .در داستان بلند منظوم استاد میرزا تورسونزاده «حسن ّارابهکش»،
این موضوع ّ
تجسم بدیعی یافته است .در «حسن ّارابهکش» برای ّاولین بار
در داستان منظوم ،قالب «چهارپاره» استفاده شده است و محاورههای آزاد
ّ
و طبیعی آن ،از آگاهی و تسلط شاعر بر شعر نو گواهی میدهدّ .اما شهرت
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بیشتر استاد تورسونزاده و در مجموع نظم این دوران تاجیکستان به اشعار
و داستانهای منظوم استاد تورسونزاده در موضوع آزادی ملل مظلوم شرق
و آسیا و بهخصوص هندوستان بستگی دارد .میرزا تورسونزاده برای سلسله
اشعار و داستانهای به اصطالح «هندوستانی» برندهی مهمترین جوایز
رسمی دوران خود گردید .در این اشعار شهامت معنوی ملل مظلوم شرق
و آسیا و بهخصوص هندوستان وصف ،وضع اسفبار موجود این ملل که با
عظمت و سابقهی درخشان تاریخی و فرهنگی آنها تناقض دارد ،بازگو و این
ملل به مقاومت بیشتر در برابر استعمار غرب دعوت میشوند ،و ّ
البته پر واضح
ً
است که در آن دوران ،اتحاد جماهیر شوروی خصوصا جمهوری تاجیکستان،
ّ
ترقی و تشکیل جامعهی آزاد و عادالنه ّ
معرفی
به عنوان نمونه برای پیشرفت و
میگردد.
گفتنیست که موضوع به اصطالح «خارجی» در نظم نوین فارسی
ّ
صدرالدین عینی ،ابوالقاسم الهوتی
تاجیکستان ،با توجه به آثار استاد
ً
(خصوصا داستان منظوم «سفر فرنگستان») ،اشعار پیرو سلیمانی و دیگران
سابقهی قابل مالحظهای دارد .اگر به داستان منظوم «چراغ ابدی» میرزا
تورسونزاده ،که تا جایی شر ححال و برنامههای خود اوستّ ،
توجه شود ،معلوم
میگردد که بیشتر پرداختنها به موضوع آزادی و حمایت از ملل مظلوم شرق
و آسیا در برابر استعمار غرب ،از توصیههای مستقیم استاد عینی به وی بوده
است .از سوی دیگر ،با پایان یافتن جنگ ّ
دوم جهانی و شروع جنگ سرد،
نیاز بیشتری برای رشد ادبیات در موضوع خارجی پیش آمد ،تا از این طریق
سیاستهای اتحاد جماهیر شوروی ،با چهرهای گرمتر و انسانیتر ّ
معرفی
گردد .برای انجام این مهم ،استاد تورسونزاده از طرف سطوح باالی سیاسی
و مدیریتی آن زمان ،برگزیده شده بود .او از طریق نهادهای دولتی هم به
ً
ریاست کمیتهی همرأیی با کشورهای آسیا و آفریقا گماشته شد و اکثرا در
سفرهای خارجی هیأتهای ادبی و فرهنگی شوروی ،ریاست این هیأتها را
عهددار بود .زیرا از سویی ،خود لیاقتش را در این زمینه به نمایش گذاشته بود
و از سوی دیگر او نمایندهی ادبیات عالمشمول فارسی تاجیکی بود که چه در
ّ
اتحاد جماهیر شوروی و چه در سایر کشورهای شرق و غرب ،اعتبار ،شهرت
ّ
مقبولیت بینظیر داشت؛ بهویژه جنبهی انسانپرورانه و اومانیستی این
و
ادبیات .نمونهی جالب چنین نگرشی در اشعار این دورهی میرزا تورسونزاده،
داستان منظوم غنایی وی به عنوان «جان شیرین» میباشد که در آن مسائل
مبرم جهانی ،در متن گفتوگوی نرم و محرمانهی خانوادگی تا جایی به سبک
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داستانهای منظوم مردمی مطرح میگردد .این داستان ،از مقبولترین آثار
بدیعی آن دوران بهویژه برای مسؤولین و دستاندرکاران سیاست خارجی بود،
که شروعش چنین است:

«جان شیرین! اینقدر جنگم مکن / ،اینقدر بیهوده دلتنگم مکن/ .
گشتهگشته 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 سپارشهای
خلق خویشتن / .دوستی را جستوجو داریم ما / ،از امانی گفتوگو داریم
ما / ...خلقها را دوستی القا کنیم / ،مهر دل را هدیه بر آنها کنیم»...

همزمان با سادگی بیشتر و طبیعی شدن زبان شعر ،توسعهی بیشتر اشعاری
ً
ّ
تغزلی و غنایی ،به ثمر رسیدن تجربههای شاعران نسبتا جوان در زمینهی
ّ
مطالعه و ترجمه از نظم کالسیک و نوین جهان و بهخصوص مطالعهی جدیتر
در نظم کهن پارسی تاجیکی و آگاهی بیشتر از نظم ایران و افغانستان،
نسل دیگری از شاعران تاجیک («نسل سوم») در شعر ،بهویژه شعر غنایی،
افقهای تازهتری را باز نمودند .این نسل فرصت بیشتری داشت تا به بازنگری
ّ
ّ
تاریخ ملی در کسوت شعر و ادبیات ،تصویر جزئیات فرهنگ و رسوم ملی و
ّ
قومی ،وصف ّ
مقدسات و الگوهای ملی و غیره بپردازد و همزمان به نو کردن
قالب شعر دست بزند .عالئم و نمونههای این جریان در فعالیتهای نسلهای
پیشین نیز مشهود بودّ ،اما در این دوره به فعالیتی برنامهریزی شده و بنیادین
ً
تبدیل گردیدکه غالبا بیعنایت دولت هم نبود .شاعران این دوره را در سرتاسر
ی شصتیها») و ظهور آنها را بیشتر
شوروی «شیستیدیسیتنیک» («ده ه 
مدیون سیاستهای جدیدی میدانند ،که به عنوان «نرمش خروشچوفی»
معروف است.
ً
در این دوران ،انتشار ادبیات و خصوصا اشعار همزبانان ایرانی و افغانستانی،
که تا این زمان نیز کمابیش منتشر میگردید ،رواج تازهای کسب نمود.
ّ
الشعرا بهار و ایرج میرزا ّ
حتی
اشعار شاعران معروف ایرانی ،از جمله ملک
به کتابهای درسی مدارس تاجیکستان وارد گردیده بود .اشعار بسیاری
از شعرای معاصر ایران ،در تاجیکستان شناخته شده بود و بیش از این
متن خیلی از سرودهای آوازخوانهای درجهی ّاول تاجیکستان را تشکیل
میداد .آثار تحقیقاتی نیز ،از جمله آثار دانشمندان معروف ایران مانند سعید
نفیسی ،پرویز ناتل خانلری ،عبدالحسین ّزرینکوب ،فروزانفر و ،...نه فقط
در دسترس دانشمندان و هواداران ادبیات قرار گرفته بود ،بلکه جزئی از
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برنامهی حتمی آموزشی دانشگاههای ادبیات نیز بود.
ّ
یکی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر انجام شده در این دوران در راستای تحکیم
و گسترش روابط ادبی در میان پارسیزبانان ،برگزاری «نخستین سمپوزیوم
(گردهمایی) شعر فارسی» در سال  1968در شهر دوشنبه با شرکت مشاهیر
علم و ادب سه کشور همزبان تاجیکستان ،ایران و افغانستان و نمایندگان سایر
حوزههای زبان و ادب پارسی بود .در این همایش باشکوه ،شخصیتهای
برجستهی علمی و ادبی از جمله استاد سعید نفیسی ،پرویز ناتل خانلری،
لطفعلی صورتگر ،مایل هروی ،خلیلالله خلیلی و ،...شرکت داشتند.
موضوع اصلی بحث و بررسیها در آن سمپوزیوم ،مسایل نظری و عملی
«شعر نو» بود .میتوان گفت که پس از این همایش ،روابط ادبی بهخصوص
در زمینهی تبادل تجارب ادبی و انتشار کتب به صورت متقابل ،وارد مرحلهی
جدیدی گردید.
ّ
ّ
«حافظهی ملی تاریخی در برابر زبان ملی ،مهمترین عنصر ذهنی ادبیات
نوین تاجیک بوده است که در سالهای بعدی ،بهخصوص از دههی شصت
قرن گذشته به بعد ،از نثر به نظم انتقال یافته و در آن جلوههای بیشتری را
به ظهور رسانده است.
ّ
البته آثار شعرای نسل بزرگتر چون ابوالقاسم الهوتی ،میرزا تورسونزاده،
باقی رحیمزاده و ،...عاری از این جلوهها نیست و با دقیق شدن در آن
میتوان نمونههایی را پیدا کرد ،ولی خدمت ایشان در این زمینه باز در آن
خالصه میشود که در محیط امن خود ،نسل دیگری از شاعران را پرورش
ّ
دادهاند که مجال بیشتری برای سرودن موضو عهای ملی داشتهاند.
تالشهای خودشناسانهی شاعران پیشکسوت این دوره از یک سو در
ّ
ّ
توجه به تاریخ ملی و از سوی دیگر در جستن پیوندهای گسسته با همزبانان
و همکیشان در قلمرو سابق زبان و فرهنگ فارسیزبان خالصه میشد.
ّ
نخستین جرقهی پرتابش این کانون به تازگی برافروخته ،شعر مؤمن قناعت
«به هوادار زبان تاجیکی» ّ
(اول دههی  )1960بود .این شعر یک پاسخ ساده
ولی قاطع به کسانی بود ،که زبان مردم تاجیکستان ،ایران و افغانستان را با
عنوانهای تاجیکی ،فارسی و دری سه زبان متفاوت میدانستند و در این
زمینه تألیفات ُپرشمار و ّ
مفصل به ظاهر «علمی» را نیز به نشر میرساندند.
شاعر خطاب به این نوع «دانشمندان» با طنز زیبایی میگوید:

«قند جویی ،پند جویی ،ای جناب!  /هرچه میجویی ،بجوی!  /بیکران
بحریست ،گوهر بیحساب / ،هرچه میجویی ،بجوی!  /فارسی گویی،
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دری گویی ِو را / ،هرچه میگویی ،بگوی!  /لفظ شعر و دلبری گویی ِو را/ ،
هرچه میگویی ،بگوی!  /بهر من تنها زبان مادریست / ،چون که مهر مادر
است / .بهر آن تشبیه دیگر نیست ،نیست / ،چون که شیر مادر است / .زین
سبب چون شوخیهای دلبرم  /دوست میدارم ِو را / ،چون نوازشهای گرم
مادرم  /دوست میدارم ِو را!»

اگر در نظر بگیریم که همچنان ّ
مدعیان سه زبان گوناگون بودن فارسی ،دری
ً
و تاجیکی با سرسختی بر این نظر که اصال نظری سیاسی بوده است و نه
علمی ،پافشاری میکنند ،بصیرت ،شجاعت و صراحت ادبی سرایندهی این
شعر ،که نیم قرن قبل از این روزگار سروده شده است ،بیشتر معلوم میگردد.
این شعر در کارگاه خالقیتهای ادبی مؤمن قناعت خصلت برنامهای کسب
کرد و تعیینکنندهی موضع او در تمام طول ّ
مدت ّفعالیت سخنوریاش در
ّ
مورد کاربرد زبان ،مراعات ّ
سنتهای سخنوری ،نگاه به تاریخ ملی و غیره
گردید .مؤمن قناعت ،که همزمان با سرودن اشعار خرد غنایی دست به تألیف
منظومههای طوالنی یا داستانهای منظوم زده است ،همیشه تالش نموده
ّ
است ،تا بدون ّ
توجه به موضوع و ژانر و قالب اثر ،تار و پود و بافت متاع آن ملی
و ّ
سنتی باشد .بنا بر این سخنش برای خوانندهی طالب و جویای استحکام
ّ
و احتشام پیشین زبان ادب و شعر فارسی تاجیکی همیشه تازگی و جذابیت
داشته است.
دکتر علیاصغر شعردوست ،دانشمند ایرانی ،که به واسطهی تحقیقات
ّ
مفصل خود ،از ادبیات معاصر تاجیک (بهخصوص نظم) شناخت خاص دارد،
ّ
در مقدمهای بر مجموعهی اشعار مؤمن قناعت مینویسد که مؤمن قناعت
« ...بیش از دیگران به ّ
سنتهای شعر پارسی پایبندی نشان داده است».
ّ
البته ،الزم به یادآوری است ،که مؤمن قناعت در این مسیر تنها نمانده و
فوجی از استعدادهای درخشان نظم نوین تاجیکستان را در این راه هدایت
نموده است .از این میان ،بهخصوص تواناترین شاعران این نسل ادبیات
تاجیکستان ،شادروان الیق شیرعلی ،بازار صابر و گلرخسار را میتوان نام
برد که اصل و هستهی سرودههای ایشان را موضو عها و مضمونهای ّ
سنت
ّ
ّ
ملی و تاریخ ملی تشکیل میدهد و گذشته از این ،سبک و سلیقه و بافت متاع
ّ
شعرشان ،ملی است.
مهمترین خصلتی که سرودههای این نسل ادبیات تاجیکستان را بر نسل
ّ
پیشین امتیاز میدهد ،افتخار به شهامت و وصف تاریخ شکوهمند ملی ،به
جای تأکید بر مظلومیت و محرومیت است.
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از آنجا که این نسل از شاعران نیز در فضا و محیط سیاست حاکم دولت
شوراها به سر میبردند ،این افتخارات را در آن دوره به این شیوه مشروعیت
میبخشیدند که دولت شوروی باعث احیای دیگربارهی این شکوه و شهامت
گردیده استّ .
البته این شیوه در ادبیات تاجیک سابقه داشت .از جمله در
اشعار میرزا تورسونزاده:

«سرود رودکی شد زنده اکنون / ،رسیده اوج فردوسی به گردون / .برای
ّ
تاجکان آغوش خود باز»
حافظ و سعدی شیراز  /نموده ِ
ّ
ولی دیدگاه شاعران نسل جدید به ارزشهای فرهنگ و تاریخی ملی،
عمیقتر و فراختر بوده و این نسل از شاعران تاجیک با این ارزشها مأنوستر
و محرمتر هستند .اسطورههای تاریخ ّملی به صورت ّ
عادی و طبیعی در
کنار قهرمانان آثار ایشان قرار میگیرند ،به صورتی ،که گویی افرادی واقعی
هستند .از اینجاست ،که مؤمن قناعت در آغاز داستان منظوم «تاجیکستان
ـ اسم من» ،که به مناسبت پنجاهمین سالگرد جمهوری شوروی تاجیکستان
ً
ّ
سروده شده است ،مستقیما به این اسطورههای ملی مراجعت و با آنها
گفتوگو مینماید:

تاجکان در خاک
«ای دادگاه خاکیان! ای آسمان بیکران!  /تنگ است حال ِ
و زیر خاکدان / .ای دود آتشگاهها! آماجگاه آهها!  /تخت بلند اهورا!
بخت بد اجدادها!  /گویند بر اجداد ما بودی ظفر ،بودی پدر / ،از شکل تو
میساختند مردان میدانی سپر / .بیراق عدل کاویان پر میزدی باالی سر /
در دست صدها زادهی آزادگان باختر / .هم تخمهی مردانه چون دردانه زیر
آبها / ،تا این که روید از زمین فردوسی و سهرابها»....
پیداست که در انتخاب وزن و ایجاد موسیقی کالم نیز در این نوع اشعار،
صداقت و انس به این شکوه و شهامت پیشین ّ
مجسم شده است.
انس و شیفتگی مؤمن قناعت و شاعران دیگر این نسل جدید نسبت به تاریخ و
فرهنگ ّملی به ّ
حدی است که گاهی به اوج اشراق و عرفان میرسد و «حلول
ّ
ً
در تاریخ ملی» برایایشان دست میدهد .مثال ،این وضع را به وضوح در شعر
«تخت جمشید» اثر مؤمن قناعت از سلسلهی «سازهای شیراز» ،که همهی
ّ
اشعار این سلسله سرشار از روحیات ملیست ،مییابیم:

«چو باال میشوم بر مسند خورشیدی جمشید / ،که دارد آشیان ایزد ،که دارد
خاکدان خورشید / ،در آن قصر خراباتی ،که دارا بود و دنیا بود / ،درفش
کاویانی نیزهای از ماه باال بود»...
این نوع پیوستگی و همبستگی (حلول در تاریخ) در سرودههای بازار صابر
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ّ
اوجی دیگر مییابد ،به گونهای که شاعر ّ
حتی در فاجعههای تاریخ ملی ،خود
را عامل و گنهکار احساس مینماید:

«بوعلی را از بخارای شریف من کرده ا م بیرون / ،ترمذی را منفکندم دوش در
دریای جیحون / ،بر هدر خون نظامالملک را من ریختم / ،بلکه خون ملک را
من ریختم / ...وای بر من! وای بر من!  /االمان! فریاد از من!»
ّ
تاریخ ملی ،موضوع اصلی اشعار بازار صابر را تشکیل میدهد و به جز چند
شعر شرح حالی ،دیگر سرودههای این شاعر به موضوع گرامیداشت و
ّ
ّ
احیای فرهنگ ملی و تاریخ ملی بخشیده شده است .شعر «زبان مادری»
ّ
وی ،به نوعی سرود ملی غیررسمی تاجیکان بود .شایان یادآوری است که
اقبال کمنظیر جامعهی تاجیکستان در این دوره از این نوع اشعار ،بهخصوص
ّ
اشعار مخصوص به وصف و بزرگداشت زبان ملی ،یاد شهرها و کانونهای
فرهنگی ازدسترفتهی تاجیکها چون سمرقند و بخارا ،شخصیتهای به
ناحق فراموششدهی تاریخی و غیره ،تأثیر روشنی در رواج این نوع اشعار
داشت .سرودههای شادروان الیق شیرعلی در این موضو عها ،گاه مناظرهی
شدید و پراحساس بیواسطهای را میماند که گواه صداقت سراینده نسبت
به آن است.
گذشته از این در اشعار شر ححالی این شعرا نیز جلوههای روشن عناصر
ّ
فرهنگ ملی و دلبستگی و صداقت این شاعران به آن مشاهده میشود.
ً
مثال ،موضوع وصف زادگاه این شاعران ،که اغلب روستاهای کوهستانی و
محیطهای ّ
سنتی تاجیکی هستند ،وصف روستاییان و نزدیکان بازمانده
در روستا ،آنگونه ُپر تاب و تب است که گویا این شاعران در فاصلههای
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  30ـ  40کیلومتر
فاصله ندارد ،چنین خطاب میکند:

«سیلهی مرغ هوا در نظرم / ،که بهار آمد و من بیخبرم / .خواهم امروز همه
پر گردم / ،باز سوی وطنم برگردم»

یا الیق شیرعلی میسراید:

«این شب ترشروی بارانی / ،کلبهی مادرم به یاد آمد / ،میچکد بام آن ز
بارانها / ،در دلم عالمی به داد آمد»
همچنین روستای کوهستانی گلرخسار «یخچ» برای همهی خوانندگان
ّ
تاجیک ،بلکه اتحاد جماهیر شوروی آشنا گردیده بود:

«مرا شبهای بیخوابی خمار «یخچ» میگیرد / ،که در یک گوشهی خاک
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وطن از چشمها دور است»

شاعر در هر جا و از هر بابی سخن میگوید ،آشیان سرودش همان نشیمنگاه
ّ
نخستین است و در مجموع ضمیر این شاعر ،مثل معدن بیکران شعر ملی
است که آتشافشان الهام از آن ضمیر گداختههای ناب را چون ّ
فواره بلند
میکند.
این عطش ،عطش بازگشت از محیط بیشتر فرنگی یا فرنگمآبانهی پایتخت
تاجیکستان ،به اصالت ّ
سنتی بود .از اینجاست ،که اگرچه این شاعران،
خود به صورتی مستقیم به ارزشهای اسالمی عشق و عالقهی خاص نشان
نمیدادند ،ولی عناصر فرهنگ ّ
سنتی اسالمی چون عنصر روزگار و رفتار
ً
عزیزان و نزدیکان برایشان عزیز بوده است .مثال بازار صابر میگوید:

«مرا در خانهی چشمش نشانید / ،ولیکن خانهام نآمد به دیدن / ،که روی
مادرم روی نمازیست / ،نیابد قبله را در خانهی من»
این عزیزان و نزدیکان ،که ایجادگران و سازندگان محیط اصالت هستند،
ّ
آنقدر با عناصر فرهنگ ملی آشنا و مأنوس هستند ،که در ذهن تصویرگر
شاعر با یکدیگر ادغام میگردند.
بازار صابر برای تصویر مزار مادر خود تشبیهی الیقتر و مناسبتر از کتاب
«فرهنگ زبان تاجیکی» ،که به گفت ایشان تنها کتاب رویمیزیاش بوده
است ،پیدا نمیکند:

«دیرگاهی مادرم در خانه نیست / ،مادر من در زبان مادریست / .پشتوار من
چو گور سبز او  /هر دو جلد سبز فرهنگ دریست»
الیق از مادر خود گاه در حالی یاد میآرد ،که بر روی جا نماز نشسته و دعا
میکند و شاعر او را خطاب میکند:

«مادرم! مادر بهشتیام!  /جای تو در بهشت تعیین است!»

و بازار صابر هم در وصف مادر دوست همقلمش الیق شیرعلی مینویسد:

«مادر! ای مادر!  /با نماز و روزه تفریح میکند / ،جامههای کهنه دربه
میکند / 3او نمیداند ،که شاعر زاده است»

یا خود ،الیق شیرعلی در نخستین سرودههایش ،که همچنین خصلت
برنامهای (ماهیت دیدگاهی) دارد ،میفرماید:

«من از اینسان «بیسوادان» سوختن آموختم / ،از صفای سورهی قرآن
سخن آموختم / ،از کتاب زیر بالینم وطن آموختم  /در دیار بیت و شعر و
داستانم زادهاند»
 3وصله میزند.
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یا اسطوره و تلمیح «شیخ صنعان» مناسبترین پیمانه برای گلرخسار بوده
ّ
است ،تا با آن پیمان و ایمان ملی خود را بیازماید و احساسات قلبی خود را با
صمیمیترین آهنگ بنوازد:

«من نبودم / ،او بود و نور لقاء بود / ،سر نبود اندر تنم / ،پر بود / ،پا بود/ .
نامهی بختم ز دیوان خدا بود / ،رهنمایم مصطفی (ص) بود»...
ّ
ِگل این شاعران ،دیگر با فرهنگ ملی تخمیر شده است و در هر موضوع
سخن بگویند ،در هر فضایی تصویرگری بکنند ،کالمشان مملو از روحیات و
ّ
احساسات ملی و همراه با عناصر مذهبیاست .بنا بر این اگر جایی به دلیلی
سخن بر خالف این عناصر رفته است ،پس ،آن سخن با سرشت و فطرت
ازلی ،تاریخی و ّ
سنتی شخص ایشان سازگاری نداشته است.
ما داستان منظوم مؤمن قناعت «سروش استالینگراد» را که در وصف
ّ
کارنامهی سربازان و افسران و مردم اتحاد جماهیر شوروی در نبرد مشهور
شهر روسی استالینگراد ،علیه مهاجمان فاشیست سروده شده است،
سرشار از همین نوع روحیات و آب و رنگ ّملی و ّ
سنتی تاجیکی مییابیم.
شاعر در تصویر صحنهی پدرود سرباز تاجیک ،که به نبرد استالینگراد
میرود ،مینویسد:

«به خلوت مادر آیینهدست او را دعا میداد / ،به روی آینه آیین اجدادان جال
میداد / .و احمد دید در آیینه روی و آبرویـش را  /و مادر بوسهباران کرد موی
ناز بویش را / .به ایوان شیهه میزد اسب رهوارش به زیر زین / ،به قاش زین
خاتمکار قمچین 4پدر / ،آمین!»

بیش از این ،سرایندهی «سروش استالینگراد» حین تصویر مادر روس ،که
بر آرامگاه سربازان گمنام ،نشان فرزند شهیدش را جستوجو میکند ،چون
مناسبترین تلمیح برای تعبیر و تفسیر احوال و احساسات قلبی وی ،تلمیح
قرآنی یوسف (و یعقوب) را به کار میگیرد:

«...ایا مادر!  /چرا حرفی نمیگویی؟  /به چشم خیره میجویی  /و چون
پیراهن یوسف در اینجا سبزه میبویی»...

ّ
به فیض این ویژگیها «سروش استالینگراد» نه فقط حماسهای ملی ،بلکه
حماسهای بشری نیز هست.
گلرخسار ،در یکی از تازهترین منظومههای خود به عنوان «آذرخش» (نامهی
دیرمانده از قرن بیست به قرن بیست و یک) بهگونهای این سهم شاعران نسل
خود را خالصه میکند و از جمله مینویسد:
 4تازیانه

193

«نسل از خود رفته / ،تا جاهی و گاهی نارسیده / ،نسل باد و باده / ،نسل
ساده / ،آبرویش آبدیده / ،مولویآیین / ،رودکیزاده / ،آرزویش زخم ناسور
است / ...نسل عصیانی سرکش / ،نسل آتش / ،نسل آرش / ،پایبند دام
تزویر است»...
منظور از این شکواییه ،حوادثی معلوم است که در تاجیکستان رخ داد و
ّ
وقفهای در روند ّ
تحول چشمگیر ادبیات ملیگرایانه و استقاللخواهی ایجاد
نمود .این در حالی بود که قبل از این حوادث در ابتدای دههی نود قرن
گذشته شمار قابل مالحظهی شاعران باقریحه به میدان ادبیات آمدند،
ّ
که موضو عهای ملی را با رنگ و درخشش تازه آغاز به سرودن نمودند .این
شاعران به جز از تأثیرپذیری از پیشکسوتان معاصر خود ،از سویی با تأثیر
پرفیض ادبیات کالسیک ،بهویژه ادبیات عرفانی ،که مجال مطالعهی بیشتر
در آن پیدا شده بود و از سوی دیگر با تأثیر ادبیات همزبانان ،بهویژه ّ
محمد
اقبال الهوری ،سهراب سپهری ،مهدی اخوان ثالث و دیگران ،در مسیری قرار
گرفتند که به صورت طبیعی میرفت تا به جریان ادبی که انقالب بلشویکی ،تا
ی مستقیم و طبیعی آن گرددّ .اما
جایی آن را قطعکرده بود ،بپیوندد و ادامه 
اگرچه این شاعران ،صرف نظر از شرایط مذکور ،توانستهاند مجموعههایی از
اشعار تازه و ارزشمند را پدید آورند ،لیکن به نظر نگارنده هنوز نمیتوان این
ّ
دوره را به صورت یک دورهی ّ
مشخص ّ
معرفی نمود
مکمل ادبی ،با ویژگیهای
ّ
و این دوره همچنان در حال ّ
تحول و شکلگیری میباشد .آنچه مسلم است،
این است که به واسطهی اشعار این نسل جدید شاعران ،ابعاد احیای شعر
سنتی و عناصر آن ،اساطیر و تلمیحات ّ
ّ
سنتی ،از جمله تلمیحات و مضامین
ّ
قرآنی بر مضامین و تلمیحات صرف ملی افزوده از این راه گستردهتر شده و
5
زمینهی مساعدی برای پروازهای بلندتر در این فضا به وجود آمده است».
ّ
متخصصان تاریخ ادبیات ،آخر دههی هشتاد و اول دههی نود قرن گذشته را
با عنایت به فضایباز فکری ،که به واسطهی «بازسازی گورباچوفی» به وجود
آمده بود ،مرحلهی جدیدی در رشد و ّ
تحول ادبیات نوین تاجیکستان ،بهویژه
ّ
نظم آن میدانند .آهنگهای استقاللخواهی و جستوجوی هویت ملی
در این دوره به مراتب نیرومندتر و فضای بیان در این زمینه بهطور بیسابقه
بازتر میگردد .شاعران این دوره با حفظ بهترین عناصر نظم پیشینیان خود
مسألههای مهم اجتماعی و تاریخی را شجاعانهتر مطرح میسازند .شعر
غنایی و ّ
تغزلی نیز کمال و جمال تازه مییابد .روحیات اشراق و عرفان ،اگر در
 5همان
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ّ
جایی به صورت تکلفی است ،در جای دیگر به صورت طبیعی و صمیمی موج
میزند .از جمله یکی از جوانترین و بااستعدادترین شاعرههای این دوره،
فرزانهی خجندی ،چنین خطاب میکند:

«جرس لبریز افغان شد؛ عجم بیدار میگردد / ،خالیق «مثنویخوان» شد؛
عجم بیدار میگردد»
در آستانهی استقالل سیاسی تاجیکستان ،واقعههای ناگوار تحمیلی که
رخ داد ،شاعران این دوره را بیش از پیش به سرودن در موضوعات وحدت
ّ
ملی ،صلح ،و گرامیداشت استقالل ،سوق داد؛ همان موضوعاتی که در آغاز
دههی نود مطرح گردیده بود ،درخشش تازهتر پیدا نمود و تا کنون هستهی
اصلی محتوای نظم معاصر تاجیک را تشکیل میدهد.
در این دوره به برکت برقراری روابط مستقیم میان ایران و تاجیکستان ،آثار
اکثر ادیبان ،بهویژه شاعران معاصر تاجیک در جمهوری اسالمی ایران به
چاپ رسیده است و در شعر امروز تاجیکستان ،گونهها و قالبهای تازهی
نظم ،همزمان با ایجاد فضای مشترک ادبیات منظوم فارسیزبان ،در حال
پیدا و تثبیت شدن است.

● منبع:
ّ
ـ ّ
وهابنیا ،رستم؛ ادبیات و فرهنگ ملی؛ ادیب؛ 2012؛ دوشنبه.
ـ ّ
وهابنیا ،رستم؛ فصلنامهی رودکی؛ ش 37 ،36 ،35؛ صص  49ـ 21؛
تابستان ،پاییز و زمستان 1391؛ دوشنبه.
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بزرگترین شاعر معارص اوکراین

دکرت آنّا برزینا*
indianna108@mail.ru

لسیا اوکراینکا

«اریسا الریسا کاساچ کویتکا» که بعدها با نام مستعار «لسیا
اوکراینکا» به عنوان یکی از بزرگترین شاعران و نویسندگان
اوکراین شناخته شد ،در روز بیست و پنجم ماه فوریهی سال
 1871میالدی در شهر «نووگراد والینسکی» به دنیا آمد .مادرش
ّ
نویسنده و شاعر بود و «اولنا بژیلکا» تخلص میکرد .پدر او «پتر
ّ
کاساچ» که وکیل تحصیلکردهای بود نیز به ادبیات و نقاشی بسیار
عالقهمند بود .نویسندگان ،هنرمندان و موسیقیدانان ،اغلب در
خانهی آنها جمع میشدند و شب شعر و کنسرتهای خانگی
برگزار میکردند .در خانواده ،الریسا را «لسیا» صدا میزدند و
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 میشد و بعدها خیلی به وی کمک کرد،
ّ
محقق و دانشمند بود و یک «شخص اجتماعی» (دولتی) به شمار
میآمد .او برای ّ
مدتی طوالنی در خارج از کشور( ،در فرانسه و
بلغارستان) زندگی میکرد و کتابهای زیادی از خارج برای لسیا
ارسال مینمود« .ایوان تورگبیف» و «ویکتور هوگو» از دوستان
او بودند .لسیا از همان آغاز ،چند زبان خارجی را بهطور کامل
فراگرفت و همین مسأله فرصت خوبی برای مطالعه و بررسی آثار
کالسیک ادبیات جهان به وی داد .لسیا نواختن و آهنگسازی
ُ
قطعات کوچک موسیقی را از پنج سالگی ،و شعر گفتن را از نه
سالگی آغاز کرد .او دختر زرنگ و ّفعالی بود .تحصیالت لسیا
سیستماتیک نبود .تنها استاد او مادرش بود که شخصیتی
سختگیر و خشک داشت .بعدها لسیا از این که تحصیل منظمی
نداشت ،به ّ
کرات ابراز ناراحتی و پشیمانی میکرد .پدر او هم از
ّ
مادر لسیا همیشه حرف آخر را میزد و
این روش راضی نبود ،اما ِ
* دانشآموختهی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
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کسی نمیتوانست به تصمیمات او اعتراض کند.
در سال  1881میالدی ناگهان بیماری شدیدی به سراغ لسیا آمد؛ پای
ّ
راست او بهطور غیرقابل ّ
تحملی درد میکرد .در ابتدا پزشکان گفتند که علت
آن روماتیسم است و به وسیلهی حمام ،پماد و گیاهان درمان میشودّ ،اما
بیفایده بود .به مرور ،درد بیشتر و بیشتر شد و دیگر نه تنها پای راست وی،
ّ
که پای چپ و دستهای او هم درد میکرد .ولی باالخره پزشکان علت این
«سل استخوان» .لسیا دیگر باید آیندهی روشن
دردها را تشخیص دادند:
ِ
خود یعنی «یک موسیقیدان حرفهای شدن» را فراموش میکرد زیرا پس
ّ
از اولین عمل ّ
جراحی که خیلی سخت ّاما بسیار ناموفق بود ،دستش فلج
شد .پدر و مادر لسیا به جای بردن او نزد بهترین پزشکان آلمانی ،او را برای
«آبتنیدرمانی غیرحرفهای و ّ
سنتی» ،به ساحل دریا میبردند .تأثیر این
معالجات ،کوتاه ّ
مدت و یا بیفایده بود .از آن زمان ،غم عمیقی در دل لسیا
جای گرفت .از این به بعد او با دردی غیرقابل ّ
تحمل و دائمی درگیر بود و
گاهی مجبور میشد ماهها در رختخواب بماند بدون آنکه بتواند دست و پای
خود را تکان دهد.
لسیا اوکراینکا شعر گفتن حرفهای و چاپ کردن اشعار خود را از دوازده
سالگی آغاز کرد .یکی از نخستین ترجمههایی که او به زبان اوکراینی انجام
داد« ،شبها در دهی» اثر «نیکوالی گوگول» بود که لسیا آن را با همکاری
برادرش ترجمه کرد .در همین سالها بود که کمکم اشعار اوکراینکا در مجالت
خارجی مانند «زوریا» (طلوع)« ،ژیته ی سلووا» (زندگی و سخن)« ،لیتراتورنا
ناوکوی ویسنیک» (ماهنامهی ادبی و علمی) به چاپ رسید .اوکراینکا
تکنیکهای شعرنویسی را به زودی فراگرفت .نظم حاکم بر آثار او در انواع
شعر ،کامل و بینظیر بود .او همواره با شاعرانی که میگفتندّ :
«حتی قافیهی
مرگ ایده و محتوای شعر است» مخالفت میکرد .لسیا در
خوب هم مایهی ِ
یکی از نامههایش (در سال  1892میالدی) راجع به شاعران بیاستعدادی
اشعار بد را فقط
که به «ایدههای ضعیف» تن میدهند ،نوشته است« :من
ِ
ّ
میتوانم بر نابغهها ببخشم؛ آن هم به ندرت! به نظرم اگر سرودن اشعار ملی
ـ میهنی را برای شاعران اوکراینی ممنوع میکردند ،شاید آنها بیشتر به
تکنیک بها میدادند و زودتر فنون شعرنویسی را میآموختند .در حال حاضر،
به وطنپرستی بیشتر بها میدهند تا وزن و قافیه .»...هنگامی که منتقدان
1

.Бабишкін О. ,Курашова В.; Леся Українка. Життя і творчість. К 1
.273270 .с ;1955
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در بررسی آثار لسیا ،از کمال فرم و رعایت قافیه در اشعار او ابراز رضایت
میکردند ،لسیا ّ
توجه به فرم را بزرگترین دغدغهی خود عنوان میکرد و
میگفت« :من فقط به خاطر رسیدن به فرم مطلوب است که مینویسم .البته
این مسأله را برای تأیید شایستگی خودم نمیگویم ولی گمان میکنم تالش
برای رسیدن به فرم بهتر ،مهمترین وظیفهی شاعرانیست که برای سرگرمی
نمیسرایند».
لسیا عالوه بر ادامهی درمان بیماریاش در شبهجزیرهی کریمه ،مصر ،یونان،
آلمان و اتریش ،پیش یک عطار تجربی در روستای «کاسووسچینا» (که در
حال حاضر در منطقهی سومی قرار دارد) هم معالجه میشد .حاال بیماری
عالجناپذیر کلیه هم به سل استخوان اضافه شده بود ّاما لسیا سعی میکرد
با کوچکترین چیزها شاد و خوشحال باشد .ارادهی شکستناپذیرش او را
به زندگی پایبند میکرد .لسیا شبها در رختخوابش زبانهای انگلیسی،
فرانسوی ،بلغاری ،اسپانیایی ،التین ،یونانی قدیمی ،ایتالیایی ،لهستانی و
آلمانی را فرا گرفت .لسیا همچنین جغرافی و تاریخ فرهنگهای شرقی ،و
تاریخ هنر و ادیان را آموخت تا ّ
حدی که در نوزده سالگی ،کتاب درسی «تاریخ
قدیم اقوام شرقی» را برای خواهران کوچک خود نوشت 2.مخاطب اشعار
ً
لسیا ،معموال از فراوانی دانش او در زمینههای مختلف زندگی ،فرهنگ و تاریخ
ّ
تعجب میکند .توانایی و استعداد عجیب لسیا برای ایجاد تناسخ در قهرمانان
قرون و ملل گوناگون ،شگفتانگیز است .قهرمانانی که او آنها را احیاء کرده
است ،طیف گستردهای از شخصیتهای اساطیر کهن ،افسانههای وابسته
به «پنچ کتاب» و «انجیل» ّ
مقدس ،کارآموزان ،یونانیهای قدیم ،رومیها(از
پولداران تا بردگان) ،شوالیههای قرون وسطایی ،انقالبیهای فرانسوی،
«پوریتانهای» دشتهای آمریکای شمالی ،و ...را در بر میگیرد که نام بردن
تمامی آنها غیرممکن به نظر میرسد؛ همهی اینها در دنیای اشعار لسیا
دوباره زنده می شوند .نظم و سازمان حاکم بر اشعار اوکراینکا فراتر از مرزهای
فرم معمولیست و همین باعث بهوجود آمدن فرمهای جدید در آثار او شده
است .ویژگیهای بینظیر دنیای ذهنی لسیا ،بهخصوص در موضوعات
غنایی ،در افسانهی «تراژدی» و در تصنیف «گناهکار» ،و همینطور در
«ایفیگنیا در تاورید» بیش از دیگر آثارش آشکار است .لسیا در اغلب آثارش
کوشیده است که میان قرون پیشین و زمان معاصر ،هماهنگی ایجاد کند.
با همین روش است که او توانسته نمونههای بارز و مؤثری را به مخاطبانش
.9089 .с ;1954 ,.Дейч А.; Леся Украинка. М 2
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سهم خود ،عمیق ،دقیق و سرشار از
نشان دهد .نمایش
نامههای لسیا هم به ِ
ّ
ایدههای جدید و جذاب هستند« .میکاییلو پاولیک» نویسندهی اوکراینی،
راجع به یکی از دیدارهای خود با لسیا در شهر «لویو» مینویسد« :دانش و
هوشمندی لسیا برای من ّ
تعجبآور بود .من فکر میکردم که او فقط در دنیای
شعر خود زندگی میکند ،ولی اینطور نیست .لسیا برای ّ
سن خود نابغه
است! صحبت ما خیلی طول کشید و در هر کلمهی او هوش ،درک عمیق،
نظم ،علم و زندگی دیده میشد» 3.در آن موقع لسیا فقط بیست سال داشت
و فقط یک سال پیش از آن در سال  1893میالدی ،در شهر «لویو» (در غرب
بال سرودها» چاپ شده بود .با
اوکراین) مجموعهی اشعار او تحت عنوان «بر 
ِ
انتشار همین کتاب بود که لسیا بسیار معروف شد.
ّ
حتی در همان نخستین اشعار لسیا هم کاربرد حرفهای کلمات ،تصویر ،زبان
شعری ،تمثیل و استعارات غنیّ ،
قوت پنهان و تر و تازگی مضامین دیده
میشد .پشت غم و ّ
«زندگی با اراده» و
غصهی این اشعار ،خواننده ،میل به
ِ
«گسترش دانایی» را میدید و این برای کسانی که از تراژدی زندگی شخصی
شاعر باخبر بودند ،بسیار تعجبآور بود .بسیاری از اشعار این مجموعه
ّ
بالفاصله در اوکراین به سرودهای ملی تبدیل شدند بدون آن که خیلی از
4
آن چه کسیست.
مردم بدانند که این اشعار از ِ
در آثار لسیا موضوع وطندوستی و آزادی اوکراین قابل توجه است و نمیشود
ّ
ّ
آن را نادیده گرفت .عموی او که طرفدار آزادی ملی اوکراین و گریز از تسلط
روسیهی تزاری بود ،مجبور شده بود به خارج از کشور فرار کندّ .
عمهی لسیا،
«النا کاساچ» ،نیز به خاطر مشارکت در نهضت انقالبی چندین بار زندانی
حتی معشوق لسیا «سرگی مرژینسکی» هم با آنکه به ّ
شده بودّ .
شدت بیمار
بود ،در این نهضت مشارکت داشت و اعالمیه پخش میکرد .شاید به خاطر
همین مادر لسیا همیشه مخالف ارتباط دختر خود با مرژینسکی بود .او از
فعالیتهای سیاسی خطرناک میترسید چون عاقبت سخت و شکنجهبار آن
را میدانست.
در سال  1888میالدی لسیا در شهر «زاپوروژیه» با «سرگی مرژینسکی»
که فار غ ّ
التحصیل دانشگاه «سنت والدیمیر» شهر «کییف» بود آشنا شد.
ّ
مرژینسکی برای مدتی در شهر «یالتا» زندگی میکرد و در آنجا تحت درمان
Леся Українка.; Публікації. Статті. Дослідження, т. І — 3
.119 .с ;1954 ;.III., М
.Аврахов Г.; Художня майстерність Лесі Українки. К 4
.362 .с ;1964
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سل قرار داشت .لسیا چهار سال بعد (در زمستان سال  1901میالدی) بر
نزد معشوق بیمار خود رفت .سرگی
خالف خواست مادرش به شهر «مینسک» ِ
پیش چشمان لسیا ُمرد و او برای همیشه لباس سیاه عزا بر تن کرد .لسیا
برای اینکه از آن غم شدید در بیاید ،در یک شب سخت زمستانی ،یکی از
قویترین درامهای خود را با عنوان «اودرژیما» (دیوانه) بر اساس یک سوژهی
قدیمی مذهبی سرود .او بعدها راجع به این کار خود گفت« :شبی که من آن
درام راسرودم ،بیشک از شبهایی بود که در آن زندگی طوالنی میشود .اگر
از من بپرسید که آن شب با آنهمه غم چگونه زنده ماندم ،میتوانم در جواب
5
بگویم که با نوشتن این درام!»
مرگ سرگی ،نه فقط باعث آفرینش این درام ،بلکه موجب آفرینش بهترین
مجموعهی اشعار غنایی لسیا (از  1898تا  1900میالدی) گردید .این کتاب
که به سرگی تقدیم شد و پس از مرگ لسیا منتشر گردید ،هنوز هم از نظر
خلوص غم و عمق عشق ،در میان اشعار او بینظیر است:

«لبها زمزمه میکنند :او رفته ،برای همیشه  /نه ،نرفته؛ دلم ایمان ّ
مقدسی
دارد / .آیا صدای تار را میشنوی که گریه میکند؟  /نغمهی آن مانند اشک
گرم میلرزد / .اینجا ،در درونم میلرزد همدم با من( / :من اینجایم ،من
َ
همیشه اینجایم ،همیشه با توام!)  /آیا در سرودها میخواهم شکنجه را
تجربه کنم؟  /یا کسی دستم را به آرامی میفشارد؟  /یا این جریان ،یک
گفتوگوی صمیمانه است؟  /یا کسی با لب خود لب من را میبساود؟ /
تار ،نغمهگر است با انعکاس صدایش در سرم« / :من اینجایم ،من همیشه
َ
6
اینجایم ،همیشه با توام!)».
لسیا همیشه فرد کمرویی بود و اشعار غنایی خود را برای نشر خیلی با
وسواس انتخاب میکرد؛ برای همین هم خیلی از اشعار او تا پیش از مرگش
چاپ نشدند .او در درامها و شعرهای بلند بینظیرش انعکاس ذات شاعرانه و
احساسات عمیق و واقعی خود را به خوبی نشان داده است:

«وقتی که من میمیرم ،در این جهان روشن میشوند  /حرفهایی که با
آتش من گرم شدهاند / .و شعلهی پنهان در آنها درخشان میشود  /در شب
7
روشن میشوند و در روز هم روشن میمانند»

Новиченко, Леонид; «Вся безлiч животвору…» – Сб. 5
.122.с ,1974 ,«Життя як дiяния». Киев
ти томах; Наукова12 Леся Украинка; Собр. Соч. в 6
.278.с ,1975 ,.думка; К
.ДрайХмара М.; Леся Українка. Життя і творчість. К 7
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فعالیتهای ادبی لسیا با دوران امپریالیسم و انقالب اول در روسیه همزمان
بود .جریانهای فکری و هنری حاکم بر ادبیات اوکراینی در آن زمان،
به ترتیب ،شامل گرایشهای «ناتورالیستی»« ،دکادانی» (سمبلیسم) و
«انقالبی» (دموکراتیک) میشد .سه تن از شاخصترین طرفداران جریان
فکری آخر( ،که به ّ
شدت با ادبیات بورژوازی ـ ناسیونالیستی تضاد داشت)،
ِ
«پاولو گرابوفسکی»« ،میکایلو کوتسوبینسکی» و «تسلنکو» بودند .لسیا
اوکراینکا نه طرفدار دکادانها بود و نه افکار ناتورالیستها را میپسندید .وی
به تدریج از لیبرالها فاصله گرفت و با پذیرفتن ایدههای انقالبی به سمت
دمکراتهای انقالبی کشیده شد .روشن است که ایدئولوژی اوکراینکا تنها در
همان اواخر دههی هشتاد و اوایل دههی نود قرن نوزدهم شکل نگرفت؛ این
درست است که در دورهای در اشعار او ایدههای لیبرالیستی حس میشود،
ّاما لسیا در آینده از آنها دور و آزاد میشود و به طرفداران دموکراسی انقالبی
8
(بهخصوص در زمان انقالب سال  1905میالدی) میپیوندد.
ّ
در نگاهی کلی ،روش هنری لسیا بیشتر به رمانتیسم گرایش دارد تا رئالیسم،
ً
ً
ّاما وقتی دقیق شویم ،میبینیم که روش او اساسا و کامال از نظر ایدهها ،محتوا
و آرایههای ادبی ،با روش نئورمانتیستهای دکادان اوکراینی و بهخصوص
با روش سمبلیستها متفاوت است .بر خالف بسیاری از رمانتیستهای
دکادان ،اوکراینکا در حالی که قهرمانان آثار خود را در بستری تاریخی
میآفرید ،گذشته را ایدهآل به حساب نمیآورد .او از سرکوبگریهای تاریخی
روسیهی تزاری متنفر بود ،ولی به دور از هرگونه بدبینی و ناامیدی در راه
مبارزه برای رهایی از هرگونه ظلم و ستم شعار میداد .در یک عبارت میتوان
اینگونه جمعبندی 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 میشودّ ،اما در همان شعرها همراه با تصاویر قهرمانان
سنتی و رمانتیک (مانند «کانوالیا») ،تصویر شخصیتهایی همچون شاعر
یونانی «ساپفو» و ملکه «ماری استوارت» نیز به چشم میآیدّ .
حتی در همان
ّاولین تجربههای هنری لسیا نیز میتوان سبک ویژه ،تازه و بیهمتای آن را
تشخیص داد؛ چیزی که اشعار اوکراینکا را از اشعار استادان دیگر ادبیات
.63 .с ,1926
.216215 .с ,1971 .Костенко Л.; Леся Українка. К 8
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اوکراینی متمایز میکند.
نکتهی قابل ذکر ،این است که کمکم
اشعار اوکراینکا تحت نفوذ ادبیات
روسی و غربی ـ اروپایی قرار گرفت؛ به
ویژه «هاینه» که لسیا بسیاری از اشعار
وی را ترجمه کرده بود؛ آثاری همچون
«کتاب سرودها» که در «لویو» در سال
 1892میالدی منتشر شد ،و همچنین
َّ
«اتا ترول»« ،10بافندگان» و غیره.
اوکراینکا تحت تأثیر «شفچنکو» هم
بود؛ در نتیجهی تأثیر قطعات شفچنکو
بود که لسیا اولین شعر بلند خود «پری
دریایی» را سرود که در آن به قول شاعر
و منتقد معروف اوکراینی «ایوان فرانکو»:
«انعکاس ضعیف قطعات شفچنکو بدون
تجربهی زندگی و تضادهای اجتماعی
دیده میشود» .در آینده ،تأثیر شوچنکو
بر آثار لسیا عمیقتر هم شد و بهخصوص
در نفرت او نسبت به تزاریسم نمود پیدا
11
کرد.
در اشعار غنایی لسیا در ابتدا موضوعات
معمولی مثل عشق و طبیعت غلبه
داشتند .این شعرها در اغلب موارد دارای
حاالت غمگینی هستند .غم و ّ
غصهی
اشعار او که بهخاطر بیماری ّ
جدی او
تشدید شده بود ،در تقابل با غم شاعران
9

Кулінська Л.; Поетика Лесі 9
.337336 .с ,1967 .Українки. К
 10نام یک قهرمان اسطورهای.
Франко І.; «Леся 11
.Українка». ЛНВ, т. III, Л
.107 .с ,7 .кн ,1898
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دیگر آن زمان ،از الگوهای هنری پیشین گرفته نشده بود و به دلیل همین
ّ
تشخیص ،خیلی واقعی و طبیعی به نظر میرسید .در اشعار لسیا مبارزهی
شدید درونی بین مسائل شخصی و عمومی منعکس شده است .در اشعار اول
ّ ً
لسیا ،یعنی مشخصا در دو مجموعه شعر «اسیر» و «وقتی که خسته میشوم
ً
من »...بیشتر موضوعاتی عمومی دیده میشود .طبیعتا محتوای اصلی این
شعرها نارضایتی از واقعیت غیرقابل ّ
تحمل امپریالیسم ،خشم و نفرت نسبت
ّ
به تزاریسم ،اعتراض بر ضد ظلم و ستم ملی و اجتماعی و تمایل به آزادی
کامل بود .اوکراینکا به تدریج با درد و رنج شخصی خود مبارزه میکرد و بیشتر
متقاعد میشد که نقش اصلی شاعر در خدمت به مردم است .او گاهی اوقات
مانند بسیاری از رمانتیکها این نقش را ایدهآلیزه می کرد .نمونهی این امر
را میتوان در آثاری همچون «خواننده»« ،کنترا اسپم اسپرو »« ،12راه من»
ً
و «آتشهای شبانه» مشاهده کرد .طبیعتا نارضایتی از واقعیتهای تلخ
ّ
زندگی در خارج از چارچوبهای شخصی ،نخست در اعتراض ملی این شاعر
ّ
بر علیه ظلم و ستم نسبت به مردم اوکراین تجلی یافته استّ .اما در همان
زمان او ظلم اجتماعی بزرگتری را نیز بر علیه بشریت درک میکرد .نمونهی
واکنشهای لسیا به این مسائل را نیز میتوانیم در آثاری همچون «وقتی که
خسته میشوم من »...و «اسکالووس اسالووس » 13به وضوح ببینیم .او به
ّ
شدت از سیاستهای کورکورانه ،تقلیدی و چاپلوسانهی لیبرالهای اوکراینی
ابراز نارضایتی میکرد .نمونهی این اعتراضها و مرزبندیها را نیز میتوانیم
در برخی از آثار او همچون «کلمه! چرا تو سنگ محکمی نیستی؟!» و «یادگار
برای رفیقم» ببینیمّ .
حتی قبل از انقالب سال  1905میالدی هم در اشعار
لسیا انگیزههای بارز انقالبی دیده میشود؛ مانند فرازهایی از «دور برگردان»،
14
«شب قطبی»« ،آه ،چهقدر این مهم است»« ،دود» و «نوشته در خرابه».
اوکراینکا که امروزه در ادبیات اوکراین به عنوان معروفترین شاعر قبل
از انقالب (بعد از شفچنکو) شناخته میشود ،در اشعار خود به وفور از
دستاوردهای رسمی نظم روسی و جهانی و بهخصوص از فولکلور اوکراینی
استفاده کرده است .در شعر ّ
دیرین» لسیا که در آن نقش شاعر در
«قصهی
ِ
جامعه توصیف شده ،نفوذ طنز «هاینه» دیده میشود .در شعر «ویال ـ خواهر»
هم اوکراینکا از یک فولکلور صربی استفاده کرده؛ همانطور که در شعرهای
.Contra spem Spero 12
.Slavus Sclavus 13
.с ,1967 ,.х томах, К4 Леся Украинка; Собр.соч. в 14
.3837
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«ایزولدا دست سفید» و رمان قرون وسطایی «تریستن و ایزولدا»ّ .اما ایدههای
اصلی لسیا اوکراینکا بیشتر در برخی از اشعار حماسی او مانند «سامسون»،
15
«رابرت بروس»« ،پادشاه اسکاتلندی» و «یک کلمه» رشد و توسعه یافتهاند.
در اواخر دههی نود قرن نوزدهم و اوایل  1900میالدی ،اوکراینکا به ژانر
نمایشنامه توجه ویژهای پیدا کرد .اولین نمایشنامهی او «رز آبی» (1896
میالدی) ،با وجود آن که بر روی صحنه اجرا شد ،از موفقیت برخوردار نبود.
بعد از آن ،لسیا بیشتر در نمایشنامههای ژانر حماسی و درام کار کرد؛ ژانری
که برای اجرا در تئاتر ّ
طراحی نشده است .در نمایشنامهها بروز استعداد لسیا
به اوج خود رسید .یکی از ویژگیهای درامهای لسیا اوکراینکا استفادهی
گستردهی او از تصاویر و قهرمانان ادبیات جهان و تاریخ و افسانهها و اساطیر
قرون و ملل مختلف جهان است .او داستان اصلی را رنگی جالب میزد و به
آن زوایای جدیدی میبخشید .در اشعار دراماتیک لسیا مانند «اسیر بابلی»
( 1903میالدی) و «بر روی خرابیها» ( 1904میالدی) موضوع مبارزه
ّ
علیه ظلم و ستم ملی و درگیری میان مسائل فردی و اجتماعی به چالش
کشیده شده است .درام فانتزی ّ
«قصهی پاییزی» اولین پاسخ اوکراینکا به
رویدادهای انقالبی سال  1905میالدی بود .این اثر تمثیلی تحت تأثیر
ایدهی انقالبی ـ دموکراتیک مبارزه علیه رژیم تزاری نوشته شده بود .این اثر
نشانگر آن است که اوکراینکا در زمان انقالب سال  1905میالدی راجع به
مسألهی رهبری پرولتاریا (مردم) در انقالب آگاه است و به ّ
شدت سیاست
خائنانهی روشنفکران لیبرال ـ بورژوا را محکوم میکند .درام در دوران قبل از
انقالب نمیتوانست در شرایط قابل قبولی منتشر شود .در همان سال ،لسیا
شعر دراماتیک «در زندان» را سروده بود ،که درگیری یک بردهی کارآموز را با
جامعهی مسیحی در قرون اول مسیحیت توصیف میکرد .این شعر نه فقط
بهخاطر ضد دینی بودن آن ،بلکه بهخاطر اعتراض بسیار واضحش در برابر هر
نوع ظلم و ستم ،اهمیت ویژهای یافت.
لسیا در شعر دراماتیک «کاساندرا» (سال  1907میالدی) تفسیر جدیدی را
برای کاساندرا که پیش از آن هم در آثار ادبیات جهانی رایج بود ،ارائه داد.
او همچنین در اشعار دراماتیکی همچون «در کویر»  )1907میالدی)،
«روفین و پریستسیال» ( 1908میالدی)« ،وکیل مارتیان» ( 1911میالدی)
و «اورجی» ( 1911میالدی) به مسألهی درگیری قهرمانان دلیر و رمانتیک
با محیط اطرافشان پرداخت .یکی از معروفترین آثار نمایشی لسیا ،درام
 15همان جا؛ ص .45
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«سرود جنگلی» ( 1911میالدی) است که بر روی آثار غنی فولکلور ناحیهی
«والین» اوکراین و با شعری ریتمیک نوشته شده است .این درام ،نارضایتی از
واقعیت و کوشش برای یک زندگی آزاد و بهتر را نشان میداد« .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
«ملکهی سنگی» ( 1912میالدی) ارائه داد .در این درام« ،دونا آنا» به عنوان
یک زن اوکراینی نشان داده شده که قربانی «دون ژوان» نیست؛ برعکس،
او دارای شخصیتی قویست و «دون ژوان» را از راه ضدیت با جامعه بیرون
ً
میکشاند و به راه آشتی با آن تشویق میکند .همین مسأله نیز نهایتا باعث
مرگ قهرمان درام میشود .در آثار لسیا اوکراینکا نمونههای بارز و جالبی هم
16
از نثر دیده میشود.
ّ
جریان ملی ـ بورژوازی اوکراین ،عمق آثار لسیا اوکراینکا را درک نمیکرد چون
در مقابل نوع تمثیلها و نمادهای پیچیدهی آثار او در بنبست قرار گرفته
بود .به همین دلیل هم پیروان این جریان ،برای بیاعتبار کردن بهترین آثار
او که آغشته با ایدههای دموکراتیک بودند ،تالش میکردند .از میان منتقدان
قبل از انقالب ،تنها «ایوان فرانکو» بود که تا حدودی موفق شد که در مقالهی
خود در سال  1898میالدی نقش برجستهی لسیا را منصفانه ارزیابی کند:
«از زمان نوشته شدن «دفن کنید و بلند شوید» اثر شفچنکو تا کنون ،اوکراین
سخنی به این ّ
قوت ،حرارت و شجاعت نشنیده بود ،مگر در شعر این دختر
17
نحیف و بیمار».
در بسیاری از اشعار لسیا اوکراینکا کلمات «بالها» و «سرود» بسامد دارند.
شاید به دلیل اینکه بزرگترین رؤیای او همیشه پرواز کردن و شکستن
زنجیرهای تن ضعیف خود بود .اشعار او سرشار از نغمههای نرم و غمگین
سرزمین مادری خود است ،در هر جا که بود؛ زیر آفتاب گرم مصر ،آسمان
خاکستری و بارانی آلمان ،و یا در ساحل دریای مدیترانه در یونان .یکی از
بهترین آثار او ،درام «سرود جنگلی» سرشار از حرارت احساسات و شور
عاشقانه است .لسیا در این درام ،جزئیات شخصیت «پری دریایی» (دختر
ماوکا که عاشق یک مرد جوان معمولی شد و بهخاطر او رودخانهها ،جنگلها
و دنیای خود را ترک کرد و برای زندگی نزد مردم عادی آمد) را از ّ
قصهها و
.с ,1963 .Бабишкін О.; Драматургія Лесі Українки. К 16
423421
.с ,1898 .Франко І.; «Леся Українка». ЛНВ, т. III, Л 17
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اساطیر ناحیهی «والین» و از شنیدههای دوران کودکیاش گرفته است .او
ً
این درام را در ده روز و تقریبا بدون اصالحات بعدی ،مثل بارانی سیلآسا از
کلمات و استعارات سرود .البته ،جلوههایی از انعکاس ّ
قصهی «پری دریایی»
آندرسون هم در این اثر اوکراینکا دیده میشود .به همین دلیل« ،سرود
جنگلی» را یک «درام داستانی » 18دانستهاند .لسیا در سال  1911میالدی
نزد «کریمسکی» ،شرقشناس و مترجم معروف اوکراینی اعتراف کرد که:
«من ّ
قصهها را خیلی دوست دارم و احساس میکنم که میتوانم میلیونها
ّ
قصه بیافرینم .با این حال ،تا به حال یکی هم ننوشتهام!»« .سرود جنگلی»
داستانی راجع به عشق تراژیک «پری دریایی ماوکا» بود که در دنیای ظالم و
ُپر کینهی مردم ُمرد .متن این داستان ،از همان سالها با اشتیاق و استقبال
بینظیر خوانندگان روبهرو شد ولی اجرای آن تا زمانی طوالنی یعنی تا
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
نمایشی لسیا همچون «ملکهی سنگی» همچنان روی صحنه میرود و مورد
ِ
19
استقبال قرار میگیرد.
نمایشنامهی «ملکهی سنگی» در داستان «دون ژوان» ریشه دارد که
نویسندگان بزرگ دیگری هم آن را تا کنون بارها در ادبیات جهانی بازگو
کردهاند .خود لسیا راجع به هدف آفرینش درام «ملکهی سنگی» در نامهی
خود به «کریمسکی» در سال  1912میالدی نوشته است« :من دون ژوان را
نوشتم! همان دون ژوان جهانی و معروف را .بدون آنکه به او لقبی بدهمّ .
البته
عنوان این درام (باز هم درام!) را «ملکهی سنگی» گذاشتهام چون ایدهی آن
پیروزی عامل (نماد) سنگی و محافظهکار کماندور بر دورویی و غرور دونا آنا
است ،و بهوسیلهی او بر دون ژوان« ،شوالیهی آزادی» .البته نمیدانم خوب
از آب درآمده یا نه ،ولی باید به شما بگویم که این موضوع دارای یک چیز
شیطانی ،یک چیز نامفهوم است؛ این همان چیزیست که بیش از سیصد
سال است که مردم را عذاب میدهد .میگویم «عذاب» چون راجع به این
موضوع خیلی زیاد (ولی از نظر خوب بودن ،کم) نوشته شده است« .دشمن
همهی مردم» هم به خاطر همین آن را اختراع کرده که الهامات و افکار عمیق
را با آن فرو بشکند .به هر حال ،در ادبیات ما هم «دون ژوان» وجود دارد،
 18به زبان آلمانی..marchendrama :
.Аврахов Г.; Художня майстерність Лесі Українки. К 19
.4342 .с ,1964

206

شمارهی 72
آبان 93

مال خود ما و اوریجینال ،چون برای اولین بار (اگر اشتباه نکنم) توسط یک
20
خانمی نوشته شده است.»!...
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 بهخاطر خواستههای زودگذر خود حاضر شد هر جرمی را مرتکب شود.
آن برگزیدگان است و
او با «دونا آنا» موافق است که ِاعمال قدرت بر مردم ،از ِ
چیزیست برتر از ثروت و عشق .در این نمایشنامه« ،دولورس» بهعنوان نماد
عشق ،پاکیزگی و خوشنامی ،خود را برای معشوقش قربانی میکند .ولی هم
دون ژوان و هم دونا آنا که عشق را خوار میشمارند ،به سنگ تبدیل شده و به
پایان عمر خود میرسند .پایان این اثر ،غیرقابلپیشبینی و فوقالعاده به نظر
میرسد .این درام برای ّاولین بار در سال  1914میالدی به مدیریت و کوشش
21
«سادوفسکی» بر روی صحنهی تئاتر درام در شهر «کییف» اجرا شد.
لسیا در سن سی و شش سالگی دوباره عاشق شد و این حس یکطرفه
نبود .او در سال  1907میالدی به همراه «کلیمنت کویتکا» موسیقیدان
ً
و فولکلوریست ،که بعدا شوهرش شد ،به «کریمه» برگشت .مادر لسیا باز
انتخاب (به قول او) «یک مرد گدا» مخالف بود .کلیمنت به دلیل یک
هم با
ِ
ِ
ّ
اتفاق شخصی در کودکی (او در یک خانوادهی بیگانه بزرگ شده بود) مردی
خجالتی ،کمرو ،کمحرف و تودار بودّ .اما این اسبابکشی ،زندگی لسیا را
سل او به تدریج بهتر و بهتر ،و رفته رفته فراموش
نجات داد ،چون که در اثر آنِ ،
شد .کلیمنت ،از همان اولین نگاه ،عاشق این زن ضعیف و الغر ،با آن
چشمان بزرگ و غمگین شد .مادر لسیا هم با وجود آنهمه خشم و نارضایتی،
مجبور شد این ازدواج را قبول کند .با این حال ،او باز هم در نامههای خود
به دخترش راجع به کلیمنت بدگویی میکرد و آرامش زندگی آنها را به هم
میریخت .به همین دلیل ،بعد از آن ،لسیا و کلیمنت ،کمک مالی خانوادهی
لسیا را رد کردند .دیگر تمام حقوق کلیمنت برای دارو و درمان همسرش خرج
میشد و بهخاطر کمبود پول ،آنها مجبور بودند ّ
حتی لوازم خانگی خود را
(بهجز کتابها) بفروشند .طی زندگی مشترک لسیا و کلیمنت« ،کویتکا»
توانست صدای شعرخوانی لسیا را ضبط کند؛ لسیا سرودهایی را که در
کودکی آموخته بود زمزمه میکرد .بعد از مرگ لسیا ،در سال  1917میالدی
.1970—1871 ;Леся Українка; Документи і матеріали 20
.416415 .с ,1971 .К
.с ,1963 .Бабишкін О.; Драматургія Лесі Українки. К 21
. 488487
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مجموعهی «سرودهایی با صدای لسیا اوکراینکا» منتشر شد .کلیمنت در
سال  1953میالدی ،چهل سال بعد از همسر خود درگذشت.
لسیا اوکراینکا در سالهای پایانی عمرش نیز همچنان در مصر ،یونان ،آلمان
و اتریش تحت معالجه قرار میگرفت ولی حالش بهتر نمیشد .او سرانجام
سل استخوان و بیماری کلیه ،در روز اول ماه اوت سال 1913
به دلیل ِ
میالدی در شهر «سورامی» در گرجستان درگذشت و جسدش را در گورستان
«بایکووه» شهر «کییف» به خاک سپردند .لسیا با «بالهایی از سرود» از این
22
دنیا پرید و به آرزوی دیرینش رسید؛ او با دست خود ابرها را لمس کرد...
امروزه نام الریسا کاساچ (با لقب شعری لسیا اوکراینکا) در بین راهنمایان
ّ
و بیدارکنندگان ملت اوکراین نامی آشناست .بد نیست اندکی هم دربارهی
حواشی زندگی لسیا صحبت کنیم .پدر و مادر لسیا ،دو خانوادهی معروف را
به هم وصل کردند؛ ّ
جد مادری لسیا «دراگومانوف» بود که از افراد سرشناس
ّ
به شمار میرفت و ّ
جد پدریاش «کاساچ» متعلق به خاندانی بود که از قرن
چهاردهم میالدی در «بوسنی» معروف و محترم بودند.
با اینکه مادر و خود لسیا ّ
ضد سیاست تزاری بودند ،عالقهی بسیاری به ادبیات
روسی نشان میدادند .لسیا به خوبی ادبیات روسی را میشناخت و بسیاری
از آثار «گنچارف»« ،ماچتت»« ،پوشکین»« ،تولستوی»« ،تورگینیف»،
«سالتیکوفشدرین»« ،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 میتواند به روسی شعر بگوید ،اوکراینکا شعر بسیار زیبا و غنایی
«وقتی که نیکوتیانا شکوفه میدهد» را سرود.
ً
واقعا در ّ
فن نوشتن حرفهای بود و حافظهای فوقالعاده و
لسیا اوکراینکا
استعداد شاعرانهای قوی داشت .او اغلب اشعار خود را فیالبداهه در هنگام
ناراحتی روحی مینوشت .شعر دراماتیک او «دیوانه» ّ
طی یک شب بر بالین
«سرگی مرژینسکی» و درام «سرود جنگلی»اش ّ
طی دوازده روز نوشته شد؛
اگرچه ایدهی آن از سالها قبل در ذهن او بود .لسیا همیشه تأکید می کرد
که« :من با سنجش شعر نمیگویم».
اوکراینکا عاشق موسیقی بود .او در نامهای به «میخاییل دراگومانوف» نوشته
ّ
است« :من بعضی وقتها فکر میکنم که شاید در آهنگسازی موفقتر از
Бабишкін О. ,Курашова В.; Леся Українка. Життя і 22
.399397 .с ,1955 .творчість. К
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ّ
شاعری میبودمّ .
البته زندگی با من شوخی بیمزهای کرده!» .او در نقاشی
ّ
ّ
و معماری و تئاتر هم خوشسلیقه خوب و دانا بودّ .
حتی مدتی نزد یک نقاش
ّ
معروف در سنت پترزبورگ مشغول آموختن نقاشی رنگ و روغن بود .اکنون
نیز چند تابلوی خیلی زیبا از آثار لسیا برجا مانده است.
با این همه ،سی سال بیماری بیدوا و بیرحم به اندازهی کافی او را آزار داد.
راستی او چطور با آن تن شکننده و ظریف توانست آن را ّ
تحمل کند؟ نیازی
نیست که راجع به «روح شکستناپذیر» یا «ذات پایدار» صحبت کنیم .تنها
میتوانیم به دالوری این زن فوقالعاده احترام بگذاریم .خود او نیز از اینهمه
بردباری ّ
تعجب میکرد و دربارهی هنر خود میگفت« :نمیخواهم در فراوانی
و بیدردی کاری انجام دهم .اگر کاری انجام میدهم ،فقط به خاطر احساس
وظیفه نسبت به وطن است .جالب است .کسی مثل من پیدا میشود؟ البد
نه!» .وجود او سرشار از عشق بود:

«همه چیز را ترک کردن / ،پیش تو رفتن / ،تنها گل من / ،گل شکستهی من!
 /همه ،همه چیز را ترک کردن / ،با تو نابود شدن / ،این خوشبختی است/ ،
نور گم شدهی من!»
این شعر را لسیا اوکراینکا به معشوقش؛ «سرگی مرژینسکی» تقدیم کرده
است.
وقتی که به زندگی و مسیر هنری لسیا نگاه میکنیم ،نه فقط از پایداری او،
بلکه از ّ
تنو ع عالیق و هنرهای بیپایان او (نظم ،نثر ،نقد ادبی ،روزنامهنگاری،
تاریخ ،قومشناسی ،فولکلور ،موسیقی ،نمایشنامهنویسی و )...شگفتزده
ّ
میشویم .یکی از دالیل احیای ملت اوکراین ،آثاری هنری از لسیا اوکراینکا
بودند که در آنها تصاویر مبارزان و قهرمانانی را میبینیم که برای آزادی و
ّ
استقالل ملی میجنگند و حاضرند زندگی خود را به خاطر هدف عالی خود
قربانی کنند.
همهی منتقدان به این نکته معترف هستند که آثار دراماتیک لسیا اوکراینکا
اوج تئاتر قرن بیستم است .همه چیز در او و در آثار او دارای هماهنگی
بینظیریست.
یکی از موضوعات عمده در آثار اوکراینکا ظلم و ستم روسیه بر مردم اوکراین
ّ
و آرزوی آزادی ملی این کشور است .او در یکی از نامههای خود نوشته است:
«وقت آن رسیده که بفهمیم «ملل برادر» ما همسایههای ما هستند؛ دارای
همان یوغ ظلم ،ولی با منافعی مختلف .به همین دلیل ،بهتر است که کنار
هم ،ولی در سمتهای جداگانه مبارزه کنیم بدون دخالت در امور و سیاست
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همسایگان خود» .چنین ایدهای اآلن هم دور از حقیقت و عقل نیست؛ با
همّ ،اما جدا.
لسیا از بیاراده و غمگین بودن مردم اوکراین ،زیر ظلم و ستم تزاری زجر
میکشید .در شعر «بایارینیا» چنین دغدغهای را میبینیم« :اراده شکست،
اوکراین زیر پای مسکو دراز کشید »...اوکراینکا وطنپرستی مصنوعی و
صحبتهای ناپایدار شاعران دیگر را که از تاریخ ،خواستهها و آرزوهای مردم
اوکراین بیخبر بودند ،محکوم میکرد .او را میتوان یکی از برجستهترین
شخصیتهای ادبی تاریخ نامید که با همهی نسلها معاصر است .این
سخنان اندوهناک را میتوانیم وصیت هنری لسیا اوکراینکا بدانیم:

« ...چند وقت است ـ خدایا! ـ چند وقت است؟  /که ما در سرزمین خود به
دنبال سرزمین مادری میگردیم  /چه جرمی علیه رو حمان مرتکب شدیم؟ /
که پیمان آن وصیتنامهی بزرگ شکسته شد؛  /وصیتنامهای که با مبارزهی
روحی گرفته بودیم / .دیگر این خیانت را تمام کن  /ما را بشکن و از اینجا
َ
سرزمین مادری  /به ما یاد بدهد
غم
بریز در
سراسر عالم / .آنوقت ،شاید ِ /
ِ
ِ
 /که در کجا و چگونه دنبالش بگردیم.
آنوقت ،پدر به پسر خود  /به نور نقرهای دوردست اشاره خواهد کرد  /و
خواهد گفت« :آنجا سرزمین مردم توست  /مبارزه کن در راه وطن  /وگرنه
مجبور میشوی  /در تبعید بمیری؛  /غریبه در غربت  /و بیشکوه» / .و شاید
وصیتنامهی جدیدی نوشته شود / ،و روح جدید ،طومارهای جدیدی را برای
ّ
ما بنویسد / .ولی حاال؟  /وقتی که باید دنبال سرزمین ملت خود برویم؟  /چه
کسی پیمان طومار قلب و وصیت روح ما را شکست؟  /چه هنگامی به پایان
میرسد زندانی که  /ما را مشغول کرد در سرزمین ّ
مقدس؟  /و تا زمانی که
23
سرزمین مادری ،مصر باشد / ،کی بابل جدید نابود میشود!؟ »
ّ
آثار لسیا اوکراینکا ،با تفکر عمیق ،وسعت نظر ،و توصیف زندگی ،برای ادبیات
جهانی گنجینهای بینظیر به شمار میروند .او دربارهی زندگی ،تاریخ و
انسان ،افکار قابل اهمیتی داشت و ارزش وطنپرستی ،افکار انقالبی و حقوق
انسانی برای او یکسان بود .دنیای هنری لسیا بسیار بیهمتاست .در گسترهی
آثار او ،هم میتوان شاهد آثار از دل برآمدهی غنایی بود و هم شعرهای مبتنی
بر شجاعت انقالبی را مشاهده کرد .در شعر لسیا کمدی ،تراژدی و داستان
ّ
عشقی با هم میآمیزند و از همهی اینها مهمتر ،نمایشنامههای لسیا قلهی
 23والدیمیر بوربان ،سازمان یونسکو ،سال  2001را سال لسیا اوکراینکا نامید ،روزنامهی
آینهی هفته ،شمارهی  24 ،)332( 8فوریه تا  2مارس .2001
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آثار او به شمار میروند .شاید به دلیل همین ارزش و اهمیت بود که سازمان
فرهنگی و هنری ملل ّمتحد ،یونسکو ،سال  2001میالدی را به نام لسیا
اوکراینکا نامگذاری کرد.
امروز پس از گذشت سالها از دوران زندگی لسیا ،دانشگاه علوم انسانی
کریمه و موزهی لسیا اوکراینکا در شهر یالتا (کریمه) روز تولد این شاعر را
جشن میگیرند .عنوان این جشن ،یعنی «هفت تار» برگرفته از نام یکی از
اشعار اوست .یکی از برنامههایی که در قالب این جشن برگزار میگردد،
ّ
کنکور «افسانه در نزد ماست» است که در آن ،برترین عکسهای عکاسان از
«سرو و اقاقیای عاشق» ـ سمبل عشق لسیا و معشوقش مرژینسکی ـ انتخاب
میشود .پس از آن ،دوازده قطعه از عکسهای برتر ،در نمایشگاه بهاری
« »Photolegendدر موزهی لسیا اوکراینکا و همچنین در سایت موزه در
معرض نمایش قرار میگیرند .بخش دیگری از این جشن ،برگزاری کنسرت
تئاتر ّ
24
سنتی «هفت الهه» است که در موزهی لسیا اوکراینکا اجرا میشود.
آثار غنایی و حماسی لسیا ّ
حتی با گذشت حدود صد سال از مرگ او هنوز بر
قلبهای جوانان تأثیر میگذاردّ .اما عالوه بر آثار او ،در حیاط خانهی لسیا در
شهر «کالودیاژنی» ،از درون ریشهی درخت بلوط «کادوب» ،چشمهای از آب
شیرین و گوارا میجوشد که اهالی قدیمی شهر میگویند این محبوبترین
سرچشمه برای لسیا اوکراینکا بوده است .اینک دیگر نوشیدن آب تازه و
دلچسب از این «کادوب» برای ساکنان و بازدیدکنندگان از شهر «کالودیاژنی»
به یک ّ
سنت بدل شده است .به نظر میرسد که این سرچشمهی زندگیبخش
که از دل خاک و از ریشهای خشک میجوشد ،نمادیست از ّ
قوت و ارادهی
جاودانهی لسیا اوکراینکا...

 24ویکتور هومنکو ،تارهای روح به افتخار شاعر (لسیا اوکراینکا)،
روزنامهی صدای اوکراین 15 ،مارس .2008
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از آنجا که حدس میزنم این واکنش در مخاطبانم ایجاد شود که
«سوسن شریعتی چه ارتباطی به شعر دارد؟» پالن اصلی این بحث
را بر اساس همین سؤال تنظیم کردهام .من هیچوقت نه خالق
ادبیات بودهام و نه شارح آن .من تنها یک شهروند خوانندهی
ادبیات هستم .گرچه باز همین هم دلیلی بر مشروعیت اظهارنظر
من دربارهی شعر نیستّ ،اما شاید بد نباشد گاهی نگاهها و
رویکردهایی از بیرون به مباحث مختلف وجود داشته باشد.
درست مثل فلسفه ،تاریخ و ...میتوان از ادبیات هم پرسید
که« :نقشش در جامعه چه بوده و چه هست؟» هرچند وقتی از
«نقش» امری صحبت میکنیم ،ناخودآگاه داریم وارد حوزهی
ارزیابی سود و زیان آن امر میشویم و به هر تقدیر ،پرسیدن در
مورد نقش ادبیات ،بحث را به سمت مباحث سیاسی ،اجتماعی و
اخالقی سوق میدهد.
برای پاسخ دادن به این سؤال (یعنی «نقش ادبیات در جامعه
چیست؟») ّاول باید دید «ادبیات چیست؟»؛ ادبیات ،از هنگامی
«من» مدرن به عنوان سوژه در جوامع بشری سر زده است ،آن
که ِ
«من» از قید و بند آزاد شده که« :اینک منم ارباب طبیعت!»...
ِ
ّاما درست در همین مرحله ،ما با دوگانههایی مواجه میشویم که
تاریخ ادبیات ،در پی رسیدن به تعادلی میان این دوگانهها بوده
است.
تکلیف ادبیات در مورد این که باید کدام «من» را دنبال کند،
روشن نیست و همین مسأله باعث ّ
تشنجی شده که در ادوار
مختلف ،دستمایهی خلق آثار ادبی شده است؛ و به قول «اورهان
میان نه این و نه
پاموک» ،موجب هوشمندی ادبیات ،یعنی تردید ِ
آن ،و تردید در مورد دوگانههای موجود.
ّاولین سؤال در این باره این است که آیا ادبیات یک مسألهی
* دکترای جامعهشناسی دین از دانشگاه ُس ُربن پاریس.

انتزاعیست یا انضمامی؟ بدون شک ،فلسفه رویکردی انتزاعی داردّ ،اما
ّ
جذابیت ادبیات ،التزامیست برای انضمامی بودنش .وجوه انضمامی ،در
تاریخ بشریت ،منجر به ایجاد فراموشی شده است؛ منجر به این شده که
ّ
انسان تسلیم تفکر صرف ،تکنیک و ماشین شودّ .اما ادبیات همچون ناظری
همیشگی ،پا به پای فلسفه پیش آمده تا فراموشی انسان را نسبت به خودش
گوشزد کند .بنابراین ،ادبیات ،در مقام کاوشگر هستی رو به فراموشی،
من انتزاعیست.
دشمن ِ
ِ
تجربی قابل تعمیم است یا
من
یک
ادبیات،
من
آیا
که
است
این
دوم
سؤال
ِ
ِ
ِ
من اتوبیوگرافیک؟ در مورد این سؤال ،مباحث زیادی مطرح شده و از
یک ِ
ّ
قرن نوزده میالدی به بعد ،بسیاری روی اتوبیوگرافیک نبودن ادبیات صحه
گذاشتهاند؛ چرا که اتوبیوگرافیک بودن ،به معنای در خود خزیدگی بوده و
غیرقابل تفسیر بوده است .در حالیکه آثار ادبی در میان مردم جامعه تعمیم
پیدا میکنند.
من انضمامی و تجربی ،باید بومی باشد یا
سؤال سوم این است که این ِ
من شعر تا کجا باید بومی بیندیشد و از کجا باید
جهانی؟ به عبارت دیگرِ ،
وجوه فرامرزی پیدا کند؟ ادبیات چقدر باید برای نوع بشر و جهان حرف
بزند؟ ّ
البته این سؤال برای سایر حوزههای فکری نیز مطرح بوده و هست.
ً
پاسخهای زیادی نیز به این پرسش داده شده .مثال وقتی از «اورهان پاموک»
ً
میپرسند« :مخاطب تو کیست؛ ترکها یا جهانیان؟» او میگوید« :معموال
ّ
دمدستی رفته ،در خلق
روش خاصی در نوشتن دارم؛ ابتدا به یک جامعهی ِ
فرو میروم تا دچار مالل شوم ،و بعد به اتاقم برمیگردم و مینویسم» .یعنی

213

من ادبیات ،منیست که با جامعه درمیآمیزد ّاما در مرحلهی
از نگاه پاموکِ ،
نگارش و خلق اثر ادبی ،تک و تنها میماند .به عبارت دیگر ،منیست که در
عین لوکال بودن ،یونیورسال است.
یکی دیگر از سؤالهای موجود ،این است که آیا نویسنده و شاعر ،برای امروز
مینویسند یا برای فردا؟ آیا ادبیاتی زیباست که فرازمانی باشد یا ادبیاتی
ً
که اآلنی باشد؟ در این باره نیز نظرات مختلفی وجود داشته و دارد .مثال
ُ
خسرو گلسرخی میگوید« :شعر گفتن برای آینده ،بیهودگیست» .یعنی
ّ
شاعر برای فردا نمینویسدّ .اما به طور کلی ،این مسأله دغدغهی بسیاری از
ً
شاعران ما ،خصوصا شاعران دههی چهل خورشیدی بوده؛ آنجا که شعر به
ایدئولوژی و شعار نزدیک میشود.
ً
مهمترین سؤال در مورد ادبیات و شعر ،این است که اصال این «من» کیست؟
آرتور رمبو (بنیانگذار شعر مدرن اروپا) معتقد بود که نه تنها «من» «دیگری»
هستم ،بلکه «من» «دیگری»ست .این یعنی اینکه امروزه دیگر تفاسیری از
این دست که «منم ارباب طبیعت» در گذر تاریخ دستخوش فراموشی شده.
در زمانهی ما دیگر «من»ی وجود ندارد ،و ادبیات ،به انسان ّ
مدعی ،این سؤال
ِ
را گوشزد میکند که« :من کیستم؟».
پرسشهای مطرح شده (من کدامم و کدامین من؟!) در دورههای مختلف
جوابها و جریانهای مختلفی را ایجاد کرده و موجب شده تعاریف مختلفی
از شعر به وجود بیاید .آیا شعر ،صور اسرافیل است که وقتی در آن میدمی
زنده میشود؟ آیا شعر ،پرومته است؟ آیا شعر ،شعور ّ
نبوت است (به قول
اخوان)؟ آیا شعر ،شمشیر است (به قول جعفر کوشآبادی)؟ ّاما فیالواقع،
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ّ
دستکم مسکن است؛ به تعبیر
شعر اگر هیچکدام از اینها هم نباشد،
ِ
پاموک ،ترکیبی از ّ
تخیل ،امنیت و مالل .یعنی ترکیبی که انسان به کمک آن،
به خلوت خودش میرود و جهانی جدید در خود میسازد.
مفهوم «اتوپیا» رسیدن به فردای بهتر نیست ،بلکه میل رفتن به جای
هوس جوری دیگر در دل .بر این اساس ،یکی دیگر از کاربردهای
دیگریست؛
ِ
ّ
شعر ،میل به ایجاد جایی دیگر در ذهن و روح مخاطب است .اما باید دید شعر
ایران در دورههای گذشته ،تا چه حد توانسته است به این کارکرد شعر دست
جدید مدرنیست امروزی (منی که بعد از مشروطه
من
ِ
پیدا کند و نمایندهی ِ
خواست که از قید سلطه آزاد شود) باشد؟! آیا شعر ایران ،دیدبان ،پرسشگر
1
و وجدان بیدار جامعه بوده است؟ این پرسش را باید شاعران پاسخ دهند.

 1برگرفته از سخنرانی در کافهکتاب اللهزار؛  31اردیبهشت .1392
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بررسی ّ
تحوالت و تأثیرات انقالب مشروطه به عنوان یک جریان
ادبیات معاصر حائز ّ
ّ
مهم سیاسی ـ اجتماعی در ّ
اهمیت است.
شکلگیری جریانهای سیاسی در این دوران عالوه بر ایجاد
ّ
تحوالتی در ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی،
ّ
متحول ساخت.
ساختارهای ادبی را نیز از حیث فرم و محتوا
نوشتار حاضر آرمان وطندوستی در شعر انقالب مشروطه
را مطمح نظر قرار داده و در سه بخش بررسی تاریخ انقالب
مشروطیت ،تأثیر انقالب مشروطه بر ّ
ّ
ادبیات فارسی و در نهایت
نقد و بررسی مضمون آرمان وطندوستی در شعر مشروطه به ویژه
ّ
اشعار ملک الشعرای بهار تنظیم و تدوین گشته است.
«آرمان در لغت ،به معنی آنچه باید باشد و به آن میاندیشیم،
كمال مطلوب و در حقیقت ّ
تصوراتی است كه برای ساختن
جنبههای گوناگون زندگی مطلوب ،در ذهن انسانها وجود دارد.
ّ
و آرمانگرایی یعنی تفكر مبتنی بر آرمان»« 1.آرمانگرایی :میل
به رهایی از تنگنای مرز ّ
واقعیتها ،جهش به سوی افق گسترده و
2
بیانتهای حقیقتها و نیل به كمال است».
انقالب مشروطه به عنوان یک جریان مهم در تاریخ معاصر
ایران ،حائز ّ
اهمیت بسیار استّ .
تحوالت سیاسی و اجتماعی در
ّ
متحول
این دوره ،ساختارهای ادبی را نیز از حیث فرم و محتوا
ساخت .لذا بررسی و پرداختن به مضامین و آرمانهای شعر در
* کارشناس ارشد زبان و ّ
ادبیات فارسی.
مدرس زبان و ّ
** ّ
ادبیات فارسی ،کرمانشاه ،سرپل ذهاب
*** دانشآموختـــهی دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد اراک ،عضو باشـــگاه
پژوهشگـــران جـــوان اراک.
 1انوری ،1381 ،ص .804
 2رزمجو ،1375 ،ص .23

انقالب مشروطه ضرورت و ّ
اهمیت دارد .در این پژوهش سعی شده میزان
ّ
تأثیرتحوالت اجتماعی و سیاسی بر ّ
ادبیات ،در جریان انقالب مشروطه
بیان شود و اهداف و آرمان شاعران نیز در اشعار آنها بررسی و تحلیل
گرددّ .
البته پیرامون ّ
ادبیات مشروطه ،كتابهای گوناگونی نوشته شده
كه هر یك از جنبههای ّ
خاصی به آن نگریسته و بعدی از ابعاد آن را مورد
ّ
توجه قراردادهاند؛ از جمله در باب شعر مشروطه کتابهایی چون «یا مرگ
ّ
یا تجدد» از ماشاءالله آجودانی که به طور ّ
مفصل دربارهی پیشزمینههای
تاریخی ادب مشروطه بحث کرده و یا کتابهایی چون «ادوار شعر فارسی» از
دکتر شفیعی کدکنی« ،از صبا تا نیما»ی آرین پور و ...که به بررسی مضامین
و ّ
تحوالت شعر مشروطه از جهت فرم و محتوا پرداختهاند .و نیز پژوهشهایی
به صورت مقاله یا پایاننامه در تحلیل هر یک از شعرای مشروطه چون ملک
ّ
الشعرای بهار ،عارف قزوینی و میرزادهی عشقی انجام شدهّ ،اما در هیچیک
از این کتابها و مقاالت ،آرمانهای این دوره ،به ویژه در شعر ،به عنوان بحث
ّ
مستقلی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته؛ بنابراین از این جهت موضوع كار ما،
بكر و بدیع است .گستردگی و فراوانی مطالب و ّ
ی تاریخ
تنو ع منابع درباره 
مشروطه و گوناگونی دیدگاهها ،ما را بر آن داشت كه پیش از ورود به اصل
موضوع ،منابع و مآخذ آن را شناسایی و دستهبندی كنیم و از بین دیوانها،
تذكرهها ،تحلیلها و نقد و بررسی مقاالت و كتب تاریخی پیرامون سیاست
ّ
و دیگر مسائل اجتماعی ،آنهایی را كه از اصالت و دقت بیشتری برخوردار
ّ
بوده و نقش مؤثر و مفیدتری در انجام كار ایفا میكرد ،برگزینیم و برخی را نیز
بر بعضی ّ
مقدم بداریم.
طبیعیست كه چند سال قبل از صدور فرمان مشروطه ،زمزمههای
وطندوستی ،عدالتطلبی و اعتراضهای سیاسی برخاست .از این رو در
بحث ادب مشروطه بیشتر شاعرانی مورد استناد و ّ
توجه واقع شدهاند كه به
نوعی در این دوره با مضامین آرمانی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی درگیر
بودهاند .در این مقاله به ترتیب :تاریخ انقالب مشروطه ،تأثیرانقالب مشروطه
بر ّ
ادبیات فارسی و نیز نقد و تحلیل یکی از آرمانهای شعر مشروطه با عنوان
وطندوستی ،بررسی و تبیین شده و سعی شده تا تغییر بنیانهای اجتماعی
در زمان مشروطه و زمینههای سیاسی و تاریخی آن و دگرگونی جایگاه شعر
و شاعری و شركت شاعران در امور سیاسی و اجتماعی و مردمی شدن شعر
آنان ،مورد بحث قرار گیرد .این مقاله را میتوان مجموعهای از آمال و آرزوهای
ّ
ملتی دانست كه 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 ّ
همت خود را برافراشته
است.
نگاهی اجمالی به انقالب مشروطه
ّ
مشروطیت ایران ،مجموعهی درگیریها و مبارزاتیست که از حدود
انقالب
سال 1320تا  1323هـ.ق در دورهی حکومت قاجار میان مشروطهخواهان،
ّ
حاکمیت قانون و مخالفان آن ،در بسیاری از نقاط ایران از
یعنی طرفداران
ّ
3
جمله تهران ،تبریز ،مشهد ،اصفهان و گیالن جریان داشته است .مقدمات
پیدایش فکر مشروطهخواهی در میان ایرانیان ،به عواملی چند بستگی
داشت که از آن میان میتوان به این موارد اشاره کرد :تأسیس دارالفنون و
نیز ایجاد پست و تلگراف که سبب آشنایی و ارتباط ایرانیان با اروپا و مظاهر
ّ
تمدن و فرهنگ آن شدند ،انتشار برخی مطبوعات به ویژه افکار بزرگانی چون
سیدجمال ّ
ّ
الدین اسدآبادی ،میرزا فتحعلی آخوندزاده ،طالبوف ،میرزاآقاخان
ّ
کرمانی و میرزاملکمخان ناظمالدوله که موجب اشاعهی روشنفکری در ایران
شدند و آگاهی مردم ایران از انقالبهای بزرگی چون انقالب فرانسه ،اسراف و
افراط پادشاه و اطرافیانش در هزینه کردن سرمایهی کشور برای ارضای ّ
حس
خودپرستی ،خوشگذرانی و ّ
تجملطلبی خویش ،استبداد و خودکامگی
ّ
رجال سیاسی آن عصر ،بهویژه عینالدوله که نارضایتی و خشم تودهی مردم
ً
را سخت برانگیخته بود و 4...این عوامل که میتوان گفت آغازشان تقریبا در
ّ
ّ
ناصرالدینشاه بوده ،به تدریج و با گذشت زمان مؤثرتر شدند
اوایل سلطنت
و ّ
ّ
مقدمات اندیشهی نیاز به حاکمیت قانون را در میان مردم به وجود آوردند.
مشروطهخواهی که بر همین پایه شکل گرفت در روند خویش ،مبارزاتی را
ّ
ّ
مظف ّ
رالدینشاه مبنی
پی ریخت که از نخستین ثمرههایش ،اخذ دستخط
بر تأسیس مجلس مردمی (عدالتخانه) بود .این دستخط ،تشکیل مجلس
ّ
عدالت و برقراری حکومت مشروطه را موجب شد و تجاوز به حقوق ملت،
مستبدانه ادامه یافت.
تأثیر انقالب مشروطه بر ّ
ادبیات فارسی
«قاطعترین نتیجهی یک انقالب سیاسی ،یک انقالب ادبیست» (ویکتور
هوگو) .آشنایی با افکار و اندیشههای اروپاییان ،تأسیس دارالفنون و
 3سنگری ،1376،ص .1
 4یاحقی ،1376 ،ص .5
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چاپخانهها و نشر افکار آزادیخواهانه در کتب و روزنامهها و برخی مسائل
ّ
مشروطیت در اوضاع و احوال اجتماعی ایران
دیگر موجب بروز نهضت
گردیدّ 5.
ّ
تحوالت اجتماعی که بعد از مشروطیت در ایران به وجود آمد ،در
ّ
تمام جنبههای زندگی ایرانیان مؤثر واقع شد و در افکار و عقاید آنان رخنه کرد
و در عرصهی 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 دهها
روزنامه در تهران و دیگر شهرهای مهم انتشار یافت که اکثر موضو عهای آنها
را مضمونهای سیاسی و اجتماعی تشکیل میداد .از آنجا که نشر مطبوعات
ّ
به تنهایی نمیتوانست نیاز مبلغان آزادی را فراهم کند ،به ناچار قسمتی از
وظایف مطبوعات را به عهدهی ّ
ادبیات و بهخصوص شعرا گذاشتند و شاعران
و نویسندگان با اشعاری به سبک عامیانه و مردمپسند ،طنز و مطایبه ،مفاسد
رژیم را به باد استهزاء گرفتند 6.از همان اوان جنبش مشروطه ،شاعران از
جریانات اجتماعی تأثیر پذیرفتند و در بیداری افکار مردم کوشیده و شعر
مردمی و وطنی سرودند .ادیب الممالک فراهانی از نخستین کسانی بود که
به این موضوع ّ
توجه کرد و به سرودن اشعار وطنی و اجتماعی ّ
همت گمارد
و شعرهایی در نکوهش ّ
محمدعلیشاه و تهنیت فتح مشروطهطلبان سرود.
ً
ّ
بدینگونه ّ
ادبیات و بهخصوص شعر به شکل کامال جدی وارد عرصهی انقالب
شد و آنچنان تحت تأثیر جریاناتش قرار گرفت که موجب شد بعد از آن
ادبیات فارسی دچار ّ
ّ
تحول شگرفی گردد .پیش از استقرار مشروطه ،شاعر و
نویسندهی ایرانی خود را در میان مردم حس نمیکرد و پیوندی بین خود و
عوام نمیدید و هدف او تنها رسیدن به سلطان و امیر بودّ ،اما بعد از مشروطه
بیشتر آنها خود را از مردم جدا نمیدیده و سعی میکردند مشکالت آنان را
ُ
موضوع شعر و سخن خود قرار دهند و این امر بیسابقه یا کمسابقه در شرف
شکوفا شدن بود.
در این دوره که انجمنها و روزنامهها فزونی یافت و شاعران به جای مدح
ّ
سالطین و امرا ،به نشر مآثر ملی و بیان مفاخر قومی ،مذهبی و اجتماعی
ّ
اقدام میکردند ،بحث در باب ّ
محل ّ
توجه اهل ذوق
تجدد ،وطن و آزادی،
و نظر واقع گشت 7.و این بدان جهت بود که جهانشناسی ادیبان با الهام
 5حاکمی ،1373 ،ص .4
 6همان ،ص .14
ّ 7زرینکوب ،1382 ،ص .638
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گرفتن از حوادث و مقتضیات زمان شکل میگرفت و بر روی هم نگرش
شاعران و نویسندگان نسبت به جهان بیرون دگرگون میشد و از کلنگری
و ذهنیتگرایی به جزئیبینی و عینیت میگرایید .از این رهگذر ،ایستایی
و سکون چندین ده ساله در حال ّ
تحول بود و به موجب جریانات انقالب و
ّ
آشنایی مختصردستاندرکاران ادبی با فرهنگ و تمدن غربّ ،
ادبیات رنگ
و رویی دیگر میگرفت 8.ترجمهی آثار شاعران و نویسندگان اروپایی ،باعث
ً
بعضا سطحی با فرهنگ غربی شد و برخی اقتباسات از آن ّ
تحوالتی
آشنایی
ّ
را در ادبیات فارسی به وجودآورد .از این رو در آثار ادبی این دوره جای پای
آشنایی با ّ
تمدن مغربزمین ّ
البته به صورت خام دیده میشود ،چنان که در
شعر شاعران اوایل مشروطه واژههای جدیدی چون پارلمان ،تئاتر ،پرسنل،
9
فاکولته و استامپ دیده میشود.
جنبش مشروطه با این ویژگیهای خاص و بیسابقهی خود ،هم لفظ و هم
معنی را در نظم و نثر دگرگون کرد و به کارگیری شعر و ّ
ادبیات در جریان این
حرکت فراگیر به عنوان یک ابزار کارآمد ،موجب شد که آثار ادبی در این دوره،
متنو ع و ّ
پوینده و ّ
سنتشکن باشد و در جدال با ّ
ادبیات کهن با جلوههای
گوناگون عرض اندام نماید و شکل گیرد 10.بنا بر این میتوان گفت که
ّ
مشروطیت از جهت قالب و وزن ،مضمون ،بیان ،معنی و موضوع،
انقالب
ّ
ّ
شعر فارسی را تغییرداد .بهخصوص تحول بزرگی که در ادبیات معاصر در قالب
شعر فارسی حاصل شد ،محصول میل و سلیقهی فرد یا افراد خاصی نبود که
یکباره پدید آید و مقولهای به نام «شعر نو» مطرح گردد ،بلکه جریانیست
هفتاد ساله که ریشههای اصلی آن را باید در جنبش مشروطه جستوجو
کرد .در حقیقت احتیاج به تغییر قالب شعر از زمانی آغازشد که گویندگان و
نویسندگان خواستند با گروه بزرگتری از مردم سر و کار داشته باشند و این
وضع نتیجهی ّ
ّ
مشروطیت و بهویژه انتشار روزنامه بود.
تحول اوضاع و پیدایش
در نخستین روزهای آغاز مشروطه ،مضمونهای سیاسی و اجتماعی بیشتر
در قالب ّ
مسمط سروده میشد .شاید به این جهت که این قالب در جلب
ّ
ّ
توجه عموم به علت ّ
تنو ع بیشتر نسبت به قصیده و مثنوی مناسبتتر بوده
است .بسیاری از این ّ
مسمطهای وطنی و اجتماعی را در روزنامههای آن
روزگار ،مانند مساوات ،نسیم شمال ،نسیم صبا و ...میتوان دیدّ .
البته در
 8یاحقی ،1376 ،ص .18
 9شفیعی کدکنی ،1359 ،ص .47
ّ
محمدی ،1379 ،ص .52
10
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ّ
مسمط ،ترانه و چهارپاره به سبک اشعار نوحهخوانی از همین دوره
کنار
ّ
11
ّ
متداول شد .محتوای مسمطهای سروده شده در ادوار قبل از مشروطیت،
موضوعات غنایی ،توصیف طبیعت و مدح استّ ،اما با رخداد انقالب مشروطه
و ظهور اندیشههای نو در عرصهی سیاست و امور اجتماعی ،این نوع از شعر،
قالبی مناسب برای انعکاس افکار آزادیخواهانه ،احساسات وطندوستی،
12
انتقاد و طنزهای اجتماعی شد.
ّ
در این زمان قالب دیگری که به آن توجه شد ،مستزاد است .در آغاز دورهی
مشروطه ،مستزاد برای بیان مضامین اجتماعی و سیاسی بسیار رواج یافت و
داشرفالدین حسینی (نسیم شمال) قطعات ّ
ّ
بهخصوص ّ
متعددی از این
سی
نوع شعر را در روزنامهی 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 ملنگاند به بازار  /از
دین شده بیزار  /انصاف و وفا و صفت و شرم و حیا کو؟  /گوش شنوا کو؟»

نسیم شمال ،مردی ساده ،بی ّ
ادعا ،صاحبدل و پاکدامن ،درگیر و دار
ّ
انقالب مشروطه به میدان آمد و با اشعار مؤثر و انتقادی خود عرصه را بر
مستبدان ّ
ضدمشروطه تنگ کرد .به سال 1324هـ.ق که مشروطه بنیان
نهاده شد ،روزنامهی فکاهی ادبی او ولولهای در میان مردم و انقالبیون به
پا کرد 13.سیداشرف ّ
الدین در اشعار خود ،گرانی ،تجاوز بیگانگان ،ویرانی
ّ
شهرها ،ضعف دولت ،غفلت ملت ،خرافات عوام ،انحراف مشروطه و ...را به
زبان کوچه و بازار بیان میکرد .سادگی و بیپیرایگی او و تأثیر عمیق اشعارش
در میان تودهی مردم ،موجب شد که بهعنوان محبوبترین و معروفترین
ّ
14
شاعر ملی عهد انقالب نام بگیرد.
در جریان انقالب مشروطهّ ،
ادبیات واقعی طنز گسترش یافت و بهمثابهی
ابزاری کارآمد به نفع آزادیخواهان جریان یافت .در عرصهی شعر یکی از
پیشگامان آن نسیم شمال است و در زمینهی نثر ،علیاکبر دهخدا که
ّ
مقاالت انتقادی و طنزآمیز خود را در مجلهی صور اسرافیل با عنوان «چرند و
پرند» منتشر میکردّ 15.اما حرکت مشروطه باعث شد که کسی چون عارف
در گیراگیر مبارزه ،پای به میدان نهد و با تصنیفهایی که خود با صدایی گرم
11
12
13
14
15

حاکمی ،1373 ،ص .14
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میخواند ،شور مبارزه را هر دم در دل مردم برافروزد .بسیاری از ترانههای
عارف به واسطهی موقع ّ
خاص سرودن آنها زبانزد مردم شده و پس از آن
هم در خاطرهها مانده است .از آن جمله تصنیفیست که به یاد نخستین
قربانیهای 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 ّ
اهمیت معنی و محتوای این تصنیفها ،کافیست که آنها مقایسه
شوند با ترانههایی مثل «ماشین مشدی ممدلی» و «زالکه زالزالکه» که بعدها
سروده شد و خوانندههای معروف ،آن سرودهها را اجرا کردند 16.از آنجا
که مخاطبان اصلی ّ
ادبیات مشروطه ،تودههای مردم عادی بوده و شاعران و
ّ
ادیبان به قصد بیداری و آگاهی طبقات محروم ملت و ارتباط یافتن با آنها
ادبیات مشروطه نیز دچار ّ
سخن میگفتند و قلم میزدند ،زبان ّ
تحول شد و
بعد از شروع جنبش ،کمکم به زبان کوچه و بازار نزدیک شد؛ چه از لحاظ
صرف و چه از لحاظ نحو .مقایسهی شعر نسیم شمال با سروش اصفهانی،
این ویژگی مهم را نشان میدهد .از آغاز مشروطه ،ساختن قطعاتی بر وزن
و آهنگ ترانههای عامیانه و با همان زبان ،مورد ّ
توجه گویندگان قرار گرفت.
دهخدا شاید ّاولین کسی بود که چنین شعری ساخت:

«خاک تو سرم ّبچه به هوش اومده ّ /بچه! بخواب ،یه سر و دو گوش اومده»

بعدها این شیوه برای بیان اندیشههای سیاسی و اجتماعی مورد استفاده
واقع شد؛ چنان که در روزنامههای نسیم شمال نمونههای فراوان آن را
میتوان دیدّ :
«آسه بروّ ،آسه بیا ،که گربه شاخت نزنه».
زبان کوچه و بازار ،واژگان ّ
خاص خود را طلب میکرد و از این رو بهخصوص
17
در شعر ،واژهها ،تعبیرات ،آهنگ و موسیقی صورت عوامانه مییافت.
خاص سیاسی در این دوره که ّ
همچنین پیش آمدن اوضاع ّ
تجددطلبی و
آشنایی با فرهنگ و ّ
تمدن غرب یکی از نتایج آن بود ،باعث شد تا نویسندگان
و شاعران ایرانی به مقولههایی چون تئاتر ،رمان و تقلید از ّ
ادبیات اروپایی نیز
ّ
توجه کنند 18.منشأ تمام این ّ
تحوالت ،جنبش عمومی مشروطه بود که تمام
ارکان اجتماعی جامعه را درنوردید و بر تمام نهادها و عناصر فرهنگی تأثیر
ّ
گذاشت و از جمله نظم و نثر فارسی را به کلی دگرگون نمود و زمینههایی را
 16یوسفی ،1369 ،ص .398
 17یاحقی ،1376 ،ص .19
ّ 18زرینکوب ،1382 ،ص .638
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فراهم کرد تا در سالهای بعد شاعران و نویسندگان کوشش نمایند با صراحت
و جسارت بیشتر طر حها و اندیشههای جدیدتری را مطرح سازند و ّ
ادبیات
امروز را پی افکنند.
مفاهیم وطندوستی در ّ
ادبیات کهن
یکی از مفاهیم آرمانی و محورهای تشکیلدهندهی شعر مشروطه ،مضمون
وطن و مفاهیم وابسته به آن است .مفهوم وطن تا پیش از جنگهای ایران و
روس به مفهومی غیر از آنچه بود که پس از آن در شعر فارسی بهویژه در شعر
مشروطه نمایانتر شد و به عنوان واژهای با ّ
هویت و معنایی خاص ،موضوع
کار شاعران درگیر با سیاست قرار گرفت .در ّ
ادبیات کهن مفهوم وطن بیشتر
در صورتهای قومی ،نژادی ،اسالمی ،عرفانی و اقلیمی به کار رفته است.
ّ
ً
مثال وقتی مولوی میگوید« :باز هوای وطنم آرزوست» وطن مألوف و محل
ّ
اصلی انسان را نزد خدا در نظر دارد .یا برای مسلمین به طور کلی ،وطن،
دهی یا شهری بوده است که در آن زاده شدهاند؛ جایی که به قول سعدی
ّ
حتی شایسته نیست که به آن دل ببندی یا خود را پایبند آن سازی:

«به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار  /که ّبر و بحر فراخ است و آدمی بسیار»

در نزد مسلمانان ،وطنی که میتواند همکیشان و نمازگزاران به سوی یک
قبله را در خود جای دهد نیز به عنوان وطن اسالمی مورد ّ
توجه قرار گرفته؛
به گونهای که آنان به راحتی از یک سوی سرزمین اسالمی به سوی دیگر
میرفتند و از این که در سرزمین بزرگ اسالم جابهجا میشدند ،هیچ احساس
ّ
غربت نمیکردند .بنابراین تلقی مسلمانان ایرانی در گذشته با مشروطه
ّ
متفاوت بود و وطن اسالمی ،شامل سرزمینهای محل زندگی مسلمانان
ً
میشد .عموما مسلمانان به تعبیر امروزی نگرش انترناسیونالیستی نسبت
سیداشرف ّ
به اسالم داشتندّ .
الدین که از نظر او وطن ،اسالم به عالوهی
ّ
ایران ،یعنی ایران اسالمیست و در ترانهی ملی مذهبی خود در قالب ّ
مسمط
اینگونه میسراید:

«اجنبی شد حملهور بر مذهب و آیین ما  /ای دریغا میرود هم مملکت هم
19
دین ما».

ّاما وطن به عنوان یک مفهوم آرمانی سیاسی که ورد زبان شعرای عهد
مشروطه است ،پیش از این دوره به این شکل سابقه نداشت ،زیرا هیچوقت
وطن به عنوان یک دین و آیین سیاسی ـ اجتماعی مطرح نبوده ،ولی در
 19موغاری ،1382،ص .412
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آن زمان این معنا تحت تأثیر ّ
تحوالت جهانی و القائات استعمار به مفهوم
ناسیونالیسم تبدیل شد .جنگ ایران و روس و شکستهای پیدرپی ایران
و جدا شدن قسمتی از خاک ایران و تحمیل قراردادهای ننگین گلستان
و ترکمانچای نوعی ّ
تنبه و آگاهی در این زمینه پدید آورد ،کمکم موضوع
وطندوستی رشد کرد و با گذشت قرن نوزدهم و فرارسیدن قرن بیستم ،آرمان
وطندوستی آیین سیاسی بیشتر مسلمانان شد .در این زمینه ،سیاسیون و
ّ
ّ
تجددطلبان در کشورهای اسالمی در ایجاد جنبشهای ملی و میهنپرستی
ّ
میکوشیدند و همراهی شعرا و نویسندگان با این جنبشهای ملی هم به
همین دلیل است ،از این رو کمکم زمینهای فراهم شد که برخی یگانگی و
وحدت اسالمی را کنار بگذارند یا در ّ
حد آرمان درجهی دوم از آن دفاع کنند
ّ
و این خود برانگیزانندهی اختالفات قومی و ّ
تعصبهای ملی کور و طرح
وطنخواهی به عنوان یک آرمان سیاسی بود ،بهویژه که استعمارگران قدم
به قدم به خانه و کاشانهی مسلمانان هجوم میآوردند و کشورهای اسالمی را
در حلقهی استعمار و اشغال خویش درمیآوردند .بنا بر این شاعر مشروطه با
اشک و آه و سوز و گداز از وطن سخن میگوید و بر احوال وطن ،خون گریه
میکند یا فریاد «وطن در خطر است» سر میدهد و وطنیاتی با دیدهی تر
میگوید .سرتاسر شعر مشروطه از این نمونه اشعار وطنی آکنده است.
ّ
مشروطیت و اندکی پیش از آنّ ،
ّ
توجه به وطن ،یکی
به طور کلی در دوران
از مسائل عمدهای بود که در نوشتههای ادبی و شعری ادب فارسی آن
دوره جلوهگر شده ،به طوری که در هیچ نوشتهی ادبی این دوره ّ
اعم از
مقاله ،روزنامه ،شعر ،سفرنامه و ّ
حتی در نامههای خصوصی نویسندگان
و روشنفکران نیست که مسألهی وطن در یکی از اشکالی که نوشته شده،
ّ
مشروطیت ،بهترین
مطرح نشده باشد .در واقع میتوان گفت که شعر
جلوهگاه وطن در مفاهیم مختلف آن است .با این حال وطن به معنایی
که در گذشته به مفهوم اقلیمی آن مطرح بوده ،در شعر شاعران دوره ی
ّ
مشروطیت مطرح نیست ،بلکه وطن در شعر آنان به معنای ایران است .در
این باره عارف قزوینی میگوید« :وقتی تصنیف وطنی ساختهام که ایرانی از
هر ده هزار نفر یک نفرش نمیدانست وطن یعنی چه؟ تنها ّ
تصور میکردند
که وطن ،شهر یا دهیست که انسان در آنجا زاییده شده باشد ...شکر خدا
را بعد از مشروطه معنی وطن فهمیده شد!» 20.با این حال ،مطرح شدن
ّ
ّ
مسألهی وطن و ملیت به طور گسترده در این دوره ،عالوه بر رشد افکار ملی و
 20حائری ،1364 ،صص  335ـ .334
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ّ
ناسیونالیسم ،علت دیگری که موجب طرح شدن مسألهی 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 وطنپرستی
یکی از موضوعاتیست که در دیوان شعرا کم و بیش به چشم میخورد ،در
تاریخ معاصر نیز به سبب شرایط خاص و روابط ویژهای که بین دول استعمارگر
و کشورهای استعمارشده به وجود آمد ،سبب شد تا شاعران ّ
توجه زیادتری
به این مسأله بنمایند .بهار ،مهر وطن را نه تنها برای رویارویی دین مطرح
نمیکند ،بلکه کسی را که میهنپرست نباشد کافر و بیدین میداند:

«هر که را مهر وطن در دل نباشد کافر است /معنی ّ
حب الوطن فرمودهی
22
پیغمبر است»
و هر کسی که در راه وطن ،جان خود را فدا نماید ،در زمرهی شهداست:

«هر که بهر پاس عرض و مال و مسکن جان دهد /چون شهیدان از می
23
فخرش لبالب ساغر است»
ّ
مشروطیت و هنگامی
ّاولین جلوههای وطنپرستی را در شعر بهار ،در آغاز
که نفوذ دول خارجی به ّ
حد اعالی خود رسیده بود ،میتوان یافت و این در
حالی بود که مردم دچار تفرقه و ّ
تشتت شده بودندّ .
مسمط «وطن در خطر
است» ،سرتاسر دربارهی تحریک و تشجیع مردم برای رهایی کشور از دست
بیگانگان است.

«کار بیچاره وطن زار شد ،افسوس افسوس /جهل ما باعث این کار شد،
افسوس افسوس /یار ما همبر اغیار شد ،افسوس افسوس /باز ایران کهن
خوار شد ،افسوس افسوس  .../که چنین کشور دیرین کهن در خطر است /
24
ای وطنخواهان! زنهار وطن در خطر است»
او که از عشق وطن سراپا در سوز و گداز است و غارتگریهای اجنبی را
نمیتواند ّ
تحمل کند و مردم را در خواب جهالت یا دچار تفرقه میبیند ،فریاد
برمیآورد که:

«خانهات یکسره ویرانه شد ،ای ایرانی!  /مسکن لشگر بیگانه شد ،ای ایرانی!
 /عهد و پیمان تو ایفا نشد ،ای ایرانی!  /عهد بشکستنت افسانه شد ،ای
ایرانی!
عهد غیرت مشکن ،عهد شکن در خطر است  /ای وطنخواهان! زنهار! وطن
21
22
23
24

براون ،1335 ،ص .65
بهار ،1380 ،ص .79
همان ،ص .70
همان ،ص .208
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در خطر است»

25

ّ
مشروطیت ثمرهای نداده و ناامیدی و
این ابیات در حالی سروده شد که هنوز
یأس همهی مردم را فراگرفته بود و مردی هم نبود که کشتی توفانزدهی وطن
را نجات دهدّ ،اما شاعر با این که تأثیری از سخن خود در مردم نمیبیند ،ولی
باز فریاد وطنخواهی برمیآورد و به وطنخواهان هشدار میدهد که:

«وطنیاتی با دیدهی تر میگویم  /با وجودی که در آن نیست اثر میگویم /
تا رسد عمر گرانمایه به سر میگویم  /بارها گفتهام و بار دگر میگویم  /که
وطن باز وطن باز وطن در خطر است  /ای وطنخواهان! زنهار! وطن در خطر
است»
بنا بر این تمام مصیبتها و بالهایی که بر سر ما آمده ،همه گناه خود مردم و
نتیجهی غفلت و جهل آنان است؛ پس ،از غیر نباید نالید؛

«این دود سیهفام که از بام وطن خاست  /از ماست که بر ماست  /وین شعلهی
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 اینجاست
26
 /از ماست که بر ماست»
ّ
عالقهی بیاندازهی او به حفظ استقالل و رسیدن به قلهی مجد و عظمت،
شاعر را پیوسته در سرودن اشعار وطنی تشویق میکرد و وی با سوز و گداز
از حربهی شعر برای مقابله با عوامل بیگانه استفاده مینمود تا شاید ّ
حس
استقاللطلبی و آزادیخواهی را در مردم تحریک نماید و قیامی فراگیر علیه
دشمنان و بیگانگان ایجاد شود و شورش همهجا را فراگیرد .او بارها و بارها در
صدد تحریک ّ
حس میهنپرستی ایرانیان برآمد و در این راه کوشید که غیرت
مذهبی را با ّ
حس وطنخواهی مردم به حرکت و جنبش درآورد ،به این امید
که راه چاره و عالجی بیابد .این مطلب در ّ
مسمط «ایران مال شماست» به
روشنی دیده میشود:

«هان ای ایرانیان! ایران اندر بالست  /مملکت داریوش ،دستخوش
نیکالست  /مرکز مک کیان در دهن اژدهاست  /غیرت اسالم کو؟ جنبش
ّ
ملی کجاست؟  /برادران رشید! اینهمه سستی چراست؟  /ایران مال
شماست ،ایران مال شماست ... /بر این یتیم و غریب ،نیکی ،آیین ماست /
27
ایران مال شماست ،ایران مال شماست»
 25همان ،ص .208
 26همان ،ص .115
 27بهار ،1380 ،ص .84
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ّ
تحریک ّ
حس مذهبی و ملی در شعر باال به خوبی دیده میشود .شاعر میداند
که مردم ایران مسلمان و پیرو دین ّ
محمد(ص) هستند و مسلمان نباید خواری
ّ
و ذلت را بپذیرد .بنا بر این از آنان میخواهد 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 زیانهای ّ
مادی بوده
است .با وجود اینهمه داد و فریاد وطنخواهی ،شاعر میگوید که کسی به او
پاسخ نداده و فریاد او را نشنیده ولی او پیوسته داد وطن سرمیدهد:

«بیست سال افزون زدم داد وطن ،نشنید کس  /تازه از نو میزنم داد وطن،
28
من با کیام؟!»

زمانی که شاعر در سال  1308هـ.ش و بعد از آن در سال  1312گرفتار بند و
حبس بود ،در زندان هم پیوسته این ناله را سر داد ،زیرا ایران را پامال ستوران
میدید.

«ای وطنخواهان! سرگشته و حیران تا چند؟  /بدگمان و دودل و سر به
گریبان تا چند؟  /کشور دارا ،نادار و پریشان تا چند؟  /گنج کیخسرو در چنگ
29
رضاخان تا چند؟  /ملک افریدون ،پامال ستوران تا چند؟»

او خود را جاننثار وطن میداند و میگوید در راه وطن دچار فقر وگرسنگی
شده .وی خطاب به رضاشاه میگوید:

«دزد وطن هست سیر و آن که همه عمر  /بهر وطن بوده جاننثار ،گرسنه»

30

وی ّ
حتی برای این که پیوسته داد غریبی وطن را سرداده از خانه و کاشانهی
اصلی خود دور افتاده است:

ّ
غریبی وطن  /زین ِق َبل دورم ز شهر و مردم کانای او»
«میزنم روز و شبان داد
«عمری سخن به خیر وطن گفتم؛ ای دریغ!  /کآمد به دست هموطنانم به
31
سر زمان»

بهار عقیده دارد که عمر خویش را در راه وطن به کار برده و جوانی خود را در
این راه از دست دادهّ ،اما سودی از آن نبرده و در زندان سال  1312هـ.ش
بعد از ذکر ابیاتی در سرگذشت خویش میگوید:

«ای دریغا که جوانی بگذشت  /بهر آبادی این ملک خراب  /همچو دهقان که
برد آب ز دشت  /تا گل و سبزه َ
32
دماند ز سراب»
28
29
30
31
32

همان ،ص .131
همان ،ص .421
همان ،ص .223
همان ،ص .95
بهار ،1380 ،ص .95
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و هنگامی که در سال  1312هـ.ش دوباره ایران را در اشغال بیگانگان
میبیند ،میگوید جوانی خود را در راه وطن از کف داده و اگر وطن دوباره از
دست دشمن رهایی یابد ،جوانی او دیگر بازنمیگردد:

«دریغا که بگذشت عهد جوانی  /درآمد ز در پیری و ناتوانی  /جوانی به راه
وطن دادم از کف  /دریغا وطن رفت و طی شد جوانی  /و گر بازگردد وطن بار
33
دیگر  /نیارد جوانی به ما ارمغانی»

بهار در هنگام کنارهگیری از وزارت در سال  1325هـ.ش نیز به خدمات چهل
سالهی خود به وطن افتخار میکند؛

«من آن کسم که چهل ساله خدمتم باشد  /بر آسمان وطن زآفتاب روشنتر»

34

او در قصیدهی «پیام ایران» ضمن یادآوری افتخارات گذشتهی این سرزمین
و تحریک ّ
حس وطنخواهی جوانان ،مفهوم وطنپرستی را اینگونه شرح
میدهد:

«به هوش باش که ایران تو را پیام دهد  /تو را پیام به صد ّ
عز و احترام دهد  /تو
را چه گوید؟ گوید که خیر ببینی اگر  /به کار بندی پندی که باب و مام دهد /
35
نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد  /ز خاک پاک نیاکان ،تو را سالم دهد»

سپس با اشاره به ضربالمثل معروف «کن عصامیا و ال عظامیا» (شرف مرد به
نفس اوست نه به آباء و اجداد او) ،میگوید :وقتی صحبت از افتخارات گذشته
و نیاکان میشود ،منظور افتخار به استخوانهای پوسیدهی آنان نیست ،بلکه
باید ضمن تأکید بر علم و عزم خویش ،از ّ
سنت دیرینهی آنان عبرت گرفت؛

«نگویمت که به ستخوان و خاکخورد بناز  /عظام بالیه کی رتبت عصام دهد؟
36
... /شعائر پدران و معارف اجداد  /حیات و قدرت اقوام را قوام دهد»
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 ّ
غره نباشند:

«مباش ّ
غره به تقلید غربیان که به شرق  /اگر دهد هنر شرقی احترام دهد /
تو شرقییی و به شرق اندرون کماالتیست  /ولی چه سود که غربت غریب تام
دهد  /پیام مام جگرخسته را ز جان بشنو  /که پند و موعظهات با صد اهتمام
دهد  /وطن به چنگ لئام است؛ کو خردمندی  /که درس فضل و شرافت
33
34
35
36
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بدین لئام دهد؟»

37

در این قصیده که از مهمترین قصاید وطنی شاعر به شمار میآید ،مفاهیم
وطنپرستی و ایراندوستی ،دردی که شاعر از فقدان آن بارها نالیده ،به
بهترین شکل توضیح داده و زبان حال وطن به طرز زیبایی بیان شده است.
در حقیقت میتوان گفت که این سروده چکیدهایست از تمام وطنیات بهار
که به بهترین شکل جلوهگر شده و شاعر پیام کامل و جامع خویش را به طور
ّ
موجز با زیباترین کلمات و مفاهیم بیان کرده است .اشعار وطنی ملکالشعرای
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 درمییابد .وقتی در سال  1329هـ.ق آشوب،
هرج و مرج و تحریکات سیاستهای بیگانگان ،ایران را به ورطه ی نابودی
میکشاند ،او این ّ
مسمط وطنی را منتشر میکند:

«مهرگان آمده و دشت و دمن در خطر است  /مرغکان! نوحه برآرید ،وطن
در خطر است  /چمن از غلغلهی زاغ و زغن در خطر است  /سنبل و سوسن
و ریحان و سمن در خطر است  /بلبل شیفتهی خوبسخن در خطر است /
ای وطنخواهان! زنهار! وطن در خطر است  ... /کاردانان را بیرون ز سخن
کاری نیست  /غیر ّلفاظی در ّ
سر و علن کاری نیست  /علما را به جز از حیله و
فن کاری نیست  /جهال را به جز افغان و َ
حزن کاری نیست  /ملک از این ناله
و افغان و َ
حزن در خطر است  /ای وطنخواهان! زنهار! وطن در خطر است
 /وطنیاتی با دیدهی تر میگویم  /با وجودی که در آن نیست اثر میگویم /
تا رسد عمر گرانمایه به سر میگویم  /بارها گفتهام و بار دگر میگویم  /ای
وطن ،باز وطن ،باز وطن در خطر است  /ای وطنخواهان! زنهار ،وطن در
38
خطر است»
دو نمونهی زیر از بهار ،نمایانگر حال و هوای شعرهای وطنی آن دوره را به
خوبی به نمایش میگذارد؛

ّ
«ای خطهی ایران مهین! ای وطن من!  /ای گشته به مهر تو عجین جان و تن
من!  /ای عاصمهی دنیی آباد! که شد باز  /آشفته کنارت چو دل ُپر َ
حزن 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 بیبرگ  /کز بافتهی خویش نداری کفن
 37بهار ،1380 ،ص .372
 38همان ،ص .208
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من  /و امروز همیگویم با محنت بسیار  /دردا و دریغا وطن من ،وطن من»

39

آخرین ابیاتی که در این قسمت مورد استفاده قرار میگیرد ،ابیاتی از «سرود
مدرسه» است که در آن شاعر سعی دارد کودکان را از همان ابتدا با عشق به
ّ
ترقی آن تربیت نماید و ّ
حس وطنپرستی و شوق
وطن و عالقه به پیشرفت و
به درس خواندن برای کسب افتخار وطن را در آنان زنده نماید ،تا شاید نسل
آینده بتواند ضرر و زیانهای گذشته را که به وسیلهی 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 ملت و وطنیم  /همه در بند
دین و ایمانیم  /کار ما صنعت است و علم و عمل  /کارهای دگر نمیدانیم /
40
زین سبب بهر افتخار وطن  /ما شب و روز ،درس میخوانیم»
نتیجهگیری
ّ
حب وطن که آن را نشانهای از ایمان هم میدانند و نیز مردمدوستی و عالقه
ّ
خواص آن
به پیشرفت ،همواره از آرزوها و آمال مردم یک جامعه و بیشتر
ّ
متعهد ،پیوسته در دورههای مختلف در
بوده است .شاعران و نویسندگان
عین آن که پشتیبان و تکیهگاه مردم در حرکت رو به جلو بودهاند ،پرچمدار
و مشعلدار آنها هم بودهاند .شاعران مشروطه هم از این قافله بازنمانده و
در آگاهیبخشی و بیداری مردم ،آن هم مردمی که خیل وسیعشان بهرهای
از سواد نداشته و به دنبال خود کشاندنشان کاری سخت و طاقتفرسا بوده
َ
است ،لحظهای بازنایستادند و بعدها هم تالششان به بر نشست .بنا بر این،
مهمترین نتایج مقالهی حاضر را میتوان چنین برشمردّ :
تحوالت سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ،تأثیراتی مستقیم بر روی ّ
ادبیات انقالب مشروطه
داشته ،که این ّ
تحوالتّ ،
ادبیات را به سوی مردمی شدن سوق داده است .در
آرمانهای شعر انقالب مشروطهُ ،بعد سیاسی ،قومی و مسائل مدنی ُپررنگتر
است .وطندوستی در شعر شاعران مشروطه تبدیل به آرمانی حائز ّ
اهمیت و
جدا از معنای وطندوستی در گذشته شده است.
● منابع:
ّ
ّ
ـ آرینپور ،یحیی؛ از صبا تا نیما ،جلدهای اول و دوم؛ زوار؛ 1385؛ تهران.
 39همان ،ص .286
 40بهار ،1380 ،ص .383
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ـ انوری ،حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ سخن؛ 1381؛ تهران.
ادبیات ایران؛ ترجمهی ّ
ـ براون ،ادوارد؛ مطبوعات و ّ
محمد ّ
عباسی؛ امیرکبیر؛
1335؛ تهران.
ـ بهارّ ،
ّ
محمدتقی؛ دیوان ،جلدهای اول و دوم؛ امیرکبیر؛ 1380؛ تهران.
ـ حاکمی ،اسماعیل؛ تاریخ ّ
ادبیات معاصر ایران؛ اساطیر؛ 1373؛ تهران.
ـ حائری ،عبدالهادی؛ نخستین رویارویی اندیشههای اندیشهگران در
مشروطه؛ امیرکبیر؛ 1364؛ تهران.
ـ رزمجو ،حسین؛ انواع ادبی؛ آستان قدس؛ .1378
ـ ّزرین کوب ،عبدالحسین؛ نقد ادبی؛ امیرکبیر؛ 1382؛ تهران.
ـ سنگریّ ،
محمدرضا؛ ّ
ادبیات معاصر ایران؛ دفتر برنامهریزی و تألیف کتب
درسی؛ 1376؛ تهران.
ّ
ّ
عبدالرحمان؛ کلیات عارف قزوینی؛ امیرکبیر؛ 1349؛ تهران.
ـ سیف آزاد،
ّ
ـ شفیعی کدکنی ،محمدرضا؛ ادوار شعر فارسی؛ توس؛ 1359؛ تهران.
ـ ّ
محمدی ،حسن علی؛ از صبا تا شهریار ،جلد ّاول؛ قدیانی؛ 1379؛ تهران.
ـ موغاری ،فریده؛ شمیم نسیم (اشعار نسیم شمال)؛ ثالث؛ 1382؛ تهران.
ّ
سیداشرف ّ
کلیات ّ
الدین گیالنی؛ مقالهی استاد نفیسی؛
ـ نمینی ،حسین؛
جاویدان؛ 1385؛ تهران.
ـ یاحقیّ ،
محمدجعفر؛ چون سبوی تشنه؛ خوارزمی؛ 1376؛ تهران.
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ّ
ً
در بررسی ّ
تحول شعر فارسی و تولد و رشد شعر نیمایی ،معموال
مبانی زیباشناختی شعر نیمایی مورد بررسی قرار گرفته و در این
بررسیها ،بیشتر بر گسست کامل از شعر کالسیک و تأثیر شعر و
ادب اروپایی ،بهویژه فرانسه تأکید شده است .موضوع این نوشتار؛
تحول شعر فارسی بر پایهی تقابلهای شعر ّ
یعنی بررسی ّ
سنتی و
شعر نیمایی ،کمتر مورد ّ
توجه پژوهشگران بوده است .این مقاله
طرح مبحثیست در گشایش این بحث که شعر نیمایی در محور
ّ
مؤلفههای شعر کالسیک مورد ّ
توجه قرار گیرد.
جایگزینی
بازخوانی روند شکلگیری سبکهای تازهی هنری نشان میدهد،
ّ
در هر جریان هنری ـ و در اینجا شعر ـ چند مؤلفه محور قرار
میگیرند و پس از ّ
طی یک دورهی اوج ،کمکم به افول میرسند.
ّ
این افول از آنجا ناشی میشود که مؤلفههای محوری مورد اشاره،
به مرز اشباع رسیده و بیشتر به تکرار دامن میزنند تا آفرینشهای
ّ
خلقانه .از همین نقطه ،سبک بعدی شروع میشود؛ یعنی شاعران
ّ
خلق هر عصر ،نقاط اشباعشدهی سبک پیشین را شناسایی
ً
نموده ،تقابلهای آن را به کار میبندند .مثال در سبکی که
خردگرایی و عقلمحوری ،به عنوان هستهی اصلی شعر محسوب
میشود ،سبک بعدی ،عقلگریزی و احساسمحوری را جایگزین
آن میکند .به عبارت دیگر ،آنچه که به عنوان مانیفست هر سبک
تازه به شمار میآید ،در حقیقت ،آسیبشناسی سبک پیشین است.
هر سبک یا مکتب هنری ،تعریفی را برمیتابد که در این تعریف ،یک
ّ
مؤلفه با برجستگی ویژهای مورد ّ
توجه قرار می گیرد .مثل
یا چند
فراواقعگرایی در سوررئالیسم ،طبیعتمحوری در رمانتیسیسم و...
ّ
این مؤلفهها در حقیقت ،جایگزین تقابلهای خود در سبکهای
پیشین میشوند .اصرار به واقعگرایی مفرط ،فراواقعگرایی را دامن
میزند و طبیعتگریزی و بیاعتنایی به طبیعت ،طبیعتمحوری را
* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

به دنبال دارد .غالب گسستها و تفاوتهای سبکی نیز در همین حیطه قابل
بازنمایی است.
گسست و فاصلهی شعر نیمایی و شعر قدیم را نیز بر همین بستر میتوان تبیین
نمود .توضیح اینکه ،شعر کالسیک با شاعران بزرگی چون فردوسی ،حافظ و
مولوی و دیگران به اوج رسیده ،قرنها از حضور یک چهرهی برجسته محروم
بوده است .بنابراین ،شاعری چون نیما ،به آسیبشناسی شعر کالسیک
میپردازد و با التفات به نقاط اشباعشدهی شعر کالسیک ،مبانی زیباییشناسی
ً
ّ
تازهای را پیریزی میکند که غالبا بر تقابلهای دوگانهی مؤلفههای شعر پیشین
استوار است .اگر شعر کالسیک ،بیاندازه به موزونیت و وزن عروضی تمام و
کمال وابسته است ،شعر نیمایی این گرانیگاه را تغییر میدهد و به قول نیما بار
موسیقی را از روی شعر برمیدارد.
شعر نیمایی و نظریههای نیما
نوشتار حاضر به بررسی تقابلهای دوگانهی شعر دیروز و نیمایی میپردازد .برای
تبیین این تقابلها ،از دو منبع استفاده شده است :شعر نیمایی ،و نظریههای
نیما یوشیج.
ّ
نیما هیچگاه به نشر مانیفست و بیانیههای شعری نپرداخته ،اما به هر بهانهای،
ّ
حتی در نامههای خصوصی به دوستان ،به توضیح مبانی شعر نیمایی میپردازد.
بنابراین از میان نوشتههای او میتوان شاخصههای شعر نیمایی را دریافت .از
نیما عالوه بر دیوان شعر ،آثار منثوری به جا مانده است که عنوان مانیفست
ندارند ّاما در مجموع ،نگرههای نیما دربارهی شعر و شاعری را مجموع میکنند.
این دسته آثار عبارتاند از «دربارهی شعر و شاعری ،حرفهای همسایه ،ارزش
احساسات و پنج مقالهی دیگر در شعر و نمایش ،و نامههای نیما یوشیج» .در این
ّ
آثار ،نیما نظراتش را دربارهی شاخصهها و مؤلفههای شعر پیشرو بیان میدارد.
این نظرات را میتوان در دو بخش ساختاری و محتوایی تقسیمبندی نمود که
در مجموع ،محورهای شعر نیمایی را می شناسانند .از میان این آثار ،کتاب
«دربارهی شعر و شاعری» از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که مهمترین
نظریههای نیما را در بر میگیرد .بنابراین در این پژوهش ،بیشتر نظریههای نیما
از کتاب مورد اشاره استخراج شدهاند.
خوانندهی آگاه به خوبی درمییابد که در این مبحث ،شعر نیما و شعر نیمایی
دو مقولهی متمایزند .شعر نیما ،یعنی همهی آثار منظومی که از نیما به جای
مانده است و شعر نیمایی یعنی همهی شعرهایی که در قالب نیمایی سروده
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شدهاند و شعر نیما نیز بخشی از آن است.
ّ
شعر نیمایی شاخصهها و مؤلفههایی دارد که اکنون پس از گذشت هفت دهه،
به شعری تثبیتشده بدل شده است .تکیهی اصلی این نوشتار بر مبنای شعر
و نظریههای نیماست و شعر نیمایی نیز از این دریچه تبیین میشود .به عبارت
دیگر ،میتوان دو تعریف از شعر نیمایی را در نثر و شعر نیما یافت؛ نخست
ّ
تعریفی که از مؤلفههای شعرش میتوان به دست داد و دیگر آنچه که از البهالی
ّ
مشخصات شعر نیمایی ّ
معرفی نمود.
نظراتش میتوان بیرون کشید و به عنوان
ّ
البته میان این دو تعریف نیمایی (یکی در اجرا و دیگری در نظریه) ضمن حفظ
وجوه مشترک ،گسستهای قابل مالحظهای وجود دارد.
ّ
شعر «ققنوس» در سال
شعر نیمایی در شکل اجرایی
اش به طور مشخص با ِ
ّ
 1316شروع میشودّ .اما در حد نظریه تا آخرین نوشتههای نیما و پیروان او
امتداد مییابد .شعر نیمایی ،مانیفست به معنی متداول نداردّ ،اما نیما در تمام
نوشتههایشّ ،
حتی در نامههای دوستانه و خصوصی ،به توضیح جنبههای
تازهی شعر نیمایی میپردازد .نیما با این استدالل که هر چیز تازه و ناشناختهای
ّ
نیاز به توضیح دارد ،مؤلفههای شعر نیمایی را بازخوانی میکند .از این منظر،
محتوای نظریههای نیما را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:
ـ جنبههای اشباعشدهی شعر قدیم.
ّ
ـ توضیح و تبیین مؤلفههای شعر نیمایی.
بخش عمدهی توضیحات نیما ،آسیبشناسی شعر قدیم فارسی است .ضمن
این که او در کنکاشهایش ،همواره ارزش هنری شعر قدیم را یادآور میشود
و در کنار انتقادات ،از ستایش شاعران بزرگی چون فردوسی ،سعدی ،حافظ،
نظامی و مولوی غافل نمیماندّ .
البته در میان شاعران قدیم ،نیما نسبت به
نظامی و حافظ التفات ویژهای دارد« :زبان حافظ و نظامی ،زبان دنیاست .زبان
دل ،زبان معنی ،زبان غیب ،زبان یک زندگانی و هستی باالتر است» 1.نیما خود
میگوید که تغییر سبک شعر فارسی به معنی انکار ارزشهای زیباشناختی شعر
2
قدیم نیست ،ولی هر کار لوازم خود را دارد و زیبایی و نوبت خود را.
نقطهی عزیمت نیما در پیریزی مبانی زیباییشناسی شعر جدید ،همان
ّ
شاخصههای برجستهی شعر قدیم است .بنابراین او بخشی از مؤلفههای
پیشین را حفظ میکند و یا با تغییر اندکی به کار میبندد .همچنان که پارهای از
ّ
ّ
مؤلفهها را به کلی کنار زده ،محورهای تازهای را جایگزین میکند.
 1یوشیج ،1368 ،ص .220
 2همان ،ص .312
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پارهای از تقابلهای دوگانهی شعر دیروز و شعر نیمایی
ـ ذهنیگرایی شعر قدیم  /عینیگرایی شعر نیمایی.
ـ فخامت زبانی شعر قدیم  /جدال با فرم ّ
عادی زبان و زبان ادیبانه در شعر
نیمایی.
ـ مضمونهای شاعرانهی شعر قدیم  /شکستن مرز محتوایی شاعرانه و
غیرشاعرانه در شعر نیمایی.
ـ معشوق آسمانی شعر قدیم  /معشوق زمینی و ملموس شعر نیمایی.
ـ دید بالغی شعر قدیم  /دیدگاه زیباییشناسی شعر نیمایی.
ّ
ـ کلیگرایی شعر قدیم  /جزئیگرایی شعر نیمایی.
خاص
فرمی ّ ِ
ـ فرمول ثابت قالب در شعر قدیم  /در شعر نیمایی هر شعر به ِ
توازن ِ
خود نیاز دارد.
ـ همخوانی 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 وزنمحوری شعر قدیم  /معنامحوری شعر نیمایی.
زیبایی مبتنی بر تناقض و تناسب در
زیبایی مبتنی بر تناسب در شعر قدیم /
ـ
ِ
ِ
شعر نیمایی.
ـ بهکارگیری واژههای شاعرانه در شعر قدیم  /گسترش دایرهی واژگانی در شعر
نیمایی.
ناگفته نماند که موارد مورد اشاره ،تنها برخی از تقابلهای دوگانهی شعر دیروز
و امروز را در بر میگیرد و همچنان میتوان تقابلهای دیگری را به این فهرست
افزود .ما تنها مهمترین و تأثیرگذارترینها را ذکر کردهایم .برای تحلیل بیشتر
موضوع ،در ادامه به توضیح و تبیین پارهای از این تقابلها میپردازیم.
بهکارگیری واژههای شاعرانه در شعر قدیم /
گسترش دایرهی واژگانی شعر نیمایی
در شعر ،گونهای تقسیمبندی نانوشته رعایت میشود که بر مبنای آن ،همهی
واژهها اجازهی ورود به شعر را ندارند .در حقیقت ،واژهها به دو دستهی شاعرانه
ّ
و غیرشاعرانه تقسیم میشوند و تنها واژههایی که شاعرانه تلقی میشوند ،به کار
گرفته میشوندّ .اما نیما این تقسیمبندی را کنار میزند .او نه تنها انبوهی از
ّ
واژگان ّ
روزمره را وارد شعر میکند ،بلکه کلمات بومی و محلی را نیز رنگ شاعرانه
ّ
میبخشد .انبوهی از واژگان محلی مازندرانی در شعر نیما به کار گرفته میشوند
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که هم به گسترش دایرهی واژگانی شعرش کمک میکنند و هم در شکلگیری
فضای بومی شعر نیما دخیل میشوند.
این مقوله همبستهی گسترش دایرهی محتوایی در شعر نیمایی نیز هست؛
یعنی هنگامی که شاعر از محدودهی مضامین تثبیتشده فراتر میرود ،برای
بیان محتوای تازه به واژههای تازه نیاز دارد؛ همچنان که نیاز به فرم تازه را نیز
از یاد نمیبرد .در حقیقت ،یک ّ
تحول بنیادین در زیرساختهای شعر به وقوع
میپیوندد که مناسبات و ساز و کارهای تازهای را جایگزین مناسبات پیشین
میکند.
سویهی دیگر این واژهافزاییها ،التفات ویژهی نیما به غنای زبان شعر است.
ّ
روزمره
او یکی از راههای افزایش غنای زبانی را ،بهکارگیری واژههای زندگی
ّ
معرفی میکند و از این منظر به افزایش امکانات زبانی شعر نظر دارد .در نظر
نیما ،هر شاعری برای بیان موضوعی که ّ
خاص خود اوست ،نیازمند واژههای
ّ
خاصیست .زبان برای شاعر همیشه ناقص است ،کوتاهی دارد و فقیر است.
3
غنای زبانی و رسایی و کمال آن به دست شاعر است و او باید آن را بسازد.
ّ
البته از یاد نبریم که این روند در دورهی مشروطه آغاز میشود؛ جایی که انبوهی
روزمره ،اداری و ّ
ّ
حتی واژههای بیگانه به شعر راه مییابندّ .اما در
از کلمات
شعر نیما ،این روند به شکلی سازمانیافته و نظاممند دنبال میشود .نکتهی
مهم اینجاست که بسیاری از نوآوریهای نیما با پشتوانهی فکری و اندیشگی
پیشنهاد میشوند و شاید تفاوت عمدهی نیما با دیگر ّ
مدعیان نوآوری ،همین
ّ
نوع آفرینش و دقت در ظرافت و ظرفیتهای
نکته باشد؛ یعنی احاطهی کامل به ِ
ً
آنچه که پیش از این وجود داشته و آنچه که قرار است جایگزین شود .مثال ورود
ّ
واژههای بهظاهر غیرشاعرانه و محلی در شعر نیما به ّنیت گسترش حوزههای
ّ
ّ
روزمره و
روزمره و یا به عبارت دیگر ،دخالت زندگی
کارکرد ادبیات در زندگی
اقلیم زیست شاعری روستایی در شعر رسمیست؛ امری که پیش از این چندان
مطلوب به نظر نمیرسیده ،یا دست کم به این وسعت بیسابقه بوده است.
او ضمن بهکارگیری واژگان بهظاهر غیرشاعرانه ،به شاعران جوان سفارش
ّ
روزمره و بومی را نادیده نگیرند .نیما در این باره میگوید:
میکند تا کلمات
«جستوجو در کلمات دهاتیها ،اسم چیزها (درختها ،گیاهها ،حیوانها)
ّ
هرکدام مغتنم است .نترسید از استعمال آنها .خیال نکنید قواعد مسلم زبان،
4
زبان رسمی پایتخت است».
 3همان ،ص .111
 4همان.
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شاعرانی که پس از نیما در شعر معاصر به عرصه رسیدند نیز این روال را پی
میگیرند و هر یک در حوزهی ّ
خاصی به شکستن مرز واژههای شاعرانه و
ً
ّ
روزمره،
غیرشاعرانه کمک میکنند .مثال در شعر اخوان ثالث ،کلمات معمول و
در کنار کلمات باستانی ،همنشینی تازهای را تجربه میکنند و ساحت زبانی
تازهای را میآفرینند .این شاخصهی شعر اخوان ،زیر عنوان باستانگرایی ،بارها
مورد کنکاش و بازخوانی قرار گرفته است .منوچهر آتشی ،انبوهی از کلمات
بومی جغرافیای جنوب ایران را وارد شعرش میکند .احمد شاملو در کنار
ّ
روزمره را نیز از
گزینش عناصری از نثر کالسیک ،بهویژه تاریخ بیهقی ،کلمات
یاد نمیبرد .فروغ ّفرخزاد ،ضمن احضار انبوهی از واژگان شهری ،از بهکارگیری
عناصر و کلمات زنانه غافل نمیماند .همچنین از منوچهر شیبانی و نصرت
رحمانی میتوان گفت که کلمات کوچهبازاری دهههای سی و چهل را به شعر
میآورند.
وزنمحوری شعر قدیم  /معنامحوری شعر نیمایی
از لحاظ ساختار ظاهری ،بلندی و کوتاهی مصراعهای شعر ،بارزترین تفاوت
ظاهری شعر نیمایی با شعر کالسیک است .در شعر نیمایی ،افاعیل عروضی
مشابه هستندّ ،اما مساوی نیستند و تعداد افاعیل به اقتضای معنا کم و زیاد
میشود .نیما همانگونه که در نگرههایش مینویسد ،میخواهد مصراعها را،
که در شعر کالسیک به اقتضای وزنی یکنواخت شکل میگیرد ،به اقتضای معنا
به پایان ببرد؛ یعنی تغییر مسیر شعر از وزنمحوری به معنامحوری ،تا ریتم و
موسیقی همهی ساز و کارهای شعر را تعیین نکند .بنابراین ،گرانیگاه شعر از
سطح آوایی ،به سطح معنایی منتقل میشود.
شعر قدیم ،هنری شفاهی به شمار میآمده ،از این رو موسیقی و موزونیت
شعر اهمیت ویژهای داشته است؛ تا جایی که یکی از شاخصههای ّ
مهم شعر و
نقطهی تمایز آن از نثر ،موزون بودن ّ
معرفی میشود .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.
با همهی این تمهیدات ّاما ،حکومت وزن در شعر نیمایی به پایان نمیرسد.
وزن به نوعی دیگر عناصر شعر را زیر سلطه دارد و بسیاری از معادالت فکری
و زبانی شعر نیمایی ،بر اساس اقتدار وزن شکل میگیرد .وزن سبب احضار
برخی واژهها و یا شکل دیگری از واژگان میشود و به تبع آن برخی تعقیدها را به
شعر تحمیل میکندّ .اما سلطهی موسیقی را تخفیف میدهد؛ موسیقییی که
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ً
بر پایهی تناسب و قرینههای تعادلی بنا شده است .ظاهرا نیما خود به اهمیت
این مقوله آگاه بوده ،و نگاهی آسیبشناسانه به آن داشته است .از این منظر،
سرودن شعری در دو وزن ـ آخرین شعر نیما ـ میتواند تالشی برای گریز از این
5
محدودیتها به شمار آید.
ّ
ّ
ّ
مؤلفهی دیگری که همپای وزن ،نیت مؤلف را تحت تأثیر قرار میدهد ،قافیه و
ردیف است .قافیه و ردیف شعر کالسیک ،در نگاه نیما یك عامل محدودکننده
است .ردیف ،بخشی از واژگان انتخابشده است که برخالف اقتصاد واژه،
ّ
دایرهی انتخاب شاعر را محدود میکند و در نهایت ،خلقیت شاعر را در
حیطهی گزینش واژه تحت تأثیر قرار میدهد .اگرچه نمیتوان زیباییهای
ً
حضور قافیه و ردیف را مخصوصا از نظر موسیقایی انکار نمودّ ،اما این حضور،
هزینهای میطلبد که زیباییشناسی و معنا باید آن را بپردازند .در شعر نیمایی
ـ ّ
البته با التفات به نظریههای ادبی نیما ـ هدف ،برداشتن این بارهای اضافی
از دوش شعر است.
ّ
ّ
با این که در شعر نیمایی ،ردیف به کلی حذف میشود ،اما نیما بر حضور به
موقع قافیه تأکید بسیار دارد .در حقیقت ،شعر نیمایی همهی بنیانهای شعر
منظوم را از بین نمیبرد ،بلکه برخی از شاخصهها در کاربرد تازهتری احضار
میشوند .نیما حضور قافیه را الزامی میداند و شعر بیقافیه را به مثابهی آدم
بیاستخوان میشماردّ 6.اما قافیه در شعر نیمایی کارکرد تازهتری دارد که از
نقش مکانیکی قدیم دور میشود .نیما میگوید« :قافیه را باید طنین مضاعف
ّ
7
ساخت که به مطلب بخورد و ته مطلب و جمله را ببندد َوِال لزومی ندارد».
با اینهمه ،تنها بخشی از اقتدار وزن و قافیه کاهش مییابد ،و شعر نیمایی
به نوعی دیگر ،درگیر محدودیتهای تازهای میشود .وزن نیمایی ،اختیارات
ویژهای به شاعر میدهدّ ،اما نمیتواند همهی سلطهی اقتدارگرایانهی وزن را
ّ
متن نوشتهشده ،تفاوتهایی دارد .بخشی
حذف کند .به هر حالّ ،نیت مؤلف با
ِ
ّ
از این تفاوتها حاصل دخالت اقتدارگرایانهی وزن و متعلقات آن است .هم از
ّ
این روست که در شعر نیما ،همچون شعر پیشین ،وزن یکی از مؤلفههای اصلی
متمایزکنندهی شعر از نثر است.
نیما در نظریههایش التفات ویژهای به روال طبیعی کالم دارد .یکی از نگرههای
نیما که در نوشتههایش بسیار بر آن اصرار میورزد ،رساندن شعر به راحتی و
 5یوشیج ،1370 ،ص .517
 6یوشیج ،1368 ،ص .107
 7همان ،ص .109
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روانی نثر است؛ یعنی شعر بدون آن که شعریتاش از دست برود ،به راحتی
و روانی نثر حرف بزند .شاعر مجبور نباشد به حکم وزن ،معنا را فدای تناسب
چیز شعر
آوایی کند .عناصری چون وزن و قافیه و ردیف ،تعیینکنندهی همه ِ
نباشند .نیما در توضیح این مطلب میگوید« :مقصود من ،جدا كردن شعر زبان
فارسی از موسیقی آن است كه با مفهوم شعر وصفی سازش ندارد .من عقیدهام
ً
بر این است كه مخصوصا شعر را از حیث طبیعت بیان آن ،به طبیعت نثر نزدیك
كرده ،به آن اثر دلپذیر نثر را بدهم»« 8.شعر باید از حیث فرم ،یك نثر وزندار
باشد .اگر وزن به هم بخورد ،زیادی و چیز غیرطبیعی در آن نباشد ...در تمام
اشعار قدیم ما یک حالت ّ
تصنعیست که به واسطهی انقیاد و پیوستگی خود با
موسیقی ،این حالت را یافته است .این است که هر وقت شعری را از قالببندی
نظم خود سوا میکنیم ،تأثیر دیگری دارد .من این کار را کردهام که شعر فارسی
را از این حبس و قید وحشتناک بیرون آوردهام و آن را در مجرای طبیعی خود
9
انداختهام».
ّ
در شعر نیما به ندرت چنین اتفاقی میافتد و در بیشتر شعرهایش ،وزن نقشی
محوری و تعیینکننده دارد؛ شعرهایی که به غایت از لحن طبیعی کالم دور
میشوندّ .اما در چند شعر ،نیما تا حدودی به لحن طبیعی کالم نزدیک
میشود ،ضمن این که وزن نیمایی را به خوبی رعایت میکند .به عنوان نمونه،
شعر «برف» در كنار چند شعر دیگر میتواند در این ساحت بازخوانی شود:

«زردها بیخود قرمز نشدند  /قرمزی رنگ نینداخته است  /بیخودی بر دیوار.
10
 /صبح پیدا شده از آنطرف كوهّ ،اما  /وازنا پیدا نیست»...
بیشتر شعرهای نیما ،بارها در دستاندازهای زبانی میافتندّ .
حتی میتوان
گفت که بخش عمدهای از شعرهای نیما ،نه تنها به سوی روانی نثر حرکت
نمیکنند ،بلکه نسبت به شعر کالسیک ناروانتر هستند .چرا که حرکت او به
ً
سوی شگردهای تازه ،شعرش را از روانی و سادگی نحوی دور میکند .ظاهرا
این شعرها را باید در مرحلهی گذار از شعر دیروز قرار داد که گاه بیش از حد به
طول میانجامد؛ شعرهای بلند و روایتمند نیما گواه ّ
مدعای ماست.
جدا از روایتمندی و طوالنینویسی ،تعقیدهای زبانی ،یکی دیگر از نقاط
آسیبپذیر شعر نیما به شمار میآید که سببساز عمدهی آن ،رعایت وزن است.
کاری نحو ،سعی دارد به زبان
ریشهی این تعقیدها جاییست که شاعر با دست ِ
 8همان ،ص .123
 9همان ،ص .62
 10یوشیج ،1370 ،ص .512
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شعری تازهای دست یابد و در عین حال ،وزن نیمایی را نیز رعایت کند .این
ّ
نحو معمول زبان دور میشود که
جابهجاییهای گاه ناخوشایند ،به حدی از ِ
ابهام شعر نیما ،بیش
شعر نیما را مصنوعی جلوه میدهد .در واقع ،بخشی از ِ
پیامد همین
از آن که محصول عمق شعر و پیچیدگی روابط عناصر شعر باشد،
ِ
تعقیدهای زبانیست.
دکتر «پورنامداریان» فهرست بلندباالیی از این تعقیدها را به دست میدهد.
ایشان ضمن تأکید بر آسیبرسانی تعقیدهای زبانی به شعر نیما ،بخشی از این
تعقیدها را محصول حضور وزن میداند :درهمریختگی بیش از ّ
حد متعارف
جملهها و بندها ،عبارات فعلی و کنایی ساختگی و نه چندان معنیرسان و
دلپذیر ،و اشکاالت صرفی ّ
متعدد ـ که نمیتوان تأثیر حفظ مایهی وزنی و رعایت
ً
گهگاه قافیه را در پدید آمدن آنها نادیده گرفت ـ زبانی حقیقتا قاعدهگریز و
11
نامطبوع به شعر نیما بخشیده است.
ّ
ّ
درست است که هر متن ادبی ،ابهام خاص خود را داراست ،اما برخی از
پیچیدگیهای شعر نیما ناظر بر ناهمخوانی عناصر شعر و در نتیجه ،تعقیدهای
زبانیست .تنها بخش کوچکی از پیچیدگی شعر نیما از نوع پیچیدگی فکری
و اندیشگیست و بیشتر شعرهایش به واسطهی تعقیدها و ساختار نحوی
ُ
نرمگریز ،خوانندهی عام شعر را کمتر به خود میخواند .بنابراین بخش عمدهای
ّ
از این نظریهها در شعر نیما به اجرایی موفق نمیرسند و باید ادامهی آن را در
شعر پیروان او دنبال کرد.
ّ
هنگامی که از اجرای نظریههای نیما سخن میگوییم ،نام «فروغ فرخزاد» با
ّ
برجستگی ویژهای احضار میشود .همچنان که «اخوان ثالث» موفقترین پیرو
شعر نیماست ،فروغ ّفرخزاد این عنوان را در بهکارگیری نظریههای نیما دارد.
نخستین اصلی که فروغ از نظریات نیما ّ
مد نظر قرار میدهد ،حرکت شعر
روانی نثر است؛ یعنی شعر مثل نثر ،بدون هیچ حذف یا افزودهی
به سوی
ِ
برونمتنی نوشته شود .وزن در شعر فروغ مانند نخی نامرئیست که بندهای
شعر را به یکدیگر وصل میکندّ ،اما خواننده به هنگام قرائت ،سنگینی وزن را
احساس نمیکندّ .
حتی گاه احساس میکنیم شعری بیوزن را میخوانیم:

«تمام روز در آیینه گریه میکردم  /بهار ،پنجرهام را  /به وهم سبز درختان سپرده
بود  /تنم به پیلهی تنهاییام نمیگنجید  /و بوی تاج کاغذیام  /فضای آن
12
قلمرو بیآفتاب را  /آلوده کرده بود»...

 11پورنامداریان ،1377 ،ص .162
ّ 12فر خزاد ،1368 ،ص .352
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ّ
این روانی نزدیک به نثر ،به همراه برخی مؤلفههای دیگر ،جلوهای زنانه به
ّ
شعرهای فروغ میبخشد .به طور مشخص در این باره میتوان گفت که فروغ
در ادامهی گسترش امکانات شعر نیمایی ،به «وزن تلفیقی» یا «چندوزنی»
میرسد .توضیح ،این که شعر نیما و اخوان در یک بحر عروضی شروع میشود
و در همان بحر به پایان میرسدّ .اما در شعر فروغ ،شعر در یک بحر عروضی
شروع میشود و در اوزان دیگری ادامه مییابد .در حقیقت ،هر شعر از اختالط
دو یا چند وزن شکل میگیرد .برای نمونه ،چند سطر از شعر «معشوق من» را از
این منظر بازمیخوانیم .شعر در بحر مضارع (مفعول فاعالت مفاعیل فاعالت)
سروده شدهّ ،اما تمام و کمال در این بحر قرار نمیگیرد .پارهای سطرها در
حقیقت از وزن معهود میگریزند:
ُ
معشوق من = مفعول فع
گویی که تاتاری = مستفعلن فعلن
همچون خداوندی = مستفعلن فعلن
ُ
در معبد نپال = مفعول فاعالت
فروغ از جمله شاعران ّ
مصریست که گسترش عروض نیمایی را همواره در
کانون ّ
توجه قرار میدهد تا به روانی یک متن منثور دست یابد؛ اوزانی منعطف و
ُپرکشش ،که ّ
تحولی از اوزان نیمایی به سوی شعر سپید استّ .اما حرکت فروغ
به «سپید»نویسی و حذف کامل وزن نمیانجامد ،و همچنان ـ تا آخرین شعرها
ـ گسترش ظرافتها و ظرفیتهای اوزان نیمایی یکی از دغدغههای اوست .از
این منظر میتوان گفت استمرار ،پشتکار و وسواسهای فروغ در برخورد با وزن،
او را در موقعیت ویژهای مینشاند.
شاعری فروغ ،حرکت به سوی چندوزنی ،یکی از مهمترین
در پروندهی
ِ
دستآوردها محسوب میشود .نقطهی آغاز این حرکت ،شعرهاییست که
عروض نیمایی را به خوبی رعایت میکنند ّاما در ادامه به درهمآمیزی چند
وزن نزدیک به هم میرسند .این شعرها به لحاظ افقی به عروض ّ
سنتی پایبند
نیستندّ ،اما در محور عمودی ،اصول عروض ّ
سنتی را رعایت میکنند؛ همچنان
که شعرهای نیما و اخوان بر همین موازین استوارند.
ّ
دیگر» فروغ ،ضمن این که از شاخصهی عروضی برخوردار
شعرهای «تولدی ِ
استّ ،
تمرد خواسته یا ناخواستهای نیز از اقتدار عروضی (از نوع نیماییاش)
نشان میدهد که به یکی از شاخصههای موسیقیایی شعرش بدل میشود.
چنان که شعرهای «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»ّ ،
تمرد و سرکشی نسبت
به اصول تبیینشدهی شعر نیمایی را همچون یک شاخصهی درونیشده نشان
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میدهند .ناگفته نماند که چندوزنی شعرهای مورد اشارهّ ،
توجه منتقدان
ِ
و شاعران معاصر را نیز برانگیخته است« .م.آزاد» با التفات به چندوزنی مورد
اشاره در شعر فروغ ،عنوان شعر «گفتاری» یا ّ
«حسی» را برای آن برمیگزیند.
ّ
«محمد حقوقی» نیز در کتاب «شعر و شاعران» ،به ترکیب چند وزن در برخی از
ّ
13
شعرهای «تولدی دیگر» اشاره میکند.
ً
ّ
شعر فروغ ،لزوما به معنای حضور تام و تمام چند وزن و رعایت
چندوزنی در ِ
بی چون و چرا و قاعدهمند این اوزان نیست .چندوزنی ،از ترکیب اوزان نیمایی
با شکستگیهای بسیار و اختیارات شاعری فراوان و بیوزنی (نوعی بیوزنی)
ً
سطر (مصرع) نخست در یک بحر
شکل میگیرد .مثال در یک شعر ،یکیدو
ِ
عروضیست و شعر در سطرهای بعدی ،به وزنی میرود که به وزن سطرهای
پیشین نزدیک است .به تعبیر قدما ،سکتههای وزنی و اختیارات شاعری ،شاعر
را مجاب نمیکند ،لذا او در بسیاری موارد از چارچوبهای ّ
مصوب عروض
نیمایی عبور میکند.
ّ
ناگفته نماند که پیش از فروغ فرخزاد ،منوچهر شیبانی نیز در این حوزه
ّ
تجربیاتی داشته است .بازیهای وزنی شیبانی ،برجستهترین مؤلفهی فرمی
«چندوزنی
شعرش محسوب میشوند .شیبانی هم در شعر بیوزن و هم در
ِ
ساماننیافته» تجربیاتی دارد که میتوان از آنها به عنوان ّ
مقدمهای برای شعر
گفتاری فروغ نام برد.
همهی این تجربیات را میتوان به نظریههای نیما پیوند زد؛ آنجا که از کاهش
اقتدار وزن و موسیقی و استفاده از امکانات نثر سخن میگوید .اهمیت این
ّ
مقوله در نگاه نیما تا آنجاست که بر هیچیک از مؤلفههای شعر نیمایی تا این
ً
کتاب «دربارهی شعر و شاعری» بیش از سی
اندازه تأکید نمیکند .مثال در ِ
و چهار بار از این موضوع سخن میگوید .ضمن این که چند مبحث مستقل
را به همین مقوله اختصاص میدهد .نیما میگوید« :تمام کوشش من این
است که حالت طبیعی نثر را در شعر ایجاد کنم .در این صورت ،شعر از انقیاد با
موسیقی ّ
مقید ما رها میشود ...در نهاد شعر ،موسیقییی هست که موسیقی
طبیعیست .اساس در این است که شعر ،شمرده و به حال طبیعی ،مثل نثر
طنیندار خوانده شود».14
نکتهای که در این مبحث مطرح میشود ،این است که شعر سپید ،یا آنچه که
ً
شعر بیوزن و منثور نامیده میشود ،ظاهرا در اجرای نظریههای نیما از دیگر
 13حقوقی ،1368 ،ص .221
 14یوشیج ،1368 ،ص .124
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گونهها پیشی گرفته و در حقیقت ،امکانات نثر را به شعر آورده استّ .اما نکته
ّ
اینجاست که نیما ،وزن را به کلی کنار نمیگذارد .او شعر بیوزن را شعر کاملی
نمیداند و در شعر و نظریههایش بر این نکته اصرار میورزد که هر شعر به وزن
و موسیقی ّ
خاص خود نیاز دارد که با موسیقی و موزونیت شعر قدیم متفاوت
15
است.
معشوق آسمانی شعر قدیم  /معشوق انسانی شعر نیمایی
ّ
تقابل دیگر شعر نیمایی ،با شعر قدیم ،در نوع نگاه و تلقی شاعر از معشوق
است .میدانیم که در بخش عمدهای از شعر کالسیک ،معشوق با چهرهای
فراانسانی و دور از دسترس ،تصویر میشود؛ معشوقی به غایت زیبا و در اوج
شایستگی و دور از هرگونه عیب و نقص ،که در مقامی بتگونه قرار میگیرد؛
معشوقی که بیشتر به فرشتهای آسمانی نزدیک است تا انسان خاکی .نکتهی
دیگری که در پیوند با همین مبحث مطرح میشود ،تصویر مبهم معشوق در
شعر فارسیست؛ تصویری که در بخش عمدهای از شعر قدیم تکرار میشود؛
16
معشوقی که نیمی زن و نیمی پسرک نوجوان است و چهرهی ملموسی ندارد.
نقطهی اساسی این ّ
تحول ،در تغییر دیدگاه زیباییشناسانهی ذهنگرا ،به
عینیگراییست .در واقع ،پارهای از شاعران قدیم ،خصوصیات معشوقشان
را از متون پیشین به عاریت میگرفتند و معشوق ،چهرهای بینامتنی داشت
که قرنها از یک زیباییشناسی ثابت پیروی مینمود .در شعر نیمایی و با
معشوق معمولی
جایگزینی عینیگرایی و تجربهباوری و فردیت انسان امروزی،
ِ
به شعر راه مییابد؛ معشوقی با چهرهای انسانی ،با اشتباهات و عیبهای یک
انسان معمولی ،جایگزین معشوق پیشین میشود .قابل ذکر است که این
ً
ّ
جریان در گونههای دیگر شعر ،مخصوصا در مکتب وقوع با برخی مؤلفههای
دیگر اظهار وجود نموده و در دورهی مشروطه نیز در بخشی از شعر غیرسیاسی
به خوبی احضار میشود.
پیرو تجربههای نیما و دیگر شاعران پیشروی نیمایی ،شاعران غزلسرا و
چارپارهسرای عاشقانه نیز تغییر دیدگاه میدهند .در این عاشقانهها ،از معشوق
ماورایی با اوصافی آسمانی خبری نیست .معشوق شعر دیروز از اوج دور از ذهن
شعر
به زمین میآید .تفاوت اساسی معشوق دیروز و شعر نیمایی در این بند از ِ
«افسانه» به روشنی بیان میشود:
 15همان ،ص .317
 16جورکش ،1385 ،ص .47
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«حافظا! این چه کید و دروغیست  /کز زبان می و جام و ساقیست؟  /نام او
تا ابد باورم نیست  /که بر آن عشق بازی که باقیست / .من بر آن عاشقم که
17
روندهست»

سیر گذار از عشق خیالی و معشوق آسمانی ،به عشقی زمینی و عینی ،از ّاولین
شعرهای نیما شروع میشود و به شکل مسحورکنندهای در دیگر شعرهای
نیمایی ادامه مییابد .شاعران معاصر ،هر یک به سهم خود ،در ارائهی تصویری
واقعی از معشوق نقشآفرینی میکنند .این رویکرد در شعر زنان معاصر ،رنگ
و بوی دیگری دارد؛ چرا که ّ
سنت مردانهی شعر کالسیک ،زنانهسرایی را در
ّ
کلی محو مینمودّ .
تحوالت اجتماعی و تاریخی سدهی
حاشیه قرار داده و به
اخیر ،عرصه را برای حضور واقعی زن در مقام نویسنده و شاعر فراهم نمود .در
ّ
کل تاریخ ادبیات فارسی ،تنها چند شاعر زن برجسته ّ
معرفی شدهاندّ .اما این
زنان شاعر از زنانهنویسی محروم بودهاند .به عبارت دیگر ،آنها همان مفاهیم
و رویکردهای مردانه را تکرار میکردند .از این رو ،اثری از معشوق مرد ،در شعر
زنان دیده نمیشود .این مهم در دورهی معاصر به وقوع میپیوندد .شاعران زنی
که در شعر نیمایی به عرصه رسیدند ،با التفات به تجربهباوری و بازنویسی زندگی
فردی ،مجال یافتند تا از معشوق مرد سخن بگویند؛ مردی با چهرهای ملموس
و انسانی.
نتیجهگیری
جابهجایی سبکهای ادبی در طول تاریخ نشان میدهد که هر سبک تازه
بر پایهی نقاط آسیبپذیر و اشباعشدهی سبک پیشین بنا میشود .با چنین
ذهنیتی به سراغ شعر نیمایی و تقابلهای آن با شعر قدیم رفتیم .شعر نیمایی
به مثابهی یک سبک تازهی شعری ،در عین پیوست ،گسستهایی با شعر
قدیم دارد که غالب این گسستها بر پایهی تقابلهای دوگانه شکل گرفتهاند.
شعر کالسیک با قالبهایی چون غزل و قصیده و رباعی و دوبیتی ،سابقهی
چندصدسالهای را یدک میکشد .این قالبها در طول حیاتشان ،فراز و
نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشتهاند و دورههای رواج و حاشیهنشینی
را تجربه کردهاند .در دورهای که نیما وارد عرصهی شعر میشود ،تغییر و
ّ
تحول در تمام عرصههای فرهنگی و هنری و سیاسی رواج دارد .تغییر سبک
زندگی ،مناسبات و روابط انسانی ،و به تبع آن تغییر دیدگاهها ،سبک تازهای
از هنر را طلب میکرد .نیما در این بزنگاه تاریخی ،با هوش سرشار و پشتکار
 17یوشیج ،1370 ،ص .55
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فوقالعادهای که داشت ،پیشرو این ّ
تحول شد .او با نگاهی انتقادی به شعر
گذشته ،جنبههای تکراری و اشباعشدهی آن را دریافت و سبکی تازه را بر
تقابلهای دوگانهی همین نقاط آسیبپذیر بنا نمود .فاصلهی شعر دیروز و امروز
ّ
نیز در ّ
حد فاصل همین تقابلها اتفاق میافتد و شعر تازهای پیریزی میشود
که بخشی از مناسبات شعر پیشین را حفظ میکند و پارهای شگردهای تازه
را وارد شعر مینمایدّ .
البته از یاد نبریم که قالبهای کالسیک ،بهویژه غزل،
بعد از پیدایش شعر نیمایی نیز نمونههای درخشانی را پشت سر گذاشتهاند.
بنابراین ،شعر نیمایی ،یا ّ
ّ
آخرالزمانی و جایگزین همهی
حتی سپید ،قالبی
قالبهای پیشین نیست .در عین حال ،باید پذیرفت که قالب نیمایی ،یک
نحلهی شعریست که مهمترین بخش شعر معاصر را مجموع میکند.
● منابع:
ـ اخوان ثالث ،مهدی؛ بدعتها و بدایع و عطا و لقای نیما یوشیج؛ چاپ دوم؛
بزرگمهر؛ 1369؛ تهران.
ّ
ـ اسفندیاری ،علی (نیما یوشیج)؛ آقا توکا (مجموعهی مقاالت)؛ چاپ اول؛
نوید؛ 1389؛ شیراز.
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ ارزش احساسات و پنج مقالهی دیگر؛ چاپ
سوم؛ گوتنبرگ؛ 1353؛ تهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ دربارهی شعر و شاعری؛ به کوشش سیروس
طاهباز؛ چاپ ّاول؛ زمانه؛ 1368؛ تهران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ مجموعهی کامل اشعار؛ به کوشش سیروس
طاهباز؛ چاپ ّاول؛ نگاه؛ 1370؛ تهران.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ مجموعهی کامل نامههای نیما؛ به کوشش
سیروس طاهباز؛ چاپ سوم؛ علمی؛ 1376؛ تهران.
ـ پورنامداریان ،تقی؛ خانهام ابریست؛ چاپ ّاول؛ سروش؛ 1377؛ تهران.
ـ جورکش ،شاپور؛ بوطیقای شعر نو؛ چاپ دوم؛ ققنوس؛ 1385؛ تهران.
ـ حقوقیّ ،
محمد؛ شعر نو از آغاز تا امروز؛ دو جلد؛ چاپ دوم؛ ثالث؛ 1377؛
تهران.
ّ
ـ ــــــــــــــــــــــ؛ شعر و شاعران؛ چاپ اول؛ نگاه؛ 1368؛ تهران.
ـ شیبانی ،منوچهر؛ گزینهی اشعار؛ چاپ ّاول؛ مروارید؛ 1373؛ تهران.
ـ ّفرخزاد ،فروغ؛ مجموعهی اشعار؛ چاپ ّاول؛ نوید؛ 1368؛ آلمان.
ـ لنگرودی ،شمس؛ تاریخ تحلیلی شعر نو؛ جلد ّاول؛ چاپ سوم؛ مرکز؛ 1378؛
تهران.
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ظهور مظاهر شهر و روستا در عرصهی ادب ،موضوعیست که در
ادبیات معاصر آنقدرگسترده شده است که حوزهی خاصی برای
بررسی این موضوع شکل گرفته است .روستا به خاطر طبیعت
پاک و صفا و صداقتی که مردمان آن دارند ،همواره از سوی
ادیبان و شاعران و بهویژه شاعرانی که داری اصلیتی روستاییاند،
مورد مدح و ستایش قرار گرفته است .در این میان ،عبدالمعطی
حجازی مصری همانند قیصر امینپور شاعری ،روستاییست که
وطن و زادگاه خود یعنی روستا را به امید رسیدن به آرزویهای
خود به سوی شهر ترک کردّ ،اما آنچه با آن مواجه شد ،خالف
آن چیزی بود که انتظارش را داشت؛ شهر در مقابل دیدگان او
چون جنایتکاری بود که پاکی او را که نماد یک انسان روستایی
و در حقیقت رمز پاکی و صداقت است ،میگیرد ،و در مقابل،
بیهویتی و روابط سرد و بیروح را به او ارزانی میکند .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 تفاوتهای موجود بین این دو متن را نشان دهند.
تقابل شهر و روستا از مطالب تازهایست که در حوزهی معنا در
ادبیات معاصر فارسی و عربی به چشم میخورد و از مضامینیست
که از پدیدههای جامعه معاصر گرفته شده است در نوشتههای
بسیاری از ادیبان معاصر دیده میشود که حضور آن تازگی دارد.
روستا و طبیعت زیبا و دلربا و صفا و سادگی آن از همان آغاز
الهامبخش شاعر و ادیب برای تراوش قریحهاش بوده و شرایط و
ً
کامال ّ
ضد اصول روستاست در نوشتههای ادیبان
ساختار شهر که
بازتاب منفی داشته است.
از ابتدای معرفت بشری و مدنیت ،بحث شهر و روستای آرمانی
* دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
** دانشآموختهی زبان و ادبیات عرب.

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 بودهاندّ .اما سخن افالتون در «جمهوری» ،سرآغاز محکم و بزرگی در
این رابطه است .در دولتشهر افالتونی ،بیشتر ابناء بشر ،صرف نظر از کیفیت
و میزان معرفتشان و مستقل از خصلتهایشان ،کم و بیش در جهان ذهنی
خود در اندیشهی جایی هستند که بتوانند در آن فارغ از تنگناها ،مشکالت
و درماندگیهای کنونی زندگی کنند؛ ّ
البته جاهای آرمانی انسانها با هم
1
تفاوت عظیمی دارند.
مهمترین تقسیمبندیها از دید مارکس در ظهور تقابل شهر ـ روستا این بود
ّ
ّ
که شهر محل کار فکری ،انباشت سرمایه ،لذت ،تجربههای نو و امکانات نو
ّ
و ...و روستا محل کار یدی ،تنهایی و تکافتادگی ،بیبهرگی از فکر و خالقیت
ّ
2
و فقدان لذت و تجربه است.
ّاما شهر و روستا جایی بسیار چشمگیر در متون ادبی معاصر به خود اختصاص
داده است .در واقع این توصیفها گزارشگر احساسات و عواطف شعرا و
نویسندگان متون ادبیست .در این میان ،قیصر نیز در سرودهای خود با
بیزاری از شهر به دنبال بازگشت به روستاست .متن منثور «مثل کوچههای
روستا»ی قیصر امینپور به دلیل خاستگاه ایدئولوژیکش بیشتر روایت
آرمانخواهی انسانی روستایی و بیانگر فضای اجتماعی ،اقتصادی در
جامعهی روستاییست.
الحجازی در این زمینه یعنی گرایش به روستا و بیزاری از شهر ،از شاعر
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 فرامیخواندّ ،اما حجازی چنین
دیدگاهی را ابراز نمیکند بلکه تنها در شعر خود تجربهای که در شهر با آن
ً
روبهرو شده است را بیان میکند؛ تجربهای تلخ که تماما با آنچه که تا کنون در
روستا یادگرفته بوده ،تناقض داشته است.
پیشینهی پژوهش
ُ
در حوزهی بررسی ادبیات از بعد تقابل شهر و روستا ،مقاالت ،کتابها و
رسالههای مختلفی نوشته شده است که در بعضی از این پژوهشها تنها به
 1نقدی ،1382 ،ص .6
 2احمدی آریان ،1388 ،صص  46تا .48
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بررسی شهر و آرمانشهر پرداخته شده است و در بعضی دیگر تنها ظهور شهر
با تمام ویژگیهایش در شعر مورد کنکاش قرار گرفته است .این پژوهشها
در عین ارزشمند بودن ،به خاطر اینکه تنها یک ُبعد از تناقض یا تقابل
موجود بین شهر و روستا را مورد بررسی قرار میدهند ،قابل نقد هستندّ .اما
در کنار این موارد ،پژوهشهایی 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
میدهد .در این پژوهش نیز نگارندگان به تحلیل دو متن از این دو شاعر
(امینپور و الحجازی) میپردازند که در حقیقت تصویریست بسیار زیبا از
تناقضات موجود میان زندگی و ساختار شهری و روستایی.
زندگینامهی قیصر امینپور
قیصر امینپور در دوم اردیبهشت  ۱۳۳۸در گتوند خوزستان به دنیا آمد.
تحصیالت ابتدایی را در گتوند ادامه داد و در سال  1357در رشتهی
دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد ولی پس از ّ
مدتی از این رشته انصراف
داد .قیصر امینپور ،در سال  1363بار دیگر و این بار در رشتهی زبان و
ادبیات فارسی به دانشگاه رفت و این رشته را تا مقطع دکترا گذراند و در
سال  1376از پایاننامهی دکترای خود با راهنمایی دکتر ّ
محمدرضا شفیعی
کدکنی با عنوان ّ
«سنت و نوآوری در شعر معاصر» دفاع کرد .این پایاننامه در
سال  1383و از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد .قیصر امینپور،
تدریس در دانشگاه را در سال  1367در دانشگاه ّ
الزهرا آغاز کرد و سپس در
سال  1369در دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد .وی همچنین در سال
ّ
 1368موفق به کسب جایزهی نیما یوشیج ،موسوم به «مرغ آمین بلورین»
شد .دکتر امینپور در سال  1382به عنوان عضو پیوستهی فرهنگستان زبان
و ادبیات فارسی برگزیده شد.
از وی در زمینههایی چون شعر کودک و نثر ادبی ،آثاری منتشر شده است
که به برخی از آنها اشاره میکنیم :توفان در پرانتز (نثر ادبی،)۱۳۶۵ ،
منظومهی ظهر روز دهم (شعر نوجوان ،)۱۳۶۵ ،مثل چشمه ،مثل رود
(شعر نوجوان ،)۱۳۶۸ ،بیبال پریدن (نثر ادبی )۱۳۷۰ ،و به قول پرستو
(شعر نوجوان .)۱۳۷۵ ،از دیگر آثار قیصر امینپور ،میتوان به مجموعه شعر
«آینههای ناگهان» « ،۱۳۷۲گزینهی اشعار» ( ،۱۳۷۸مروارید) و مجموعه
شعر «گلها همه آفتابگرداناند» ( ،۱۳۸۰مروارید)« ،دستور زبان عشق»
( ،۱۳۸۶مروارید) اشاره کرد .دكتر قیصر امینپور در بامداد روز سهشنبه
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هشتم آبان  1386بر اثر عارضهی قلبی در بیمارستان دی تهران درگذشت.
زندگینامهی عبدالمعطی الحجازی
عبدالمعطی حجازی ،شاعر ،ناقد ،و نویسندهی معاصر عرب ،در سال
1935میالدی در روستای «تال» 3از توابع استان «منوفیه» در مصر سفلی
ّ
متولد شد .به گفتهی خود شاعر در پنج سالگی در مکتبخانه به فراگیری
و حفظ قرآن پرداخت و برای ادامهی تحصیل ،زادگاهش را به سوی قاهره
ّ
ترک کرد و بعد از اتمام تحصیالت ّ
متوسطه ،به دانشسرای معلمان راه یافت
و در سال تحصیلی  1954م .ـ  1955م .با دریافت مدرک کاردانی از آن
ّ
مرکز فار غ ّ
التحصیل شد .او در زمان تحصیل خود در دانشسرای معلمان در
مناسبتهای مختلف ،قصائد خود را قرائت میکرد و گاه هم برای شعارهای
راهپیمایی ،ابیاتی را به نظم درمیآورد .در یکی از این راهپیماییها که شاعر
خود رهبری آن را بر عهده داشت ،بعد از درگیری با پلیس ،از قاهره گریخت
و به روستایش پناه برد؛ ّاما این فرار و گریز نتیجهای نداشت و سرانجام،
روزهای تلخ زندان را تجربه کرد .آن روزها این فرصت را برای شاعر فراهم
کرد که با جمعیت اخوانالمسلمین و مارکسیستها آشنا شود .بعد از اتمام
ّ
تحصیالتش در دانشسرای معلمان به دلیل پیشینهی ّفعالیتهای سیاسی
ّ
او ،از استخدامش در شغل معلمی جلوگیری شد .حجازی ناگزیر در قاهره
ّ
ریاست بخش ادبی و ّفنی مجلهی «روز الیوسف» را بر عهده گرفت و از سال
ّ
 1955م .تا  1974م .که مجبور به ترک وطن شد در همین مجله اشتغال
داشت .وی بعد از ترک مصر سالها در پاریس اقامت گزید و در آنجا به
تحصیل در رشتهی جامعهشناسی پرداخت ،در سال  1978م .در این رشته
از دانشگاه سوربن پاریس فار غ ّ
التحصیل شد و در سال  1979م .در آنجا
ّ
ّ
مدتی سردبیر مجلهی «صباح الخیر» مصر بود .در سال  1981م .بعد از سفر
کوتاهی به مصر ،دوباره به پاریس برگشت و در دانشگاه پاریس به تدریس
زبان عربی اشتغال یافت .در سال  1990م .از پاریس به مصر برگشت تا در
روزنامهی «األهرام» به فعالیتهای مطبوعاتی خود ادامه دهد .پس از آن در
ّ
ّ
مجلهی «إبداع» اشتغال یافت و به عنوان سردبیر این مجله تالش کرد که
ّ
به این مجله رنگ جدید داده ،شیوهی نگارش آن را تغییر دهد .حجازی در
بسیاری از همایشهای ادبی که در پایتخت کشورهای مختلف برگزار میشد
حضور ّفعال داشت و عالوه بر این عضو کانون روزنامهنگاران مصری و انجمن
 3حجازی1982 ،م ،.ص .21
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شعر در شورای عالی فرهنگ ،و عضو سازمان عربی حقوق بشر نیز بود .این
شاعر نوپرداز در این سالهای پر فراز و نشیب زندگی خود مجموعههای شعری
ّ
ارزشمندی به نظم درآورد که عبارتاند از :مدینة بالقلب ،اوراس ،لمیبق إل
ّ
4
اإلعتراف ،مرثیة للعمر الجمیل ،کائنات مملکة اللیل و أشجار إسمنت.
تعریف شهر و روستا و ویژگیهای آن
در مورد روستا و ده ،تعاریف ّ
متعدد و زیادی گفته شده .ده یا روستا که در
ِ
کتابهای نشر قدیم به صورت دیه هم دیده میشود ،در زبان پهلوی ،ده
( )Dehدر پارسی باستان ( )Dahyaبه معنی سرزمین و در اوستا به شکل
دخیو ( )Daxyaآمده است .در ایران ،ده از قدیمیترین زمانها یک واحد
اجتماعی و تشکیالتی و جایی بودهاست که در آن گروههایی از مردم روستایی
برای همکاری در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی گرد
هم ّ
5
تجمع یافتهاند.
ابنخلدون ( ۱۳۳۲ـ  ۱۴۰۶م ).فیلسوف و جامعهشناس اسالمى قرن هشتم
هجری قمری ،جامعههاى انسانى را به دو نوع بادیهنشین و شهرنشین تقسیم
مىکند و تفاوت میان آنها را در ارتباط با عوامل اقتصادى روشن مىسازد.
ّ
باید دانست که تفاوت عادات ،رسوم و شئون زندگى ملتها در نتیجهی
6
اخالقى است که در شیوهی معاش «اقتصاد» خود پیش مىگیرند.
نخست
واژهی شهر ،در زبانهای ایرانی ،پیشینهای بس کهن دارد و بخش
ِ
واژهی 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 جامعهشناسی ،شهر را محل سکونت وسیع ،دائمی و متراکم افرادی
که از نظر اجتماعی ناهمگوناند ،تعریف کردهاند 7.یعنی شهر تنها از ّ
تجمع
افراد تشکیل نمیشود؛ بلکه مشتمل بر گروههای مختلفی ،مانند خانواده،
طبقات اجتماعی ،کارگاهها و کارخانهها ،گروههای نژادی ،انجمنهای
8
مختلف و غیره است.

4
5
6
7
8
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ارتباط شهر و ادبیات
زمانی که ادبیات از مرحلهی رمانتیک فراتر رفت ـ مرحلهای که فرار از شهر
و اشتیاق به روستا در آن غلبه یافت ـ ،موضوع «شهر» جزئی از دغدغههای
زندگی شهری شد که شاعر در آن میزیست؛ چرا که شاعر تنها برای
کسب روزی به شهر نیامده بود؛ بلکه نزدیکی به کتابخانهها ،انتشارات و
چاپخانهها و غرق شدن در عالم فرهنگ با همهی ابعاد آن دلیل این موضوع
به شمار میرفت .این بدان معناست که شرایط زندگییی که این شاعران آن
را سپری میکردند و چارچوبی که در آن زندگی میکردند و واقعیت تجاربی
که از آن رنج میبردند ،موضوعاتی بودند که موضوع شهر را در این حد از
اهمیت ،برجسته میساختند.
این موضوع اهمیت خود را نه از ذات خود بلکه از تجربهی احساسی و شعری
که شاعر در آن زندگی میکند ،کسب میکند .مهم نیست که شاعر شعری
را در موضوع شهر بنویسد تا اینکه جدید باشد؛ بلکه چیزی که مهم است،
ویژگی تجربه و بیان شاعر است که آن شعر برای ما از آن پردهبرداری میکند.
درست است که «تی .اس .الیوت» با قصیدهی «األرض الخراب»اش که به
عربی هم بازگردان شده است شعر نوی عربی را به این سو جهت داد و در
ً
این زمینه تشویق نمودّ ،اما این موضوع در شعر عرب از حیث جوهری کامال
متفاوت است؛ زیرا اینکه «تی .اس .الیوت» ابراز می کند که ناخشنودی
از ّ
تمدن ّ
مادی غرب سینهاش را میفشرد و نفسهای روحش را می ُبرد ،به
خاطر آن است که آن ّ
تمدن در تمامی زمینههای زندگی شخصی یک اروپایی
نفوذ کرده است و تمامی حرکات و سکنات او را تحت سلطهی خود قرار داده
است .چرا اینگونه نباشد؛ در حالی که انسان اروپاییست که این ّ
تمدن
جدید را پدید آورده و ّ
تمدنی همهجانبه 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 عهدهدار میشد .پس بر گردن او بود که به عنوان یک انسان ،مسؤولیت
چنین چیزی را بپذیرد و تالش نماید آن را با ارزشهای خود در هم انگیزد
و رنگ ارزشهای خود را بر آن بریزدّ .اما این موضوع دربارهی «اعراب» به
طور عام و شاعر عرب به طور خاص تفاوت دارد .شهر عربی همچنان بر ّ
حد
و مرز سابق خویش باقی مانده و تبدیل به بندی خفهکننده نشده است که
روحش را آزار دهد .و اگر در شعر عرب به اموری اینچنین برخورد کنیم ،در
اکثر موارد ،ساختگیست و تقلیدی طوطیوار از «الیوت» و دیگران به شمار
میرود.
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آیا مکانی بهتر از شهر برای بیان دردهای فرهنگی مرتبط با ّ
تمدن جدید یافت
میشود؟ شهر سرشار از فضایی زنده برای بیان دردهای فرهنگیست که
شاعر در آن زندگی میکند؛ خواه این شهر به عنوان زندان باشد یا پناهگاه.
به شهر دمشق به عنوان پناهگاه «بیاتی» در مقایسه با شهر بغداد به عنوان
زندان «بیاتی» بنگریم:
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ْ
ْ َ
ٌ
غابات و ُ
ٌ
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مش ُق  /و علی
َ«وال َتقینا یا ِد
ِ
ِ
َ
ٌ
َ
بحار ُ
منادیل َو َش ُ
بساط ُ
َو ٌ
بعینیک
وق َ /و
الح ِّبَ ،م ْو ُج  /و
الت َح ُّد  /أ ْن ِت فیها یا
ِ
َ
َ
َ َّ ْ
البارد ترسو».
راء ش ْم ُس  /فوق بیتی
الموحش ِ
ِمن الصح ِ
ِ
«ای دمشق! تو را دیدم  /در حالی که بر باالپوش سبزت برف نشسته بود /
گنجشکان ،جنگلها ،گلها و دریاهای بی ّ
حدی در تو وجود داشت  /تو ـ ای
فرش عشق! ـ در میان آنها  /امواج و دستمالها و اشتیاق در توست  /و در
چشمانت درخششی از خورشید صحراست  /و بر روی خانهی سرد و ترسناک
من لنگر میافکند».

شاعر ،دمشق را از ماهیت حقیقی خود یعنی آبادانی سکونت ،جغرافیا،
سیاست و فرهنگ خارج کرده تا به آن هویت جدیدی ببخشد؛ هویتی که
میتوان آن را هویت جدید حاصل از جوهر درونی شاعر دانست که به هیچ
ّ
کس دیگری جز او تعلق ندارد .او انتقال از امور عینی به امور ذاتی دمشق را
به رؤیا منسوب میکند.
شاعر ،فعل «التقینا» را آورده تا به شهر جنبهای انسانی ببخشد و به ما
بفهماند که «شهر» همان «انسان» است و همان گونه که «بیاتی» منتظر این
دیدار بوده ،شهر نیز انتظار این دیدار را میکشیده است .زبان این شعر ،معنا
و مفهومی مییابد که یک قدم ما را به جلو میکشاند؛ آنجا که پالتو را که
ً ّ
ّ
طبیعتا متعلق به انسان مؤنث است ،به شهر منسوب میشود و به عشق موجود
در بین آنها اشاره میکندّ .اما رمزهای سریع ،پی در پی و اشارهواری مثل
سرسبزی ،برف ،پرندگان ،جنگلها ،گلها ،دریاها ،فرش ،امواج ،دستمال،
اشتیاق و خورشید نمیگذارد که بر سادگی این روابط استوار بین «بیاتی»
و دمشق تکیه کنیم؛ بلکه ما را تا عمق و ژرفای رؤیای «بیاتی» میکشانند.
رنگ سبز پالتو ناخودآگاه و غیرارادی انتخاب نشده است؛ چرا که سرسبزی
رمز حاصلخیزیست و برای حصول حاصلخیزی نیاز به همکاری همهی
شرایط و ارادههای بسیاری داریم و در اینجا سرسبزی رمز پیروزی زندگی
در برابر ارادهی مرگ است .انتخاب برف نیز ناآگاهانه نیست؛ چرا که برف
ّ
رمز پاکی ،صلح و خیر فراگیر است .پس «بیاتی» جزئیات آن مفهوم کلی و به
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هم پیوسته را به شایستگی انتخاب میکند تا اینکه رؤیای شاعرانهی فراگیر،
9
ژرف ،گسترده و هوشیارانهای را به ما عرضه کند.
ّ ّ
تحلیل تطبیقی «سلة اللیمون» و «مثل کوچههای روستا»
در آغاز ،بهتر است نگاهی به شعر «سبدی لیمو» اثر الحجازی بیندازیم:

َّ
ُ
ََ ُ َ
َّ
«س َّل ُة َل ُ
َ ُ ْ
یم ْ
َ
وت
ون! َ /ت ْح َت ش َع ِاع الش ْم
س المسن ْون  /و الولد ین ِادی ِبالص ِ
ِ
ْ
ْ
ون بق ْرش  /بالق ْرش الواحد عش ُر ْ
َ
َ ْ ُ ْ
10
ون!»
المحزون ِ /عش ُر ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
وار آفتاب  /و با صدای محزون ،پسرک فریاد
«سبدی لیمو  /در پرتو تیغ ِ
میزند / :بیست دانه به یک ِق ْرش!»
ً
در نگاه ّاول اینچنین به نظر میرسد که شاعر حقیقتا از لیمویی سخن
میگوید که در روستا بر باالی درختان لیموی سرسبز و باطراوت است ولی
یک انسان ستمکار با دستان خویش آن را میچیند و داخل سبدی قرار
ُ
میدهد و به شهر برای فروش میآورد و در شهر ،خورشید با حرارت کشندهی
خود ،رطوبت آن را خشک میکند ،و به این ترتیب ،لیمو میپوسد بدون آنکه
کسی آن را ببوید.
ّ
هنگامیکه حجازی پا در قاهره نهاد ،هم شغل معلمی خود در روستا و هم
خانه و دوستان خود را از دست داده بود و ّ
تصور میکرد که با تواناییهای
خود میتواند همهی آنچه را که از دست داده است ،دوباره به دست بیاورد؛
ّاما شهر با تمام ساختارها و شرایط خود از همان لحظهی ّاول به او فهماند
ً
کامال ّ
که تمام ّ
ضد اصول موجود
تصوراتش غلط بوده است و قوانین شهر
در روستاست .همین شکست روحی و عاطفی چنان بر او اثر گذاشت که
11
انعکاس آن در تمام اشعارش مشاهده میشود.
ّاما 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 میگردد؛ همان معنایی
که از خالل معنای واقعی به آن پی میبریم .با آگاهی از این تجربهی شاعر
و قرار دادن آن در کنار قرائنی که شاعر در خالل شعرش به آن اشاره کرده
است ،به خوبی معلوم میشود 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 بیعاطفگی زندگی
ّ 9
مقدسی ،1389 ،صص  59ـ .69
 10حجازی ،1982 ،ص .125
 11حجازی ،1982 ،صص  21ـ .23
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شهری ،رطوبت خود یعنی پاکی ،صمیمیت و دیگر ویژگیهای یک انسان
12
روستایی را از دست میدهد.
اینک بیایید به متن «مثل کوچههای روستا»ی قیصر نگاهی بیندازیم .قیصر
نوشته است:
«همهچیز از آنجا 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».
ّ
متن امینپور از خانوادهای روستایی آغاز میشود که مدتهای طوالنی در
روستا زندگی کرده و با آن خوگرفتهاند ّاما مریض شدن یکی از افراد خانواده
(خواهر) و نبودن امکانات بهداشتی در روستا و دیر رساندن او به پزشک،
منجر به از دست دادن او میشود و از آن روز سرپرست خانواده تصمیم به
کوچ به شهر میگیرد.
کوشش امینپور برای دستیابی به زبانی ساده و پیراسته بر کیفیت
استفادهی او از صور خیال تأثیر میگذارد .در بسیاری از سرودهها و متون
ادبی وی سادگی زبان مانند جویباری روان در بستر بیان پیراستهی شاعر
جاری میشود و بدون ایجاد تزاحم و ثقل تصویری ،خواننده را از ارتباطی
صمیمی و ّ
سیال بینصیب نمیگذارد.
ّ
شروع حوادث در هردو متن با موضوعیست که در روستا اتفاق افتاده است
و هر دو شاعر سعی دارند که جامعهی روستایی را به تصویر بکشند .حجازی
خود را در نماد لیمو و به حراج گذاشتن یک سبد لیمو که مظهر آرامش است
به قیمت ناچیز که نشاندهندهی عمق فاجعه است ،و قیصر مریض شدن
خواهرش که میتوان آن را نماد مریض شدن اهالی روستا و دیر رسیدن به
دکتر و نبود امکانات در روستا و تصمیم رفتن به شهر ،شهری که به خاطر
مرکزیت علمی ،فرهنگی و تجاری ،مردم زیادی را به سوی خود جلب میکند.
ّاما بازگردیم به شعر حجازی:

َ
َ َ
َ
الو ْقت َ
«س َّل ُة َل ُ
الم ْل ُع ْ
َ
الف ْج ْر َ /ک َان ْت َح َّتی هذا َ
ون/ ،
ون ،غ َاد َر ِت الق ْریة ِفی
یم
ٍ
َ
ْ
ْ
َ
ِّ
َ
ً
ْ
َّ
َ
ً
ْ
َ
ْ
ْ
ّ
َ َ َ َُ
َ َ
مواج الظل  /کانت ِفی غف َو ِتها الخض َر ِاء
َخض َراءَّ ،منداة ِبالطل  /س ِابحة ِفی أ ِ
ع ُروس الطیر»
«سبدی لیمو ،در سپیدهدم دهکده را ترک گفت  /تا پیش از این زمان
نفرینشده  /سبز بود ،ترگونه از شبنم  /و در خیزابهای سایه شناور  /در
 12زاید 2008 ،م .صص  115ـ .116
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سبز خود عروس پرندهها بود».
نیم ِ
خواب ِ

درونمایهی اصلی این شعر ،بیهویتی یا به عبارت بهتر از هم گسیختگی
روابط گرم و صمیمیست که انسان در شهر و زندگی موجود در آن شاهدش
استّ .اما «رجاء ّ
النقاش» این شعر را بر اساس مراحل زندگی ادبی شاعر
تحلیل میکند؛ شاعر در این شعر از مرحلهی رمانتیسم که عناصر اصلی آن
را خیال و وهم و عشق سرکوبشده شکل میدهد ،به مرحلهی رئالیسم یا
همان واقعگرایی گام مینهد .حجازی خود در شعر «العام ّ
السادس عشر» به
ِ
این نکته اشاره میکند که شاعر باید از مرحلهی رمانتیسم گذر کند و گام در
مسیر واقعگرایی نهد و انعکاسی از واقعیتهای جامعهی خود باشد.
ّ
موقعیت جغرافیای زندگی شاعر یعنی روستای «تال» به علت اینکه در
نزدیکی قاهره ـ بزرگترین شهر در میان شهرهای عربی ـ قرار داشت ،باعث
شد که شاعر مفتون زیباییها و پرتوهای رنگارنگ چراغهای موجود در شهر
شود .به همین خاطر او دوست داشت که به شهر برود و با جهانی دیگر آشنا
شود؛ به امید اینکه به مکانی بهتر از زادگاه خود دست یابد .غافل از اینکه
توفانهای شهر به پرندگان و عقابها نیز رحم نمیکنند.
ّاما بشنوید از قیصر که مینویسد:
«همه چیزمان را فروختیم؛ چهار تا گوسفند ،یک بره ،همین! آن روز خوب
یادم هست .پدرم ناراحت بود .مادرم آرامآرام گریه میکرد .من ّ
حس عجیبی
داشتم؛ هم دلتنگ بودم و هم دلم شور میزد .دلم نمیخواست برای همیشه
از روستا خداحافظی کنم .ولی دوست داشتم شهر را هم ببینم».
شاعر به دارایی فرد روستایی اشاره میکند (چهار تا گوسفند ،یک بره،
همین!) .مفهوم غالب این اشاره ،آزادگی و رهایی از بند وابستگیها و
ّ
تعلقات جسمانی و دنیایی و اندک بودن پایبندی به آنها برای رفع حاجات
ً
زندگیست .این معنا در نوشتهی قیصر با آوردن «همین!» كامال آشكار است.
شاعر آن حالت نگرانی و ناراحتیهای خانواده و سردرگم بودن خود و ّ
حس
ّ
دلتنگی را به زیبایی در مقابل دیدگان خواننده نقاشی میکند و این را که
نمیخواهد آن روستای آمال و آرزوهای خود را ترک کند ّاما در دل نیز دوست
دارد شهر را ببیند و چیزهای جدید و تعاریفی که از شهر شنیده است را از
نزدیک لمس کند.
حجازی و قیصر در این اشعار از به تاراج رفتن ارزشهایی سخن میگویند که
زمانی مانند خون در رگهایشان جاری بود و اینک با زیادهخواهی انسان و
به نام ّ
تمدن و تکامل به یغما رفته است.
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حجازی می
نویسدَ :
َ
َ َ ْ ََ َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ ْ
َّ
َ َّ
ْ
َ
ید جاعت ،قطفتها هذا الفجر!»
«اواه!  /من روعها؟  /أی ٍ
دست گرسنه در این
«آه!  /چه کسی هراس در دلش انداخت؟  /کدام
ِ
سپیدهدماش چید؟»
حجازی با حسرتی از درون به وضوح بیان میكند که دست مرد شهرنشین
مانند سیل توفنده میتازد تا مرد دهاتی را با ربودن لیموهایش گرسنهتر بگذارد
و ایمان دارد که این هجوم نتیجهی ّ
تمدن جدید و ولع زندگی شهریست.
به عقیدهی «نازک المالئکه» شهر و ّ
تمدن جدید به ارزشها و احساسات
انسانی بی ّ
توجه است .او از حریص بودن انسانهای بیاحساس در استعمار
دیگران به بدبینی میرسد.
ً
امینپور چون قبال شاعر کودک بوده است و آثار زیادی نیز در این مورد دارد،
اشتراکی بنیادین میان جهان کودک و جهان شاعر میبیند .بنابراین ماجرای
خود را ّ
قصهگونه آغاز میکند و تصویری زالل ،ساده ،روان ،اندیشمندانه و
عاطفی عرضه میدارد:
«مادرم بقچههایش را میبست .من دلم میخواست گوشهای از آسمان صاف
روستا را بردارم و در بقچهی مادرم بگذارم تا هر وقت دلم تنگ شد به آن نگاه
کنم .مادرم رختخوابها را میبست؛ رختخوابهایی که بوی پشت بام خنک
تابستان میداد .من دلم میخواست صدای خروسها را الی لحاف کوچک
بپیچم ،تا هر روز صبح با آن بیدار شوم».
این نحوهی جدایی ،برگرفته از تجربههای شخصی شاعر است؛ مانند اعصار
گذشته که با بستن وسایل و بار و بنه و محمل همراه بود ،در اینجا نیز شاعر
به توصیف چگونگی جمع کردن وسایل و آماده شدن برای کوچ به شهر
میپردازد.
ّاما حجازی شعر خود را چنین ادامه میدهد:

َ َ
َ
َ َ ُ َْ َ
َُْ َ ْ
اتَ / ،أ ٌ
َ
قدام
ات ،مزد ِحم
«ح َمل ْتها ِفی غ َب
ش ِاإلصباح ِ /لشوارع مختنیق ٍ
ِ
َ َّ
ْ
یارات؟ َ /ت ْمشی ب َحریق الب ْنز ْ
ین!»
الت َت َوق ُفَ ،س
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
«و در گرگ و میش صبح ( /لیموها را) به خیابانهای خفه و انبوه آورد  /به
هنگامهی پاهایی که بازایستادن نمیشناسند  /و ماشینهایی که با حریق
بنزین ره طی میکنند!»

حجازی خود واقف است که برای زیستن در شهر باید از میان خیابانهای
شلوغ و پرجمعیت و اجتماع ماشینها بگذرد .برای او شهر پدید آمده از
وصلههای ناجور است .احساسات پاک او در بدو ورود به شهر ،با دود و بنزین
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مخلوط میشود و او که هنوز با فضای مسموم شهر مأنوس نشده ،رفتار
صادقانهی یک روستایی را دارد.
ادامهی روایت قیصر چنین است:
«پدرم چمدانش را میبست .میخواستم بگویم صبر كن تا خاطراتم را از گوشه
و كنار كوچههای روستا جمع كنم و در چمدان بگذارم .پدرم خورجینش را
میتكاند .دلم میخواست سایهی دیوارهای كوتاه را توی خورجین پدرم
بگذارم .دلم میخواست همهی روستا را توی خورجین پدرم بگذارم و به شهر
ببرم».
قیصر شاعری صمیمیست .صمیمیت نوشتههای او به گونههای مختلفی
نمودار میشود .او گاهی ترسیمهای بسیار سادهای از طبیعت و مشاهدات
خود در روستا به دست میدهد که ملموس و بدون هیچگونه دشواری و
13
پیچیدگیست .این ترسیمها حاصل تجربهای بیواسطه در روستاست.
شاعر در حال ترسیم از دست رفتن دنیای کودکی خود در هنگام رفتن به
سمت شهر است و دوست دارد هرآنچه که در روستا وجود دارد را در خورجین
پدرش جمع کند .در اینجا نکتهی قابل ّ
توجه ،پرداختن به جزئیات آرمانشهر
و دور شدن از آن است.
حجازی میسراید:

َ
َّ
الش ْم ُس ُت َج ِّف ُف َط َّل َ
الأ َح َد ُیش ُّم َ
ک ،یا َل ُ
ک یا َل ُ
َ
یم ْ
یم ْ
ون!»
ون!  /و
سکین! /
«م ِ
«چه نگونبختی تو!  /هیچکس تو را نمیبوید ،ای لیمو!  /و ْ
آفتاب شبنمت را
میخشکاند ،ای لیمو!»

انسان موجودی اجتماعیست كه همیشه در تعامل با دیگران است و با
همنوع خود ارتباط برقرار میکند .در شعر حجازی نیز اهتمام انسان به
تعامل با همنوع و دعوت به پایبندی به ارزشها دیده میشود .در این قطعه از
شعر ،شهر سنگدل محیطی سازگار با لیمو (شاعر) نیست .در چنین فضایی،
انسانها به ارزشها پایبند نیستند و افراد با بی ّ
توجهی کامل و افتخار به
شهرنشینی از کنار لیمو میگذرند و مهربانی جایی در نزد آنها ندارد.
جالب است که از دیدگاه ابنخلدون نیز ،شهرنشینی پایان اجتماع و عمران
است و سرانجام آن فساد و ّ
14
سنتهای بد و دوری از نیکیهاست.
قیصر مینویسد:
«دلهره داشتم که آیا در شهر هم میتوانم هر روز صبح كفشهایم را در بیاورم
 13جلیلی ،1378 ،ص .77
 14سلطانزاده ،1367 ،ص .379
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و با پای برهنه روی علفهای شبنمزده راه بروم؟ آیا باز میتوانم نزدیك ظهر،
توی آفتاب خوابآور بهاری روی گل بابونهها دراز بكشم؟ روی یك سنگ
بنشینم و كتاب بخوانم؟»
قیصر وصفهایی آنچنان زیبا و دقیق از طبیعت به دست میدهد كه به یك
معنا میتوان گفت آنچه كه او از كودكی در روستا به ذهن سپرده ،بعدها به
15
عنوان تجربه در خیالش رشد كرده و در نوشتههایش ظاهر شده است.
در شناخت آثار یك نویسنده ،محیط زیست وی را نیز باید در نظر داشت؛
16
بهویژه كه او روستایی باشد و پدیدههای طبیعت را تجربه كرده باشد.
قیصر مینویسد:
«آیا باز هم میتوانم كنار چشمه بنشینم و پاهایم را در آب چشمه بگذارم تا
ماهیهای كوچك كف پاهایم را قلقلك بدهند و فرار كنند؟»
ّ
به عقیدهی نگارنده ،مهمترین مؤلفهی جهان اندیشهی امینپور را میتوان
روند دگرگونی اندیشهی جزئینگر ،و فردی ـ اجتماعی او به اندیشهی
انسانمحور ،جهانیشده و کالننگر شاعر دانست .بازتاب این دگرگونی را
میتوان آشکارا در گزارههای پرسشی او که بسیاری از مسائل و مناسبات
انسان را در جهان مدرن به چالش میکشد ،بازجست:
«آیا باز میتوانم نزدیك ظهر ،توی آفتاب خوابآور بهاری روی گل بابونهها
دراز بكشم؟»
این پرسشگریها گاه به نقدی اندیشمندانه از ناهنجاریهای اجتماعی
میانجامد؛ چنانکه مخاطب را در برابر پرسشی ّ
تأمل برانگیز و بیدارگر
قرارمیدهد؛ پرسشهایی که از چنان عمقی برخوردار هستند که خواننده را
ّ
به ّ
تأمل و تفکر وامیدارند و او را دچار تنش و تناقض میکنند .او باز میکوشد
تا جستوجوگری خستگیناپذیر برای درک آرزوها و آرمانهای خود باشد:
«آیا باز هم میتوانم كنار چشمه بنشینم و پاهایم را در آب چشمه بگذارم تا
ماهیهای كوچك كف پاهایم را قلقلك بدهند و فرار كنند؟»
در این رهگذر ،او همچنان امیدوار است که با منشی انقالبی و روحیهای
ّ
ّ
تحولطلب از پرسیدن و جستن بازنماند و شعر و نثر او ترنم گالیهآمیزیست از
دور شدن از روستا و کوچ کردن به شهر .آرمان روستا ،درست در اوج نوشتهی
17
قیصر معنا پیدا کرده است.
 15کاکایی ،1376 ،ص .48
 16شاهحسینی ،1380 ،ص .144
 17فرید ،1375 ،ص .34
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ّ

اما برگردیم به حجازی و شعرش:
ََ ُ َ
ْ ُ َ ْ ْ
ْ َ ُ َّ ْ
األ ْس َم ُر ْ
ْ
الواح ِد
ش
ر
الق
ب
/
ش
ر
ق
ب
ون
ر
ش
ع
/
:
یارات
الس
ب
ق
ح
الیل
ی،
ر
یج
«و الولد
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ع ْش ُر ْ
ون!»
ِ
«پسرک سیهچرده دوان است؛  /به ماشینها نمیرسد / :بیست دانه به یک
ِ
ِق ْرش!»
و به ناگهان نومیدی شومی بر کودک سایه میافکند و کودک که اینک آزرده و
سردرگم شده و از زخمهای تازهای که حاصل بی ّ
توجهی ماشینها به اوست
و از درد روحی جدیدی که از بیاعتنایی به «من» معنوی او ناشی میشود،
به دنبال ماشینها هراسان میدود .این امر ،کودک را که پروردهی عادات
فرهنگ روستاییست آشفته میسازد و او را سردرگم میکند .کودک مانند
پرندهای به جنب و جوش درمیآید؛ بالهایش را میگستراند و خواستار این
است که به او اهمیت داده شود؛ کودکی که منافع و نیازهایش او را به کار
کردن به نفع اجتماع نوین وامیدارد و آن را به بهای ناچیزی به ساکنان شهر
عرضه میدارد.
قیصر مینویسد:

«همسایهها و قوم و خویشها تا سر جاده با ما آمدند .دوستان من هم آمده
بودند .از همه خداحافظی كردیم / .ما میرفتیم و روستا سر جای خودش
ایستاده بود».

تجربه در خیال رشد میكند و بعدها مصالح شعر میشود؛ بدان هنگام كه
شاعر در تجربهها ّ
تأمل كند« .كلینت بروكس» و «رابرت پنوارن» بر این
عقیدهاند که...« :این پندار كه تجربه در عالم خیال رشد میكند و نیز ّ
تصور
ارتباط شفیقانه میان طبیعت و آدمی ،همه از تجربهی شخصی او مایه گرفته
است 18.»...قیصر از گتوند به شهر آمده است تا آموختههای روزگار كودكی
و نوجوانی در شعر و نثرش ،به گونهای متعالی ،شكل بگیرد .او در هنگام
خداحافظی به چهرهی تکتک آن مردمان روستایی که نگاه میکردّ ،رد هیچ
درد حقیقییی را نمییافت .خط هیچ خواهشی بر هیچ پیشانییی چین
نینداخته بود .در چشمهایشان که خیره میشد ،موج احساس و شعور و
دانایی بود که از دریای وجودشان به سمتش میآمد .آنجا خستگی نبود،
ظلم نبود ...همهچیزش با دنیای بی سر و ته شهر فرق داشت.
حجازی میسراید:

َ ُ ْ َ
َ َ َّ ُ
َّ ْ
َ َّ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ون َ /وق َع ْت ِفیها َع ِینی  /ف َتذک ْرت
س المسن
«سلة لیمون!  /تحت شع ِاع الشم ِ

 18میلر ،1348 ،ص .14
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َ
الق ْریه!»
یاد دهکده
وار آفتاب  /چشمم به آن افتاد ِ /
«سبدی لیمو  /در پرتو تیغ ِ
افتادم».
19

آنچه که در این سطرها ّ
توجه مخاطب را جلب میکند ،گرایش تصویرپردازی
شاعر است؛ زیرا او به گونهای به آفرینش شعرش میپردازد که گویی خود
بینندهی این صحنههاست .درد عمیقیّ ،
حساسیت او را نسبت به روستا،
بیشتر میکند .رفتار آزاردهندهای که شهر با او دارد ،با تمامی واقعیت
هولناکش در برابرش نمایان میشود .او با این اشعار ،عمق غربت را به خوبی
به تصویر میکشد .این صحنهها موجب حسرت شاعر میشود و در حالی که
دستش از همهجا کوتاه شده ،تنها میگوید:
«یاد دهکده افتادم».
ِ
شاعرسعی میکند با بازگو کردن خاطرات خودش ،خاطراتی که در روستا
داشته ،ارزشمندی و شادی و سرزندگی روستا را نشان دهد.
قیصر مینویسد:
«من دوست داشتم مثل كوچههای روستا باشم؛ مثل كوچهها در روستا
ّ
بپیچم ،دور بزنم و محلهها را به هم پیوند بدهم .دوست داشتم مثل كوچهها
20
باشم و در روستا بمانم .نه مثل جاده كه از روستا بیرون میرفت.
قیصر به گواهی همین نوشتهاش ،گاهی فکر میکرد که شاید آرمانشهر
روستا را با بهشت شهر عوض کرده؛ و به راستی که روستا ،خود ،یک آرمانشهر
بزرگ است؛ راست میگوید دکتر امینپور ،که ّ
حتی شاعران در خواب هم،
خواب آرمانشهری را که در خیال آفریدند را ندیدهند:

«خدا روستا را  /بشر شهر را  /ولی شاعران آرمانشهر را آفریدند  /که در خواب
هم خواب آن را ندیدند»
ّاما خیال دور و به ظاهر دست نیافتنی آرمانشهر ،در ّ
تجسم روستا ،برای او
آنقدر شیرین است که هنوز در ذهنش آن را بازمیآفریند و بارها تکرارش
میکند:
«دوست داشتم مثل كوچهها باشم و در روستا بمانم»
او به روستای خود با همهی مظاهر و سرمایههایش ،وابستگی عاطفی دارد
طوری که روح تمام نوشتههای خویش را با اقلیمش پیوسته است .مظاهر
و پدیدههای روستایی مانند «کوچه» در کنار اشیاء و نشانههای زندگی
 19حجازی ،1982 ،صص  125ـ .127
 20امینپور ،1374 ،ص .24
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روستا ،در نوشتههای امینپور ویژگی انسانی به خود میگیرد و واجد صفات
و کردارهای انسانی میشود .در این نمونه ،کوچهها خصوصیت انسانی
«دلتنگی» را پذیرفتهاند که چون عاشقی دلتنگ و اندوهگین ،بیتابی
میکنند و در روستا پرسه میزنند.
نتیجهگیری
قیصر امینپور ،روستا را نمادی از فطرت پاك انسانی میداند .او روستا را
نشانهی فرهنگ مشرقزمینی و اصالت فكری این سرزمینها میداند و
زندگی و محیط اجتماعی و طبیعی روستای خود را صمیمانه و هنرمندانه
با زبانی سحرآمیز و افسونکننده به تصویر میکشد .قیصر امینپور ،هم از
روستا به عنوان آرمانشهر یاد میکند و هم از تأثیر شهرنشینی بر انسانها
سخن میگوید و هم فضای فرهنگی شهر مدرن را به خوبی ّ
معرفی مینماید.
قیصر ویژگیهای شهر مدرن و امروزی را که خود تجربهی زندگی در آن را دارد،
برای ما روایت میکند ،از آن ایراد میگیرد و از غوغای بیهوده و مصنوعی آن
شکایت میکند.
حجازی نیز همچون قیصر امینپور روستا را چون آرمانشهری میداند که
انسان معاصر در مقابل تمام مشکالت و ناهنجاریهای شهر ،دوباره ناچار
به آن پناه میبرد و آرامش خویش را در آن میجوید .در دید هر دو شاعر،
فضای شهر با تمام مظاهر آن ،روح انسان را تسخیر میکند و از او موجودی
بیعاطفه میسازد که تنها به منافع شخصی خویش فکر میکندّ .اما در
روستا هر شخصی جایگاه خویش را دارد و ارزشهای انسانی هنوز در آن
رنگ نباختهاند .هردو شاعر از اسلوب روایت برای بیان جهتگیری فکری
خود دربارهی تقابل شهر و روستا استفاده میکنند .با این تفاوت که قیصر
امینپور در «مثل کوچههای روستا» از همان آغاز تصویری منفی از شهر ارائه
ّ ّ
نمیدهد .برعکس ،تنها چیزی که حجازی در شعر «سلة اللیمون» بر آن
انگشت میگذارد ،چهرهی کریه شهر است که یک انسان روستایی صاف و
ساده را در زیر پاهای خود له میکند .متن قیصر در مقایسه با شعر حجازی ـ
که نمادین است ـ از زبان سادهتری برخوردار است.
به طور خالصه ،تفاوتهای اساسی موجود بین این دو مکان (روستا و شهر) را
میتوان در نوشتههای این دو شاعر به این شکل ترسیم کرد:
ـ روستا :فطرتهای پاک ،خیابانهای کوچک و خلوت ،جامعهای کوچک که
در آن همگان همدیگر را میشناسند،
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ـ شهر :ترجیح دادن منافع شخصی ،خیابانهای بزرگ و شلوغ ،مردمانی زیاد
که همدیگر را نمیشناسند.
● منابع:
ّ
ـ آصفی ،حمدالله؛ نگرشی بر شهر و شهرنشینی؛ مجلهی علوم اجتماعی و
انسانی دانشگاه شیراز ،دورهی پنجم ،شمارهی ّاول؛ دانشگاه شیراز؛ پاییز
1368؛ شیراز.
ّ
ّ
ّ
ّ
ـ ابنخلدون ،عبدالرحمن ،مقدمهی ابنخلدون ،جلد اول؛ ؛ ترجمهی محمد
پروین گنابادى؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 1352؛ تهران.
ـ احمدی آریان ،امیر؛ پولیس در محاصرهی نظریه؛ ماهنامهی فرهنگی
خردنامه؛ شمارهی 35؛ همشهری؛ 1388؛ تهران.
ـ امینپور ،قیصر؛ بی بال پریدن؛ افق؛ چاپ دوم؛ 1374؛ تهران.
ـ ّ
توسلی ،غالم ّ
عباس؛ جامعهشناسی شهری؛ پیام نور؛ چاپ ّاول؛ اردیبهشت
1374؛ تهران.
ـ جلیلی ،فروغ؛ آیینهای بیطرح (آشناییزدایی در شعر شاعران امروز)؛
آیدین؛ 1378؛ تبریز.
ّ
ـ حجازی ،عبدالمعطی؛ دیوان؛ به قلم رجاء النقاش؛ دار العودة؛ چاپ سوم؛
 1982م.؛ بیروت.
ـ رضوانی ،علیاصغر؛ رابطهی شهر و روستا؛ مرکز مطالعات شهری و منطقهای
مکان؛ 1382؛ تهران.
ـ زاید ،علی عشری؛ عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة؛ مکتبة اآلداب؛ چاپ
ّاول؛  1429هـ .ق 2008 ،.م.؛ قاهره.
ـ سلطانزاده ،حسین؛ تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران؛ امیرکبیر؛ 1367؛
تهران.
ّ
ـ سیفی ،طیبه و انصاری ،نرگس؛ داللتهای نمادین رنگ سبز در شعر
ّ
عبدالمعطی حجازی؛ مجلهی زبان و ادبیات عربی؛ شمارهی دوم؛ بهار و
تابستان 1389؛ تهران.
ـ شاهحسینی .مهری؛ طبیعت و شعر در گفتوگو با شاعران؛ كتاب مهناز؛
1380؛ تهران.
ـ فرید ،یدالله؛ جغرافیا و شهرشناسی؛ دانشگاه تبریز؛ 1375؛ تبریز.
ّ
عبدالجبار؛ نگاهی به شعر معاصر ایران (آوازهای نسل سرخ)؛
ـ کاکایی،
عروج؛ 1376؛ تهران.
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ـ ّ
مقدسی ،ابوالحسن و شریعتفر ،مهدی؛ جنبش شعر جدید عربی؛
پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران؛ 1389؛ تهران.
ّ
ـ میلر ،هنری و دیگران؛ تولد شعر؛ ترجمهی منوچهر کاشف؛ سپهر؛ 1348؛
تهران.
ـ نقدی ،اسدالله؛ درآمدی برجامعهشناسی شهری (انسان و شهر)؛ فنآوران؛
چاپ ّاول؛ 1382؛ تهران.
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آشنایِ همیشه خوب

مح ّمدجواد مح ّبت
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ّ
محمدجواد ّ
محبت که جوانترها او را با شعرهای «دو کاج ،مشکلی
که آسان بود ،فصلها ،آشنای همیشه خوب ،نوجوان بسیجی
و نماز» (منتشرشده در کتابهای درسی) میشناسند ،در سال
 1321خورشیدی در شهر کرمانشاه زاده شده است .او که به
شغل شریف آموزگاری اشتغال داشته ،از نوجوانی شعر میسروده
ّ
و نخستین شعرش در سیزدهسالگی در مجلهی «مشیر» (در تهران)
منتشر شده است .بعدها انتشار اشعار ّ
محبت در نشریاتی مانند
ّ ّ
مصور ،اطالعات هفتگی ،توفیق و روشنفکر» او
«خوشه ،تهران
را بیش از پیش به عالقهمندان شعر شناساند .رویکرد سیاسی ـ
اجتماعی و رنگ و بوی اشعار اعتراضی که از حوالی نیمهی دههی
چهل در شعر ّ
محبت نمایان شده بود ،عاقبت کار دستش داد و او
را در دههی پنجاه ،چندین بار به زندانهای ساواک در قصرشیرین
و مشهد روانه کرد .در سال  ،1352منظومهی «فصلی از یادها»
جایزهی معتبر «فروغ» را نصیب استاد ّ
محمدجواد ّ
محبت نمود.
ِ
از ایشان تا کنون آثاری مانند «رگبار کلمات ،با بال این پرنده سفر
کن ،از سالهای دور و نزدیک ،کجایی گریهی دلناصبوران؟!،
اشک لطف میکند ،نردبان آسمان ،روایح گل یاس ،صحایف گل
سرخ ،موج عطرهای بهشتی ،قلب را فرصت حضور دهید ،و»...
محبتّ ،
منتشر شده است .استاد ّ
محبت کردهاند و این شعرها را
ّ
ّ
با دستخط خودشان برای مجلهی شعر فرستادهاند ...از ایشان
سپاس .به قول شاعر؛ به جان ّ
منتپذیریم و حقگزار...

267

268

شمارهی 72
آبان 93

269

دومین کشتی نوح

کامبیز تش ّیعی
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کامبیز ّ
تشیعی ،شاعر ،منتقد ادبی و مترجم ایرانیست که از سال
 1357در کشور ایتالیا اقامت دارد .سرودههای او در نشریات ادبی
و بیش از پنجاه آنتولوژی منتشر شده است .او که از سال 1989
میالدی عضو افتخاری آکادمی بینالمللی ادب و هنر استان رجیو
ِامیلیا ـ ُبرتو در ایتالیاست ،از سوی این آکادمی ،نشان شوالیهی
آکادمیک و دکترای افتخاری ادبیات ایتالیایی را دریافت کرده است.
کامبیز ّ
تشیعی عضو انجمن ادبی و فرهنگی دانته نیز هست و با
ّ
چندین مجلهی ادبی در ایتالیا همکاری دارد؛ او بر اشعار ایتالیایی
نقد مینویسد و برگردان سرودههای شاعران معاصر ایران را در
ّ
مجلت ایتالیا منتشر میکندّ .
تشیعی تا کنون در هشتاد فستیوال
شعر شرکت کرده و جوایز ادبی بسیاری را نیز به خاطر شعرش
کسب کرده است؛ از آن میان میتوان به جایزهی ّاول جشنوارهی
بینالمللی شعر شهر ونیز اشاره کرد .همچنین مجموعهی اشعار
منتشرشدهی آقای ّ
تشیعی به زبان ایتالیایی با عنوان «Fin Dietro
 »Al Tempoدر یکی از معتبرترین جشنوارههای ادبی اروپا (دومین
کشتی نوح) در وین اتریش ،جایزهی ویژه را از آن خود کرده است.
آنچه در پی خواهد آمد ،سرودههایی از آقای کامبیز ّ
تشیعیست به
ّ
خط خود ایشان ،که در اصل به زبان ایتالیایی سروده شدهاند و خود
شاعر آنها را به فارسی برگردانده است .آقای ّ
تشیعی این سرودهها
ّ
را برای درج در مجلهی شعر فرستادهاند .از ایشان سپاس...
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مزامیر پیادهرو

مجید زمانی اصل
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ّ
مجید زمانی اصل در سال  1337در محلهی لشکرآباد اهواز دیده
ُ
رای معاصر نخستین دفتر
به جهان گشوده است .این شاعر سپیدس ِ
شعر خود را با عنوان «و عابری به جای من گریست» در سال 1358
منتشر کرده است .از دیگر دفترهای شعر او میتوان به «خوابی در
آینه» و «مزامیر پیادهرو» اشاره کرد .این شاعر از برگزیدگان نخستین
جشنوارهی شعر فجر بوده و عالوه بر شاعری ،دستی نیز بر آتش
نقدُ ،
بازسرایی و نگارش مقاالت ادبی دارد .او همچنین ترجمه و نقد
آثاری از «نزارقبانی»« ،احمد مطر»« ،محمود درویش»« ،لورکا»،
«ریتسوس»« ،آدونیس»« ،پابلو نرودا» و «گابریل گاسیا مارکز» را در
کارنامهی ادبی خود به ثبت رسانده است .آقای زمانی اصل تعدادی
از سرودههای منتشرنشدهی خود را با دستخط خود برای درج در
ّ
مجلهی ما ارسال کردهاند.
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از دوشنبه تا تهران

رستم عجمی
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رستم عجمی ،شاعر جوان اهل تاجیکستان است که در فروردینماه
 1362در منطقهی ختالن تاجیکستان زاده شده و تحصیالت خود
را در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در رشتهی زبان
و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران سپری کرده است .این شاعر
جوان ،ضمن آشنایی با فضای ادبیات کالسیک و معاصر ایران،
با انجمنهای ادبی و استادان سخن ایران هم آشنا شده و با
زبان متفاوت و حال و هوای ویژهی خودش میسراید و شعرش با
سرودههای نسلی که با آنها بالیده است تفاوت دارد .تا کنون سه
مجموع ه از اشعار او با نامهای «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 سرودههای خود را
ّ
برای مجلهی شعر فرستاده است...
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