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فرِ این نشریه ی صی شمارهی هفتاد حتمن به یاد دارید که در سرمقالهنامهشما مخاطبانِ فصل

کند اد داللت نمیی هفتی هفتاد در این نشریه صرفن به شعرِ دههتأکید کرده بودم که کلمه

د نیز تای هفروست که البته شعرِ دههیا نمادی از شعرِ پیش که این کلمه، استعارهبل

آید. تالشِ من و یارانِ من در این چند شماره نیز همین یی از آن به شمار میزیرمجموعه

ها و یی محدود نکنیم یا فقط با نامی بستهبوده است که مطالب و مضامین را در دایره

ها در نظر ی شمارهکه تنوع و گوناگونی را در همههای مشخصی در تعامل نباشیم بلچهره

 .بگیریم

 

2 
ی مضامین اخهست: یکی شگیریی هفتاد در دو شاخه قابل پینامهتنوع و گوناگونیِ فصل

تنوعِ  معطوف به -تر بیش -آرایی. تاکنون همتِ ما ی شکل و صفحهو دیگری شاخه

ایم و تهتر از پیش در نظر گرفی مهم را در این شماره پررنگمضامین بوده است و این نکته

یعنی  -رو ی مردم با شعرِ پیشی فاصلهلیِ مطالبِ این شماره را در حوزهحتا موضوعِ اص

 های جدیدتری در اینها و چهرهست که نامایم و بدیهیمطرح کرده -در وسعتی دیگر 

 اند.راه بودهشماره با ما یار و هم

ماره ش گردد اما از طرفی بر آن شدیم که از اینچه گفتم به تنوعِ مضامین برمیی آنهمه

ین آرایی نیز تمهیداتی در نظر بگیریم. یکی از اهای بصریِ نشریه و نوعِ صفحهدر جلوه

که به جای تجمیعِ شعرها در بخشِ خاصی از شود چنانتمهیدات به شعرها معطوف می

را  طرف گوناگونیِ شکلیایم تا از یکنشریه، آن را در جاهای مختلفِ نشریه ارایه داده

 ر حالتِتر مخاطب داز طرفِ دیگر گوناگونیِ نوعِ ادبی را. به عبارتِ به رعایت کنیم و

ه به خودیِ رود و این نکتیی به سراغِ خواندنِ شعری میی مقالهفعلی به فرض بعد از مطالعه

 شود.نواختی میخود موجب رفعِ یک
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ا همان ی پیش یدر شمارهایم. خوانی پرداختهست که به جمعییاین شماره دومین شماره

ی هفتاد بود و در این شماره موضوعِ خوانی گسترهی دوم و سوم، موضوعِ جمعشماره

است و  ی تاریخ وجود داشتهایم که در همیشهرو را مطرح کردهی مردم با شعرِ پیشفاصله

 تر شده باشد.ی ما پررنگی ما نیست اما شاید در دورهخاصِ دوره

اندکی از  یگزاریم. البته عدهاند سپاسخوانی یاری کردهما را در این جمعاز دوستانی که 

شکر بینیِ ما فرصت کافی در اختیار نداشتند که البته از ایشان نیز تدوستان هم طبقِ پیش

که د بلشوکنیم چرا که یاری با شعر در یک یا دو شماره از یک نشریه خالصه نمیمی

رند، حتا اگر در گی شعاند که یارانِ همیشهاین سالیان ثابت کردهبسیاری از دوستان در طولِ 

نده راهی کنند. البته این نکته را نیز توضیح بدهم که احتمال دارد بها نتوانند همبعضی مجال

های رسشها یا مطالبی که در پاسخ به پکارم در این نشریه با برخی از یادداشتیا دوستانِ هم

حتا گاهی  ست.مان رسیده مؤافق نباشیم و این هم کاملن طبیعیتخوانی به دساین جمع

شود که بعضی از عزیزان در خصوص بعضی از نکات، به فرض نظری خالف دیده می

وابسته  محوریی هفتاد هرگز به مننامهاند اما فصلام ارایه کردهکاراننظرِ شخصیِ من و هم

راهی، باید بار از این عزیزان برای این هماست و بنده به شخصه ضمن سپاسِ دیگر نبوده

 ایم.اند و ما همه را در نشریه ارایه کردهها در خورِ قدردانیی پاسخبگویم که همه

 

 

4 
های قبل، از چون شمارهتر از پیش حاضر باشیم و همی راه پرتوانامید است بتوانیم در ادامه

 های کمّی وما تنوع و تفاوت در جنبهمند شویم. هدفِ دریغِ شما بهرههای بیعنایت

ست و انتظار داریم در رعایتِ چنین نکاتی ما را تنها نگذارید و مثلِ همیشه در کنارِ ما کیفی

 باشید.

 

ابوالفضل پاشا
 

 

 

 

 

 

 سرمقاله
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یی شعر معاصر فارسجاذبه یا دافعه
 

 افسانه نجومی

 

و « دگیزمخاطب»معروف  اگر دو اصطالح

مار به ش شناسیکه در شعر معاصر فارسی از دیر باز محل آسیب-« بحران مخاطب»

ی در زبان را کنار هم بنشانم، شاید از چینش همزمان این دو ترکیب یا برش -اندآمده

یست، ها برقرار نهای معنایی آنچندانی میان سویه که به ظاهر مالزمت -کنار یکدیگر

ها، بتوان فرآیند ی پرسیالن اجراهای زبانی و بازی واژهرکهاما در نهان و در مع

ها رد یابی نمود و در گی معناهای مجزا اما با هم مرتبط را به وضوح میان آنچندسویه

ه ها را در فضایی تازی مجاورت آنای سیال میان این دو، زمینهنهایت با ترویج مکالمه

عر فارسی را ی شافکنده بر صحنهاز غبار سایهاین توفیق را بیابم تا بخشی  -فراهم کرد

کنار زده؛ با کاوشی منتقدانه از فقدان مخاطب و تأثیر آن بر فضای بحرانی؟! شعر معاصر 

ور ی مشروطه به این سو همواره با حضفارسی سخن بگویم. فضایی متناقض که از دوره

 ای شعر را بهدهی فضاش، همچنان که جهتفرهنگی -تخفیف اجتماعی قاطع و بی

ی غیر ی شعر معاصر مشارکتعهده گرفته است، بر ترویج وضعیتی پرنوسان در صحنه

قابل انکار داشته و دارد. وضعیتی پر از افت و خیز که ناخودآگاه ذهن و حواس ما را به 

کشاند که در هر دهه از ضعف فضایی مملو از رکود و ایستایی می سمت و سوی

ه، پس از سایه افکندن بر فرهنگ جوامع شهری، حضور نهادهای فرهنگی شروع شد

توان نشاند. تا جایی که بدون اغراق میمیتر از همیشه در صدر اجتماعی خود را پررنگ

ی وار فرهنگی یاد نمود که با تأثیرگذاراز دو ترکیب یاد شده به مثابه رخدادهای زنجیره

 ادبی -با سلطه بر فضای فرهنگی تردیدشان در فضای ادبی هر دهه، بارها و بارهابی

اند، بر سر راه شعر و شاعران معضالت تازه بیافرینند و در نهایت با کاستن از توانسته

ر توجهی به شعر را دی شعر خوانان و مخاطبان شعر فارسی، شکل دیگری از بیدامنه

حران بزدگی و ی میان مخاطبآید فاصلهها نقش ببندند. با این همه به نظر میذهن

را حتی با زور وصله پینه نتوان تنها در حد یک بازی زبانی  -در این مقال -مخاطب

 -ساده خالصه نمود. چرا که بسیاری از خوانندگان شعر فارسی، ترکیب اول

ارانه به انگکه با رویکردی ساده اندای یافتهزدهرا در انبوه شاعران شتاب-زدگیمخاطب

وره، گرفتن از زبان روزمره و محاسادگی زبان و بیان و بهره نویسی و توجه مفرط بهساده

یده را در کالم پیچ -بحران مخاطب–اند؟! و بسیاری دیگر بر جذب مخاطب پای فشرده

، در ها و تصاویر انتزاعی و دور از ذهناند که با حجمی از اندیشهنویسانی خالصه کرده

ته و کارناپذیر و تأثیری فراگیر داشرغبتی مخاطبان به خوانش شعر مدرن نقشی انبی

 ماعی و ی اجتطرح این پرسش که شعر معاصر فارسی با آن پیشینه دارند. با این حال

 

 

 

ی تاریخی هریک از ما آشکارا جا خوش کرده است، اکنون که در حافظه فرهنگیِ غنی

ا ، چرا بهای بیانی خالق و متفاوتهای متنوع در کاربرد شیوهاندوزیتجربه به رغم

ر آید و بپرسشی است که هر بار به ذهن می معضل خوانده نشدن تنها مانده است؟!

وجهی از  کند کهشود، بر وضعیتی متناقض و مدام تازه شونده تأکید میزبان رانده می

دهد. فضایی مواج که در فضای پر سیالن اکنون شعر فارسی را شکل داده و می

بیانی،  -ابداع و نوآوری و ترویج پارامترهای متعدد زبانی وضعیت شناور مملو از میل به 

ی مخاطبان شعر را مد نظر داشته، اما قادر نیست تا همچنان اگر چه تغییر در ذائقه

ی رسد اکنون دافعهجایی در دل مخاطبان برای خود باز کند. تا آن جا که به نظر می

است که  افته است. الزم به ذکری آن چیرگی و تسلط بیشتری یشعر فارسی، بر جاذبه

 ی بودن و نبودن مخاطب و الجرم در محاق ماندن شعر، آن هم به شکل چالشمسئله

ی شعر معاصر فارسی نبوده و نیست. چنان که ویسواوا اش، تنها ویژهبرانگیز و بحرانی

شیمبورسکا شاعر لهستانی هم با بیانی طنزآلود، وضعیت تلخ و پرتنش کم رغبتی 

آورد که اگر در شب شعر تنها یاد میهب« شب شعر یک شاعر»بانی را در شعر طمخا

ه ک ها قوم و خویشند و بقیه نه برای شنیدن شعراند، نیمی از آندوازده نفر حاضر شده

ی شعر ها در امان ماندن از باران بوده است. پس با طنزی تلخ و گزنده الههدلیل آن تنها

 :دهدرا مورد خطاب قرار می

با این همه اما چنانچه  ایی شعر، داد و فریادهای تماشاچیان را از ما دریغ کردهای الهه

بایست تر بر چرایی بحران مخاطب در شعر معاصر سخنی بگوییم، میبخواهیم صریح

 اقضاند و محل تناز چند معبر آگاهانه گذر کنیم. معابری که به ضرس قاطع مخل نظم

ان های پیدا و پنهکه الیه صد گذر از همین معابر چندگانهو سبب شدند تا من به ق

یا  دهند وی مخاطبان شعر را در وضعیت موجود بسط میآشفتگی و کم شدن دامنه

اند، به عواملی اشاره کنم که منبعث از تنگناهای موجود ها دخیلبه نوعی در ساخت آن

م گریزی و کدی علل مخاطباند و تا حدوزمانه اجتماعی -های فرهنگیو گسیختگی

رغبتی به خوانش شعر را به لحاظ کمی و کیفی نشان داده، ما را در جریان علل تقلیل 

های خالف آمد دهند. از سویی بسآمد مؤلفهمخاطبان شعر مدرن فارسی قرار می

ناختی شی زیباییکه پس از تغییر در ذائقه -ی هفتاد به این سوبویژه از دهه -عادت

زند، از آن روی که ماده و عنصر ین، به گریز مخاطبان شعر دامن زده و میشعر پیش

شعر پیشرو گستردن فضای تفکر و تأمل است و چون بسیاری از مخاطبان  اصلی

های تاریخی، شعر را تنها مفری برای تهییج احساسات و همچنان با پیروی از عادت
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ایی، هایی نظیر: مرکززدجذب مؤلفه اند، الجرم نتوانستند با هضم وعواطف خود دانسته

اجراهای زبانی، نسبی نگری و نفی قطعیت، پارگی روایت، فاصله گذاری، شالوده شکنی 

 کالم شوند و در نهایت شعر مدرن نتوانست ازو... با شعر معاصر فارسی همنوا و هم

ای از مخاطبان برخوردار شود. از سوی دیگر شعر فارسی همراهی طیف گسترده

توجهی به وضعیت نابسامان چاپ و نشر کتاب و آشفتگی نان با واقعیت تلخ بیهمچ

های شعر رو به روست و بسیاریِ سخن در این ی توزیع و پخش مجموعهدر نحوه

زمینه نه تنها مشکل نشر را به سامان نرساند و به ایجاد شرایطی برای عبور از این بحران 

اف برای یافتن چرایی نواقص موجود نیز منجر نشد، که جستجوی دالیل واضح و شف

از  –و عدم حمایتِ فضاهای فرهنگی  توجهینتوانست گره گشا باشد. همچنین بی

از ادبیات، به ویژه شعر معاصر  -های جمعیدانشگاه و مراکز علمی، پژوهشی تا رسانه

 فارسی، چالشی جدی را بر سر راه شاعران معاصر گشود. در چنین شرایطی بد خوانده

تواند به تشویش و شدن و یا نخوانده شدن شعرامروز از سوی مخاطبان شعر می

های ذهنی شاعران ادبی موجود دامن زده، دغدغه-آشفتگی فضای پرنوسان فرهنگی

بدین ترتیب شعر که روزی عنوان هنر ملی را در کشورمان یدک  و ؛را دو چندان نماید

ر حاشیه مانده. به هر رو تصور من از کشید، اکنون هنری رنگ رخ باخته است و دمی

ی ادارک ما از شرایط موجود بحران، آشفتگی و تناقضی است که ناخودآگاه در شیوه

رسد نشان جامعه در ذهنیت هر یک از ما طراحی شده است. با این همه به نظر می

ها، شاید بتواند کمک کند تا ما از منظری روشن و نمایی آنها و پررنگدادن تنش

شفاف به مرور رخدادهایی بپردازیم که بر شعر و مخاطبان آن رفته، در این میان 

های متنوعی را بر تنگناهای موجود افزوده است. اما آن چه به ترویج ها و ضعفکاستی

 -وزبه لحاظ کم رغبتی مخاطبان به شعر امر -وضعیتی ایستا در فضای منفعل کنونی

ذشته و اکنون به رفتاری اجتماعی بدل شده، فضای ی بحران گزند و از مرحلهدامن می

های خوانی است که همچون واقعیتی تلخ و گزنده، دههبحرانی به دور از کتاب و کتاب

ستن آید بازسنجی و شکفراوانی روبه رویمان قد کشیده است. تا جایی که به نظر می

ه یک است ک رمق و ناهمگنی اکنون به تصوری آرمانگرایانه شبیهچنین فضای بی

 های فضای موجود دارد و سمتآلود از نارساییاش ریشه در تصورات شتابسویه

با این همه  ریشه دوانده است. های عاطفیهای تاریخی و هیجاندیگرش در عادت

تأکید بر بحران چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی ریشه در تنگناهای فرهنگی و 

هایی که به مثابه نموداری در هم بافته از . گسیختگیاجتماعی محیط پیرامون ما دارد

ی کم ی شعر معاصرند و سرانجام بر دامنههای تلخی است که مروج دافعهواقعیت

ستی اند و یا بر رخوت و سرغبتی نسل جوان به شعر معاصر فارسی افزودهرغبتی و بی

و در نهایت  شعر رونق دوری ازاند. اما پرسش این جاست که فضای بیآن دامن زده

اره بر این توان دوبتواند دوام داشته باشد؟ و آیا میرغبتی به خواندن شعر تا کجا میبی

بر قاف ادب فارسی  وار از دل خاکستر بحرانامید دل بست که روزی شعر ققنوس

 دوباره بنشیند، دوباره بدرخشد؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدایی که آمد

 

 ییارسطو وایش  

 

 صدایی که آمد

 اشت بزرگپایی د

 امهایی که گم کردهی کفشاندازه

 گامی داشت دور

 اندهایی که پروانه از من پنهان کردهپرده تا پشتِ

 دانممن هم نمی داند انگار خودِکسی که نمی

 

 صدایی که آمد

 سؤالی بود لَنگ

 امفلج آن را خزیدهروی خارزاری که فلج

 

 صدا که آمد

 درخت نیست دیدم درخت

 امست که دندان بر آن نبردهییاهیِ پختهتیغِ پشتِ م

 

 صدا که آمد

 دیدم تا بهار 

 دیگر هست و  هزار زمستانِ

 امسین را ورنچیدههفت

 دانم من هم نمی داند انگار خودِکسی که نمی

 

 پیش از صدا

 های زمین را جفت با جفتی شدمعقربه

 م بریده استاکه روز را برای

 

 ی؟یرا تکانده اتخانه :صدا که آمد پرسید

 امست که شبانه آن را باریدهدیدم خانه آویزانِ بارانی

 ییشیشه تند تا شکستنِ

 امآن فقط یک مرد را دیده که از پشتِ

 دانممن هم نمی داند انگار خودِکسی که نمی

 

 «دانممن می» :صدایی که آمد گفت

 امفلج آن را خزیدهجوابی که فلج
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 اشاره
 

 

هیئت  ست.« وری مخاطب با شعر پیشفاصله»ی هفتاد نامهی فصلی این شمارهنامههموضوع ویژ

نامه در این خصوص پنج سوال را در نظر گرفت و با اهالی قلم در میان گذاشت. ی فصلتحریریه

 ها از این قرارند:سوال

 است؟ شده ایجاد فاصله همهاین روپیش شعر و ما امروزِ یجامعه بین چرا. 1

. شد افزوده آن بر رفتهرفته اما بود اندک کهآن یا نبود قبل هایدهه یا هادوره در فاصله این. 2

 کنید؟می ارزیابی گونهچه زمان مرورِ به توجه با را مشکل این شما

 اند،نکرده فعر را ییفاصله چنین هاسال همهاین در ادبی هاینشست یا فرهنگی نهادهای اگر. 3

 گردد؟برمی کجا هب کار مشکلِ

 اند؟گذاشته أثیرت فاصله این ازدیادِ و رشد در شکلی چه به هارسانپیام ویژه به و مجازی فضای. 4

 کنید؟می نهادپیش کارهاییراه چه فاصله این رفعِ برای شما. 5
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بست ویران استخانه از پای       

 محمد آشور

 

 
رو و جامعه فاصله بوده است!... همین اطالقِ نام پیش همیشه بین شعرِ .1

ی نبود، یزند!... اگر فاصلهی از شعر، حرف از فاصله مییگونه به «روپیش»

مختلف همیشه شعری  که در ادوارِوجود نداشت! حال آنوپسی هم پیش

دور از دست بوده و ارتباط برقرار و  ناشدنیکشف ،برای مخاطبِ معمول

 کردن با آن سخت!

ی اصلهف متفاوت ازدالیلِ، روزی ام«روپیش»ی شعر فاصله اما شاید دالیلِ

 اشد!ش بازمانی مخاطبان شعرِ همی گذشته، از جامعه«روپیش»شعر 

 

ی یی مخاطبانِ شعر همیشه فاصلهرو و جامعهمن بین شعرِ پیش گمانِبه .2

ند دهه سان نبوده... چهای مختلف یکبوده، اما این فاصله یا شکاف، در زمان

ی انگهتر از سطح نخبمردم پایینعمومِ  سطح دانش و سوادِمعدّلِ پیش 

ع این فاصله به این موضوشاعران و هنرمندان بوده و شاید بخشی از  چونهم

 گشته!برمی

ر که اصراری بکه بخش بزرگی از شاعران نوسرای آن دوره بی ایناین

شعر،  اطبانِمخ سوادِ بودنِ صرفِ پایینرو بودن داشته باشند، تنها بهپیش

رو هم لحاظی ناخواسته پیششدند و بهرو قلمداد میناخواسته شاعرانی پیش

 بودند!

رو دوره اما هستند که هنوز هم شعرشان شعری پیشنی از آن)هرچند شاعرا

یایی و ؤر شود؛ از نیما بگیر و بیا تا هوشنگ ایرانی و بعد یداهللمحسوب می

 بیژن الهی و...(

ی و فرهنگ لحاظِدانش و سواد باال رفته اما جامعه به گرچه سطحِاروز اما ام

اند آموزشی نتوانسته مراکزِ ها وچندانی نداشته و رسانه هنری، رشدِ درکِ

 ینا جامعه داشته باشند. هنری و فرهنگِ درکِ ثیری جز نازل کردنِأت

چارند؛ هنرها به همین وضعیت د وضعیت اما تنها پیشِ روی شعر نبوده، تمامیِ

آوانگارد مگر مخاطب زیادی دارد؟ یا سینما و تئاتر و نقاشی  موسیقیِ

 آوانگارد و...؟

که  های پرورشی و تربیتی شکل نگرفته باشد، وقتیوقتی که زیرساخت

ی مشخص و مدوّنی برای هنروادبیات وپرورش هیچ برنامهآموزش سیستمِ

عیف و ض گی تا جایی پیش رفته باشد که شعرِهمالحظنداشته باشد و این بی

و به ا های شعر معاصر و به نامِجای شعر یکی از قلهالغر و جوانِ شاعری به

 یِ فارسی راه یافته باشد، پیداست که این بیماری مزمن شده. جاییدرس کتاب

، ی شعر مدرنهایی که دیگر در حوزهکه هنوز شاعران نوسرا )جز معدود نام

اند، دیگر گاهیِ ادبیات راه نیافتهدانش اند( هنوز به کتبِکالسیک شده

  ند؟!ک رو فاصله کمپیش نو با شعرِ توان انتظار داشت نسلِگونه میهچ

معجزه کشد از معجزاتِ این عصر بیباور کنید همین که هنوز شعر نفس می

اشد و باز چیزی بسته ب چیز کمر به قتلِی همهیشود در جامعهاست!... مگر می

ود؟! اما با تر( حس شش )گیرم خفیفانبض چیز، تپنده باشد و ضربانِآن

 ر عالجی نیابد!اگ روست بعید نیست این نبض بایستد شرایطی که پیشِ

ای پیش از هدرست است که شعر از دیرباز با جان ایرانیان عجین بوده و نسل

ا شعر بیگانه ب -اند حتا کسانی که سواد نداشته یا سواد اندکی داشته -ما هم 

ن از م روزِ مادربزرگِهیچ اغراقی باید بگویم شناخت دیاند، اما بینبوده

 ادبیات است! روزِن امجویابیش از برخی دانش ،شعر

های مختلفِ زیستی، له اما باید جنبهأی این مسریشه برای واکاویِ

شناسی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... را در نظر داشت شناختی، جامعهروان

خود، آن را مورد تدقیق قرار  هر حوزه، از منظر تخصصیِ نظرانِو صاحب

 یتِکارهایی متناسب با وضعه، راهلأهای عوامل این مسدهند و با شناخت ریشه

ین منظر نگاهی از اباز حتا نیمست با چشم نیمهجامعه ارائه دهند. کافی روزِام

روز هم ببینیم که حتا همین امبه وضوح جامعه بیندازیم و  روزِام به وضعیتِ

نمایی اگر نکرده باشم و نگفته باشم که: کار از کار اگر دیر است؛ سیاه

 اشد!نگذشته ب

 

های ادبی تنها زمانی محلی از اِعراب دارند که نهادهای فرهنگی یا نشست .3

رهنگی، ف عبارت دیگر، نهادها و جلساتِجامعه تبدیل شده باشند؛ به به نیازِ
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حاضر  ی در حالِراستبه. نیازِ آناند تا پیشنیازِ مسایل فرهنگیتر، پسبیش

 ی مردم جای دارد؟!دغههایی کجای دغآییچنین مراکز و گردهم

با  ناین دغدغه صرف ی فرهنگ داشته باشند و ایجادِابتدا باید مردم دغدغه

نِ میانِ پرکهای زمانهرجهت و آیتمبهنامه و تبلیغات سطحیِ باریبخش

 زیون ممکن نیست!یهای تلوبرنامه

افرادی هایی مندان به چنین اماکن و برنامههتعارف را اگر کنار بگذاریم، عالق

گی ههای آشنای همیشمعدودند و با چندبار حضور در چنین اماکنی با چهره

این  وجودِاز قشری هستند که با یا بی نکنیم؛ این افراد هم غالببرخورد می

یش به وبگیرند و کمنهادها عالیق و نیازهای فکری و روحی خود را پی می

 پردازند!آن می

روح و اهمیت دادن به  شِرنیاز به پرو احساسِ تر است ایجادِچه مهمآن

در جوامعی چون  نروز )مخصوصام سفانه انسانِأدرونِ انسان است؛ مت

تر توجهی به درون خود دارد... ما خود را چون بادبادکی ما( دیگر کم کشورِ

 رویجِساز با تسانهای یکایم در بادِ هرچه باداباد و رسانهنگار رها کردهاول

 ند!اها را معطوف به بیرون از خود کردهی و مُدسازی، ذهنمصرف فرهنگِ

قدم با فکر و همسان، همهایی همآماده، انسانهای از پیشالگوها و قالب

 دهد.ابتذالِ غالب پرورش می

ست در سکوت، اهمال، مماشات یا ضعفِ مراکزِ فرهنگی و فقدان طبیعی

ت! و ی از پیش نخواهد رفساز و مقبولِ اکثریت جامعه، کارعناصر فرهنگ

ه دسته از مسایل فرهنگی نیز که صاحبان ثروت و قدرت بزور القاکردنِ آنبه

ه مد نظر کرا راه نیستند( باری بینند )و افراد جامعه با آن همصالح خود می

 رساند!هاست به منزل نمیآن

 شود کرد؟!اما چه می

. باید کردن را آموخت.. ی کودکی به کودکان فکرشاید باید از همان دوره

د، اگر جامعه فرهنگی را تغییر دا ی برخورد با مسایلِبار برای همیشه شیوهیک

هاجمِ وارداتی یا م قدر نگرانِ فرهنگِمبتال به تفکر شود دیگر نیاز نیست این

 ند!... مخصوصیابی نمییی سانسور چنین ابعاد گستردهصادراتی بود و دامنه

اش داند هرروز تواناییخوبی میی قدرت خود بهکه حوزهروز ام در شرایطِ

 شود!تر میتر و کمهای نو کماندیشه درها و جلوگیری از ورودِ در بستنِ

 

که ها را بیش از اینرسانهای مجازی و پیامرسانه ش من وضعیتِاراست .4

تر های مجازی بیشدانم! رسانهاین شرایط بدانم، معلول آن می عاملِ

ها ن رسانهکه ایحاکم بر جامعه هستند و انتظارِ این ی وضعیتِدهندهازتابب

که ینفرهنگی جامعه بگذارند، کم است؛ مگر ا زیادی بر رشدِ ثیرِأبتوانند ت

باشند و  ی تفکر و تحقیق گذاشتهمخاطبان و کاربرانِ آن، ابتدا قدم به حوزه

  نه تظاهر به آن!و شان دانایی شود دغدغه

لط در غ ست این فضا را رصد کنیم و ببینیم چه حجم از اطالعاتِکافی

چه  لِچه بزرگانی ذی ها تکثیر شده! و نامِرسانهمین فضای مجازی و پیام

های تا جایی که دیگر هیچ اعتمادی به سرچ ؛های سخیفی که نیامدهمتن

 ها هم راه یافته!غلط به کتاب اینترنتی نیست و گاه این اطالعاتِ

ها )از منظر تکثیر بالهت( بر ازدیاد فاصله اما چنان که عرض یر این رسانهثأت

 الشمس است!کردم اظهرمن

 

ا دوا حاضر دردی ر در شرایطِ «نقشِ ایوان»کنم پرداختن به من فکر می .5

  !«بست ویران استخانه از پای»که ؛ چراکندنمی

چندانی بر  ثیرِأت ،سیباین آ پرداختن به دالیلِ کنونی بدونِ وضعیتِ ترمیمِ

 وضعیت نخواهد گذاشت!

 :باید از اساس، شیوه دیگر کرد

ه کزمانیهای کالنِ فرهنگی را اصالح کرد؛ تا باید ابتدا زیرساخت

عمومی،  فرهنگیِ ها، مراکزِگاهها، دانشگاهوپرورش، آموزشآموزش

به  یهیچ امید نمشخص ،چرخدشان بر این منوال میصداوسیما و... پاشنه

 شرایط ندارم!این  بودِبه

 گمانِاین وضعیت وجود داشته باشد به اما اگر نیت و قصدی برای اصالحِ

شد دوش بکاین تغییر را به اصلیِ وپرورش باید بارِمن وزارت آموزش

(... اوستروز همام سامانِنابه شرایطِ اصلیِ من مقصرِ نظرِطور که به)همان

 مجدد و ایجادِ ریزیِساختاری باشد: از پیاین تغییر باید اساسی و 

 کتبِ غییرِمعلمان، ت استخدامِ های مناسب گرفته تا نحوه و شرایطِزیرساخت

  ...و کردهای آموزشی و پرورشیکردنِ روی درسی و علمی

« صداوسیما»کرد بدهد روی باید از بنیان تغییرِمی ندیگری که قطع ارگانِ

کنم نیاز به هیچ رد این رسانه گمان نمیکی عملی نحوه؛ دربارهست

ندانی چ حاضر نقشِ ش در حالِاکرد اشتباهتوضیحی باشد؛ چرا که با عمل

ثیر أی تهکلی از دایربه نفرهنگی و هنری جامعه نداشته و تقریب در معادالتِ

و  ییوارههای ماهخارج شده و به حاشیه رفته و جای خود را به شبکه

 فتمانِگ اساسی و تغییرِ داده است... این رسانه با بازنگریِهای مجازی رسانه

 ر رشدِدهمی م تواند نقشِثیرگذاری میأی تبر آن و برگشت به دایره حاکمِ

 د.اشبداشته جامعه  فرهنگِ

خود مرشدان جامعه  ،باید بداند که هنرمندان «فرهنگ و ارشاد وزارتِ»اما 

مداران، مداران و قدرتسیاستهستند و خیالِ خامِ ارشادِ آنان توسط 
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اکم باشد خانه حی محال و ناپخته است، اگر تفکری بر این وزارتیاندیشه

 مزاحمت به کارِ فرهنگ اجازه دهد تا بدونِ هنرمندان و اهالیِ باید بهمی

ی خانه تنها موانع و مشکالت پیش پاخود بپردازند و این وزارت تخصصیِ

ها را حیرانِ خطوطِ قرمزی کند که هر روز آن کهنه این ،آنان را رفع کند

شد! تا جایی که کُهنرمند می شود و خالقیت را در وجودِتر میپررنگ

هر  فانهمتأس فرهنگی به صدا درآمده و اینک شاهدیم آژیرِ قرمزِ وضعیتِهم

 !نیمبینمی فرهنگی ابتذال و فقرِکنیم، جز نگاه میگوشه را که 

 ریزی شود و از سنینِجامعه درست پی گیِهای فرهناگر زیرساخت

ی برخورد با مسایل و درست مفاهیم، شیوه جای القا کردنِکودکی به

اندیشیدن آموزش داده شود، شاید نیاز نباشد تا ابد نگران ورود و تبادل 

هایی که نهاد انرژیِ به این بهانه تمامِدر نتیجه، و  بمانیمهای دیگر فرهنگ

ست صرف سدسازی و جلوگیری از کاالی فرهنگی شان تولیدِوظیفه

 شود!وارداتی نمی فرهنگِ

سو گیِ فرهنگ است؛ آنهزدسو، سوی دیگر اما سیاستها یکتمام این

روز را باید در آن ام مشکالتِ ی تمامِست که ریشهولی همان سویی

وجو کرد!... پرداختن به آن اما خود بحثی مفصل و جداگانه طلب جست

تند و مستدل اند و مسگفته -بسیار-کارشناسان  ،هرچند پیش از این، دکنمی

 کار و غیره و غیره!ی راهو با هشدارهای مدام و با ارائه

 ی فرهنگ؟ کو کمی نگرانی؟و دغدغهشنوا؟! ک اما کو گوشِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از مردن

 
 

 

 

 یگرانازموسو

 

 دهمتن نمی

 خواهمنمی

 ریزدم میامِ زمین در تناما تما

 شومتمام می

 و آسمانِ وارونه

 یای پرواز راؤر

 ریز

 ریز 

 کندمی  

 

 گیرمروز فاصله میهر چه از دی

 شومریزتر می

 دانم روزی خواهد بودو می

 ریزدکه آفتاب نمی

 ماهایبه استخوان

 

 من دانم بدونِمی

 وروتر نخواهد شدپیراهنِ زمین پشت

 وارونه باز هم آسمانِ

 از

 باران   

 خواهد 

 ریخت  

 و پیراهنی بر بند

تر خواهد شد

 

  راهدر نیمه

 یچیچا رضا                                                 

 راه نیمهدر 

 آیدستان میبوی کاج

 سالهای درِ کهناز شکاف

 ربایدو مرا خواب از سر می

  

 خیزمبرمی

 بسترم در کنارِ

 مشتی استخوان بر جا مانده است ،از گربه

 ریز از غبارلب ،ی آبو کاسه

 ام؟چند سال در خواب بوده
 

 گذارمپا به کوچه می

 درَآوَحلبی از دور شکلک درمی ماهِ

 گذاردام میاد دست بر سینهو ب

  

 یی آبدر لکه

 گذارمپا می ماه را زیرِ

 باد را دستِ

 زنمام پس میاز روی سینه

 و راه را

 کنمدنبال می
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 روزانه به تولیدِ صورتِشعر به تولیدِ میزانِ

 انبوه رسیده است
 

 

 سامان بختیاری

 

 

 

 

 

آیا  بندی.نخست اولویتست، بررسی پاسخ به این پرسش از چند منظر قابلِ .1

نیازهای مازلو  هرمِ در بررسیِ ن شعر است؟ایرا روزِی امجامعه اولِ اولویتِ

ست در واقع همان نیازهای خوراک، پوشاک، ترین نیازها نیازهای زیستیابتدایی

در  .ستس این هرم، نیازهای خودشکوفاییأدر ر غرایز و در کل نیازهای اولیه و

 د ودهنبروز می خود را های پنهانِها تواناییحقیقت دراین سطح از نیازها انسان

ه حال در نظر بگیرید شاعری ک شود.درست در این سطح است که هنر متولد می

ایی چون خودشکوفنیازهای عالی هم به سطحِ، نیازهای مختلف گذشته از سطحِ

یازهای اولیه که ن ی که هنوز درسطحِیرسیده است باید شعربسراید آن هم برای طبقه

شاید  روزی امهای جامعهواقع اولویت در اند.ست متوقف شدههمانا نیازهای زیستی

هایی قولهاجتماعی م رفاهِ در حقیقت اقتصاد و تر از شعر باشد.مواردی بسیار ساده

شعر  ایران، روزِام انسانِ گیِهشاید در زند کنند.انسان را تعریف می هستند که عالیقِ

تر از شعر در مهم هایی بسیارچرا که اولویت های بعدی قرار گرفته است.در اولویت

 گیِهزند چون خوراک یا داشتنِهایی همد اولویتناش وجود دارگیهزند

ی نیازهای اولیه است مجال ی که درگیرِیدر حقیقت جامعه .دغدغهمتوسط و بی

 :سهراب به قولِ ش نخواهد داشت.اآن هم در معنای خاص ،برای پرداخت به هنر

 خوش سیری چند؟ دلِ

 و همین تولیدِ انبوه رسیده است روزانه به تولیدِ صورتِشعر به تولیدِ زانِکه میدوم این

که برای ی آن یعنی ایندر واقع ترجمه ی بیش از نیاز شده است.عرضه انبوه سببِ

 این سطح از تنوع و  .ی وجود نداردیکنندهمصرف این محصول هنری )شعر(

 

 

 

 

 

از این نوع  قاضیان تمایلی به استفادهکار را به جایی رسانده است که مت ،کیفیت

 ا یا با خود را در یک سینم هنریِ دهند خألبنداشته باشند و ترجیح  کاالی هنری را

 چرا که شعرهای تولیدشده توسط شاعرانِ. نقاشی پر کنند ییک تابلو خریدنِ

یش ب یِجدای کنند و همین امر سببِمشترک با جامعه را ایجاد نمی مرزِ نروز غالبام

 راهیِتمایل به هم نایران شدید روزِام شاید مردمِ. جامعه با شعر شده است از حدِ

نتشر حاضر در جامعه م تر شعری در حالِدارند وبه عبارتی کم خود را هنر با زیستِ

 . راهی را به عهده بگیردشود که بتواند این هممی

 

 

ک شین وجود داشت؟ بیامروز سطحِ مطابق باهای قبل آیا امکانات در دهه .2

ه همین دلیل ب روز بود.تر از امفرهنگی شاید کم محصوالتِ در حقیقت تنوعِ خیر.

عدها که ی داشت بیویژه گاهِمردم جای شعر در میانِ تا رسیدن به آن موقعیتِ زمانی،

نری ه محصوالتِ گذشت سایرِیکی پس از دیگری ها سپری شد و دههزمانی 

رحرکت معاصی دوره دقت کنیم که هر چه به سمتِ رفتند.گ کم جای شعر راکم

هنرهای مکتوب به سمت هنرهای دیداری یا به عبارتی  مردم از سمتِ کردیم تمایلِ

یز دارد آمی آن آماری فاجعهی مطالعهدر کشوری که سرانه شفاهی حرکت کرد.

ناسبی م گاهِتواند جاینمی -ی هنرهای مکتوب است که در زمره -گمان شعر بی

 . داشته باشد
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ه به دارای نسلی جوان و منورالفکر بود ک ترقدیماندکی  فراموش نکنیم که ایرانِ

 درن به مردمِم گیِهآموزش زند ترویج و در پیِ گی از فرنگ بازگشته بودند وهتاز

انستند فلسفه، رفته توفرنگ گانِهکرددر حقیقت این نسل از تحصیل ایران بودند.

ه نوعی چرا که ب را در ایران ترویج دهند. رفته و مدرنی پیشهنرها و سایرِادبیات 

ن شکوفایی که اوج ای ی غربی بودندرفتهفرهنگی با کشورهای پیش در دادوستدِ

 گانِهنویسند اگر به دقت بنگریم شاعران و خورشیدی بود. 4۳و 3۳های دههدر 

در . ه اوج و شکوفایی رسیدندها بایران در حقیقت در همین سال معاصرِ بزرگِ

 رن در حالِمد سنتی به سوی ایرانِ گذر از ایرانِ ایرانی در حالِ گیِهزند واقع سبکِ

 گاهِردم جایم ترین عنصری بود که توانست در میانِگیری بود و ادبیات مهمشکل

 . دوشعر از جذابیت خاصی برخوردار ش موسیقیِ ی خود را باز کند و با مددِویژه

تنوع و  آن روزها با وجودِ متعددِ فکری و جلساتِگوهای روشنوفتگ

گروهِ یان نظراتِ زبانی برای ب های سیاسی سبب شده بود تا شعر نیز به عنوانِگرایش

ی در تکنولوژیک رشدِ ،که در آن دورهبا توجه به این از جامعه مطرح شود. خاصی

ی کشورهای صنعتی زمره خاصی نداشت و به نوعی ایران در گاهِایران جای

نها ت جامعه نیز بسیار محدود بود و جاری در قرارنگرفته بود در حقیقت امکاناتِ

ردم به م گیِهدر زند ی تفاخرمایهتوان گفت که هنر در آن روزگار به عنوان می

 . آمدحساب می

ی مرهدر ز ها شاید ادبیات به نوعیتوجه داشته باشیم که به دلیل محدود بودن رسانه

، رقرار کنندی آن با هم ارتباط بتوانستند به وسیلههایی بود که افراد میمعدود رسانه

بندی توان به این جمعپس می .افراد بود های ارتباطی میانِبه عبارتی شعر یکی از راه

 نوعِت ایران به لحاظِ گاهِو جای ترقدیماندکی  ایرانِ امکاناتِ رسید که سطحِ

وشانده ادبیات پ های موجود توسطِنگی سبب شده بود که خألفره محصوالتِ

 . شود

دنیا و تنوع در  گیری با تمامِارتباط تکنولوژیکی و سرعتِ روزه با توجه به رشدِاما ام

های دیگری گزینسبب شده است که جای -همه  همه و -های موجود رسانه

د که به هنر گاه دارکسانی جای در نزدِ نصرفروزه شعر امبرای شعر به وجود بیاید و 

د، اده باشی کهن نیز رخ دهنرها با ریشه شاید این اتفاق برای سایرِ مندند.شعر عالقه

موفق به این  ،روزرسانی کنند اما شعرها شاید توانسته باشند تا حدی خود را بهاما آن

 نمثل .یست نه محتوایشکلی روزرسانی به لحاظِمنظورم از به موضوع نشده است.

 سینما سوق دهد در حقیقت نمایش ش را به سمتِاتئاتر توانسته است هنروران

ر حال د ی سینما پیش برود وپرده نمایشِ فق شده است به سمتِؤی میصحنه

ه انتخاب موجود است ک حاضر برای افرادی که به این نوع هنر عالقه دارند امکانِ

 گزینی وجود شعر چنین جای اما در خصوصِ سینما. تئاتر بروند یا به سالنِ به سالنِ

 

ده فق شؤم -چه مجازی و چه حقیقی  -ها رسانه گیرِچشم که رشدِحال آن ندارد.

های آنی سوق دهد و شاید در این گیریوسوی ارتباطاست تا جامعه را به سمت

 مختص به شعر باشد  ،ترین سهمکم، فضای ایجادشده

 
 

 نشان کاملوظایف هستند که شرحِی روام ت متولیانِنهادهای فرهنگی در حقیق .3

واقع  رد آثار است. ی این نهادها حمایت از نشرِترین وظیفهاساسی .مشخص است

ها مهیا کنند نشست که نهادی فرهنگی بتواند مکانی را برای برگزاریِاین صرفِ

حاضر ردیف  حالِدر ی نهادهای فرهنگی عمده الزم است اما کافی نیست.

شما در نظر  .نداحرکت مسیری موازی در حالِ ی مشخص دارند و دریبودجه

ر این د ،از این تعداد تربیشحتا نهاد متولی فرهنگ یا  ۴4بگیرید چیزی قریب به 

ی برای اعتالی فرهنگ دریافت یبودجه ،یک از دولت کشور وجود دارد که هر

 ،ین ماجراا دیگرِ ینکته .شودمناسب مصرف نمی کنند اما این بودجه در محلِمی

ا ی این نهادهعمده نهادهای متولی فرهنگ است. نگرش و اهداف در میانِ تفاوتِ

شان نیز سسیأتشکیل وت ماهیتِ نکانالیزه کردن فرهنگ و هنرند و اصل در پیِ

 منیی هنری مقایسه کبا حوزهرا وزارت ارشاد  کارکردِتوانیم می نمثل همین است.

ی درستی به وظیفهیک بهفرهنگی و متولیان سبب شده تا هیچ مراکزِ دِشاید این تعد.

ه ما به دولت است که ب هنرمندانِ گیِهتر وابستاز همه مهم عمل نکنند. شانخود

 . به اجراکننده بدل شده است نکننده عملهنگآنظارتی و هم جای نقشِ

ی به انتشار بزرگ نشر و حمایت از این صنعت شاید بتواند کمکِ صنعتِاز طرفی 

ایران  مِی مردست که خواندن و مطالعه از حافظههر چند دیرزمانی شاعران کند. آثارِ

 .پاک شده است

فرهنگی انجام  متولیانِ ست که باید توسطِی وظایفیفراهم نمودن این بستر در زمره

ری فاخر ثاآ حذفِ سببِ یهنر که گاه سلیقه و کانالیزه کردنِ اعمالِ پرهیز از شود.

اندن یا خو اند تا رغبتی برای سرودن وهم داده دستِبهدست -همه  همه و -شود می

 برعکسِفانه سأفرهنگی نیز مت منصبانِی ما با صاحبی مواجههنحوه نباشد.باقی 

به این مقوله  نفرهنگی اصل هایی عمومی با متولیانِدر نشست یگاه دنیاست. تمامِ

ارها و کراه گویی و شنیدنِمکلف به پاسخ ،دیرم شود که شخصِتوجه نمی

االتری از ب بسیار گاهِفرهنگی خود را در جای در واقع وزیر یا مدیرِ ست.هانهادپیش

ست د هنری را در آثارِ هنر و تولیدِ حیاتیِ کند چرا که شریانِهنرمند مشاهده می

اعر آن ش ر شود حسابِخاطآقای وزیر یا مدیر رنجیده اگردانند دارد و هنرمندان می

وناگون گ سانسور و مخالفت با سالیقِ حذف و! الکاتبین استکرام یا هنرمند با

 .اثر هنری از دست برود مرور تمایل برای خلقِسبب شده است تا به

 

 

 

11 



7931اسفند ●ی چهارم شماره ی هفتادنامهفصل

 

 

 

ما  ابِگی به انتخهحال بست وجود فضای مجازی هم فرصت است وهم تهدید. .4

در . تهدیدهایش گیر کنیم بگیریم و یا در دامِش بهره اهایدارد که از فرصت

ل مجازی شک های اجتماعیِای مجازی و شبکهضی جهانی با فکدهحقیقت ده

 ته دراما نک ود ندارد.جشعر و گرفته است و دیگر محدودیتی برای شناساندنِ

ی یهی هر نوشتتواند با عرضهجاست که در این دریای متالطم هر کسی میاین

شعر وناشعر  یانِم درستی مرزِایم بهجایی که نتوانستهاز آن شاعر ببیند و مقامِ خود را در

مخاطب  به جای شعر به خورد یی گاهینوشتهبرای جامعه تبیین کنیم لذا هر دل را

 . شودداده می

این مهم  ،مجازی صفحاتِ مطالبی آموزشی در میانِ با اختصاصِ نعرااشاید اگر ش

 شناساندنِ ی برای اعتال وتای مجازی بتواند فرصضفسانی کنند راطالعرا به مردم 

 ت قرار نیست در حقیق .ستمطالب در فضای مجازی ی دیگر تنوعِنکته شعر بشود.

 

 

 

 

 

س با هر در حقیقت هر ک ادبیات در این فضا تولید و منتشر شود. شعر و نصرف

رید چه ما در نظر بگیش .حاضر شودتواند در این فضا خاصی که دارد می تواناییِ

و اگر  حاضر در ایران موجود است ی الکترونیکی برای ادبیات در حالِمیزان نشریه

ه ن نمسلم مطالب را در فضای مجازی دارند؟ بازنشرِ هم موجود است آیا توانِ

در که  سهم هم نشر را دارند پس به نسبتِ توجه است و نه توانِ تعدادشان درخورِ

موسیقی  نهنرها مثل حال سایرِ اوست. زه همان برون تراود که دراز کو نظر بگیریم،

شاعری که  نچرا که عمدت، قیاس با شعر نخواهد بود قابلِ نمسلم را در نظر بگیرید.

تر یافت مداشته باشد ک نشاعرا سایرِ آثارِ ی برای انتشارِیمجله اندازیِتمایل به راه

 .ور شدتوان برای شعر متصی نمییویژه گاهِپس ناگزیر در این فضا جای شود.می

 

 

ده شمطرح باال برای هر معضلِ هایالؤس گویی بهجوابکنم در فکر می .5

 ها نباشد.شاید نیازی به تکرارِ آنام پس نهاد کردهکاری نیز پیشراه

 

 

 

 

 

 

 تو باشم من هم اگر به سنِ

 
 یمراد یمهد

 

 اتوبان که رفت

 سرم پشتِ

 بریزند یک رودخانه هم

 

 

 

 

 

 

 گردمبرنمی

 !نکنم اصللج می

 

 حاال

 ها رایکی بردارد و این حرف

 از بلندگوی ترمینال

 داد بزند

 

 

 

 

 

 

 هاجور وقتاین

 م!امواظب

 های نداشتهخاطره

 بازی درنیاورند

 

 پاچه نشو!دست

 تو باشم من هم اگر به سنِ

 جایی دور تا نزدیکِ

 شوم از خانهدور می
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ها استاندارد دنبالِگرا همیشه بهمصرف یامعهج

بوده نه استانداردسازها
 

 ییپنجه رضاعلی

 

 

 

 

 مانهز کارِطلب خود گی در ذاتِهروانچرا که نه؟ آوانگاردیسم و پیش .1

ست ذات، نوآیین و فرادبهمئهای قاگاهکه به بزن است. اگر یک آفرینه

 جامعه ارِزنتاباند باید به آن آفرینه یا ساختمعطوف بوده است این فاصله را با

نیست و  گرای جامعه ماهیتن نخبهمفاهمه دانیم که نوعِشک کرد. نیک می

ای داشته و مقهوریت پیشه کرده است. جامعه دار ستیز گان سرِهواره با نخبهم

ی را مد نظر گهبازدارند ،گیهنخب واره در مقابلِجمعیتی کثیر است که هم

روز و آتی ندارد؛ این روز و امی دیارد. هم از این رو جامعهدمی

گرا ی مصرفی تاریخ پررنگ بوده است. جامعههمیشهدر  ،بندیصف

های نو را ها بوده نه استانداردسازها: کسانی که روشاستاندارد دنبالِهمیشه به

نیما،  سنت با روز بگوییم؟ تقابلِاند. از دیوگر بودهاند و جستآزموده

 وتختِاجت حفظِبهست. سلطنت، قائمگیهدعوای کهنه و نو هم که همیش

ر غیر برگزیند. از نظر او شعو س را از میانِأخواهد رخود است و بالفطره نمی

 که یک پاپتی قدرت را از دستانِشود. اینیافت می «ژن خوب»فقط نزد 

های تهباز معطوف به داشمحتمل است. جامعه از دیر ایشان بیرون بیاورد، غیرِ

ها دوست دارد بازی کند. البته چنین اجتماعی هر چه خود است با همان مهره

تغییر خواهد شد. به  خوشِقدر دستبرای شعورمندی هزینه کند، همان

های باور از سویی ش کوتاه است.اش قانع و سقف کفایتاهایداشته

نیم مدام کَمدیریت هرمی نمیما به مافیای قدرت چسبیده، ما دل از  سیاسیِ

 برد.بس فرمان أده از آن رعفرضی قا س باشد و نقاطِأخواهیم یکی در رمی

ی یچیز برای ما باید باشد؛ اگر همهخواهی در ما نهادینه شده همهتمامیت

 ی خوب است که برای ما تالش کند. همه برای ما و مای«همه»بتراشیم آن 

 

 

 

های گاهانسان ها وقعی ننهد، فروش که به حقوقِی یفقط برای خود. جامعه

 تابِک گاهِاست. در نمایش ترش پررونقاهایفروشیاش از کتابغذایی

 کهگاه جلب کرد اینتهران و گیالن دو چیز نظرم را در هر دو نمایش

 ترش طویلاهایتر و صفپررونق های غذای روح،های شکم از غرفهغرفه

یست. ما نخبه توهمی بیش ن گیِهبرشد ی انتظارِیجامعهبوده است. در چنین 

ست که یدموکراس دموکراسی هستیم. تنها از راهِ شرایطِ تمامِ رعایتِ نیازمندِ

 هرِشجا که عدالت هم حتا در آرمانشویم و از آنتر میما به عدالت نزدیک

ین اسازوکارهای خودبسنده در  برقراریِ ست، بنابراین نیازمندِما نسبی

که بل ،دوران ی مفهومِواسطهما نه به روزِی امخصوص هستیم. جامعه

 ت. اگردر سنت سفت کرده اس پا ،دموکراتیک ی دوری از تربیتِواسطهبه

ازوکارهای س رفته ما را ناگزیر به پذیرشِنو رفته مواجهه با جهانِ چه ضرورتِ

ی ناپذیرنابچنین جوامعی خواهد کرد، بنابراین اجت خاصِ مناسباتِ

 رشِما را ناگزیر به پذی ،رفتپیش وسوز خیر. روندِدیروزود دارد اما سوخت

اغلب مردم از  کند. برای نمونه گسستِی نو میجامعه بازیِ قوانینِ

اب و در حسماشین گیر شدنِوکاغذ با همهوکتاب با چرتکه و قلمحساب

 گیِهشدگیر با همه ؛گوناگون آن به طرقِ گیِهرس بوددست

 افزارهای جهانِسخت روست که بشر با اختراعِاز این هم .هافوناسمارت

دیگر  ،بندی با سنتآوانگاردیسم است و این نیاز و صف رو نیازمندِپیش

 سیسم نخواهد بود، از سویی بر آوانگاردیسم استی کالسینامهنظامِ تحت

یشان را به این مهم معطوف ا ذهنِ ؛ وخود را به مخاطبان بنمایاند که ماهیتِ

ما همه نیست ا اکنونِ دارد که درست است که آوانگاردیسم لزومن نیازِ

یسم باید آوانگارد روزشدن که با شتابِهست و نیاز به بگیهش روزآمداذات

نهاد  «گیهآن آمدشد»یا  «گیهدم آمدشد»ش را به جای روزآمد شدن انام

نگام گردد نه روز. این واقعیت هآن برمیگی دیگر به لحظه و هچرا که نوشد

 ی ماست و اجتناب ناپذیر.و هنگامه
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ما را ناگزیر به کسب  ،گی و تنفس در فضای جدیدهضرورتِ بود

نین چ نیازِ افزارهای موردِیابی به نرمآن دست آمدِافزارهای نو و پیسخت

وری از آلبوم، هرهببانکی و تغییر در  تغییر در نظامِ مانندِ؛ کندهایی میضرورت

ها. همان وشیتایپ و گ جای قلم با ماشینِگاه ضبط و پخش، نوشتن بهدست

ریزی در یک تراشه برنامهروز را ام الزم یک انسانِ نیازی که ابزار و اسبابِ

ی صنعت نشر با اگرومگرهایی کرده است، همان نیازی که ما را در حوزه

خطور  مانی که تا چندی پیش به ذهنهای نویناساسی مواجه کرده و چالش

 خاص تعریف سازوکارهای نوین و مناسباتِ کرد. جهان نیازمندِهم نمی

 یگرِد تعریفِ رفته دارد ما را به ضرورتِخود است. همان جبری که رفته

ونشر، اپچ که ما منتظریم تا در صنایعِشود. به ایننمون مینشر ره صنعتِ

نظر  گاه موردِاش از فروشمتقاضی شود تا توسطِها انتخاب بکتاب در فایل

 «تنوری»پسا انتخاب در دم چاپ شود و  -چه مجازی و چه حقیقی  -

 .ما برسد تِدساینترنتی به پسا خریدِ ما یا توسط پیکِ شخصن به خودِ

فاصل این صنعت چون انبارداری و برخی  مشاغل در حدِ انواعِ حذفِ

ل مشاغ و لزوم پدیدآییِ سازوکارهای جدیدالزم در فرمت و  غیرِ مشاغلِ

 ی هنر و ادبیاتی این خیزش کنیم. در حوزهنوظهور، ما باید جامعه را آماده

باید در نشر می رمتِف تغییرِ سیستمِ تحتِ مناسباتِ البته ما مضاف بر تعریفِ

لذت نیز  یتغییر در ذائقه گیِهگونهشناسی و چقشنگ مناسباتِ خصوصِ

آن هستیم.  ویلِأت ی نیازمندِیی در چنته بپرورانیم. در واقع با هر آفرینههایآموزه

لی مواجه گی باشد ما با مشکهبودآفرینه ی منحصرِاگر آفرینه دارای شاخصه

 روانه مخدوش و لوث نمودن مرزِنخواهیم بود مشکل در باورهای پیش

جدی در  ا چالشِا بهای ابتر است که مخاطب رآفرینه و آفرینه آفرینه با شبهِ

ی آوانگارد مواجه می کند. واقعیت پذیرش آفرینه ی پذیرش یا عدمِحوزه

 وریماهوی در بهره خوش تغییرِهاست دستجهان دههکه این است 

الکترونیک  تسلطِ ،ست. این تغییرالکترونیکی ساختارِ مکانیکی به ازساختارِ

 دیدآییِپ چنین وضعیتی شاهدِدر پی داشته و ما در  کنندهخیره را با شتابِ

 غییرِی رایانه و اینترنت هستیم که تسامانه دیجیتالی و تحتِ جهانِ ساختارِ

صور در ت قابلِ های غیرِرفتهای بشری از پزشکی تا پیشماهوی در دانش

اهوی حتا م فضا را مشمول خود داشته است. تغییرِ مهندسی ژنتیک و تسخیرِ

 ،«ظامین جنگ با تسلیحاتِ»جای ی جنگ بههکه از ابتدای پروژ در جنگ

بلیغاتی و جنگ ت» به نیت فلج کردن فکر و اقتصاد کشورهای متخاصم

اری بکشورها و...  وبِ های تحتِسامانه اندازند. هکِراه می «ییرسانه

نایی ل حاللحظه حوّهر هر آن و  .شتابنده است تغییرِ ما در حالِ جهانِ چیزِهمه

عی از تاب سنت نیز اگرچه مفهومِ ،تاریخی گاهِچنین بزنرا شاهدیم. در 

سنتی به ساعت و روز و ماه و  دیگر نگاهِ ،«زمان»این در ومکان است اما زمان

د، تغییرات به آن و دم و لحظه بوبسنده نخواهد  ،ی آنسال و دهه و سده

های خسران شود و غفلت در این دوره در لحظه، سببِمحاسبه می

ماضی  مانِز تاریخی سنت نیز به قیدِ ذیر خواهد بود. در چنین دورانِناپجبران

ه سال کشد. از دهه بتر میزمان به کم و کم دارد کارش در قیدِ ،بعید و ماضیِ

 ،های نوکنولوژیت تحولِ سیرِ اخبارِ تر. با تعقیبِرفته نیز کم و کمو... و رفته

عمر در چنین  گیِهدشآدمی دچار وسواس و فوبیای بطالت و از دست

 اشد بیمتر بتطور بیش آدمی از این سیرِ شود و هر چه آگاهیِگاهی میبزن

ه تر. بنابراین ما با این نظریگی افزونهو واماند گیهماندش از پساو هراس

رفته رفته یه،تی سنت و مدرنیته و آوانگاردیسم در آشویم که فاصلهمواجه می

های ها به طیفدوره البته جامعه در تمامِ رفت.خواهد گ فزاینده شتابِ

ها نسبت به ما در آن طیف شود که شناختِگونی منقسم میگونه

ن ای متفاوت خواهد بود. ،ها مواجهیمهایی که با آنمان از گونهتعاریف

میانی و باالتر تقسیم خواهد شد.  عامه تا سطوحِ از چنانها همطیف

تعریف  تر استگان و برعکس بههگون از نخبهای گونههای طیفخواسته

نخواهیم برد و با  ها پیآن بازشناختِ این شناخت به لزومِ شود. بدونِ

 وژیستیِپاتول مبانیِ هاست که قادر خواهیم بود به بررسیِآن بازشناختِ

رو با های پیشآفرینه جدی بینِ مناسباتی چنین و چنان آگاهی یابیم. تمایزِ

 دِمدعی و در ح یهاهای ابتر و آفرینهو آفرینه های روانیاریعوارض و بیم

عقیم  گی نیستند و نرینه و یاههایی که قادر به مادمانده، آفرینهناقص طرحِ

 به ازای محورهای دانشعلمی و چالش نقدِ وجودِ خواهند ماند. عدمِ

ا درست چالش و نقد. م اتمسفرِ و فقدانِ سفارشی و هیجانی نوشتن برای هم

در باید وارانه کرد قکه مرا نقد هوشیرا ها هستیم. کسی روی دیگر باالیی

های قهدن به حلکر. نقدناپذیری و بسنده را زداش که ریشهاین نه نستدا

 ها.تالش برای پیوستن این حلقه خود و عدمِ پیرامونیِ کوچکِ

-فکریهای جدی و دیرپای جریانات روشننیز یکی از آسیب اسنوبیسم

از  ییشعرهای چندرسانه ینمونه داخلی، در برخی فضاهای مجازیِ .ست

های خارجی هست اما از طیف - کارِتازه چه اگر -صرفن  هاییچهره

اخلی با د قسمتی از تاریخِ ی و حذفِیطایفه وطنی خیر! این نگاهِ ترِجدی

 شبیهِهای خارجی! آه ما عجیب نمونهاز گی هدریوز برتردانی از سرِ

 ی نگاهِکنیم، ادامهها که از ایشان مدام انتقاد میمداران هستیم همانسیاست

یی که چهل خودی و ناخودی ها و مافیای قدرت: همان نگاهِهمان باالیی

یات هم که اگر هنروادبوطنی شد. نتیجه این گانِهسال مانع مطرح شدن نخب

س و مافیا و خودی و ناخودی داری بود باز ما با رانت و اختالمملکت اساسِ
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، ها تزریق شده استدهه غلطی که به ما در طولِ فرهنگِ مواجه بودیم. ذاتِ

ارجی خ هر چیزِ ما را افراط و تفریطی بار آورده است. یا عاشقِ چنین، ملتِ

شود عقالنی نمی وسط و خطِ فرهنگی حدِ برای این اپیدمیِ .شایا دشمن

بینیم یم میخوب نگاه کن ایم. باید باور کرد.ه. ما دو روی یک سککردترسیم 

شعر را. باور کنید گاه  های دوروبرِها، خاتمینژادها، رفسنجانیاحمدی

افتاد اصلن ما را در دم حذف ها میاین گویم اگر مملکت دستِمی

 .کردندمی

دوروبرمان انعکاس  ترین آدمِشده از بدخواه خوب را اگر چرا نباید شعرِ

ولوچه بایم؟ دوستان! با لایدئولوژیستی و حزبی بار آمده را ما چنیندهیم؟ چ

نخواهد شد.  اش نمودهادبیات چهره ،پروریوابرو و نوچه و نشمهو چشم

برآمده از  ،خواهیسکتاریستی و تمامیت ست. نگاهِدیگری حقیقت راهِ

و ناسیم آن را بش مان عوارضِبیماری بکوشیم پیش از پخشِ ست.بیماری

باال اگر  ستِد این مملکت روِپیش ادبیاتِ ش باشیم. جمعیتِافکر درمانبه

تنه به نجپ جای هزار گروهِکند. چرا بههزار تن که تجاوز نمی بگیریم از پنج

طیف تقسیم  دیدمان در پنج گونه تنوعِاین ؟هزارتنه نیستیم پنج گروهِ فکرِ

تر مها کم و کت فاصلهصلحی پا پیش بگذارد. آن وقشود. باید مُمی

 .شودمی

 

نیز و زمان  عاملِ آرا و سرعت در انتقالِ که نبود، بود. اما عاملِاین نه .2

ت خب ن وب و انتقال توسطِ ثیرِأت تحتِ رسانی و رسانه در عصرِهای همآیتم

 .اش وصف ناپذیر استگیهشتابند

ه مادر و خانواده ب فرهنگ و تربیت داریم. فرهنگ از مهد و دامانِ مشکلِ .3

کار داده ، شود. افراط و تفریطکودک و مدرسه و مکتب آغاز میمهدِ

که جز  مایایدئولوژیستی بوده فرهنگِ قدر تابعِمان در این حوزه. آندست

های تحصیلی غافل از های دورهها در آموزشباالیی ،آیینی تبلیغاتِ

در  ضل دارد. طوری کهما بسیار مع شهروندیِ سازی شدند. فرهنگِفرهنگ

ما  «...عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی...» :گوییمخلوت با خود می

فت و ن مان. اقتصادِی اهدافهامان است نه برساختهمان مبتالی عقدهفرهنگ

ساز سبب پول یِغن برخورداری از ذخایرِ دلیلِگری بهاشرافی تکیه بر اقتصادِ

مان وخویو مارکت در جهان بیگانه بمانیم و خلق بازار مانِشده که ما با گفت

د تا گرسنه گیربازی را خوب یاد می قوانینِ ،نیازمند به مفاهمه نینجامد. انسانِ

یم و خود مدارا نیست هامان است بنابراین اهلِثر از داراییأمان متنماند. ما فرهنگ

کشی رعایا سر حضرتی می انگاریم که باید به امورِیاعل را اغلب در قامتِ

حتا  -چه در سیاست، چه فرهنگ، چه هنر و...  -شود کنیم. نتیجه این می

 الِواره به دوهزاروپانصد سنیست هممعطوف مان اکنون مان به وضعیتِنگاه

آینده  ما را از ساختنِ ،ایم و این خوش بودن به گذشتهرهغی خویش گذشته

 .محروم داشته است

 

ز تز، آنتی تز هم دارد اما حاصل و سنت ی نو مانند هرتکنولوژی و هر پدیده .4

 عجول بودن که ناپذیر است. ما عادت داریم از سرِاجتناب یک ضرورتِ

ی فضاهای و برخ ماست توجه نکنیم که تلگرام فرهنگِ جدیِ یک آسیبِ

وف به و امکانی برای توسعه. نباید فقط معط اندکننده مجازی صرفن تسریع

مدیاها گذاری کرد. سوشیالت گذاشت و وقت را هدفها شد. وقآن

ی و پرفرمنس مطلوبی دارند. تعادل خوب است وگرنه یامکان چندرسانه

کنیم و با آن بطالت دور نیست. ما اول اپلیکیشنی را از بازار تهیه می گیریِدامن

رای عقب ب .آن آگاهی داشته باشیم وکیفِکه از کمّآغازیم بیکار را می

دن از دیگران سریع دانلود می کنیم، بعد از چندین و چند روز و ماه و سال نمان

ویم که ششده میبرخی امکان سوء استفاده از اطالعات داده متوجهِ بارهیک

از  آن دیرشده است هم برای جبرانِ شویم کهاغلب هم وقتی متوجه می

 بتدا درنگکه از همان اهای ما. بیکاریآغاز کژفهمی و غلط روستاین

له و توفیر بسیار فاص گی تا دنیای مجازیهارتباط در حقیقتِ زند که بینِ کنیم

تید اما در به هسئشا گیِهشما قادر به القا و بازدارند ،ی رخارخاست. در مخاطبه

رد و سازی کمجازی این امکان اغلب مخدوش است. باید فرهنگ اتمسفرِ

 .پیش رفت انهگذارهدف

 

آن را سر  دِوگفت و برآینشفاف و گپ ق فکر، چالش و نقدِاتا تشکیلِ .5

 اتاقِ نشینند و ازکار نمیچه در این میان هزاردستان بی لوحه قرار دادن. اگر

هایی که مزند. از آدها بیرون میهای جدید برای مقابله با برنامهفکرشان روش

شته را د. گذکارگردانی و گردآوری دارند باید بهره بر اند و قدرتِمصلح

گذاشت. بلندگوی  «ت دارمادوست»دلی و فراموش کرد و اساس بر هم

دارد. کسی جای را گاه خود هم شدن. هر یک از ما جای سوزِمهربانی و دل

یم نه صرفن شعر سوزِتنگ نخواهد کرد. باید بقیه باور کنند ما دلرا کسی 

ود. ما ترجیح داده ش شخصیِ شعر بر منافعِ که منافعِاین ن:خودما سوزِدل

 عرفان برخورداری از آرای متفاوت. شعر ما نیازمندِ دلی و در عینِخوش

 .ور نیستعاشقی د ست، چرا که راهِجمعی پسامدرنیستی در فرهنگ و رفتارِ
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 میمقصر شعر یکاال گانهنندیآفر ما

 مخاطب نه

 
یهپنج مزدک

 

 

 به سمتِ اقتصادی شدن وباید بپذیریم که فرهنگ، هنر و ادبیات  .1

دی شعر ی جرفته است، اگر چه این موضوع برای جامعهگی پیشکاالشده

سانه شناخطرآفرین است و هنوز شعر کارکردِ هنری دارد و امری زیبایی

ادِ ادبیات گی و اقتصتوان نادیده گرفت. کاالشدهاست اما این واقعیت را نمی

ست که اتفاق افتاده است تان امریی داسی شعر و چه در حوزهچه در حوزه

دنِ مخاطب بوی درآمدزا نبودن و در نهایت کمو برخی از شاعران به واسطه

ترین اند. این عبارت، صریحنویسی یا سایرِ هنرها رفتهشعر به سمتِ رمان

گانِ جوان و مطرحِ حالِ حاضرِ ایران، در پاسخی بود که یکی از نویسنده

 مطرح کرد. در واقع وقتی این اظهارِ نظر« دوات»ی یهوگو با من در نشرگفت

گاهِ کتابِ گیالن در سالِ جاری کنارِ هم ام در نمایشرا با مشاهدات

اش اش تبلیغ شده است و شعرهایبینم هر شاعری که پیرامونگذارم؛ میمی

دست چرخیده و حاوی بیانِ احساساتِ صِرف بهدر فضای مجازی دست

ی اجتماع به عنوان چهره مطرح شود، حاال شما ر عرصهبوده، توانسته د

ها ی مطرح سهراب و شاملو و فروغ بوده و اینبگویید که تعریفِ ما از چهره

 .ها قابل قیاس نیستند، متأسفانه واقعیت بر خالفِ میل ماستبا آن

گاهِ کتابِ گیالن که خودم شش روز شخصن حضور داشتم و با در نمایش

دیدم که رمان و داستانِ خارجی به دیک مواجه بودم، میمخاطبان از نز

ترین تبلیغی پیرامون نامِ نویسنده، به فروش گی بدونِ کوچکآسوده

رسد. فقط کافی بود تا فضای داستان را اندکی برای مخاطب تعریف می

گرفت. حاال بیا داستانِ ایرانی می کنید. بعد آن کتاب در سبد خریدش قرار

اش با ی مهم ادبی را گرفته است، نویسندهبگو فالن جایزه را تعریف کن،

تجربه است، بیش از ده عنوان کتاب دارد، چه و چه و چه... با تردید انتخاب 

پرسند یی میپرسیدند، مطمئنی خوب است؟! البد عدهکردند و بارها میمی

 گویم! چون فضای شعر و داستانِمیچرا چنین شده است؟ اجازه بدهید، 

ی اظ ارایهایم هم از لحیی شده است. به تکرار رسیدهیرانی به شدت کلیشها

 !تکنیک و هم سوژه

گاه، لش فروشِ شعر در نمایش، راست0۳ی نامهبرگردیم به سؤالِ فصل

. نسلِ تر فروخته شدنصفِ داستان خارجی بود؛ اما از داستانِ ایرانی بیش

آمدند و این نویددهنده است که بسیار سراغِ شعر می 0۳و  0۳جدیدِ متولد 

ها ی آنی من و شما با سلیقههای خود را دارد، منتها سلیقههنوز شعر جذابیت

که از  کنندجو میوخوانند و جستها چیزهایی را میتوفیرِ بسیار دارد آن

شناسیِ ما شعرهایی با ذهن و زبانِ ساده هستند، اما وقتی به همین منظرِ زیبایی

دهی و پرداز توضیح میرو و ایدههای پیشپیرامونِ برخی از کتابها جوان

ان را شبینی ذهن و گوشخوانی، میشان شعر را میبا صدای بلند برای

 کنند و با کمی تورق و تأمل، کتاب رایی، مکث میغلغلک داده

 هاروز، جریانها، شعرِ امخواهند. متأسفانه بسیاری از جوانمی

ها و تر به سمتِ نامشناسند؛ برای همین نیز بیشن را نمیهای آو ویژگی

ده ی ملی تبلیغات آن را دیروند که در فضای مجازی یا رسانهشعرهایی می

اند. اگر تمایل به سمتِ شعر احساسی و ساده است تا شعر آوانگارد و شنیده

عر ی شو پیشنهاد دهنده، دلیل آن شاید یکی این باشد که تبلیغات در عرصه

 رزمان وکیشان و همی محافل همگرا بسیار کم است و از حوزهتجربه

نشینانِ ما فراتر نرفته است، تجربه هم به من نشان داده خودِ شاعران بسیار هم

اب را تر منتظر آن هستند که از شاعر، کتخرند و بیشتر کتابِ شعر میکم

حران مواجه ندارد و با بزنند که کتابِ شعر فروش هدیه بگیرند بعد هم غر می

 .هستیم

انسته به رو و آوانگارد نتویک واقعیتِ تلخ دیگر این است که شعرِ پیش

 جویان وگاهیان نفوذ کند و چه بسیار دانشدرستی در سطحِ دانش

های ام که با شعرها و چهرهالتحصیالن مقطعِ دکتری ادبیات را دیدهفارغ

پیدا  ل شما با این مصادیقی که بیان شدمطرح شعر آوانگارد غریبه بودند. حا

 ...فروش راکنید پرتقال

 

واقعیات  یی باید بر اساسکنم برای تحلیلِ هر پدیدهاتفاقن من فکر می .2

یی مختصاتِ خود را دارد. شرایطِ سیاسی، دست به تبیین آن زد. هر دوره

کند. ی دیگر فرق مییی با دورهاجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ هر دوره
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خوانند تر هم کتاب میخورند قطعن کمتر کباب میروز وقتی مردم کمام

رند، روند و اگر هم سراغی از فرهنگ بگیتر هم سراغ شعر میو به نسبت کم

تری از روند که درک و لذتِ بیشکنند و سراغِ چیزی میبندی میاولویت

حثِ شناسیِ عموم، در بآن ببرند. فارغ از مسائلِ مطروحه و عدمِ رشدِ زیبایی

روی  گرا، متأسفانه تحلیل و نقدِ مناسبیرو و ایدهشعرِ آزاد و خاصه شعرِ پیش

ا هم قابلیت هگرا صورت نگرفته است و البته این جریانهای تجربهجریان

؛ به فرض اندهای چندنفره ماندهاند چرا که در حدِ حلقهتکثیر، ظاهرن نداشته

خواهد منتشر شود. من فضای می هم داشته باشد، کجاکه پتانسیلِ الزم را 

 مجازی را مناسبِ این کار

بینم. فضای مجازی محلی برای تبلیغ و بمباران خبر است، بخوانی و نمی

ده به کنیم از ظرفیتِ ایجادشبگذری و جای تأمل نیست. هر چند ما سعی می

رای که عموم بنهاددهنده بهره ببریم. اما واقیت این است نفعِ شعر پیش

جای  کنند. به نظرمگذرانی و سرگرمی، فضای مجازی را انتخاب میوقت

ر حالِ د ست که رونقِ چندانیفکریمباحثِ جدی نشریاتِ ادبی و روشن

 حاضر ندارند.

اند، ردهی محفلی پیدا کتر جنبههای ادبی در سطحِ کشور بیشنشست .3

تند و اعتقادی نزدیک به هم هسشناسی و یی که به لحاظِ سطحِ زیباییعده

وانند، خشوند و شعر میکنند دورِ هم جمع میدیگر را تأیید و الیک میهم

راه با رونماییِ کتاب است که کمک کنند تا کتاب اگر هم نقدی باشد هم

ی ناشر یا مؤلف برگردد و قدری از رنجِ نویسنده به فروش برسد و سرمایه

مایی هم که امکانِ نقدِ جدی میسر نیست، کاسته شود. خُب، در فضای رون

در سایرِ فضاها چون تلگرام و... نیز که دوستان قدری با صراحت نقد 

ی فرهنگِ نقدپذیری حتا در بینِ ی عدمِ توسعهکنند، به واسطهمی

شود تا نتوانیم از بحران خارج گی موجب میفکرانِ جامعه، جملهروشن

یخ را ست تا اقتصادی. اگر تارفرهنگی ی ماتر، مشکلِ جامعهشویم. بیش

ی امعهبینیم عدمِ تغییرِ شرایط در جسو، میبخوانیم حداقل از مشروطه به این

خواهم گیِ فرهنگی و نقدناپذیریِ ماست. حتا میماندهایرانی برآمده از عقب

ییری اند تغوانستهترین جوایزِ ادبی نیز نتپا را فراتر نهم و بگویم معتبرترین و مهم

قتصادِ ادبیات که تنها به اشناسیِ جامعه ایجاد کنند، بلدر ذائقه و سطحِ زیبایی

همه ی شعر نگاه کنیم، اینحوزه اند. اگر به جوایز ادبی درکمک کرده

ها یدههایی جزء برگزگیرند و چه کتابهایی جایزه میجایزه! اما چه کتاب

غییر را کننده هستیم شرایطِ تشوند؟ وقتی ما که خودمان تعیینانتخاب می

ننده ککنیم چه انتظاری از مخاطب داریم؟ او که صرفن مصرفنمی ایجاد

 !گانِ کاالی شعر مقصریم نه مخاطباست. ما آفریننده

 

کمک  کهتر از ایندانم و به نظرم بیشمن فضای مجازی را خطرناک می .4

چون اگر مزدک  ی ادبی. چرا؟کند، مضر بوده است؛ حداقل برای جامعه

یی برای انتشار یک نقد یا یادداشت باید شش ماه تا یک سال پشتِ درِ پنجه

از چند فیلتر  نشست تا کارشبه انتظار می «شرق»یا « شنبهعصر پنج»ی نشریه

روز به مددِ فضای مجازی هر نوقلم و نواندیشی که رد و بعد منتشر شود، ام

وانده، در کسری از ثانیه کارش را شاید چهارتا کتاب را درست از رو نخ

 -دیگر  -که من به شوق این که البد در این شماره کند. در حالیمنتشر می

می خریدم و البته اگر اثرم منتشر نشده بود، حداقل نیاثرم منتشر شده آن را می

و بنویسم  گونه تحلیل کنمخواندم و تا یاد بگیرم چهاز مطالبِ آن نشریه را می

تن را با شد مام منتشر مییانِ مباحثِ ادبیِ روز باشم. بعد که مطلبو در جر

د برای رشد و شسنجیدم و این مبنایی میمطالبِ پیشینیان در آن نشریه، می

شناسی و سطحِ نوشتارم. اما حاال هر نومداد و نوقلمی برای سنجشِ زیبایی

ه موردِ کنِ اینکند، بدواش را منتشر میهاینوشتهخودش کانالی زده و دل

راب گی را از ما گرفته است. همه سیقضاوت قرار گیرد. دنیای مجازی، تشنه

هایی که به گوش همه شان در فضای مجازی هستند. نامی ناماز توسعه

ات باقی نمانده است. ها یک تکه شعر در ذهنخورده است اما از این نام

 شعرش است و این آسیبیبینی نامِ طرف جلوتر از خیلی از مواقع هم می

 !وکوپالهایی بدونِ یالرود. پهلوانجدی برای ادبیات به شمار می

کنم در حالِ حاضر ما در حالِ مبارزه هستیم، یک نوع من فکر می .5

ترین ست و بیشی ما نیست، تحمیلیمانی که برساختهی ادبی با گفتمبارزه

های م شده است. به کتابمان فراهسرمایه و امکانات نیز برای آن گفت

شده از سوی نهادهای فرهنگی نگاه کنیم. به تبلیغاتِ محصوالتِ خریداری

گی و مایهی رادیو و تلویزیون نگاه کنیم، من غیر از میانفرهنگی در عرصه

ی تلویزیونی که مؤثرند بینم، در چند برنامهنمی ی سرگرمی چیزیجنبه

شان را نقد یا معاصر نام ببریم و یا حتا کتاب توانیم از شعرِ معاصر و شاعرانِمی

عر آوانگارد و ی شیی را سراغ دارید که بتوان دربارهتبلیغ کنیم؟ آیا برنامه

رو یشی شعر پگرا در آن صحبت کرد یا حتا یک شاعر یا مجموعهتجربه

اش را تبیین کرد؟ کجا؟ کدام شبکه؟ تا های شعریرا معرفی و شاخصه

بودِ مشکل در کشور حل نشود، من امیدواریِ چندانی برای به زمانی که این

بینم. ارتقا و اعتالی هنروادبیاتِ مستقل، نمی ی ادبیوضعیتِ فعلیِ جامعه

چه مند است تا گوش، چشم و قلبِ مخاطب را با آنیی قدرتنیازمند رسانه

رنه باید گ روست، آشنا سازد وشناسیِ مترقی و شعرِ پیشتعبیرِ ما از زیبایی

 .خوش به اتفاقات و حوادثِ روزگار باشیمدل
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 محمد جانبازان

 

 

 

ترین مهماز یکی  -شعر  پذیری میانِفاصله گذاری ویافاصله .۴

 های معرفتیِنظام ی از زوالِینشانه با جامعه، -فرهنگ  هایساختژرف

له یا این دو، فاص میانِکه سرزمین است. در هر جغرافیایی  فرارونده در یک

آرام زبان و پس از آن نشانه و نمادهای فرهنگی به تعارض ایجاد شود آرام

ست. فرهنگی گیِهگی و فروبستهآن فروشد آوردِدسترود و میزوال 

 رو ویشپ باور داشته باشیم که آیا شعرِرا کرد که تا چه میزان این رویاین

ه دیگرند، بیک ارتباط، مفاهمه و اداراکِ کنونی ناتوان از عملِ یجامعه

هن و ک ادبیاتِ چندسویه میانِ ما نسبت به تعاملِ پذیریِهمان میزان باور

 بود. تر خواهداجتماعی بیش ادراکِ

ایرانی  نِانسا جمعیِ هویتِ ینماینده ،الخصوص شعرادبیات و علیاز طرفی 

به  -تواند های فرهنگی میپارادیم میانِ درتلف بوده و مخ رِادر طول ادو

 . از طرفِ دیگر، همین ادبیاتجامعه باشد جمعیِ هویتِ ینماینده -تنهایی 

 بازخوردِعاملِ  در دوران کهن، -شعر  -ی آن ترین زیرشاخهو مهم

 گویم کهباید ب و به همین نسبت جامعه بوده است جمعیِ های مناسباتِریشه

 گردید.جمعی جامعه محسوب می خردِ نمایندهِ ،دیمشعر ق

ز تمهید، آن که بج ترین وجهِدر ملتزم احت جمعی در شعر خرد و هویتِ تبلورِ

 تی وشناختی والهیات، به تعهدهای سوسیالیسمعرفت یپیچیده فن و مفاهیمِ

منتهی  وحدتی باطنی در جامعه اندیشید، به ایجادِهای سیاسی نمیدئولوژییا

 د و یا باورهای جمعی را حفظانجامیگردید که یا به وحدت ملی مییم

 

 

 

 

 

که در حفظ و داد و یا اینهای آتی قرارمینسل رسِو در دستکرد می

 زبانِ اتِحی حفظِ تداوم وو  کننده داشتباورها نقشی تعیینخرده یاشاعه

 عیتِوض . اماکردرا تضمین میزبانی در طول اعصار  فرهنگی و فرهنگِ

گی و قبض هتی جز فروبسینتیجه ،کنونی زدهِگسسته در عصر شتاب انسانِ

ی سعی در یهفزایند ست که با شتابِییهانسل هنگام بودن، فرجامِه. نابندارد

درک  رفردیت و ناتوانی د گی و عدمِهتجربشدن در ساحتی از بیمستحیل

 یخود البته نتیجه فکری را دارند که این های اصیلِنظام شناختِ و

رانجامی جز میشل فوکو س به تعبیرِ به ناگهان افتادن است و گی وهباریک

 گی در پی نخواهد داشت.هرم-شبان

ساالری، مداری به جای انسانفردگرایی به جای فردمداری و انسان گیِهچیر

 در عصرِ زبانی های فرهنگِساختژرف درکِ برخاسته ازعدمِ

زاینده به ف جمعی و میلِ هویتِ هایی و گسستن از ریشهکنون یزدهشتاب

ی بود أیررست و تفسیربهنادُ ست که خود محصول هضمِهویتی فردی خلقِ

قرار  یانهکنونی تنها به به یزدهشتاب که از اومانیسم شکل گرفت. انسانِ

باره به موجودی جهانی با شتابی فراگیر به یک فرهنگِ یگرفتن درحلقه

ی و زبانی و های تاریخچهره تبدیل شده است که هیچ نسبتی با ریشه بدونِ

 .رده استبه بار نیاوزبان  ی جز زوالِیو این تراژدی نتیجه نداردخود  فرهنگیِ

 یِفرهنگ های زبانِساختکه به ژرفآنکنونی بی یزدهشتاب انسانِ

ی یزایندهف اندیشد اما تالشِبومی میهر چند باورداشته باشد،  خود سرزمینِ

 را گیهزدمتشتت، سیاست یدارد تا جهانی عمل کند و در این نقشه

 یتحالهآور در اسبا شتابی سرسامچنین انسانی فرهنگ نماید.  گزینِجای

 مقدمات ویلِأتحلیل، تفسیر و یا ت که توانِآنبی، های جمعی قرار گرفتهرسانه

گی هندشوست که این مسخگیهشدمسخو برآیندها را داشته باشد دچار 

از  اعظمی عمومی را در پی نخواهد داشت. بخشِ فرهنگِ حاصلی جز فقرِ

های و خود را ژنرال نداگی و بی دانشیهزدهمین شتاب یشاعران، نتیجه

دانشی  تنِسو داشکه از یکدانند در حالیگی میهفروبست عصرِ فرهنگیِ

 یرساختهاستحاله در معرفتی که بر از سوی دیگ فرارونده و بینشی فزاینده و

د هایی فراگیر بدل خواهفردیت خویش است، شاعران را به رسانه بریِره
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 ، محصولِفرهنگ یبه چنین منشی در گستره کرد. بدبینی و عدم اعتماد

ست که با فرهنگی نوسِأنامتجانس و نام یآن استحاله شدن در برابرِمرعوب

واهد ها را با میلی فزاینده به کود شیمیایی بدل خقاف محض، تمامِ گیِهارادبی

تعالیی فرارونده و اس زبانیِ عظیمِ گاهِکرد و حاصلی جز گسستن از دست

اشند اما فرهنگ نب اگر چه خالقِ زها نیایرانی نخواهد داشت. توده برای انسانِ

 ،«گیِهرم-شبان»گی و هجمعی خواهند بود که در این گسست فرهنگِ ناقالنِ

 فتصر دردناک و اندوهِ ند؛ اما زخمِاادبی هویتِ گانِهشدواپسین مرعوب

یرانی ا چه موسوم به شعر کهن است و انسانِآن خالفِ ناپذیر آن است که بر

طالح اصبه خود را می تواند در آن رصد نماید، شعرِ تاریخی و فردیِ نقشِ

 احت لورِند تجلی و تبتواهای موجود نمیفارسی در بسیاری از نمونه روِپیش

ویتی تازه ه ساختِ و یا قابلیتِ باشدانسان ایرانی  کوچکی از هویتِ بخشِ

گرانه به ، افیونناکباره و با شتابی هولبه یک و رقم بزند ایرانی را برای انسانِ

 زبان بدل شده است. فارسی مخاطبِ تصرف برای فهمِ قابلِ دژی غیرِ

 

 

ت؛ سجمعی با هویتِ یناگهان کباره وه یاصلی، دور شدنی ب معضلِ .2

د باوری وجوآگاهی ی آزاد از جنسِیگی، ارادههزدآنکه در این شتاببی

 یتازه انسانِ لدِتو ترین فیلسوفان عصرِداشته باشد. نیچه که خود از بزرگ

و این  «به استواری در خویشتن ریشه داشته باشید» تاریخ است می گوید:

خی تاری از درک و شناختِ «ی در خویشتن -استوار به -ریشه داشتن»

پذیر خواهد تردید زوالفرهنگ بی هنگام در ساحتِهناب . هر تغییرِخیزدمیبر

زبان و ابژه  نطباقِا است. عدمِ زده و باورناپذیر استواربود چرا که بر بنیانی شتاب

 مدرن برای ذهنِ انسانِ هستیِ یدرک و مفاهمه سو و عدمِاز یک

 ناپذیری وچنین تجربهفارسی از سوی دیگر، هم شعرِ گرای مخاطبِتاریخ

رای رو باصطالح پیشبه شاعرانِ های غریبِبینیجهان محضِ فردیتِ

گر، یداین دو طیف و طبقه از یک ناتِتعیّ ایرانی و دور افتادنِ باورهای انسانِ

 خواهِنتس ای مخاطبِکاررفته در شعرش را برهم بر ایرانی و مفاهیِشاعِ زبانِ

ت و دریاف از حیثِ رو راظاهر پیشبه شعرِ ،غریب جلوه داده گریز!!سنت

 است.برده شماران اندکبه وادیِ مخاطب  جذبِ

دیگری به  یرِماجرا تعب مرور کنیمسو رو را از نیما به اینپیش شعرِ اگر تقویمِ

عر را ش متعهد، کارکردِ گیرد. نیما و اخوان و فروغ و شاملو و شاعرانِخود می

 قیقِد خواستگاه، هویت و هدف قرار دادند و با درکِ در محملی برای تجلیِ

 شکلِهها را بفرهنگمفاهیم و خرده ،انسان و ادبیات زبان و فرهنگِ تاریخِ

 طیفِبه ؛ اما کردندزبانی شعرشان متجلی  گاهِفکری و دست صریح در نظامِ

انی و ایر آن را هوشنگِ نسلِ توان شروعِمی کهنیز باید اشاره کنم دومی 

راهنی و ب رضا رویایی و تا یداهللِ این طیفمقدم و تندرکیا دانست و محمدِ

 ا، مداردهفتاد ادامه  یدهه شعرِ حجم و نو و شعرِ ناب و موجِ موجِ شاعرانِ

و معارف  فرهنگی و مفاهیم یافت به استعدادهای زبانی و نبوغِباید برای ره

بان ز های زیرین و زبرینِها و الیهساختاین طیف، به ژرف شعرِ ود درموج

 فرهنگیِ هایویل به افشای ریشهأت با سالحِ یو گاه نیماشعارشان رجوع ک

 .بپردازیمشعر آنان 

 عظیمِ گاهِتدس های فرهنگی و سنتِریشه میانِ ،تاریخی در این بینامتنیتِ

 مرا مونسِ نگِت آی و دلِ باز» گوید:یکه مشعر حافظ وقتی یفزاینده فکریِ

رِ زیر از با تعابیمفهومی  شناختیِجمال ی از حیثِیهیچ فاصله؛ «جان باش

 :وجود ندارد شاعرانِ بعدی

 

 ؟)نیما(رسد بارانکی می!/ ابری داروگ روزانِ قاصدِالف. 

م هعظیم را انتظارخوا و آن هنگامِ/ گی خواهم کردهایستاد/ همهاین اما باب. 

 )هوشنگِ ایرانی( ای رنج رهاشده/ تنهایان ای سرودِ/ کشید

 ()شاملو کشدمی فریاد/ به سوی نور/ ظلمت یک شاخه درسیاهیِج. 

 (رویایی یداهللِ) آیدلغتی که نمی/ لغتی آمدنِ امیدِد. 

ـ.  هی زنگ  و/ امدر ایستاده پشتِم/ ام که برگردبلند را نیامده من این شعرِه

 (علی عبدالرضایی) ستاآخر در همین کوچه  بیتِ/ انم!دمی/ زنممی

 

تافتی بیدار در همجان صدا و چونان یک ابرِگویی یکی این مصادیق همه

ایرانی ظهور  انسانِ در تقویمِ -گوناگون  های زمانیِدر برشاما  -با هم 

 .اندشدهسخنی نائل سخنی به یکگر از ورای همیدو با یک اندکرده

 

تواند در فرهنگ بپردازد اما می تواند به تولیدِیا فرانهادی نمی نهاد هیچ .3

شدن و یا کانالیزه کردن آن نقشی مخرب ایفا نماید. مخرب از آن  ساختارمند

ان هیچ انس فطریِ درونی و نیازخواهیِ نظمِ فرهنگ به دلیلِ که ذاتِ بابت

هنگام است. تنها با هناب و و از این حیث ساختارناپذیر ردنسبتی با بروکراسی ندا

 ک نظامِرا به ی توان فرهنگفرایندهای جمعی می باورها و باورپذیریِ قدرتِ

 در غایتِ متعین، بدون تردید یهر گونه نقشه یهئساختاری تبدیل کرد و ارا

ی یوارهجشن شعرِ به نشد. دقیق فرهنگ مواجه خواهد گیِهخود با فروشد

 انگیزیِشاعران و با وسوسه به صرافت انداختنِ بخواهید با ماند که شمامی

 تِسپاس، در ساخ لوحِ سکه و تندیس و یرسانه و با اهدا حاصل از فریبِ

 که آناعم از این -ادبیات  و در عالمِ شاعران متعهد به دستِ یک جریانِ

 ازه را به شکلِساختاری ت -جریان را پیشاپیش مثبت ارزیابی کنیم یا منفی
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ه هم ب آن -بلیغات ت . به ضربِکنیدفرهنگی ساختارمند  گیِهشدپیشاتعیین

 های جمعی ومجازی و با حیلتِرسانه ناشاعران و اصحابِ دستِ

 شود زبان به آن معطوف انرژیِ ی ممکن است چند صباحی تمامِدپاگانوپر

 ماند حاکمیت و والیتِچه به جا میزمانی آناندک مرور و پس از گذرِاما به

خود  خستِن شعری که رسالتِ است. شناسی در شعرییتمهید و زیبا زبان،

 یفاصله یداند. ریشهالتزام به متن، معنا و حقیقت می یزیستن در سایه ،را

 باورپذیریِ عدمِ توان در انتزاع ومی ها راشاعران و توده موجود میانِ

 انِانس معرفتیِ نظاماتِ درکِ شاعران، عدمِ باورهای جمعی توسطِکالن

یافتن  جای فردیته شاعران ب بینیِجهان گیِهها، فردشدتوده دستِه مدرن ب

 به مدد والیتِ شاعرانه و تشخص دادن به باورهای جمعی در بیان اصیلِ

 اپذیریِنزبان و مفاهیم، تجربه گیِهوارءگی و شیهزدتکنیک، مصرف

 و ایجادِ - وجود یشهود و چه در عرصه چه در ساحتِ -ادبی  معارفِ

ب مخاط متن و دریافتِ فهم و دینامیکِ مکانیزمِ های عمیق میانِگسل

 دانست.

 

 

 ار، در تبدیلِآث انبوهِ فزاینده در تولیدِ های جمعی با تالشِسفانه رسانهأمت .4

ری را ایفا ثؤبسیار مهم و م شیمیایی نقشِ انسانی به کودِ فرهنگ و معارفِ

 و حقیقت، نفسِ داری هنرر در انتقال و پایثؤم یاند. تنها رسانهکرده

 شوند.منتقل می، انسانی شکل یافته آن مفاهیمِ یست که در سایهآدمی

سالیق و باورها و  سازیِسطحهم برایسو های جمعی از یکرسانه

 ر جهتِتالش دبرای از سوی دیگر ی ویرسانه انسانِ گاهِخواست کردنِنازل

رای ذهن ب کوششِ جوامع و عدمِ گیِهشدمسخدر راستای  یبینشی القا

کنند. می ایفا فرهنگی گیِهسزایی در فروبستهب برتر سهمِ یافت به خردِره

باورهای  لقِخبرای تاز پیش های فرهنگیِبنیان شبهِ انبوهِبه دنبالِ ها رسانه

 شتِپ و در پسِهستند  -بومی، ملی و قومی  خالی از هویتِ اما -پارچه یک

گی، زدهد مصرفخورَچه بیش از همه به چشم میپارچه آنیک ن تولیدِای

ن ست. ایفریبیها و عوامتوده دوام و ثبات و باورناپذیری در میانِ عدمِ

فرهنگی  بر خردِ ییرسانه خردِ گرفتنِتبلیغات و پیشی مختصات همانا نقشِ

نگ، هنر و خرد، فره ل میانِیجا که رسانه، حاآن ،نمایدرا آشکار می

 اندیشد.شده میمسخ جای انسانِه هاست و بتوده

 

 ارهای دوکردها و رفتمدرنیزم بر روی ثیرِأمشروطه و ت انقالبِ پس ازوقوعِ .5

عاصر م ناک در تاریخِدهشت شکافی فکر، شاهدِگرا و روشنتوده طیفِ

ی تر سعشتر و پیبیش ،گریجای روشنه فکران بروشنبرخی از ایم. بوده

از  گذاریو از سوی دیگر بر فاصله اندجمعی داشته فرهنگِ در انکارِ

مندی از ها با بهره. از سوی دیگر تودهاندکردهها پافشاری توده گاهِخواست

اند هبرابر هیوالی رسانه بدل شد ی دریمسخ شده ی به موجوداتِیرسانه دانشِ

 تابعی انفعالی از و اندی را نداشتهویلأیا تفسیر و ت گونه تحلیل وهیچ که تواناییِ

. این دو طیف به همین میزان و اندشدهی محسوب یهای رسانهسازیجریان

گر قرار دارند و امیدی به یدممکن از یک باره در دورترین افقِبه یک

این دو  مفاهیم و نیازهای ثیرِأکدام و تهیچ سرشتِ پذیری زبان و منش وفهم

شود. ده میبه ندرت دی شانثیرپذیریأتکه آنو یا  ردنداگر وجود یدبر یک

 لِیحا ادبیات، برداشتن یموجود در عرصه گیِهرفت از فروشدبرون تنها راهِ

م و زبان و مفاهی ی که در تجریدِیفاصله طیف است. حذفِ این دو میانِ

 برِده در براشسته و وابسته به سنت و مسخهای دلبمدرن و توده انسانِ معارفِ

 متناقضِ از موجودیتِ گذار رسانه وجود دارد. بدین روش، انسان در مکرِ

 ،موجود ضِتناق دیسِشد که با تن پارچه بدل خواهدکنونی به هویتی یک

 بسیار خواهد داشت. یفاصله

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 هارگیمو از تربنفش
      مصدق ساناز                                                                

 
 من لکِیگ یهارگیمو از تربنفش

 مدام کشدیم غیج دارد گربه نیا

 یاکرده اشدوره که یخاورانیم از دور

 سرد در امنشسته

 نفت به کنمیم فکر

 کِشدیم ریت سرم در اهیس یکمان و

 ؟یدانیم چه پرچم نیا وچمِخم از

 دیسف تا کرده تیسرا خون

 باال آن و

 دارد سبز سرطان

  اشمرده یهاوهیم از که یدرخت

 کود خورَدیم
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های نو جریان منفی را در برابرِ گیریِواره جبهههم

 ایمدیده
 

 

رضا رعیتعلی

 

 
اید ببینیم ب - بسیار دشواری هم هست الِؤکه س - الؤبرای پاسخ به این س .1

 کنونی جامعه وضعیتِ گونه است؟ شناختِهما چ روزِی امجامعه شرایطِ

ی در یجامعه ،نگاه ما در اولینِ روزِی امال است. جامعهؤپاسخ به این س کلیدِ

شارهای قتصادی و فست. تنگناهای ااقتصادی و سیاسی بحرانیِ شرایطِ

بسیار  کمدستِ ،ناکاگر نگوییم وحشت -ی ما و مردم گی بر جامعههزند

 . تنگناهای سیاسی و فشارهای این جبهه نیز بر شانه هایهستند - فرساطاقت

های روهمردمان توسط گ ترین حقوقِکند. بدیهیمردم سنگینی می نحیفِ

فشارها و  رِگو مردم تنها نظاره شودگرفته می هدیداخارجی و داخلی ن سیاسیِ

 اند.این بارهای بسیار سنگین متحملِ

ناکی به بسیار اسف فرهنگی در وضعیتِ ی ما از لحاظِاز سوی دیگر جامعه

دروغ و  مالِلجن ،مردم ایرانی در بینِ فریبِبشکوه و دل د. فرهنگِرَبَسر می

ن چیزهایی در غربی تنها آ نگاری شده است. از فرهنگِاخیانت و ول

اش گیهش به شدت بر سازندامخرب ما نمود دارد که وجهِ یجامعه

فرهنگ دارند، از آن فرهنگ و تمدن، تنها  یها هم که داعیهچربد و آنمی

ش اتخریب و ریزش یروز بر دامنهکنند که روزبهی را مشاهده مییویرانه

 شود.افزوده می

ان خوب است نه سیاست و مدر چنین وضعیتی که نه حال فرهنگ

به  نی که تقریبیتوان داشت؟ جامعهاقتصادمان، چه انتظاری از جامعه می

فرهنگی و هنری و ادبی خود پشت کرده است و سرش در  اصیلِ مظاهرِ

، ستهای اجتماعیشبکه خاصیتِهای بیها و گروههای کانالپیچاله

ب ش اشد؟ مردمی که به نانِرو اطالع داشته بپیش تواند از شعرِگونه میهچ

زنی و نان نیستند تمرکزشان بر مخ هایی هم که در غمِمانند، آنمحتاج می

ته و گاه را به سخره گرفی که دانشیالیک و اینستاگرام و... است. جامعه

و  اجتماعی ست. نظامِگاهیدانش وکارِترین کسبمدرک رایج فروشِ

فرهنگی مانند  از نهادهای مهمِکردهای درست و صحیح در بسیاری عمل

تا  نگاه، مدرسه، انتشارات، صداو سیما و... فروریخته و این نهادها عملدانش

ین انتظار داریم که بین ا نافصاند. انخود را از دست داده ییِآزیادی کار حدِ

 رو فاصله نیفتد؟پیش جامعه و شعرِ

ته چیزهای دیگر هم فاصله گرفرو که از پیش ما نه تنها از شعرِ روزِی امجامعه

ی یهرهی بی چتر نگاه کنیم. جامعهمردم دقیق یهست در چهراست. کافی

من  اند.داریم که از شادی، کتاب، هنر، فرهنگ و راستی فاصله گرفته

دانم وبرهم و مالیخولیایی را این میاین فضای درهم ایجادِ ترین علتِاصلی

ه در جایی که اند کعهده گرفته کشور را برفرهنگی  ی امورِکه کسانی رشته

 یهاگر بخواهیم ریش«. الیعلم الهر من البر»اند ولیت هبه کردهؤها مسبه آن

 جو کنیم، همین پارامتر به نظرم خیلیومصائب را در چیزی جست نای یههم

آن را با گوشت و پوست  ،گاهسال در دانش۴5ثر است. چیزی که من ؤم

های فرهنگی نمودش های ادبی و برنامهسال در انجمنده  ش کردم.المس

یدا شدید هو عزیز که قدم نهادم، این ضعفِ را دیدم و هر کجای این کشورِ

ل گاهی که اشغانوری از جای که هزاران سالِ شدمبود و با کسانی رودررو 

از هر لحاظ که بخواهید  نی ما اساسجامعه تر بودند.کرده بودند، عقب

یتی تلخ است و واقع و حتای نرمالی نیست. گزافه نیست د، جامعهبررسی کنی

 توان داشت.از این جامعه انتظاری بیش از این نمی

 

 روی وایران این بوده است که پیش ادبیِ یجامعه معهودِ خب سنتِ .2

 منفی را در برابرِ گیریِواره جبههتابد و ما همآوانگاردیسم را برنمی

ی یلهنو تاکنون همیشه فاص شعرِ ظهورِ از زمانِ نایم. تقریبهای نو دیدهجریان

ه تا همین ده است و این فاصل وجود داشتهرو پیش مردم با شعرِ عوامِ نسبی بینِ

هم منطقی بود و هم طبیعی. ماجرا از جایی بیخ پیدا کرد که در  ،پیش سالِ

رسید  ه جاییطبیعی خود خارج شد و کار ب اخیر، این فاصله از حالتِ یدهه

 توان نام آن را فاصله گذاشت.که دیگر نمی

ود خ اصلیِ ییِآکار نجامعه عمل محور و بنیادیِدر این دوره نهادهای دانش

ده ساله  یزنم که خود در این دورهگاهی مثال میرا از دست دادند. از دانش
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مانی تا ز دشگاه میترها وقتی کسی وارد دانشام. قدیمدر آن نفس کشیده

معرفتی و دانش تفاوتی بسیار فاحش  از لحاظِ شودگاه خارج که از دانش

و  فرهنگی ن و منزلتِأکلمه بر ش گاه به معنای واقعیِکرد و دانشمی

 سکناتِو  حرکاترفتی که در ثر بود اما االن تنها پیشؤجو ماجتماعی دانش

ود، کمی شمیروز ش بهاشود این است که قیافه و تیپجو حاصل میدانش

 کند، در کنارشمخدرجدیدتر را تجربه می تر و موادِهای سنگینخالف

 گیرد که اگر در آینده رانت و پارتیخواند و مدرکی هم میدرسی هم می

 آید.ای نداشته باشد، به هیچ کارش نمی

ودند فعال و کارا و پویا ب نگاه واقعدانش های ادبیِها و کانونتر انجمنپیش

ادبیات  صیِهای تخصاز برخی کالس اشان حتد بتوان گفت فعالیتو شای

دیگر که  تهنشسها چنان به گل ها و کانوناین انجمن ثرتر بود، اما کشتیِؤهم م

 نشان.ز تاکه او ن ه استنه از تاک نشانی ماند

ش هنوز مشخص و روشن نشده ا، اثراتافتادهجامعه  جانِ رخوتی که بر

ها نمود پیدا بخش هایی که بعدها در سایرِفاصله مقابلِ است و این فاصله در

ان شزبان، نامفارسی . روزی را خواهیم دید که مردمِاستخواهد کرد، هیچ 

فارسی غلط بنویسند و بدان افتخار هم کنند و از شعر و شاعری تنها  را به زبانِ

ا چه رسد به ستند تند که در نزد ما تفاله و زباله هم نینمامیمردم  کسانی در یادِ

 شعر و شاعر.

 

 !کشها پیشکردن این فاصله نهادهای فرهنگی جیب ما را نزنند پر .3

. درست و حسابی به من معرفی کنید ادبیِ حال خواهیم شد اگر ده نهادِخوش

را به ما  ممکن از یک نهاد شکلِ ترینِگزارهاینها، بی :آن شاعر فقید به قولِ

ن با سازی، آمارسازی، قیافه گرفتایی که کارشان گزارشاند. نهادهنشان داده

 گان و کارهای مبتذلی از این دست است. بدترین چیزِهشاعران و نویسند

تا به حکنند و ممکن هم این است که این نهادها با تجویز و دستور کار می

شان ایجهمه ،کنند. یعنی نهادهایی که مثل سرندمیتوصیه خوب و بد هم 

ه گان و ادبا، تنها گروهی کهشاعران و نویسند خیلِ است و از بینِسوراخ 

ادبی یب ادبی که شاید از جهاتِ شان نه از جهاتِ)و البته درشتی ترند درشت

ان جایی این تنگِ یمانند و مابقی در دایرهاینان باقی می هم باشد( در سرندِ

دهد و ر میاز آن باال دستوکه ول نهاد است ؤندارند. یک آقایی مس

 اند.اجزای این نهاد، مجری دستورات وی کند و مابقیِگذاری میسیاست

وی فشارند که خیلی باید ق قدر تحتِنهادهای فرهنگی مستقل هم که آن

های شستن ها و...فاصله  خود را حفظ کنند تا چه رسد به رفعِ باشند که دوامِ

ها هم آبی دولتی اند و از غیرِههمه دولتی بود نهای اخیر تقریبادبی هم در سال

 اند.سفانه به همین بال دچار شدهأما هم مت گرم نشده است. شاعرانِ

 

ه از استفاد د که مردم سواد و دانشِخورَجا آب میمشکل از آن ترِبیش .4

که مردم این ناستفاده از فضای مجازی. مثل یعنی سوادِ ،این ابزار را ندارند

 یهاند، مایرسانی چون تلگرام شده گرفتار و معتاد پیام چنین پردامنه اسیر و

حقوق و  ءجا چیزهایی هست که جزرو که آنسف است. هم از اینأت

ه رو کها باید باشد اما نیست و هم از اینآن واقعیِ جهانِ های بدیهیِآزادی

 دهند.خود را هدر می در این فضا وقتِ -بسیار  -مردم 

 تواند خودش را به نامِت است که هر کس میخب چنین ابزاری در دس

سازی و وی نظارت کند. مخاطب شاعر جا بزند. کسی هم نیست که بر کارِ

چه جعلی چه واقعی. مردم هم  است،خوردن  ممبرگیری هم که مثل آبِ

 کنند. هر متنی را شعرهر چه بخوانند باور می !مطالعهکه الکتاب و بی

ت که س. طبیعیاندسردرگم همه کانال و گروه و...این پندارند و در میانِمی

متمایل شود.  شان به آن اشعارتر باشد و ذائقهاشعاری را برگزینند که کاربردی

یدا اش که در تلگرام نمود پشدهاغراق ویژه شکلِه به نظرم فضای مجازی ب

 ت.سما را تنزل داده ا ادبیِ یمخاطبان و جامعه ادبیِ یکرده، به شدت ذائقه

ان را شجاییک، ی های درجهاین فضا؛ عاشقانه ثیرِأت مردم و تحتِ در ذهنِ

اجتماعی -یسیاس نظیرِاند و طنزهای بیبه جفنگیات و شعرهای بستری داده

قط روزخور. از فردوسی ف نرخِ بههای مشتی رند و نانگیهلودشان را به جای

و از  دانجا خوش کردهها هایی که تفی بر کسی انداخته در ذهنآن بیت

معاصر و  . شاعرانِاز همین دستوبیش اشعاری دیگر بزرگان هم کم

 پزِ ها از بر کرده باشند تارو هم در این حد که شعری را از آنپیش

 بزنند.و مخی  بدهندفکری روشن

 

و  مل و تدبر پیشه کنندأرو، کمی تپیش مدرن و تر است شاعرانِبه .5

 ادامه بدهند که جامعه کشش دارد. به نظرم کششِروی را تا حدی پیش

های تابگان کهایرانی االن خیلی خیلی پایین است و این را از شمار یجامعه

توان آوانگارد و خیلی چیزهای دیگر می های ادبیِشعر، استقبال از نشست

ی این جامعه که ما االن داریم، خیل کردن و ارتقای سطحِ فهمید. برای باسواد

مان را هایتوان کرد این است که دستن الزم است و تنها کاری که میزما

 نجیب و مظلوم را بگیریم تا بیش از این از های این مردمِبدهیم و دستهم به 

 .یمهم فاصله نداشته باش

 

 

13 



7931اسفند ●ی چهارم شماره ی هفتادنامهفصل

 

 

 

 

 

 

  قابل روزام انِشاعربرخی از  ینینشگوشه و یکارکم

 ستین انکار
 
 
 

یرحمان مانیا

 

 

 

 یرشاع که است ازمندین جامعه! میکنینم حرکت خود روزِام با ما دیاش .1

 کهنیا ضمنِ. ستین خود عصرِ به متعلق که یشاعر نه باشد، داشته نوجو

 سبب شود،یم ادی ساده یشعرها عنوان با هاآن از که ییشعرها یهجمه

 هاشعر گونهنیا به اثر، ترِعیسر چه هر هضمِ یبرا روزام مخاطبِ که شده

 یِذهن و ینیع یهامشغله لِیدل به حاضر، عصرِ در که مینبر ادی از. ببرد پناه

 ستهخ ذهنِ ناساس. افتدیم یادب اثرِ درکِ فکرِ به کسی کمتر ها،انسان

 واندتینم ییجامعه نیچن جهینت در. کند درک را خالق شعرِ تواندینم

 کاپوت به را شانذهن که باشد ییهامتن خواستارِ که باشد داشته یمردم

 خواندند مه اگر ای و نخوانند شعر ای که نندیبیم نیا در را چاره پس. ندازدیب

بعضی از  ر،گید طرفِ از. ببرند پناه کند، پر را شانوقت که یینوشته هر به

 انیم رد نه. نداگانهیب اشجامعه یاجتماع و یاسیس طِیشرا با روزام انِشاعر

 نیا از ییجز را خود احت نه و رنددا طیشرا از یشناخت نه ،اندبوده مردم

 تکِتک در تیولؤمس حسِ اگر کنمیم فکر من جهینت در. دننیبیم جامعه

 هکشود آفریده می یشعر باشد، نداشته وجود گانهسندینو و شاعران

 ندارد. جامعه یکنون طِیشرا به یربط

 یاستار در ییشعرها روس بزرگ شاعر یاکوفسکیما سابق، یِشورو در اگر

 از ما هک یاکوفسکیما آن روزام نوشت،ینم یاجتماع و یاسیس تیوضع

 وجودِ با ترک، شاعر حکمت ناظم. نبود م،یزنیم حرف آن

 نیترمهم حاال و نوشت و نوشت و نوشت اشمداوم هایشدنیزندان

. است شده نوشته تیوضع آن در که ستییشعرها همان ناظم یشعرها

 را او ،شاعرانه زبانِ با و بپراند جماعت سرِ از خواب تا سدینویم عرشا ایگو

 فال حافظ باما  مردمِدر عوض، بعضی از . کند ظلم با زیست یآماده

 ییگو. شوند باخبر خود دوروبرِ احوالِ و اوضاع از خواهندیم و رندیگیم

ن نیچ. دیبگو دیدونبایبا از و بزند خط را خود نقشِ تا آمده شاعر که

 نیا اب اما ندارد، سته،یزیم هاگذشته در که یحافظ از یدرک چیه یمخاطب

 ارندبگذ خانهکتاب در را حافظ از نسخه کی که داندیم واجب خود بر حال

 نگشوده کتاب به چشم خانه در یکس نکند، الیخ یکس ناکرده ییخدا تا

 !است

 
 

 رِیثأت تحتِ شدت به یشعر یجامعه ،نیشیپ یهادوره در من گمانِ به .2

 روز یهایتئور به ترکم اریبس آن از پس. بود روز یهاهینظر و هایتئور

 از و دش بسنده وضع همان به کهباشد  لیدل نیا به دیشا. شد پرداخته

 رفت،گ صورت گانهسندینو و شاعران توسط که ییهاتالش گر،ید یطرف

 یهادوره در. دادند امهاد خود تالشِ به یاندک یعده تنها و نبود مداوم

 و یادب یجامعه در دیجد یهایتئور قِیتزر لِیدل به ن،یچنهم نیشیپ

 و شاعران ظهورِ افتادند، تکاپو به آثار ترجمه یبرا که یمترجمان

 ،مانیادب یجامعه ییگو حال اما. نبود انتظار از دور روشیپ گانِهسندینو

 !فعال مترجمِ هم و بردیم رنج تازه یتئور فقدانِ از هم
 

 

. گرددیبرم یفرهنگ یهانشست و یفرهنگ ینهادها به نقیدق مشکل .3

 دارند، تیفعال هانشست نیا در شاعر عنوانِ به که یافراد از یاریبس هنوز

 ترشیب هنوز. دارند نهیزم نیا در یاندک دانش واند مواجه کیتئور ضعفِبا 

 هیقاف و زنو در م،یباش داشته سروکار زرو یِشناسییبایز مِیمفاه با کهآن از

 که ورطآن. میازمندین گرید یِشعر انقالب کی به ما من، زعمِ به! میامانده

 تادهف یدهه در اگر. ستین یازین اما یمنج به! کرد انقالب شعر در ماین

 به که ودب یشاعران یِشیاندهم و تفکر حاصلِ داد، رخ شعر در یبزرگ اتفاقِ

 هیافق و وزن در و بود مدرن یشاعر شودینم. بودند یاساس یرییتغ فکرِ
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 اشسینوغزل شاعرِ که میکنیم یزندگ ییجامعه در مینکن فراموش! ماند

 استفاده خود شعرِ در مدرن شعرِ یهالفهؤم نیترکوچک از احت که

 صرفِ را خود عمرِ که اشمدرن شاعرِ و دارد یونیلیم مخاطبِ کند،ینم

 اعرانِش تا شود جادیا ییفضاها دیبا. دارد یاندک مخاطبِ رده،ک یسینونو

 میریبپذ هک زمانی تا. بپردازند آموزش به و کنند تیفعال بتوانند مستقل

 اوضاعِ هاتن نه «میبگذار دست یرو دست» یقول به و است گونهنیا اوضاع

 از یکی. میدهیم دانیم یسوادیب به کهبل شود،ینم دگرگون یادب

 وشگ دیبا ناحاضر. است جلسات در بودن وحده متکلمِ گرید یهامعضل

نای جلسات به مع که است نیا مستلزمِ ،یادب کارِ! دهان ران،سخن و باشند

 انیم از یشاگرد-استاد یرابطهواقعی به شکلِ کارگاهی اداره شوند و 

 بهره هم دانش از و بدانند خود از را گرید هم طرف، دو هر؛ شود برداشته

 .شودیم فراهم هم انتقاد امکانِ باشد، گونهنیا اگر. ببرند

 
 

 یقیحق یِفضا از ترگسترده که ستیمحل روزهام چون یمجاز یفضا .4

 هک ییهاسینوچرک وفورِ. است زده دامن لهأمس نیا به ترشیب ماست،

 یهاروهگ. کندیم دأییت را موضوع نیا شوندیم منتشر شعر نامِ با نعموم

 از میبتوان ترشیب ما تا اندگذاشته باز را فضا هاتیفعال دست نیا از و یادب

 خوب چه. ستین بد ناصل خود یِخود به نیا اما. میکن استفاده تیموقع

 در مه با ترشیب میتوانیم و میدار سانسور از دور به یباز یفضا ما که

 خطر نیا باز که مینبر ادی از اما .میکن استفاده هم دانش از و میباش تعامل

 یانحراف یهاانیجر و بروند کنار شعر یِاصل یهاانیجر که دارد وجود

 .رندیبگ را هاآن یجا

 دیبا آدم که اندکرده گل انیم نیا ییهانام م،ینخواه چه و میبخواه چه

 از یاشن هاآن یونیلیم مخاطبانِ یراست به! بگزد دهان به رتیح انگشتِ

 شعر زا یدرک شعر، مخاطبانِ ایآ اند؟گذاشته کم مهم، شاعرانِ ایآ ؟!ستیچ

 دیشا هستند؟ یفودفست و الحلقومراحت یهانوشته یِپ و ندارند

 رفِط از و است عام مردمِسطحیِ  نشِیب و مطالعه عدمِ آن لِیدل نیترمهم

 .ستین انکار قابل هم روزام انِشاعربرخی از  ینینشگوشه و یکارکم گرید

 

. ستین شاعر نباشد، روزام تفکرِ حاصلِ شعرش اگر شاعر نم گمانِ به .5

 و یآسمان نگاهِ از دهه چند نیا در شاعران شد سبب که یلیدال از یکی

ه ب سند کهینوب ییزهایچ از که بود نیا بکشند دست لیمسا به یکیزیمتاف

 ییفاصله چیه شاعر، که استاین  مهم. هستند رودررو آن اطورِ روزمره ب
 ارک در یدیدونبایبا چیه همهنیا با. ندینب اشجامعه و خود شعرِ نیب

 «هنر یبرا هنر» ای «متعهد هنر» چون یمیمفاه از یزمان اگر. ستین

 جامعه اب سوهم را خود م،یمفاه نیا گذاشتنِ کنار با روزهام شد،یم استفاده

 کی دوانتینم نباشد، سوهم اشجامعه طِیشرا با اگر شاعر. مینیبیم هنر و

 دیبا. دکن تازه رااش یا افکار و حتا نگاه خودش تواندینم. باشد مدرن شاعرِ

. است امعهج کی یصدا شاعر. ستین خود به متعلق تنها شاعر که میریبپذ

 یصدا و دریبگ دست به بلندگو دیبا شاعر اند،گوش همه که ییجا درست

 ستین قرار. اندبوده گونهنیا ما بزرگ شاعرانِ که طورنهما باشد، همه

 چه در میدانب دیبا م،یسیبنو سلنبهقلنبه اصطالح به و میریبگ ژست

 نیا هکنیا یبرا. میاآمده بار یفرهنگ چه در و میکنیم یزندگ ییجامعه

 هلأمس. باشد خودش یصدا کس هر میبگذار دیبا م،یبردار را فاصله

 دم،معتق سدینویم که یکس عنوانِ به شخصه به کهاست  آن گرید

 به نگاه اب. است ریپذامکان سندهینو کی یبرا نوشتن در، تنها ستنیز

 پس سم،ینویم من»: دیگویم زین شاعر کی دکارت، مشهور یارهزگ

 فنِ رشع که میریبپذ! نه ییعده و مانندیم ییعده ارهزگ نیا در «!هستم

 ترانه ای سرود شعر، کی گاه. است فستیمان شعر، کی گاه. هاستنخبه

 نِشاعرا از نزبرگ،یک آلن! یمردم یهاجنبش امکانِ یبرا ستییبهانه

 من و»: دیگویم «گوگون گوشِ بر مرگ» شعرِ از ییجا در «تیب» نسلِ

 حساب، نیا با «!داد خواهد نجات را جهان که رمیمیم شعر یبرا فقط

 .باشد منفعل که دینبا و ستین منفعل یانسان شاعر
 

 

 
 

 انبوه یجنگل در
 

 
 تنیی پنجمنیره        

 

 انبوه یجنگل در

 خزه پوشِتن با

 کیبار یرود

 شکافدیم را هاسنگ

 

 شب یاهویه پر سکوتِ در

 دیزایم آالقزلی زن

 رنگ هفتْ گوشتِ با

 اندرهایى کوچکِ یهابال که ییهاپولک و

 

 دهیسپ از شیپ

 دیزایم یماه

 صبح دنیرس با و

 یکیپالست یهایبطر

 آب بر اندیجار
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ی ما اغلب به دگرگونی روی خوش  جامعه

 نشان نداده است

 

 احسام سلطانی

 

 

کنم برای نگاه کرد. گمان می «فاصله»توان به این از زوایای مختلفی می .1

ی اول باید اندکی به این جامعه و نسبتی که با ال، در وهلهؤپاسخ دادن به این س

پیشین مرکز های دورانِگیهکلی، یکی از ویژ شعر دارد پرداخت. به طور

امور قرار داشت، در جامعه شاه و... . به  سِأگرایی بود. پدر در خانواده در ر

 بینیپیشقابلِ چیزی را برای افراد  مراتبی وجود داشت که هرتعبیری سلسله

مراتب را داشت. این سلسه ریختنِمهبه تر کسی توانِکرد و کممی

آشکاری دارد و شعر نیز از  ی نمودِیگرایی در هر بخش از چنین جامعهاقتدار

های شعری نگاه کنید به این موضوع پی میاین امر جدا نیست. اگر به قالب

های ه مصراعک غزل را در نظر بگیرید. بیت اول مثال شعری مثلِ برید. به طورِ

اول  ست. بیتِاریچنین اقتد کند، نمودِصدا میهر بیت را با خود هم دومِ

ند دو یا چ حضورِ امکانِ نکند. در چنین قالبی عملپدر را بازی می همان نقشِ

 صدای متفاوت وجود ندارد. هر صدایی باید خود را با آن صدا که در بیتِ

 نشود. اساسشود تنظیم کند وگرنه از شعر کنار گذاشته مینخست شنیده می

ی صداها باید در آن صدایی رد. همهدادن به آن صدا وجود نداراهی جز تن

دیگر، ابیات به سختی  شوند. از طرفِشود حل نخست شنیده می که در بیتِ

شدن هنگآهر کدام هم ثیر قرار دهند و هدفِأت دیگر را تحتِتوانند یکمی

این  سرپیچی از صداشدن با آن صداست. هیچ بیت یا مصراعی توانِو هم

نشده جایی بینیپیش از پیش مشخص است و امورِ چیزقاعده را ندارد و همه

چیز را ست که همهقالبی شعر در خدمتِ عناصرِ در چنین فضایی ندارند. تمامِ

 بینی کرده است.از قبل پیش

حمله قرار  مدرن موردِ به هر ترتیب در دوران جدید این اقتدار در جوامعِ

ی مردم أگرفته از ری شکلگرفت و خانواده جای خود را به فرد و شاه به دولت

آن  دگرگونی شد. نیما علیهِ و... داد. شعر هم در چنین شرایطی دچارِ

ه هر رو، شعر ب دیگری به شعر داد... اقتدارگرایی در شعر گذشته ایستاد و شکلِ

یر دیگری این دگرگونی را پذیرفت و تن به تغی چیزِ ی ما پیش از هردر جامعه

 ه باید تن به چنین تغییری نداد )ناگفته نماند که شعرِچنان کداد. اما جامعه آن

 های صورت گرفته هنوز هم درگیر شکلِتالش فارسی هم با تمامِ معاصرِ

 رِمعاص دیگری در شعرِ»ست. در کتاب صداییدیگری از اقتدارگرایی و تک

 معاصر به این موضوع مهمِ برخی از شاعرانِ شعرِ بررسیِ از طریقِ «فارسی

آن پیداست،  طور که از نامِرو، هماندیگر، شعر پیش ام(. از طرفِهپرداخت

موجود  شرایطِ ها که دل در گروِسوی آینده دارد و آنست که روبهشعری

آن  توجه از کنارِبی ،شدن با آن را ندارند. به همین دلیلمواجه دارند توانِ

ه افرادی کنیز به و ی ما اغلب به دگرگونی گذرند. ناگفته نماند که جامعهمی

اند روی خوش نشان نداده است. این ه کردهیی ارایتازه خود فرمِ در آثارِ

های اجتماعی، سیاسی و... هم که در دیگر حوزهموضوع نه تنها در شعر بل

ی های فراوانی در این زمینه اشاره کرد. جامعهتوان به نمونهمشهود است و می

ت. از ونی پشت کرده و روبه گذشته داشته اسبه تغییر و دگرگ نایران معمول

ش از جا بینو هراسیده و کهنه را ستایش کرده است. قصد ندارم در این امورِ

رصتی بیش این امر به ف به این موضوع بپردازم. چرا که پرداختن به چراییِ هااین

 از این احتیاج دارد.

 ال بدهند.ؤبه این ستوجه  خورِ اند پاسخی درها برخی سعی کردهدر این سال

که مخاطب آنگویند )حال سخن می «بحران مخاطب» ی از چیزی به نامِیعد

 سفانه در جایی که باید دیده شود، دیدهأاثر است نه بیرون از آن و مت در خودِ

شود(. برخی دیگر بر این باورند که این فاصله ربطی به مخاطب ندارد؛ نمی

های مخاطب توجهی ندارند و همین تهخیلی از شاعران به نیازها و خواس

ها جور حرفتوجه باشد و... از اینها بیآن شود مخاطب به شعرِموجب می

رخی ب کنند مسئله را فردی کنند. از نظرِها تالش میام. به تعبیری اینزیاد شنیده
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نویسد و از این افراد شاعر مقصر است، چون شعری بر مبنای نیاز مخاطب نمی

اط با ارتب کنند که چرا تالشی برای برقراریِگر از مخاطبان گله میبرخی دی

ها مبنای درست و دقیقی ندارند و یک از این گفتهکنند و... . هیچشعر نمی

ی سخن حرف شوند که انگار گویندهبه این دلیل مدام تکرار می نمعمول

 دیگری برای گفتن ندارد.

انداختن و رو دستپیش عرِهای شگیهبر این باورم که یکی از ویژ

که چنین میپیشین است و آن آن اقتدارگرایی و مرکزگراییِ گرفتنِسخرهبه

ین پیش آن اقتدارگراییِ ی که هنوز هم دل در گروِیشک در جامعه کند بدونِ

ست که شعری شود؛ چرا که جامعه اغلب به دنبالِدارد، نادیده گرفته می

ماجرا نیست.  دانم که این تمامِهمه، خوب میینآن اقتدار باشد. با ا نمایشِ

این فاصله می گیریِشکل فراوانی وجود دارد که موجبِ شک دالیلِ بدونِ

مثال  طورِتوان اشاره کرد. بهها نمیآن کوتاه به تمامِ شوند اما در این فرصتِ

به  توان نادیده گرفت.نمی «فاصله»کشور را در ایجاد این  آموزشیِ نظامِ نقشِ

است.  «فاصله» ایجادِ کُش است و مدام در حالِما تخیل آموزشیِ من، نظامِ نظرِ

ین و ذهن، ع فاصله است. حتا فاصله میانِ ما تولیدِ آموزشیِ نظامِ در واقع کارِ

 من و دیگری و... .

 

عبیری تحقیقی و علمی نیاز داریم. به ت این امر به کارِ م برای اثباتِابه گمان .2

 تحقیق و پژوهش ثابت کرد که چنین اتفاقی رخ داده است. اما به ز طریقِباید ا

شود تر میروز دارد بیشاین فاصله روزبه نرسد که حقیقتکلی به نظر می طورِ

مایه بیش از پیش هموار. در واقع هرچه این فاصله پرادعا و کم و راه برای افرادِ

ودنمایی خ تر فرصتِهنری، بیش خالقیتِ مدعی اما فاقدِ تر شود، افرادِبیش

های زیادی را به خود جلب مینگاه نبازار اتفاقکنند و در این آشفتهپیدا می

باالیی در طرد  ی ما تواناییِدیگر، نباید فراموش کنیم که جامعه کنند. از طرفِ

 خالق دارد. ببینید همین جامعه با نیما چه کرد. با هدایت و افرادِ گرفتنِو نادیده

تر من، بیش به گمانِ موردِ بحث، یاین، فاصله او چه کرد. با وجودِ مثالِا

قدرت است. اما نباید از  فرهنگ و... از سوی صاحبانِ کاریِدست حاصلِ

این فاصله  گیریِاندازه در شکل جامعه و مردم هم غافل ماند. مردم همان نقشِ

 قدرت. نقش دارند که صاحبانِ

 

توانند گونه میهاند. چبخشی از مشکل ،فرهنگی خود اصطالحنهادهای به .3

 چهریشه در باورها دارند. آن نمشکل کمک کنند؟ نهادها اساس به حلِ

 نوعی از ایدئولوژی تر گسترشِاند بیشها کردهسال نهادهای رسمی در این

هایی که از هاست، ایدهی ایدهسلطه جهانی زیرِ خلقِ بوده است که درصددِ

 ی در حالِیرودخانه که مثلِ -عملی  گیِهاند و بر زندل گرفتهپیش شک

 ایده است و تفکرِ فشارِ ی ما زیرِشود. جامعهتحمیل می - حرکت است

 بودنِرو تجربیپیش های شعرِگیهما را بریده است. یکی از ویژ نفسِ ،انتزاعی

های رسمی گرا هستند و نهادرو اغلب تجربهپیش آن است. در واقع شاعرانِ

ها آن آیند، چرا که هدفِچنان که باید کنار نمیبا این موضوع آن ناساس

نشده. به تعبیری نهادهای جهانی نو و تجربه هاست نه خلقِایده بازنماییِ

روی محسوب مینو و تازه را نوعی کج اصطالح فرهنگی و رسمی امرِبه

ایدئولوژیک  نعه کاملدیگری در جام ها از هنر و هر چیزِآن کنند و درکِ

کنند. به همین ی جلوگیری مییی تازههر پدیده است و تا جای ممکن از بروزِ

تجربی و  اشعارِ ی اخیر تا جای ممکن از نشرِدلیل است که در یکی دو دهه

سواد و سودجو باز کردهکم اند و فضایی برای افرادِرو جلوگیری کردهپیش

ی خود را به جای شعر منتشر کنند و البته ایهمهای سطحی و کماند که نوشته

که اند. در واقع پس از اینهای خود کردهنوشته زیادی را هم جذبِ مخاطبانِ

مهم و جدی را منزوی کردند، فضایی  های مختلف، شاعرانِبا فشارها و برنامه

شود مخدوش شعر منتشر می چه به نامِمیان شعر و آن به وجود آوردند که مرزِ

ها به ی که نهادهای رسمی و فرهنگی در این سالیترین ضربهود. بزرگش

شر شعر منت چه به نامِشعر و آن میانِ مرزِ کردنِشعر زدند همین بود: مخدوش

تری به خود بیش ی شوم شدتِی هشتاد این پدیدهدهه شود. از اوایلِمی

نویس که از نقد ی یادداشتیبازار عدهدیگر، در این آشفته گرفت. از طرفِ

ته ادبی به جامعه معرفی کردند. الب منتقدِ دانستند، خود را به عنوانِچیزی نمی

ه کچند یادداشت و بدون این ها با نوشتنِهنوز هم این روند ادامه دارد و خیلی

ود را کلی نگاهی علمی باشد، خ طورِکارشان برآمده از تحقیق و پژوهش و به

که اغلب هم از سوی دیگر کنند و جالب اینعرفی میادبی م منتقدِ به عنوانِ

 ها مهیاست. در نبودِآن برای پذیرشِ نشوند چرا که فضا کاملافراد پذیرفته می

شعر را  ی نقدِیحرفه چنین افرادی که به صورتِمناسب و هم آموزشیِ سیستمِ

رند و فضا گیاوضاع را در دست می سواد کنترلِمایه و بیکم دنبال کنند، افرادِ

ست که فاصله کنند. خب، در چنین شرایطیتر میچه هست آلودهرا از آن

جدی  توانست منتقدانِبر این باورم اگر جامعه می ،شودتر میروز بیشروزبه

آور نبود. سفأگیری را در خود پرورش دهد، الاقل اوضاع تا این حد تو پی

 اش راد که نظرات شخصینویسی بدهوقتی منتقد جای خود را به یادداشت
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شعر و آنچه به  میانِ کند، معلوم است که مرزِبه عنوان مقاله و نقد و... منتشر می

شدنی نیست. کسی وجود ندارد که شود، دیگر تفکیکشعر منتشر می نامِ

 ها را نشان دهد.آن تفاوتِ

 

ت. دهد هیچ بحثی نیسعمومی جهت می که فضای مجازی به افکارِدر این .4

نقش داشته است.  موردِ بحثی فاصله وجودآمدنِشک این فضا در بهبی

های برابری وجود دارد و همه میتوانند ی بگویند در این فضا فرصتیشاید عده

کس با دستان از آن استفاده کنند. اما به نظر من، این تنها ظاهر ماجراست. هیچ

 قواعدی وجود دارد. تلقیِشود. در جامعه الگوها و خالی وارد این فضا نمی

 ثیرِأت حتِزیادی ت دیگری تا حدودِ چیزِ افراد از زیبایی، شعر، سرگرمی یا هر

 طورِها و باورهایی وجود دارد که بهآن الگوها و قواعد است. در جامعه ارزش

ها بسیار نقش آن آمدنِوجودمسلطی در به داری یا هر ایدئولوژیِمثال سرمایه

 ها در نگاهِشوند. آنمانند. با ما وارد بازی میدر نمی ها پشتِدارد. آن ارزش

ما خانه دارند. در فضای مجازی هم هستند. منظورم این است که ما  در زبانِ ،ما

شویم و در این فضا هم جای بازی می های نابرابر واردِگاهها و جایبا همان نگاه

تصور خیلی از  ند. برخالفِکنهای مسلط تعیین میما را آن الگوها و ارزش

برابر  برابر یا فرصتِ گاهِچنان که باید خبری از آن جایجا هم آنافراد در این

 نیست.

یده مید حدی که این فضا هست که بیش از آن فضای دیگری هم پشتِ

ما آغشته  دهد. این فضا به فرهنگِثیرگذار است و به افراد جهت میأشود ت

ایم آغشته است )البته این رابطهه در جامعه اشغال کردهو مکانی ک «جا»است، به 

گذارد. این ما تاثیر می ای متقابل است و فضای مجازی هم بر فرهنگ و زبانِ

روی ما گذاشته است که نمی ی هم پیشِیهای تازهشک امکان فضا بدونِ

رسمی و مسلط  مانِدیگر، گفت ها گذشت(. از طرفِتوان به راحتی از آن

ست. این میل، دیگری چیزِ فرهنگ و هر کاریِایران مدام در حال دستدر 

خواهد و خود را به تمامی خود می کنترل و اختیارِ چیز را تحتِمیلی که همه

 توان گفت کلیتِکند، نوعی فضا ایجاد کرده که میها تحمیل میبر پدیده

جدا نیست. داده است و فضای مجازی هم از آن  یما را در خود جا فرهنگِ

ها کاریهمان دست مدها و نتایجِآاوقات در فضای مجازی با پی در اغلبِ

ی جز ابتذال ندارد و شاید یکاری و تجاوز به فرهنگ نتیجهمواجهیم. دست

 که نوعی ابتذال باشد.چه این روزها شاهد آن هستیم، نه فاصله بلآن

 

 

ی که یکنیم، جامعهگی میهزندی بسته یاما نباید فراموش کرد که ما در جامعه

ی این فضا تا حدودی یتوان در آن سخن گفت. در چنین جامعهبه سختی می

شود یا نه ما شنیده  سخنِ اگرتواند به ما امکان سخن گفتن هم بدهد، حال می

 ست )به راستی اگر فضای مجازی وجود نداشت، کدام ناشر،بحث دیگری

کرد؟ ما در های ما را منتشر میها یا نوشته، گفتهسانسور مجله یا روزنامه، بدونِ

 زنیم و...(. در تمامِنویسم، حرف میفضای مجازی می فضای مجازی علیهِ

گی نوعی همراتب وجود دارد. حتا بر مرگ و زندجامعه شکلی از سلسله ابعادِ

گی، همه همرگ و زند میانِکه از چنان مراتبی حاکم استسلسله نگاهِ

مراتب در خواهم بگویم این سلسلهد باید مرگ را انتخاب کنید. میگوینمی

شود. ارتباط و وگو میارتباط و گفت جای این جامعه وجود دارد و مانعِهمه

بینیهم بریزد و جهانهمراتب بگیرد که این سلسلهوگو وقتی شکل میگفت

ه یکی ک برابر قرار بگیرند. تا وقتی یگاههای مختلف در جامعه در جای

ها و صداها وجود ندارد. زبان مکالمه و ارتباط میانِ باالست و یکی پایین، امکانِ

هم بریزد یا همراتب را بحال باید دید که فضای مجازی قادر است این سلسله

ی ما اغلب های موجود در جامعهاین فضا با توجه به سانسور و محدودیت ؟نه

اند، هانتشار نداشت رسمی امکانِ به صورتِ آثار و اشعاری که ی نشرِدر زمینه

ها و دیگر سایت ها آثار خود را از طریقِفق عمل کرده است و خیلیؤبسیار م

ها را کم کرده است. کنند. در واقع از این نظر فاصلههای جدید منتشر میرسانه

شعر منتشر می های خود را به نامِخب در این میان کسانی هم هستند که نوشته

اع نهایت به این اوضدر چه گیرند. اما آنهم مورد توجه قرار می نکنند و معمول

کند، زمان است. این دوره و فضایی شکلی خارج میدهد و آن را از بیفرم می

 ور شود تا شکلِی کافی در زمان غوطهکه بر آن حاکم است باید به اندازه

زمان و پس از  گذشتِرو پس از پیش خودش را پیدا کند. همیشه اشعارِ

اند. از این نظر اند، برای دیگران هم قابل مشاهده شدهکه در زمان حل شدهاین

تاریخ قرار نداریم و هنوز آینده  جای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که ما در پایانِ

 ست.باقی

دانم. اما راهی جز این نداشتم. نگاه کمی فاصله گرفتم. می موردِ نظر الِؤاز س

 شاید ممکن نبود. «فاصله»بدون این  «فاصله»ه آن کردن ب

 صداها. رسد این است: رها کردن و آزادگذاشتنِتنها راهی که به نظرم می .5
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ها  خود با پدیده زمانِ رو با ابزارِپیش شعرِ

 گویدسخن می
 
 

 نبی شهبازی
 

 

 

توان برای این معضل گوناگونی را می عللِ .1

ی و فرهنگی، سیاس که شرایطِآن مشخص گردد. این برشمرد تا چراییِ

ستیال اوسیعی از جامعه  بر بخشِبوده و در ضمن ثیرگذار أواره تاجتماعی هم

 شِدادهای جامعه نیست و زایعاری از رخ تفکر یندِآفر داشته است، چرا که

جامعه  بسیاری از روحِ و شعر هم از جوانبِ شودمی لفکر از اتفاقات حاص

که  ستجامعه منوط به شرایطی روحِ بردنِارثنماید. اما این بهمیتغذیه 

اختارمند خالق، نگاهی س ها دارد و اگر نگاهِپدیده عمیقی با درکِ گیِهوابست

 بینِابط ِگیرد که گیرایی و روجامعه و اثر شکل می ی بینِینباشد، فاصله

یم. آن هست شاهدِ روزگردد که امگی میهتزلزل و پراکند ساختارها دچارِ

 ،د و اگر خالقثرنأرفتارها مت بیرونیِ هیجاناتِ درونی از بروزِ مثال امیالِ طورِبه

ف های مختلزمان دگردیسانه در طولِ شکلِخود به این امیال را در بافتِ

دار نشینی وارساندن و شناساندن، جامعه را به عقب پردازش نکند، در امرِ

ها دچار سردرگمی و دریافتضور نسبت بهح کند و جامعه از درکِمی

رو، یعنی یشپ گوییم شعرِگردد. با این توصیف وقتی میآرا می تشتتِ

ی میل های گستردهجامعه برای امکان های روانِشعری که خواست

روی  یک شناسا پیشِ شکلِرفتاری را به درکِ و مراحلِ ش مهیا باشدادرون

ه شود، بش حادث میاروانی برای نیتِجامعه بگذارد تا لذتی که از ام

 مند.زایش راهیِیعنی نوعی هم، آفرینی نائل گرددخلق

ر زایش ب وادارکردنِ خالقیت است. پرورشِ سازیِشعر نوعی ایمن خودِ

جامعه حاکم شود.  درونِدر خواهی تحول هنری تا ذوقِ مبنای شکوفاییِ

ه قامتی خاص برافراشت آدمی نیست که در شعر، واحدی جدا از روحِ ناصل

ردد و گواقعیات است که برمال می های متعددِجهانی از بخش ،گردد. شعر

له بین جامعه و فاص وگرنهجامعه در تضاد نباشد  این برمالسازی باید با واقعیتِ

سیار زیاد نسبت ی بیشعرها با فاصلهی دهد و باید بپذیریم که گاهشعر رخ می

ی ینهادینه شکلِجامعه به شوند و میلِخلق می های جامعهروح و دغدغهبه

که به گردد بلشعر برنمی درونی نشده تا ارتباط میسر گردد. این فقط به خودِ

 درونِر دهایی را چنین دغدغه گردد که ظرفیتِآن ساختار برمی ایجادمندیِ

روی از پی کند و باید بگوییم که هم جامعه و هم شعر اصلِخود ایجاد نمی

مرکز مت ،ن را تا حدود زیادی از دست داده است و فقط بر بخشی از میلزما

 های دیگر بسته است.کانال است و راه بر ورودِ

 تمامِ شناختنِکنیم، یعنی به رسمیتکه وقتی صحبت از جامعه میدیگر این

رو هرو روبپیش ی ما وقتی با شعرِکه جامعهتر اینهای فکری و مهمسلیقه

ها شچال خالی به میدانِ ست. یعنی دستِسوادینوعی کم چارِگردد، دمی

. جامعه باید ناچیز داشته باشد ای حتیکه از پارامترهای دانشی بهرهآنرود بیمی

روز با او سخن ما آگاهی باشد تا وقتی خالق با ابزارِ نسبیِ مسلح به وضعیتِ

ند که شاعرانی هستکه گوید. دیگر اینگوید، بداند دارد از چه چیز میمی

ود که شمی ثدانند و این باعوحسابی نمیابتدایی شعر را درست اصولِ

که ا اینی گرددارتباط میسر نمی مخاطب از شعر گریزان شود چون رساندنِ

ی یوانهی هیچ پشتزند که بر پایهنوعی هنجارستیزی میدست بهشاعر 

رای خوانش ب و لذتِ شودحالی میبرای همین زبان دچار پریشان. نیست

 آید.مخاطب به وجود نمی
 

ن اهای مخاطبنیازها و دغدغه ی نسبت به حجمِیاین فاصله در هر دوره .2

ا با م ،ی چهل و پنجاههای شصت نسبت به دههدر دهه ن. مثلاستمتغیر 

 قدر محسوس به نظررو هستیم اما آنهه روبزتری در این حوکم نِامخاطب

ود و از شی مردم میزنده تر به زبانِشعر نزدیک که زبانِ رسد. هر چندنمی
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 ر از رفتارِدیگ رمِشود و جامعه با یک نُی قبل کاسته میدوره گیِهآن فاخران

ه تدریج شروع ببه، شدهصلی حاگردد اما این فاصلهرو میهشعری روب

 زادسازیِآ بسیار زیادی از ی هفتاد با حجمِباره در دههکرد تا به یک افزایش

های میل گرفتنِگردیم و این نادیدهرو میهجامعه روب میل از سمتِ

های ی که در دههیفاصله نرساند و قطعهای قبل را میشده در دههسرکوب

 اهِگکه خواست -ی هفتاد شود دههاش مییم، نتیجهبودآن  قبل شاهدِ

 های برقراریِامکان اما چون -فاصله بوده  بردنِامیال و از بین آزادسازیِ

قبل  شعرِ کِشناسیزیبایی گاهِدست دور از تصورِ ،های متعددارتباط با شیوه

شود. چون افتد، جامعه با نوعی شک و تردید با آن مواجه میاز خود اتفاق می

کند یبخش معرفی منوعی شعری نجاتخود را به ،قبل از هفتاد شعرِ یگاه

 اریخیِت جامعه داشته، چون ذهنِ ستقیمی بر روحِم ثیرِأو موسیقی از دیرباز ت

روز ریتم را ما بیند که شعرِواره با موسیقی اخت گرفته و وقتی میما هم شعرِ

را عاری  خود گیِهدهد تا شایسترنگ جلوه میآن را کم یتغییر داده و گاه

 ش حکمِاکند که تابوشکنی برایاز موسیقی به اجرا بگذارد، جامعه حس می

هفتاد این فضای حاکمه را  که شعرِکند. تا اینوعی ارتداد پیدا مین

 کند و شعرِیمخالفت م نگی کاملهشدتثبیت کند و با نگاهِزدایی مینجات

است  ی هفتادخصوص دهههای قبل بهدهه ی شعرِنتیجه نرو هم قطعپیش

ن فاصله د، ایاش تطبیق دهشدهفوران امیالِ و تا جامعه بیاید خود را با سطحِ

سیاسی،  ش هم شرایطِاترین دلیلکماکان وجود دارد و یکی از مهم

 حاکم بر جامعه است. اجتماعی و فرهنگیِ

ما تا  تاریخیِ واره ذهنِهاست چرا که هماین فاصله ترین عاملِزمان مهم

گو و ال عنوانِها سروکار داشته و اگر چیزی را بهزیادی با قطعیت حدودِ

کرد و تغییر و دگردیسی مقاومت می پذیرفت در مقابلِخود می ارزش برای

مثال  طورِبه شمرد.ش برمیاتقدسات بردنِعنوان تابویی برای از بینآن را به

آن  لِجدید به استقبا های فکریِی چهل ما فروغ را داریم که با کانالدر دهه

را در  گیهزندرود و های پوچی که جامعه برای خود پذیرفته بود میارزش

ه قرار گوید ککند و به ما میگذرد مطرح میزنی که از خیابان می زنبیلِ

امعه شکلی ج گی حتمن در جاهایی اتفاق بیفتد که در ذهنِهنیست این زند

. شودیم یاگونه در ذهن جامعه تبدیلؤر آرمانی به خود گرفته و به خواستِ

مخاطب و جامعه را با نوعی شکنی هم در ساخت و هم در معنا، رمهمین نُ

ی تازه اتِانهای فکری، امکدریچه رفته با باز شدنِرو کرد و رفتههتردید روب

خود با  انِزم رو با ابزارِپیش رو هم پذیرفته خواهد شد. زیرا شعرِپیش شعرِ

 کارها در چه کیفیِ که سهمِفارغ از اینآن هم گوید ها سخن میپدیده

 ست.سطحی

 

سانی. رفتارهای ان دهیِسازوکارهایی هستند برای نظم ،ای فرهنگینهاده .3

 ثیرِأها را به عهده دارند و به طریقی تانسان رفتارهای گروهیِ بریِنوعی راهبه

توانند جامعه دارند. وقتی ن درونِ بخشی به سالیق و عقایدِمستقیم در هویت

رفته شده، در آن نادیده گ بری و به مسیری ببرند که تنوعاین سازوکارها را راه

ر گردد. از دیگی و نوعی ناهنجاری به فاصله تبدیل میینارسا نمسلم

 تِست که تمامیراستایینهادهای هم کاریِها موازیاین فاصله مشکالتِ

شود عث میبرند و این بابعدی پیش میتک سمتِجامعه را به و فکرِ ستهخوا

رقراری ب امکانِ عنوانِو به حس کنده را های تازکه جامعه نتواند صدا و نگاه

به  -د ی شعر ایجاد کنکه قرار است تغییراتی در شاکله -برای شناخت 

ق نوعی هنجارستیزی را به جامعه تزری ،رسمیت و این عدمِ رسمیت بشناسد

های تکه منجر به باف هاییشکنیکند و هر حرکتی در راستای شالودهمی

 ن.آ دهد نه کنارِرو قرار میپیش روی شعرِها روبن راگردد، مخاطبتازه می

 ی اساسیِلهأمس ،های ادبی هم چنین وضعیتی دارند. رکودها و نشستکانون

 لِهای ادبی بدون کارشناسی و تحلیماست. چرا که نشست این روزهای شعرِ

کنند و به هر قیمتی برگزار شدن حرکت میدیده درست فقط در جهتِ

مناسبی برای  شود که خروجیِمی هاآن هایی صرفِنهو هزیگردند می

های عالیتف تکنولوژی به ساحتِ رو ندارد. ورودِپیش جامعه با شعرِ آشناییِ

 ودِکه خسازی صداها از دیگر مشکالت است. نه اینسطحادبی برای هم

ای رساندن آن بر درونِ که طریقه و روشِتکنولوژی مشکل داشته باشد بل

ر فضای اش با چند سطر داتاق ها، باعث شده که هر فردی از کنجِپیام و انتقالِ

 سوادی فارغ از یکبی ی دهر معرفی گردد و این گسترشِمجازی عالمه

 ششود. ذهنرو میپیش شعرِ جامعه از شرایطِ ی ادبی منجر به گریزِوانهپشت

واند مرزی تگردد تا جایی که نگی میهنوعی پراکند ن دچارِاجامعه و مخاطب

درست از نادرست برای خودش تعریف کند. یکی از  برای تشخیصِ

 شِجامعه را برای پذیر های ادبی این است که ذهنِترین کارهای نشستمهم

تحلیل و  ها ونشستسلسله با برگزاریِ .رو آماده کندپیش شعرِ شناختِ

ن و حق تم لذت از خوانشِ موشکافانه در جهت باالبردنِ صورتِبررسی به

 انتخاب.
 

 جایخود  چیز را درونِمجازی همه ناخواه ما باید بپذیریم که جهانِخواه .4

 کاربران قرار در اختیارِاین امکانات را وسعتی که همان به و  است داده

تی با وقکاربر نماید و  ش ایجاد میاگی را هم برایهبستزمان دلدهد، هممی

ترین جو در کموگردد با یک جستمیرو هاین پدیده روب گیِهگسترد

ی، یعنی گهروشدن با این گستردهو روب رسدخواه میدل ممکن به موردِ زمانِ

ی گهپراکند او را دچارِ ها که فضای ذهنیِعات و دادهالوسیعی از اط حجمِ
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 شاماند و برایهمین سرفصل ها باقی می اش در سطحِکند و دانشمی

که  مناسب برقرار نماید. دیگر این رو ارتباطِشپی سخت است که با شعرِ

وصل  ی جهانیکدهفردی را به ده فکرِ همان اندازه که فضای مجازی اتاقِبه

همان اندازه هم ی ارتباط برقرار نمود، بهیواسطه بتوان با هر گزارهتا بی کندمی

ذرا در هاست. با نگاهی گصالحیت برای تعیین و تکلیف مخرب و فاقدِ

 توان اینمی - دارندکه با عضوهای فراوان هم  -های فضای مجازی انالک

ش انگاه صدا و ادعا را ثابت نمود و اگر قرار باشد هر عضو فقط به اشتراکِ

گردیم. رو میهروب رآثاتحلیل و بررسی بپردازد، ببینید ما با چه سیلی از  بدونِ

خواند ی مناسب را بیابد و بهقدر زمان در اختیار دارد تا گزارهمگر یک فرد چ

در  درست مدیریتِ همه اثر یک کار را بیرون بکشد. فقدانِاین و از دلِ

همان گی شده است. فضای مجازی بههریختهمفضای مجازی باعث این به

 همان اندازه هم سطحِثر است، بهؤها متفکرات و ایده اندازه که در انتقالِ

 که فضای مجازی روندِگر ایندهد. دیسوادی را گسترش میبی

نگری شدت پایین آورده و خواننده را به سطحیها را بهکتاب کاغذخوانیِ

جامعه از  مجازی ترغیب نموده که این خود نوعی دورشدنِ در فضای

 ست.حوصله بار آورده است و خواننده را تنبل و بیخوانی کتاب فرهنگِ

 

ن آ ترینِی وجود دارد که مهمهای مختلفچنین معضلی راه برای رفعِ .5

آگاه را  انِگهمناسب، دقیق و بلندمدت است تا جامعه و خوانند بسترسازیِ

 رد که فرهنگِتفکر بپذیرد. بپذی رونده برای ایجادِپیش یندِآعنوان یک فربه

 ا سطحِشدن است. تمستقیم از تحجر به عقالنی ورودِ خوانی، جریانِکتاب

ل دهد و ممکن تقلی ترین حدِرسد که خطا را به کمجامعه به حدی ب آگاهیِ

امعه نهادینه ج فضاهای ناشناخته را بر خود عیان کند. وقتی این فرهنگ درونِ

توان با برپایی سمینارها و آشنایی با ضرورت کتاب در بُعد وقت میشد، آن

د. تر کرتر و کممخاطب را جذب و این فاصله را کم ،شناسیشناخت

دیشه را در ان سطحِبتوان ست تا دیگری کارِجوایز راه ا و برپاییِهوارهجشن

 رهنگف انِهای نهادهای فرهنگی از جمله متولیجامعه مشخص کرد. حمایت

بی را به نسولو  یتواند آرامشادبیات می خوانی و روحِکتاب برای ترویجِ

حرکت کند.  ورپیش پای شعر و ادبیاتِجامعه تزریق نماید تا جامعه بتواند هم

 رتباط با شعرِا ترِبه اهرمی برای برقراریِ ،نقد و بررسیی موشکافانه جلساتِ

افی در ک که تخصصِ -هایی توان کارگروهکه میایندیگر روست. پیش

 البِهای خود را در قبه این کار گمارد تا هر فردی نوشته -ی نشر دارند حوزه

کار  یِمّک ار را به حدی رساند تا بخشِثآ کیفیِ شعر نتواند چاپ کند و روندِ

 تجاری کار را بر بخشِ سفانه نشرهای ما وجهِأجامعه را بر هم نزند. مت ذوقِ

 آثارِ ،رگی نجات یابند و با این کاهاند تا از ورشکستکار ترجیج داده ادبیِ

شود و جامعه دلی برای تورق و خواندن ندارد. کتاب می ی بازارِآبکی روانه

جاری کمک زیادی به این ناهن ،متولیان فرهنگ ممیزیِ که بخشِایندیگر 

راه بر  آثار خوب و باکیفیت با حذفِ کهچنان ستگریزی کرده ا و کتاب

این  واردِ ،شهی از اندییهر حوزه نِا. باید متخصصشده استنی بسته اخوکتاب

 زد.آدمی درآمی ی ورشکسته شوند تا جامعه با شعر و شعر با روحِپروژه

 الؤس شکلِ به
 یاحیر ثمیم    

 
 همیشه که بگذریم

 الیؤس شکلِ به ماصورت

 و بود تادست در

 تو در ماافتادن صدای

 دلرزانْمی را ماهایلب

     دیگر

 کنم باور باید

 است نم قلبِ این

 زندتومیی سینه در که

 توست چشمانِ پچِپچ صدای این

 گنجدنمی من پوستِ در که

 کنم باور باید

 را تاهایمژه تعارفِ

 هم با که را سادهی لهأمس این و

 عسل خوردنِ با میز، یک روی

 ببریم لذت صبحانه از

 

 شهر مردمِ

 گویندمی راست

 تویی مجنون

 شدی من لیلیِ که
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  یتولید و عرضه تنها منبعِ، دیگر شعر

 شناختی نیستزیبایی
«فرشید فرهمندنیا»

 

 

ان داده شناسی نشفرهنگ و جامعه یگسترده در عرصه های میدانیِبررسی .1

ا هنر در معنای مصطلح آن( تنه احاضر، دیگر شعر )و حت یاست که در زمانه

ویژه از ها و بهوزهح که از سایرِیست، بلشناختی نزیبایی یتولید و عرضه منبعِ

 نواعِا وری، رقبایی جدی و پرمخاطب پیدا کرده است )از قبیلِآفن یناحیه

بلیغاتی سینمایی و ت های بصریِمجازی، جلوه های واقعیتِها، افزونهویدیوگیم

 صلیِا که در گذشته منبعِ -شعر را  فردِهگاه یگانه و منحصربو...( که جای

اند ثیر قرار دادهأت تحتِ-شناختی بود زیبایی گری، بازنمایی و لذتِبیان کانِام

امعه و ج -ادبی  یک ژانرِ یبه مثابه -شعر  میانِ نروزه اساسو از این جهت، ام

شناختی یباییز لذتِ که دیگر برای کسبِ -مخاطبان  یبالقوه طیفِ به عنوانِ

میقی ایجاد ع فاصله و شکافِ -دارد  رسیتری دستبیش به منابع و امکاناتِ

 شده است.

رو( نباید از نظر دور داشت که این پدیده )یعنی فاصله بین جامعه و شعر پیش .2

نیز  آن را های تاریخیِها، خصلتی تاریخی دارد و ریشهپدیده سایرِ مانندِ

ان نگر نشو کالن کلی این فاصله در یک نگاهِ توان بررسی کرد. تبارشناسیِمی

اب ن مردم با شعرِ یفاصله نفارسی، اساس سخنِ یدهد که در گسترهمی

واره و طنز و پند و مدح و سوگ گریِ)شعری که فراتر از کارکردهای بیان

های ست. در زمانهای روزمره شکل گرفته باشد( مشکلی تاریخیحرف

بار و تا در های روایی، در انحصارِپردازیمنظومه اها شعر و حتدور تا مدت

های محدودی از جامعه و گروه قشرِ ها بعد از آن هم در انحصارِمدت

دانه )با مر مردان و زبانِ صرفِ حال همیشه در اختیارِ عینِ بسته و در اجتماعیِ

مشروطه هم که شعر تا  راه داشت( بود. در دورانِی الزاماتی که به همهمه

باز هم  ،راه یافتواقعی  اجتماعِ درتری بیش و با توانِ شدتر حدودی مردمی

ان فاصله های آنو مردم و خواسته های متنواقعی و نیت شعرِ بینیم که میانِمی

 های منظوم و شعارزده و کارکردهای تهییجی و اخباریِو روایت شدبیشتر  احت

ا شد. پس از آن هم ب - رودر معنای واقعی و پیش -شعر  گزینِها جایسروده

 یدیگر همان اندک رشته ،تجربی و آوانگارد نرهای شعریِژا پدیداریِ

شعر  میانِ اجتماعی-سیاسی کارکردِ یواسطههکه ب -جامانده از پیوندی هم هب

رو و پیش شعرِ یی دوسویهگسست و رابطهاز هم  -و مردم ایجاد شده بود 

 ظهورِ که با حاضر ید به زمانهیرسکه آنپذیرتر شد تا مردم محدودتر و آسیب

حسوس م امرِ توزیعِ بنیادی در نظامِ تغییراتِ اطالعات و بروزِ انفجارِ عصرِ

 طورِعر بهش و سرنوشتِ عام طورِشناختی بهزیبایی ژاک رانسیر(، رژیمِ قولِ)به

ی رهشمااین  دو پرسش اولِ هایی از قبیلِخاص دگرگون شد و پرسش

 شدیدِروز با تام دیگر نسلِ. از سوی کردتر را پررنگ ی هفتادنامهفصل

بیش  دنِش گرایی و اتمیزهسرمایه و مصرف ناشی از انباشتِ گیِهازخودبیگان

دردهای  اییِبازنم اگری و حتبیان زیادی امکانِ تا حدودِ انسانی روابطِ از پیشِ

نی ذه خود را از دست داد و غرق در یک نوع دنیای فانتزیِ یزمانه اجتماعیِ

ها و واپسیخودش را از دل ستاز این طریق می خوا نساسشد. شاید هم ا

 هانِیک ج سطحِشعر را به رو کارکردِهای زمانه تا حدی برهاند و از اینرنج

که شعر توان به آن پناه آورد، غافل از اینفانتزی و دگرسان تقلیل داد که می

 ی بشر بوده وهای حقیقبرخاسته از رنج واقع، خود فازی با جهانِناهم در عینِ

تواند واقعی برقرار کند، نمی ثری با جهانِؤم هست. شعری که نتواند ارتباطِ

 باسِروز را پاسخ دهد. شعر باید لام یجامعه شناختی و فکریِنیازهای زیبایی

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  ابعادِ ییک ملت در همه یاندیشه فاخرِ

 دهد. خودش را بروز ،شعر ادبیِ قالبِاقتصادی باشد و در پیوند با هنر و در 

 درتِوقتی ق نراه نیست که اساسشناسان هم بیبرخی از جامعه این سخنِ

های ذهنی و گرایییفانتز ها از نسلی گرفته شود، ناگزیر به دامنِناگفته گفتنِ

دمحور مخرب و خو گراییِدفر افتد و بیش از پیش در باتالقِشخصی می

در  سازهای مهملهأمساز واره یکی میان شعر و واقعیت هم یرود. رابطهفرومی

که شاعر تا چه حد قادر است میان شعر و معاصر بوده است. این ادبیِ ینظریه

ازای ابهم ،های بیرونیی متوازن برقرار کند و برای پدیدهیاش رابطهجامعه

 جهانِ تیِسزیرپو از نقدِ حال در عینِو تصویری و کالمی در شعر خود بسازد 

اش را عیواق رگذاریِیثتأکه شعر زمانی خود نیز درنماند. ضمن این پیرامونِ

 رخاستهی معین بیی مشخص در دورهیجامعه دهد که اگر چه از بسترِنشان می

، اما مضامین و تصاویر و دردی که به مخاطب منتقل می کند، متعلق به باشد

 یزارهدیگری از گ تواند بیانِبشری باشد. این می یجامعه بشریت و کلِ
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 که اگر هر ذهنِباشد. چنان «بومی بیندیش و جهانی عمل کن» معروفِ

، شعری عاشقانه، اجتماعی و سیاسی را بخواند، بتواند مخاطب روشنی در مقامِ

 -و آینده  در حال -خویش  یجامعه گر به شرایطِبرداشت یا تفسیری داللت

فراگیر،  جریانی تاریخی و یخود به مثابه ر کلیتِبه هر روی شعر دارایه کند. 

 پذیرد.واحد است و جزء نمی یک تنِ

ه برخی شعر در ایران ک تاریخیِ های فرهنگی و مشکالتِبا توجه به ریشه .3

 طورِههای ادبی و باالت قبلی اشاره شد، نشستؤس های آن در پاسخِاز جنبه

کالت گرفتاری و مش اصلیِ هایگرایی خود به یکی از ستونکلی محفل

 له تبدیل شدهأمس صورتْ اوقات به اصلِ شعر و مردم و در اغلبِ یرابطه

خوب و  عرِش آفرینیِگیری، معرفی و نقششکل گرایی آفتِاست. محفل

تازه را در نطفه خفه  گیریِگونه نوآوری و جهت مند است و هرارزش

 ا وجودِسالیان گذشته ب دبی در طولِا کند. بسیاری از محافل، نهادها و مجامعِمی

اند، به جای حمایت از استعدادها، ایده ها و امکاناتی که در اختیار داشته

غول سلبریتی مش سازی و پرورشِی، به ستارهیهای جدید و حرفهنظرگاه

های اجتماعی محافل و شبکه اند. در نتیجه با حضور پررنگی که در بطنِبوده

بهره از نثی، بیخ نوعی شاعرِ آیکونِ و تبلیغِ ترویجِبه مستمر طورِبهاند، داشته

 انگاریِهبه نادید ناند و متقابلفکری دامن زدهارتباط با روشنبینوآوری و 

 نشعر و آنان که مسیری دشوارتر و احتمال های جدیِی چهرههمه

های هرهچ ند. تا جایی که بسیاری ازاهخیزتر انتخاب کرده بودند، راه دادحاصل

روز، چنان نادیده گرفته شدند که شعر را کنار ام مند شعرِجدی و دغدغه

 یک دفتر از آثارشان هم نشدند. فق به چاپِؤم اگذاشتند و حت

های مجازی در ایران، رسانهای اجتماعی و پیامشبکه پدیدارشدنِ .4

هم  ززمان مثبت و منفی( داشته است: از یک طرف باکارکردی دوگانه )هم

 راهِهمشدید و مخرب به گراییِفضای محفل یتر به رشد و غلبهبیش

 گیِتهچون باندبازی، خودمحور بینی و خودشیفآن هم های جانبیِجلوه

 شدنِبرخی شاعران دامن زده است اما از سوی دیگر باعث شکسته بارِرقت

ادبی و  ارِآث عرضه و انتشارِ یموجود در زمینههای ازپیشبسیاری از محدویت

 سترشِشعر و امکانی برای گ متنوعِ هایگونهی هیتر در ارابیش آزادیِ کسبِ

 مخاطب به ارمغان آورده است. البته فراخوانِ یشاعرانه و نحوه بیانِ کیفیِ

ر )اعم از نش های سیستمِمحدودیت بایستی توجه داشت که اگر به علتِ

 یمحدود و...( چرخهیی، تیراژهای گراها و محفلهای کلی، باندبازینظارت

، شعر دمواجه نبوبیمار  یک سیکلِبا شعر،  چاپ و نشر و بررسی کتابِ

هور ظ ،نقد و نظر و چاپ یخود در چرخه طبیعیِ توانست در همان جریانِمی

ود را خ مطلوبِ کتاب به شکلِ چاپِ و بروز یابد. اما حال که شاعر نه امکانِ

رونمایی و  جلساتِ کتاب و برگزاریِ چاپِ یینههز یدارد و نه از عهده

دمی اوضاع ق بودِامر هم برای به آید و متولیانِربایی و نقد و نظر برمیدل

اثر این خواهد بود که هر شاعری در  یهیارا دارند، پس تنها راه و امکانِبرنمی

رای ب ش را بردارد واراههم ی خود، گوشی تلفنِفردی و انزوای کشنده جهانِ

 ریزی کند.خود را برون ذهنیِ شناسد، تراوشاتِبیند و نمینی که نمیامخاطب

های بستی که عالوه بر ریشهرفت از این بنرسد برای برونبه نظر می .5

 - ننسبت -در ایران  و حتاشمول دارد جهان روندیاش، فرهنگی-تاریخی

ازتر، اند فضاهای بتومناسب می کارِوضعیتی حادتر پیدا کرده است، راه

راه ی یحاشیه امختلف و حت فکریِ جریاناتِکند و تر ایجاد تر و نقادانهخالقانه

شاعران تا  ودمند شبهرهپردازان آگاه و مستقل منتقدان و نظریه از نظرِ بیندازد تا

 تقویتِ ارِگر در کبازوی مشورتی و تسهیل بتوانند به عنوانِشان و مخاطبان

 عر در قالبِش توانیم جلساتِایفا کنند. ما می تریثرؤم دبی، نقشِعمق و غنای ا

 ،های چندبخشی و کارگاهی داشته باشیم که در آنسمینارهای ملی و پنل

 ورود، حضور، ایرادِ یهای مختلف اجازهشاعران با سالیق و سبک یهمه

ادبیات  شدِگی و رهسخن و شعرخوانی و نقادی داشته باشند و همه با هم به بالند

 .ندو شعر بیندیش

 یجامعه»ا نامِ بمهم خود  در کتابِ -ایتالیایی  معاصرِ مندِهاندیش -جیانی واتیمو 

را  متفکرانی چون بالنشو، باتای و نانسی، بحثی ، با الهام از نظریاتِ«شفاف

. او کندنظری مطرح می جامعه و اجتماع در ساحتِ مفهومِ تفاوتِ پیرامونِ

که از باال طراحی، کنترل و مدیریت  «جامعه»که برخالف ه ایناشاره دارد ب

ت. سلطه اس ، خودجوش، برادرانه و فارغ از اعمالِ«اجتماع»شود، فرماسیون می

کارهای توان گفت که یکی از راهواتیمو می بندیِگیری از صورتبا وام

 «اجتماعِ»روز، شکل گیری ام ازخودبیگانه و پرتزاحمِ یشعر در جامعه نجاتِ

اند داشته توواقعی می مختصاتی که یک اجتماعِ یبا همهاست آن هم شاعرانه 

سبت به گی نهاعضا، گشود یِکتکین درونی، حفظِ باشد )از جمله پیوندِ

 اختالفِ حفظ و پذیرشِ عینِ ست که دررفاقت و مودتینیز دیگری و...( و 

د و نق تاریکِ ن از جنگلِشاعرا رهاییِ ها ایجاد شود، این امر باعثِسلیقه

 ا فراهمشعر ر رشدِ توقفِ شود که اکنون نه تنها موجباتِنظرهای باندی می

اهه رها به بیاقتینارف یحلقه شعری را حولِ که جریاناتِاند، بلآورده

گویند یشعر سخن م پردازان از پایانِی که برخی از نظریهیدر زمانهاند. کشانده

 دنِرسانی به بروالی دیگر برای خون ریزیِوانی در طرحو شاعران هم با نات

پیش فراهم  تر ازمعاصر، زمینه را برای پایانی پیش از موعد، بیش شعرِ نحیفِ

 گیریِانتقادی بتوان دوربرگردانی برای تصمیم یاندیشه کنند، شاید از دلِمی

 پیدا کرد. -ر مسی قبل از رسیدن به پایانِ -موقع به مسیرِ تغییرِ درست جهتِ
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 ادبیات باروریِا ی باور
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رافیایی جغ ست که خاصِگسترده و پنهانی یک علتِ له، معلولِأاین مس .1

 یرفتهدر کشورهای بسیار پیش اکشوری معین نیست و حت ادبیِ-فرهنگی

 وز، شکلِرام جهانِ کنونیِ دایمِادر پار نچندجانبه هم وجود دارد؛ مخصوص

شناسی، منتهی به بررسی و آسیب از منظرِ شعر، یارتباط با مقوله

 د.شخواهدمشترکیپارامترهاومتغیرهای

ب کنیم، ی این عوامل را تعقییپروژهبه شکلِ  تر وکه کمی منسجماما برای این

م را با اهایخودمان در همین آغاز حرف یشدهجامعه مرزبندی در بسترِ

های خشگاهی به ب ،اصلی دهم و در این مسیرِی ادامه مییدوگانه بندیِتقسیم

 داشت.مخواههاییاشارههمثیرگذاریأت فرعیِ

 ه و تحتِهمیش در ادبیاتِدهند که یی را تشکیل میدوگانه« باروری»و  «باور»

ا و مترادفی ب هنری، برخوردهای متضاد گام با انواعِراه و همهم ،هر شرایطی

با  یا به باوری مشترک ،فاصل و در این حدِ نداخود داشته تماعیِاج بسترِ

از عتماد این باور، ا که نسبت به مرکزیتِاند و یا اینرسیده شانخود یجامعه

-و یا با آن برخوردی اندآن بر آمده کردنِفراموش در صددِ کف داده،

 .اندداشتهگرانهسرکوب

وییم که رروبه باور تا باروری، یلهزایشی در این فاص یبا سه شاخهما پس 

تواند منجر به خود می اجتماعیِ هر کدام در رویارویی با بسترِ یادامه

 عرِش بیش از حدِ یفاصله همین معضلِ اش یکیهایی شود که نمونهدغدغه

 .رو و جامعه استپیش

 :این سه شاخه را می توان در دو محور بررسی کرد

 دوش(هم)گراهمتوریکِیرالف ا

 نفی(وحذفواگرا )توریکِیر.ب

ا دورترین ترین و یخود در نزدیک با بسترهای اجتماعیِ ویژه شعرادبیات به

دیگر به کند و در هر صورت در تقابل و تناظر با همها ارتباط برقرار میقسمت

ثیر أین تا هیچ تعهدی وجود ندارد که بر اثرِ رسد ومی گوناگونی هایباروری

در   مسلحرِهایی غیشعر با چشم حضورِ وبرگشتی شاهدِثیرهای رفتأت ای و

 ی،تاریخ های مختلفِدوره هر چند با بررسیِ. های مختلف باشیمعرصه

خود را به  یرانهمقتد اند حضورِتوان به نتایجی اشاره کرد که شعرها توانستهمی

ها را وریافتنن حضتوان ایشناسانه میرخ بکشند اما از طرفی با نگاهی آسیب

 متهم ساخت.

رِ آن یا غیرو پیشحاال  -شعر  وضعیتِ کنونی، دایمِاکه چرا در پاراما این

 باید به عرض برسانم که در تمامیِ ؛به این صورت است - کشپیش

این  توانوجود آمده است و نمیهدادی برای شعر بکشورهای دنیا چنین رخ

لی معض ی نسبت داد و با شناختِبه جغرافیای مشخص نداد را صرفرخ

عر نوعی ش دانیم که در ذاتِهمه می یافته به مبارزه با آن پرداخت.مرکزیت

 ودِخ توان انکارش کرد و این شاید به بدذاتیِکاری وجود دارد و نمیخراب

ویم به راش هر چه جلوتر میهای مدنیناسازگاری شعر برگردد که به خاطرِ

شاید دیگر زمان آن دد. گرمی «انزوای شهری»نوعی  رود و دچارِحاشیه می

توان با محض عوض کنیم و نمی خود را از شعرِ انتظارِ که نوعِباشد رسیده 

 افقِؤیی ممدنی رأهای مدنی و غیرِ شناسیگذاشتن بر برخی آسیبانگشت

 ییافتههای مرکزیتبازی شعر در جریانِ شک تکلیفِشعر صادر کرد و بی

که مشخص گردیده و این ما هستیم که باور نداریم و یا اینشمول جهان

یک از که در هیچشعر فاصله بگیریم در حالی شهرِآید از آرمانمان نمیدل

ی ییچ جامعهه خود نتوانسته با شرایطِ ماهویِ تاریخی، شعر به اعتبارِ شرایطِ

اش اتیذ هویتِ این آشکارشدنِ خاطرِسازگاری داشته باشد و به سرِ آرمانی

تند و اش قایل نیسمدنی سهمی برای موجودیت یگسترده قوانینِ در جریانِ
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شک  -استقالل کرده  اعالنِ که شعر در آن - تاریخ از شرایطی  باید به احت

 امعِجو یشعر زودتر از شاعران از دایره خودِ کرد که آیا پیش از این اعالن،

 مدنی به بیرون رانده شده یا نه؟!

عر در توان دریافت که در واقع شتر مینگری وسیعهایی با افقبررسی اما با

 همشخصی ندارد و در این بین ادبیات داستانی توانست های جهانی متولیِعرصه

خودش  خوبی برای ساختارهای مدنی باشد چرا که در ذاتِ فرزندِ

ود خ منضبطِ داری هم روی این فرزندِگومند است و دنیای سرمایهوگفت

 های متعددِبخش شعر با شکستنِ های وسیعی انجام داده است.گذاریسرمایه

پیش از  برِبه روزهای معت هدیگر نتوانست ،شدن به مفهومی مجردخود و تبدیل

یچ ه خودساخته اش دارد نتوانسته در مدرن برگردد و با اصراری که به هویتِ

از ب شبرای خودجایی  ،های جهانیفرهنگ سازیِی پس از نزدیکیجامعه

ش اویتروز هم شعر هام ترین جوامعِرفتهدر پیش. باشد هعرض کند که قابلِ

اگر  د و در نهایترَآوَدست میموسیقی و... به دیگر مثلِ را با ابزارهای هنریِ

ی انتظارش را گهیافتآن چیزی نیست که پس از استقالل وجود کند، هم ابرازِ

های سرازیر، همان حسی برخورد با فرهنگ ما هم در یپس جامعه کشیدمی

ته وجود دارد رفشعر پیدا کرده که االن در بخشی از کشورهای پیش را در قبالِ

ه در کبا این فعلی انتظاری غیر از این داشت. توان در شرایطِپس نمی

برای  ها از شعرسرمایه صاحبانِ اجتماعی و...-اقتصادی های مختلفِموقعیت

 رند اما این چیزی نیست که شعربَشان سود میهایهبرنام تکمیلِ

ی و همین سرسخت ش باشدااثبات رو یا آوانگارد در صددِپیش مفهومِبه

 دنوعی باعث گردیده که شعر در انزوای خود باقی بمانبه

 هویتِشعر هیچ ربطی به (دوشیِ)هم گراییهم توریکِیر بخشِ

عر ملموسی از ش قابلِ این بخش حضورِشعر ندارد و هر چند در  یساختهخود

 -ی گهکنیم اما این حضوریافتجامعه احساس می های مختلفِرا در عرصه

جهان  رِدر سراس اشعر است که حت مغلوب و مکملِ مربوط به وجهِ -تر بیش

ن آ ست که شعر علیهِتوان به آن اشاره کرد و این در واقع همان چیزیمی

شعر همیشه در هر  آن برهاند. ودش را از چنگِطغیان کرد اما نتوانست خ

اش ابزار و حاملی برای برخی مفاهیم و دهشبرمال ذاتِ شرایطی به خاطرِ

 کشیواقع نوعی برده ریزهای مدنی گردیده است و دربرنامه مضامینِ

ارج  قابلِ شاید این انزوا از جهتی. نیست گری همپی که قابلِاست شده کنترل

« مادری منزوی»ن منکر این شد که شعر به عنوان توااست که نمی

ما و موسیقی اتر و سینئهنرهایی دیگر چون ت های نهاییِپروژه یکنندهتکمیل

اند تا مبادا تهآن پرداخ است و از این طریق به کنترلِ. تجاری و.. تبلیغاتِ او حت

 کاری کند.نسبت به ساختارها جبهه بگیرد و خراب

 روزِما اعتمادی برای جوامعِ قابلِ گرایی برچسبِهم کِریتوری یلهأاین مس

خواهند نمی محض شعرهای بشری گردیده است و شاید صاحبان و متولیانِ

 در حالِ ،شعر رحمِتا آخرین لحظه به خود بباورانند که این انزوای شهری بی

 هایریزیهایش در برنامهآن است تا از عصاره ترِهر چه بیش کردنِذوب

عر داده تا ش واگرایی در واقع کار دستِ این ریتوریکِاما  تر سود ببرد.نکال

مام کند و خودش ت چیز را به نفعِموجود همه داستانی بتواند در این خأل ادبیاتِ

 .گومحور قرار دهدوتر و گفتهای بزرگبازی خودش را در اختیارِ نتمام

داستان و  گومندِوگفت روایتِ تنگاتنگی بینِ که در این چند دهه ارتباطِبا این

ردید چنان نسبت به شعر با نوعی تجهانی هم جوامعِ شعر اتفاق افتاده اما نگاهِ

دی تعه. ادبی وجود ندارد راه است و انگار هیچ اعتمادی برای این فرزندِهم

 هومِمفبه تربیش. هنرهای دیگر وجود دارد که نسبت به شعر در کنارِ

حض م شعرِ یفاصله یدیگر و این دغدغه ست تا چیزِنزدیک ا مداراکردنِ

که استثنایی  مرز استتر و بیما مربوط به شعاعی گسترده یرو( با جامعه)پیش

ز اش اهای مدنیبرنامه مقتضیاتِی بنا بهیانگار وجود ندارد و هر جامعه

د و این رَبَش استفاده میااهداف بردِشعر برای پیش های مختلفِپیکره

 ،یسانراین خدمات امسلط باشد و یا حت ولوژیِئراه با نوعی ایدتواند هممی

سهمی برای  کارها، دِنتری داشته باشد اما در نهایت پس از برآیطبیعی شکلِ

ه حال است کم خود شاید روزیِام مفهومِشعر به. دمانَمحض باقی نمی شعرِ

د و جهانی فایق آی یهجامع یساختههای پیشریزیبتواند بر این برنامه

در  شعر (واگرایی )حذف و نفیِ توریکِیر شهرش را غالب گرداند.آرمان

دهد اش ادامه میطبیعی نظاهر دارد به زیستِ ،جهانی یجامعه بیرون از مدارِ

 با این صفتِ ها و محققان و...گاهش هم با تعدادی اندک از دانشاو صاحبان

 گوییِه تا چه حدی بتوانند دوام یابند به پیشکاند اما اینشعری کنار آمده

 جود دارد.ست که وتوان حدس زد اما حقیقتینمی نمیدانی نیاز است که فعل

دهد وی میهایی که راتفاق گویی به برخی انتظارات را باید بر اساسِپاسخ

کرد  ادبی اخیر اشاره نوبلِ یتوان به جایزهجو کرد و برای نمونه میوجست

شعر و  یِسازپیکرهباب دلین تعلق گرفت و این نشان از نوعی هم که به

زد کنند و ی از شعر را به برخی گوشیتازه موسیقی است که هویت و اعتبارِ

محض  عرِش های اخیر اشاره کرد که سهمِسال نوبلِ ادبیِ توان به جوایزِمی احت

وان از ه بتخیلی مشکل است ک قدر بوده است.و مستقل از این جوایز چه

 یروندهپ -ی مشخصینه فقط جامعه -جهانی  اجتماعِ بسیار زیرینِ سطوحِ

 شعر را در سطوحی غالب به جریان انداخت گی و خودمختاریِهیافتاستقالل

 عِخوبی برای برخی جوام هایی زنده دفاع کرد و این فرصتِو از آن در رسانه

 موجودِ یِمصنوع از این هویتِ توانندولوژیک بوده تا به هر نحوی که میئاید

35 



7931اسفند ●ی چهارم شماره ی هفتادنامهفصل

هایی دادهساخته، آن را به پسهایی پیشداده با و کنند  استفاده ءشعر سو

 خواه وادار سازند.دل

افیای فقط به جغر ،رو و مستقلشعرهای محض و پیش صاحبانِ یین دغدغها

ادبی  یامعهتر بررسی گردد که جی وسیعیخاصی تعلق ندارد و باید در گستره

له أتوان از منظری دیگر به این مسمی احت. نیست اا هم از این قاعده مستثنم

 یفاصله یبا این دغدغه ثیرگذارأت که برخی جوامعِنگریست که چرا با این

 هِشب اند اما برخی جوامعِخود کنار آمده یرو و محض با جامعهپیش شعرِ

ست که هاییرتمانشعر پر از آپا شهرِمدرن هنوز باور ندارند که آرمان

های نهرسا خواهند روی صفحاتِبیشتر می ،فکرکردن جای به شامردمان

. بروند خواببه« گرای مکملهم توریکِیر»های تصویری و صوتی با شعر

که بل شعر نیست شناسیِپدیدار گذاری وارزشمربوط به نله اصلأاین مس

روشن نکند  لهأاین مسش را با است که وجود دارد و شعر تا تکلیفحقیقتی

 امعِرود که جوش به همین صورت باقی خواهد ماند و انتظاری نمیاوضعیت

ا به سمتی دیگر دارند مسیرشان رتنگاتنگی که با هم روز با ارتباطاتِام مدنیِ

 و ه شدهست که گرفترود تغییر دهند و این تصمیمیمی انتظار که دیگر

 باشدجمع شان حواس رو بایدشعرهای محض و پیش صاحبانِ

 

بله گفتم سوق داده  -شویم جلوتر سوق داده می ما هر چه به سمتِ .2

ولی ؤجهانی که شاید هیچ مسدر اختیاری و این یعنی نوعی بی -شویم می

ها نداشته باشد و نتوان کسی را متهم ساخت که چرا و از کجا دارد این حرکت

گرانه سرکوب حرکتِ «معلق نیِمت های جهانِچاله»گیرد چرا که صورت می

تری در این چند دهه آغاز کرده است و نه تنها بیش اش را با شتابِرحمو بی

ها ها و معرفیهای مختلف نوعی گزینشزمینه که در تمامیِدر شعر بل

صورت  «های موقعیتیشناسیمعرفت»صورت گرفته است و اگر برخی 

تر خشکیده خواهد شد و کوچک هایهای درمانده در چالهنگیرد واقعیت

رفع  ی در صددِفراانسان زبانِ معاصرِ ست که فیلسوفانِاین همان وعده و حقیقتی

 .اش هستندو رجوع

ت خود دس« سازِموقعیت ساختارِ» به هنوز که کشورهایی  در نمخصوص

 یزِفتخارآما تاریخِ وجود دارد چرا که مطابقِ« مجازی واقعیتِ توهمِ» اند ایننیافته

گونه این و  دکننافشانی میشان دستالحانیخوش ها به خاطرِشان فرشتهادبی

جایی نخواهند  های مدنیمتن معلقِ های زیربنایی در جهانِسازیموقعیت

 «های معلقبازیغول» های اخیر در مقابلدهه ملموسِ ییافت و این فاصله

 تاریخی دل بست لبِهای متصتوان به این واقعیتذوب خواهد شد و نمی

مدنی  ترِهای بزرگریزیبرنامه در فضای معلقِ« هامتن جهانِ موقعیتِ»چرا که 

کنم که باید خیلی هوشیارانه عمل غیر از این است پس احساس می یچیز

 له به اینأهر چند که این مس آرمانی بیرون آمد. تِبواقع توهمِ از  کرد و

 لقِهای معمتن جهانیِ سیدن به فرهنگِها حل نخواهد شد و برای رگیهساد

وخیزی وجود دارد و در جوامعی که ساختارها به پرافت راهِ ،تاریخیغیرِ

رصتی برای تر باشد و فتواند بسیار شکنندهاند میخود نرسیده انسانیِ مفهومِ

 ارتباطاتِ ابِروز این شتچرا که روزبه شان نباشد؛بنیادهای تاریخی بازآفرینیِ

 دنیِم های معلقِچاله» است و هر چه به این تر قابل لمسمتنی، بیش جهانِ

های گکه نسبت به فرهن شویم برای کسانیتر مینزدیک« زمتمرکغیرِ

 .تر استدهکننتر نگرانکنند بیشمی انسانی ولیتِؤمس شان احساسِملی

رو اگر در جغرافیای محدودی پیش جامعه با شعرِ یفاصله یاین دغدغه

 های معلقِمتن متصورِ همان حرکتِ خاطرِتر بهموس است بیشمل

 کشورهای برخی محدودِ ولوژیِئست که فراگیر شده و ایدجهانی

 ر اساسِناخواه باند خواهها جبهه گرفتهاین تنش شمار که در مقابلِانگشت

 ترِزرگهای بموقعیت همین نتایجِ تر که حاصلِهای وسیعحرکت تمهیداتِ

رو پیش عرِش یدغدغه پس باید در کنارِ. ست فرصتی نخواهد داشتتاریخی

 به مواردِ -های اکنون است شناسیآسیب یکه یکی از محورهای چندگانه -

مرکزی دارند و مرکزیتی  یهسته تری هم اشاره کرد که نقشِبنیادی

 رواحد ب مدنیِ جهانِ و متمرکز دارند های معلقِمتن فرهنگِ مدیریتِ برای

 گیرند.این متغیرهای متکثر شکل می اساسِ

نبوده و « قهای معلمتن»ها با های گذشته این فاصلهاگر گمان کنیم که در دهه

 جهانیِ حرکاتِت»شود باید به عرض برسانم که این تر احساس میاکنون بیش

 زاریِافافزاری و نرمسخت ارتباطاتِ خاطرِهمیشه بوده و به« متمرکزغیرِ

ها چون تر خودش را نشان داده است و برخی واقعیتبیش ،ی اخیرهادهه

ه ب بدهد،دست را از هویت های تاریخی خود که آنپیش از  ،شعر واقعیتِ

 «موقعیتی معلق»به  «آرمانی واقعیتِ»جهانی از  فیلسوفانِ آگاهانه توسطِشکلی 

توان عر میش واقعیت و موقعیتِ گیِههمین دوگان و با بررسیِ تبدیل شده است

مندی حاصل ارزش شان اطالعاتِهایبرخی جوامع و آگاهی از وضعیتِ

های معلق، جای تردیدی باقی نگذاشته جهانی در متن این حرکتِ کرد و

 رصتِف ساختارها و نهادهای برخی کشورها پیش از فوتِ کاش تمامیِ است.

، آن اهانه عمل کنندخود آگ بنیادینِ سازِموقعیت مقتضی بتوانند نسبت به ابعادِ

تر به این آن رسیده که با افقی بزرگ دیگر زمانِ. که دیر شودپیش از آن هم

نیم های خطی محدود نکرو بنگریم و خودمان را به برخی دغدغه پیشِ مسایلِ

تری بیش ولیتِؤمس احساسِ زنده، های تاریخیِمندیو نسبت به برخی کنش

هر کشوری در برخورد  تاریخیِ متصلب و منجمدِ افتخاراتِ بکنیم.
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آوردن است و نه های معلق دوام نخواهد آورد و این نه آیهمتن تحرکاتِ  با

های امروز انسان، هست که خواسته یا ناخواستکه واقعیتیپیامبرانه بل گوییِپیش

ند و جایی کدیگر دارند با هم یکی میآرایی که با هم را با تضادها و تضاربِ

 گذارد.ا باقی نمیبرای تردیده

های متن این هب ش توانست خودش راای و بنیادینیهای پایهبا حرکت فلسفه

بر  شدهگذر هم در تاریخی مشخص و تثبیتتبدیل سازد و در این ره معلق

لی که شعر را که مصدر اصاش توانست نه شاعران بلتاریخی سنتِ اساسِ

ها شاعران را متن جهانِ چنین دردور سازد و این شهرشاز آرمان بود

ورهای ما و بسیاری از کش کشورهایی چون کشورِ سرگردان باقی بگذارد و

دیک های جدیدتری نزدایمادیگر اگر نتوانند در زمانی مشخص خود را به پار

موقع آن و  ها باشیممتن گی در جهانِهشدگم بحرانِ سازند باید شاهدِ

نون با بوق های کاذبی که تاکبا کمک تاریخی ست که دیگر افتخاراتِزمانی

ا م اند نخواهند توانست کاری کنند.ولوژیک عایدمان ساختهءو کرناهای اید

 دادهای تاریخی هستیم و پیش از اتمامِبسیار خطرناکی از رخ در وضعیتِ

وتاه ک باید در این فرصتِ «های معلقمتن مدنیِ های قوانینِسازیظرفیت»

ن از ساختار متنی و بیروهای غیرِم داد و برخی سرسختیتر انجاکاری پرشتاب

د ی که بتواند خودش را تجهیز نماییبه اندازهه فلسف خواهد بود.ما  به ضررِ

ش اایهبرخی نیازهای جهانی بههایی خطی در عرصهتوانست با گزینش

 تاریخی خودش را به ادبیات نزدیک حساسِ پاسخ بدهد و در واقع در شرایطِ

وارده توانست بقای خودش را تضمین نماید و  اتهاماتِ یو با همه ساخت

سفانه أخود تجربه کردیم ولی مت عرفانیِ در تاریخِنیز نارس را ما  دایمِاهمین پار

فی را با خود به فلس های بنیادینِنتوانستیم از آن سالم خارج شویم چرا که پایه

 فلسفیِ بهِش موجودیتِ»غرب، با  های فلسفیِتجربه راه نداشتیم و در غیابِهم

مان لیفو هنوز هم تک خطرناکی چون ادبیات رفتیم موجودِ به استقبالِ «خود

جود دارد هر گونه از تعاریفی که وبا تاریخی مشخص نیست و  با این واقعیتِ

ی معلق هاموجودیت کنیم و در واقع در برخورد با متن ایم حفظِنتوانسته

 م.شویجهانی داریم گم می

مد برخی کشورها منج ادبیاتِ های تاریخیِهایی که در دیوارهاگر واقعیت

تنی را م های جهانِریزیتواند برخی برنامهمی ، همین نکتهاند ذوب شوندشده

دایمی اارهاست که فلسفه را در پاین آگاهی خطر بیاندازد و شاید با دانستنِبه

و این احساس  ستنی برقرار کندمور ساخت تا با ادبیات پیوندی گسأتاریخی م

دنبال داشته را بهها ریزیخیلی از برنامهِ وجود داشت که اگر دیر بشود تعویق

 حکمت و سیرِ رغمِبهما  حال برخی کشورها چون کشورِهمین در باشد. 

م که بینیمنفعل داد و می های مزدوجِدایمااین پارخردورزانه تن به تاریخیِ

 اند.زنده برنگشته - کالم و ادبیات - کدام از این دوهیچ

 

که  تر از این هستندهای ادبی خیلی سطحینهادهای فرهنگی و نشست .3

دست وفیقی بهتتاریخی رویاروی شوند و بتوانند  و داربتوانند با معضلی ریشه

 یمشخص جغرافیاییِ یارادهمندی را معطوف بهدغدغه اگر جانبِبیاورند. 

 تمامیِ در طولِ چرا که بنگریم« هاریشه یریشه»انیم باید به خود بد چون کشورِ

 مختصِ اند و اینرو شدههای تاریخی چنین نهادهایی با شکست روبهدایماپار

 مان نیست.کشور ادبیاتِ روزِام زمانی مشخص در تاریخِ

با  افرهنگی حت هاست که چند نهادِدارتر از این حرفله خیلی ریشهأمس

مجازی  صفحاتِ گاه، تلویزیون،تر چون دانشهای قویرسانه کارگیریِبه

ه اشاره چنان کهم تاریخی فایق گردند. مندِهدف یلهأبتوانند به این مس و...

اتی که به نوعی با ادبی -چون ایران و کشورهای عربی  یکردم در کشورهای

با  -کنند گاه متضاد زیست میهای مشترک و گاهفرهنگ مشترک در کنارِ

ویژه شعر به که ادبیات ورو هستیم و آن اینبنیادین روبه فرهنگیِ نوعی چالشِ

که ر حالید. ستتاریخی شواهدِ تمامیِ یذخیره منبعِ -رواز سنتی تا پیش -

جایی  «یمدن معلقِ متنیِ جهانِ»های ریزیتر در برنامهاز منظر و افقی گسترده

غرب هم در  ینظر گرفته نشده و فلسفه فرهنگی در ذخایرِو برای این منابع 

این ذخایر تر بهیشب گیِهکه با گسترد هسوز نبودقدر دلآن ،نشینی با ادبیاتهم

 زیرزمینیِ ها بودند که روی ذخایرِاین سیاست ،توجه نماید و در عوض

 اتِتحرکات و ارتباط از طرفی با بررسیِ ریزی کردند.خاورمیانه برنامه

که  -شان دبیا این کشورها با منابع و ذخایرِ فلسفیِ شبهِ یچهره« تاریخیِمیان»

های طتوان به استنبانمی – شان را در خود محفوظ کردهتاریخی هویتِ تمامِ

 ی معلقِهامتن» ی اشاره کرد که بتواند در رویارویی با فرهنگِیخردورزانه

هادهای ن تناوبِم له با چند حرکتِأمس خودش را ترمیم سازد.« زمتمرکغیرِ

د چرا گی حل نخواهد شهاین سادالمللی بهبین صوریِ فرهنگی و ارتباطاتِ

های شناسیها برخاسته از شناختها و کنکاشچالش برخوردها، که نوعِ

 بنیادین نیست.

های اخیر چه در داخل و چه در سال های ادبیِاگر بخواهیم به برخی نشست

های غدغهد های فردی و نوعِگزینش ناصول رفته اشاره کنیمکشورهای پیش

رض باشد ع موجود چیزی نیست که قابلِ های تاریخیِموقعیت متنی در مقابلِ

الت ضاین معاز های تعمدی بر بسیاری شناسیو این نوع شناخت و معرفت

 -ما  کشورِ اتِادبی .رسدنظر میبهتوان گفت که ناامیدکننده افزوده است و می

و  کستهوپاشدست های ارتباطیِزمینه های اخیر با ایجادِدر سال - ویژه شعربه
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 علقِهای ممتن خود نتوانست در دلِ ساختارهای نارسِ سستیِ خاطرِبهنیز 

رخی ب وجودِ خاطرِکه برخی کشورهای عربی بهجهانی نفوذ کند در حالی

های تهای جهانی توانستند برخی ظرفیسرشناس در عرصه های ادبیِنماینده

از  له بیشأما این مس شان را عرضه بدارند ولی در کشورِهایمتن تاریخیِ

ی منفعل و یچهره تاریخی تبدیل شود به که به نوعی رویارویی و تطورِاین

مند هدف هادِهای چند نکه بخواهیم با برخی نشستفعال تبدیل شد و اینغیرِ

 شویم کارِ دار رودرروریشه تاریخیِ یلهأبا این مس ،ولوژیکئاید فرضِو پیش

ها و وشیاریبرخی هی بهیچنین مسایلی ریشه دهیِآسانی نیست و برای سامان

رخی ب چنین بستری خود باعثِ که ایجادِ داریمتر نیاز های عمیقریزیبرنامه

 متنی خواهد بود.های درونتنش

 ار اقصاش ددبیا سالمِ ارتباطاتِ خاطرِما به ادبیاتِ روزگاریاز طرفِ دیگر 

شد و ما می مشخص تبدیل متغیرِ ادبیِ نوعی سبکِزبان بهکشورهای هم نقاطِ

، فارسی در هندوستان زبانِ های ادبیِهای متعددی از دگردیسینمونه شاهدِ

ی این ول. شدیممی سایههم زبانِتاجیکستان و کشورهای هم، افغانستان

 زبانِ گِمان و فرهنادبی شترکِم قدر گسسته شدند که زبانِارتباطات آن

 اتِمان غریبه شده است و نتوانستیم به مشترکنوعی برایشان بهنوشتاری

 گذشته دبیِا که همان ارتباطاتِنواختی برسیم مگر اینیک ادبیِ-فرهنگی

 تاریخی به ما کمک کنند. های مکتوبِکتاب

طلبانه ترهای تجزیهبرخی بس هم با ایجادِو کشور  خودِ هم در داخلِ ،از طرفی

 رفرازونشیبِپ فرهنگیِ ترازِ خاطرِروییم که بهبا شکلی از ادبیات ناموزون روبه

های اند و هر کدام با مرزبندیی غریبه تبدیل شدهیبه چهره ،ساختاریغیرِ

حاال . اردثیر بگذأتر در جامعه تخواهد بر نهادهای بزرگخود می بنیادینِغیرِ

 ا نوعیکه بذاری و پدیدارشناسی مطرح نیست بلگارزش یلهأدیگر مس

 روییم که از هر طرف اعالمِروبه« مسلحیهای متنی غیرِگروهک»

ها و های مجازی هم این تقابلفضا و رسانه کنند و با ایجادِموجودیت می

که هر این د.ندهادامه می انشتر از قبل به راهواقعی مستحکمتناظرهای غیرِ

له اش فاصتاریخی شهرِهای متنی تا چه اندازه از آرمانهککدام از این گرو

ک گام است خود یبشری هم روزِام جهانِدر « های معلقموقعیت»گرفته و با 

 دیگر است. یمقوله

 

-صوتی هایرسانباید با این تصور که فضای مجازی و پیام ناتفاق .5و  4

ه این فضاها چرا ک مایم؛اند کمی مخالفت نتصویری در این فاصله نقش داشته

 ی روندِها هر چند نسبشناسیاند تا شناختتری را ایجاد کردهعادالنه فرصتِ

باید به عرض  در واقع. رو باشیمتری روبهبه تری به خود بگیرد و با شتابِبه

جازی مان از آغاز تاکنون بر بستری از فضای مادبی فرهنگِ برسانم که بنیانِ

های های مجازی با بوسهمان فرشتههنوز در شعرهای ت.گذاری شده اسپایه

ن فضای غیب با ای صبا و هاتفِ آورانی چون بادِشوند و پیغاممجازی باردار می

ان را مهای مجازیفضاهای مجازی معشوقه ناتفاق مجازی غریبه نیستند.

هنوز . اندها ایجاد کردهفرشته آسانی را برای حضورِ اند و راهِتر ساختهنزدیک

نیم کهای مجازی را تعقیب میپای این معشوقه ما هم ردِ روِدر شعرهای پیش

ها در دیسکوها و بارهای کشورهای دور این معشوقه و غافل از این که تمامیِ

 .کنندپرانی میدارند چشمک ،و نزدیک

د و تر کرمان را به هم نزدیکهایمتن فضای مجازی در واقع جغرافیای دورِ

 معرفیِ خوبی در ثیرِأهای چاپ و انتشار را گرفت و تبرخی دسیسهجلوی 

اها و هایی که این فضآسیب یدر واقع با همه های بنیادین داشته است.متن

بت به تری را نسگوی زندهوگفت اند اما فرصتِرسان داشتههای پیامرسانه

باید  ن فضاها رااز طرفی در واقع ای اند.بیرونی ایجاد کرده سساتِؤنهادها و م

 جادِای شان را فراموش کرد.مجازی بودن فضاهای حقیقی نام نهاد و تصورِ

این  ست که توسطِیکار ،تربیش گیِهتر با گستردگوی بیشوگفت فرصتِ

قبلی  طِها و روابنگاه ها را بر اساسِفضاها صورت گرفته است و اگر فاصله

 های معلقِاما از طرفی به متنتر شده است ها بیشبگیریم که بله فاصله

 .ایمتر شدهمتمرکز نزدیکغیرِ

تری بزرگ تصمیماتِ رسان،های پیامهمین فضاهای مجازی و رسانه پشتِ

 ست.گیریگوناگون قابل پی زوایای از این تصمیمات ثیرِأشود و تگرفته می

ای هذفح و  این فضاها جلوی بسیاری از سانسورها بازترِ فرهنگِ از طریقِ

ند گرده میتری عرضطبیعی ها با ساختِو متن شودمیولوژیک گرفته ئاید

بود یا  تر باشد که ممکنهای شفافمتن تواند انقالبی در حضورِکه خود می

همین  طریقِ در واقع از رسی نباشند.دست که قابلِهرگز نوشته نشوند و یا این

اعتناست و  ه قابلِروییم کهحضور روب تری از متافزیکِطبیعی فضاها با بسترِ

 توان این را انکار کرد.نمی

برخی  این فضاها ایجاد گردیده زمینه را برای مرز و آزادتری که توسطِبی بسترِ

 وقتی کلِ. گیردبیشتری صورت می تر فراهم ساخته که با شتابِمنسجم روابطِ

س باید به داد پده در پنج جای  توان در یک مستطیلِهای دنیا را میخانهکتاب

باید به  ش احترام گذاشت.اهایشناسیآسیب یاین فضاها با همه

 گریست.ها نتری اندیشید و از زوایای دیگری به فاصلهتازه روابطِ شناختِ

 هایواسطه در میدانزمان و بی صرفِ ت را بدونِاوقتی یکی از شعرهای

 بین رفتنِ تر و ازنزدیک کنی پس این یعنی روابطِتری عرضه میگسترده

 های کالسیک که هرگز نتوانسته چنین خدماتی را عرضه بدارد.برخی فاصله
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ی که ناشی روابط کنند؛می نزدیک تر واحدیطبیعی این فضاها ما را به روابطِ

ه ست که در این چند دهه توسط همین فضاها بیییافتهسازمان از مشترکاتِ

ورها تا چه اندازه که برخی کشاما این نیستند.گیری هم پیش جریان افتاده و قابلِ

شان به ارمغان مدهایی را برایآیاند و چه پها دادهاین فضابا نیازی بنیادین تن به

 شناسیِمطالعه و آسیب فرهنگی موردِ شناختیِ جامعه یآورده باید از مقوله

 علمی قرار بگیرد.

طرد  قابلِ آسانیه بهجهانی چیزی نیست ک همگرایی با فرهنگِ توریکِیر

 ابعادِ یهمه متعلق به« گسترده فضای معلقِ»این  هکباور داشت باید باشد و 

باقی  گریزی فراگیر، راهِ این فرهنگِ« باروری پس از باورِ»ست و انسانی

یری چه تدب «هابازی بازیِ» جریانِ این راه ها ادامه دارند تا خودِ. نگذاشته است

ای مجازی ها نیست و فضاین بازی ولِؤدیشید و کسی مستر خواهد انگسترده

 .گرندهدایتکهها هستندهای بسیار کوچکی از این جریانو... اشاره

ر است تهای بزرگبازی تر در جریانِآسان حضورِ فضاهای مجازی فرصتِ

 مامیِناپذیر است و سعی دارد که تبسیار سیری ،مرکزی بازیِ که آن جریانِ

ش فرقی اها کند و برایاین بازی زمین را در نسبیتی عام واردِ یکرههای انسان

 د و چهخورَهایی رقم میهای کوچک چه اتفاقکند که در محدودهنمی

 های انسانی وسرمایه تمامیِ که مهم جذبِشوند بلهایی ذوب میملیت

 هاست و هر چهاین بازی یشان در چرخهتر برای رساندنوسیع تحرکاتِ

 ری متوجهتکم گیِهتر باشند گرسناین فضاهای معلق بیش گرانِازیب

 ر موردِتری دگسترده باید با نگرشِخواهد شد. « لغزنده های مرکزیِجریان»

 یکوچکی از همه بخشِ عنوانِاین فضاها قضاوت کرد و ادبیات هم به

 هایتهه هسکند تا خودش را بی میآفریننقش« هابازی بازیِ»ها در این جریان

سنتی  شکلِی بهتاریخ برخی مکتوبات و مستنداتِ حفاظتِ تری برساند.غایب

 ها شود کهگیهشدگم خوشِها دستاین بازی تواند در گذرِمی

 .فرین باشدآمشکلاست ها ممکن انگاریبا سهل اشکردنجبران

 

 

 

 

 

 

 نامه
 

 قانون پژمان
 

 نامه از من به سرگشاده بود

 و سالم

 دهدما بوی خرس می جا حالِینا

 من در هوا پیچیده اگر نپرسیدئبا دا

 گذردما می اش از کنارِزیرا هر روز معلمی پیر با موتور و تنهایی

 تان سختشما خیال

 دیرینه داریم و نپرس گیِهش پدرکشتاجیب ما با خودکارِ

 ردتان ترد و خیارتان مُنپرس که گذشت و خیال

 شما شد ما یارِکه پتوی دیگر این

 ها را سرخ کردهدست دیگر کفِ کش بارِو خط

 های بلندی کشیدهی شما جیغمورد عالقه و زنِ

 رسانماما شما نگران نباشید سالم هم می

 اندودلهای یکی آجری یکی گِبه خانه

 پله با پاهای من صمیمی شده کهدیگر این

 رسدشما می عِهای فراوانی به جممن اشک و از خاطراتِ

 کنید؟اما قبول می

 ما باش یقیافهپس مقداری هم

 شودی بخت از ما سروده نمیآید و ترانهزیرا آن زن که باید نمی

 شکسته بودند و شعرها همه به معنای کشتیِ

 و دیگر از ما

 ها زیاده بودعرض

 دار رفتهکاری نیست و کسی از نگه

 ۴۴/ ۴/ ۴من 

 کابلی پلِ

 سجاد ممبینی

 

ی که یست این دوشنبهعمیقن چرتی الِعجب ح

 اتداشت

 

 تواش...بی حالِ سه، با بعدِ ساعت، نیمِ

 اشکابلی را که بگیریم تا ته همین، پلِ

 چه ورگل ایستاده، عجول

 داده، یکی زن!حمام با دلِ

 پیشه، گریزدلتن ؛زن که نه

 الغش مانتو؛ سفیدِ

 خوب... پاپوش؛ خوبِ

 

 کند پاپانمی

 الفکر

 رسدمی

 زندش بر چمنمی

 های شیک!بوس

 

ی که یست این دوشنبهعجب حال عمیقن چرتی

 ماداشت
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 خود است گیِهروزی غرق در کاالشدام انسانِ
 

 

 
 
 

 

 جلیل قیصری

 

 

کم  -داد رسد که این رویر میظتر، به نگسترده اندازِدر یک نگاه و چشم .1

این مجال  در و را دارد خود ست که دالیلِجهانی دادِیک رخ -وبیش 

ین ا مل و عمیقِأت قابلِ پردازم و بعد به پرسشِی موجز، بدان میگونههب

ت و این فاصله چیس که عوامل و دالیلِپردازم ی هفتاد مینامهی فصلرهشما

جمعی ملت آن است و تاریخ و فرهنگ و  در کشوری که شعر ناخودآگاهِ

 رویِکه گنجینه و آب داردته است و شاعرانی ی خود را در آن بازیافاستوره

 ؟چنین گسستی ایجاد شده است شعرند چرا جهانیِ

سانِ پیش باید گفت که ان نخست در نگاهی اجمالی به بُعد جهانی این فاصله،

ه امیدها و دادن بو رنگ هاناشناخته پیرامون و تبیینِ جهانِ از تاریخ برای فهمِ

ی فرهنگ نهادِ اصیلِشد و این جادو شکلِ ل میش به جادو متوساهایمانرآ

ت و استوره اس زمانِ بعد از آن،و  قرار نداشتبود که در تقابل با طبیعت 

 در و روایی دارند ذهنی شکلِ مفاهیمِ این مرحله هنوز بخشی )درکلیت

ن دیده آ بخشی و توجه بهگی وجانهبستتوجه به طبیعت و دل ،هاییسویه

در و  میتوس صورت نپذیرفته است( ی کامل لوگوس بربهو هنوزغل شودمی

 ه مفاهیمِگرایی و توجه ببخشی به مفاهیم و با جانتوجه به کلیتی سایه

ایش به گر که در زمانِشود در حالیوار میسیطره بر طبیعت هم انتزاعی، راهِ

طبیعت  سان وان ی مانوس و ماموس بینِانتزاعی رابطه جادو به دلیل نبودِ تفکرِ

ه بشر ست کعلم و تکنولوژی ،فلسفه و پس از آن اما با شروعِ وجود داشت

 ه تخریبِگی بهزند اهتمام در سیطره بر طبیعت دارد و برای تسهیلِ سعی و

جتماعی و ا قوانینِ کند و تدوینِپردازد و شروع به ابزارسازی میطبیعت می

خود  تِشود و از تمامیدور میخود  ی طبیعی و کائناتیِریکور از نیمه قولِبه

گی و هزدطبیعت و سیطره بر آن با ولع به مصرف و با تخریبِپوشد چشم می

 که عقلِ - اجتماعی سو قوانینِدر این مسیر از یک .پردازداشیا و ابزار می تولیدِ

عت انسان از طبی دوریِ باعثِ -بود ورده آساز و ابزارساز آن را به وجود قانون

 این عقلِ ،و در ادامه پیوندندمیبشر  ثانیِ طبیعتِ بهاین قوانین  شود ومی

ی ساخته ارِی ابزکند و انسان بردهابزاری پیدا می خود وجهِ ،ساز و ابزارسازقانون

 عت واین دیالکتیکِ گرایش به طبی و اگر چه بشر بینِ شودخود می دستِ

وجود ها و طبیعت بهستورهآید اما نوعی راززدایی از ادوری از آن گرفتار می

ن دلیل کند و شاید به همیرنگ میآید که گرایش به شعر و استوره را کممی

بشر گاهی حتا به خرافات هم نیاز دارد و روسو  :گویداست که یونگ می

اش «کنی وحشیِ»بخت شود که به تواند خوشبشر موقعی می گوید:می

 مضمون(.)نقل به بازگردد

کلمات  نِشدییشیشه ها باعثِدایی از پدیدهابزاری و راززُ دِبینیم که خرمی

 ولع در کارِ چه دارد و باکه به آن -انسان  شود ومیآن  گیِهابزارگون

که است در حالی خرسند - ن استآپیش  بیش از آوردن و مصرفِدستهب

خواهد بیند نمیچه را که میشوند که انسان آناستوره و شعر از جایی آغاز می

خر و پسامدرن گویا بشر به أمت بیند و در دورانِخواهد نمیچه را که میو آن

راز  گیریِکارهمده برای احیا و بآمدرن ها آگاه شده و اصلن پستاین کاستی

ها فرهنگتر و قرار است به خردههای تازه ها در روایتها و استورهها و افسانه

فه گی او را خهشعر و هنر نباشد روزمر بها بدهد چرا که دریافته است اگر

 خود است. گیِهروزی غرق در کاالشدام اگرچه روزاروز، انسانِ .کندمی

از آن  گرایش به طبیعت و دوری دوراهیِ چه انسان بینِ ناگفته نماند که اگر

 به اصلِ ار نیرومندی دارد که او گرفتار آمده است اما نیروهای سرشتی و غرایزِ

 ولِها در طها و فاصلهکنم این گسل دهد و گمان مید سوق میخو طبیعیِ

 تِسرش ءنمادین دارند جز زمان ترمیم شود چرا که شعر و استوره که زمانِ

 و نفیِ ها گریز از خویشتن استنآآیند و گریز از بشرند و با انسان به دنیا می

ست تا ا یازمندروز بیش از هر زمانی دیگر به شعر و هنر نام خویشتن و جهانِ

ز اش بزند و نیش رنگی نو به اکنون و آیندهاها و امیدهایرمانآهم بشر با 

شاعرانه به دوستی و نیکی  ی عطوفتِریزی در سایههمه جنگ و خوناین

 هایری، به بنیاننگساناز یک این نگاه و پرهیز با وقوف به نسبیتِ .مبدل شود
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ن مهم ای وطنیِ روز، به عوامل و دالیلِام نِتمایل به شعر در جها شدنِرنگکم

 پردازم:می

 

 :خیزدی پویا برمیپویا از جامعه هنرِ. الف

 تمامِ ی ما دریابیم که جامعههای گذشته درمی سر و دهه با نگاه به پشتِ

ی  هایدئولوژیک به هم های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نگرشِزمینه

ود را نزول خ روز پویاییِنگی و اجتماعی، روزبههای اقتصادی و فرهگاهدست

اص خ مخاطبِ پسندِ حتا ،ی فرهنگی، روزاروزویژه در حوزههداده است و ب

های ژورنالیستی و گاههمه استاد از دستاین را نازل کرده است و صدورِ

ه عام و خاص تلقین شوند ک تبلیغاتی شاید برای این است که مخاطبِ

 های رسمی با نگرشِهمین کسانی هستند که در رساناستادهای واقعی ه

گی هکه در انزوای خود با فرهیختشوند نه آناناستاد خطاب می ایدئدلوژیک،

جامعه  هنگیِفر و بارِ ندتعلق آزاد خویش مشغول و از قیدِ کارِهب تمام، و نجابتِ

رین تم بزرگاکشند و اما به گماندوش میتمام به و دلسوزیِ را با تعهد

ست ی ما سایه افکنده است پدیده ی شوم ناامیدیمعضلی که بر جامعه

 کامِهما را ب وانانِج، اکنون ایستاییِو ینده آ ناروشنیِ و اس از گذشتهپکه با چنان

ید نه به ناام چرا که انسانِ .د و نتیجه اش تخدیر است و شهوترَبَخود فرومی

 خواهد حال یا اکنون را دریابد.میاندیشد و نه به آینده و فقط گذشته می

کنم مان نمیشود که بنده گپویا در تنگنا زاده می شود که هنرِگاهی گفته می

 ذارِدر گ عالوهبههای پویایی بودند و ی چهل و پنجاه دهههادهه .چنین باشد

 عنوانِهب .آیندبه شمار می اعتال مربوط به دورانِ ،شعر و هنر پویاییِ تاریخیِ

ورد و دوره ی سامانیان و حتا غزنویان آشود مثال خراسانی را می نه سبکِنمو

شان وجود داشت از ناهایی که برایی تنگفردوسی و نیما هم با همه .را

ه مقصد خود را ب د کارِنپدری هزینه کردند تا بتوان ند و از اموالِاگانهزاددهگان

دون ب. اصلن دور بودندههای عسرت بدغدغهاز حافظ و سعدی هم  .برسانند

 یهنر آید کهتر پیش میکم ،سازفرهنگ های اجتماعیِگانهگنجا و پای

ناشی از عسرت و  استرسِ :نیچه قولِبه .و ماندگار آفریده شود اصیل

ی ی جامعهزاده ،پویا پس هنرِ شد )نقل به مضمون(کُفکر را می دستیِتنگ

و  مدارس مادی و معنویِ ساختارِ سازیِجوست و بهینهپی پویا و مخاطبِ

و  های فرهنگی و اقتصادیزمینه طور کلی پویایی در تمامِهها و بگاهدانش

شود زاده می نا و عسرتچرا که اگر به این بیندیشیم که هنر در تنگ .اجتماعی

گونه هدغدغه چماندگار در کشورهای صنعتی و متمول و کم همه هنرِپس این

 ،های من استمایهی رنجمن زاده گوید شعرِما هم اگر میشود و نیزاده می

 

انسانی  ثیتِدفاع از حی تصعیدشده است که در سنگرِ یک انسانِ رنجِ این رنج،

 .زندقلم می

 

 :ی فرهنگیجامعهدر گذار  یتجربه. ب

هیجانات ناشی از جنگ و انقالب و  شدنِنشینی هفتاد و پس از تهاز دهه

 ند،کما نوعی گذار را تجربه می ی فرهنگیِجامعه های فرهنگی،گسل

 یریِکارگهباعث ب ،زبان آید و توجه به شعر ووجود میترجمه به نهضتِ

چه برخی از شاعرانِ  شود و اگری و وارداتی مییهای عاریهارهذگ

 ضربیِ های جدولِارهذخوبی آفریدند اما گ جمعِ این دهه، آثارِحواس

 شدنِممتصنع و گ ورزیِباعث زبان -در بومیت نداشت  که ریشه -ی یعاریه

که ی ما بیشدهالینه های شعری شد و مخاطب را از خود راند و شاعرانِگوهره

باشد و  کند ویتامین که باید در آنی قاجار فرق میغذا اگر با دوره بدانند طبخِ

 گلِ ثلِعرها مش شماری ازشاعرانه بود که مفقود شد و  این ویتانین همان شورِ

تواند روی پای خود دواند و نمیدان ریشه مییوسف که در گل حُسنِ

بایستد، نتوانستند روی پا بمانند چرا که ریشه در خاکِ خودی نداشتند و 

ورت، سعی ص لودکردنِآمد که با گلآوجود اف بهوصّ تاریخِ کارهایی شبیهِ

از  ن دلیل است که پسهمیعمقی خود داشت و درست بهکم کردنِدر پنهان

نون مفقود نظیری که تاکهای کمبه نویسه -های نیما پرداخته شد آن به تئوری

م افتاد و برای با دیگرِ شعر ما از جانبِ بزرگی از البته دوباره بخشِ -مانده بود 

نگری لوحی و سطحیسادههای پیش، بهدهه موردِهای بیورزیمقابله با زبان

 .ستجای خود قابل بررسی متمایل شد که در

 

 :دگیزن کتابی و دانشِ مجازی بر دانشِ ی دانشِسیطره. ج

 

آن  ونِی شئما شده است و همه گیِهزند چندانی نیست که تلگرام واردِ مدتِ

 ،جادو طیلِست و این مستی جهانیلهأمس البته این یک .را به خود گرفته است

 یی که ملتی هستیم اهل افراط و تفریط،جابسیاری هم دارد اما از آن ییِآکار

 گیِهاعاتِ زندس ترِبیش ریم وبَی بهینه از این سازه نمیکه استفادهنخست این

 ویمشایم و این باعث شده است که از کتاب دور خود را به آن اختصاص داده

مان رقم رایکتابی را ب تواند دانشِتلگرامی نمی دانشِ ،که به دو دلیلدر حالی

ایم و با که ما با کتاب از کودکی ممارست داشتهن اینآ و زند و درونی کندب

ستالژیکی ون گاهِدآآن نوعی گرایش ناخو زدنِحس و لمس و بو و ورق

 رسیم و دیگرمطالب آن می داریم و خیلی خوب و سریع به هضم و جذبِ

 و با ستافقی که دانشِعمودی نیست بل تلگرامی دانشِ اینکه دانشِ
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 بِتوانیم مطالشود نمیه مییاطالعات که هر آن ارا بارِبودنِ آن و رگافقی

اه و گآخود ءد و جزمانَمان مین را درونی کنیم و این مطالب در نگاه و زبانآ

 ه دانشِالبت .افقی همین است دانشِ خاصیتِ نشود و اساسما نمی گاهِآناخود

کردن و تر است و آن نگاهگی هم هست که از این دو دانش حتا مهمهزند

خود  ا ذهنِخود ببین و ب با چشمِ گوید:ا میماندیشیدن به طبیعت است و نی

شان بسیار گیهزند من شاعرانی که دانشِ رِظخود بگو. و به ن بیندیش و با زبانِ

ر در جهان های نادند و یکی از این گنجینهاعمیق و پررنگ است بسیار اندک

عکاس و ان تلگرامی باعثِ سطحیِ ست که دانشِیهیبد. نیمای عزیز است

نه ی تاریخی در ما نهادیشود و انگار نوعی عقدهشعرهای سطحی می تشویقِ

در این کار وذهن برساند خواهد نامی به عینمیکه کس  شده است، هر

 دنِتر از شعرنمایی و شاعرنمایی و پراکنبهیی شیوهچه در این راه، و تواناست 

 دیِج گرفتن از خاله و عمه و گاهی هم از مخاطبانِوبلبلگل ستیکرِحدیث و ا

 .شده در حضیضی ناشی از تلقین و پرتیافتهنزول غلتیده در نگاهِ

 

 وردنِدرازنای تاریخ و نپردر ها زمینه نقد در تمامِ سنتِ نبودِ. د

 منتقدانِ یکارانهمحافظهسکوتِوخوبناقدان

 شمارمان:انگشت

 

 سنتِ ایجابی و نداشتنِ فرهگ پیرخردی و شریعتِ دلیلِخ بهیتار در طولِ

پاره بدعت، سرِ چوب عنوانِهایم هماره هر نقدی بنقد نداشته فلسفی، سنتِ

 نِگونه بودند و اباز این القضات و سهروردی و...کرد و حالج و عینسرخ می

ویژه هخر بأمت ورانِدر د شدند.ها تکفیر میکریای رازیو زها سیناها و فردوسی

د و شمیارایه ری ظبند، گاهی نقدوننیم مدرنیسمِ ی مشروطه و ورودِدوره

ای اعمال ی شد برینقد وسیله ی ادبیات نیزبسیاری داد و در حوزه تاوانِ ،خود

اگر چه در  .رقیب از میدان راندنِهای شخصی و بیرونحسابویهست

سکوت  پیدا و ناپیدا دالیلِایم اما بهتهخوبی هم داش ی اخیر منتقدانِدهسنیم

ویژه در هب روزه. امکاری برگزیدند تا در امان بماننداختیار کردند و محافظه

 تکیهی که می خواهد بگوید من هم هستم! بییهتلگرامی هر نوآمد فرهنگِ

رد و کلنگ گیهای فرهنگی، ادیبان برجسته را به سخره میدانش و داشتهبر 

ی بینی به جایارت و خودگندهقی حچه این عقده کوبد و اگریقله مبه

این  دارد وی کارها بازمیبرجسته را از نقد و سنجه نِافرجامد اما منتقدنمی

شینند و کارا به سکوت بن نِاشوند و منتقد کار دارِها میدانشود ناسرهباعث می

و اصولن  د پرورش ندادیمما منتق ،دیگر تاریخی و دالیلِ همان دلیلِاز جانبی به

 جان شِران گوگما هماره قرار بر این بوده که یکی بگوید و دی در فرهنگِ

 

به منتقد  ما انگار اصلن نیاز جهانِ شناسی و زیستْهستی گاهِبسپارند و دست

 نداشته و ندارد!

 

شود ی دور و نزدیک بخش و بهره کنیم میاگر گذشته را به گذشته .2

ا را شعر م تباریِ گاهِآناخود .ی دور چنین نبوده استذشتهخیر در گ :گفت

یخ و ما شعر است و تار ملیِ هویتِ های محکمِدهد و یکی از پایهتشکیل می

تی عنوان نمونه دوبیهب .مان در آن منعکس شده استجهان فرهنگ و زیستْ

 های قومیها و زبانقومیت ماست چرا که در تمامِ جمعیِ گاهِآناخود ءجز

ته از گذش ،هاها و استورهحماسه فردوسی با دربرگیریِ یهمناشاه وجود دارد.

قالی شود و نها خوانده میقوم ملی ماست در تمامِهویت ِ ی دیگرِکه پایهاین

داری پنذاتن همآ با قهرمانانِ -در هر قوم و زبانی  -ایرانی  شود و فرد فردِمی

سعدی و  با حافظ و .ماست ی ملیِامهنکند و شاید بشود گفت که شناسمی

ارش از روستایی در گفت انست داشته و داریم و حتا یک فردِؤموالنا و خیام م

 ختام و ی از این بزرگان حسنِیورد و هر گویهآزد مینان زبانآشعرهای 

 السیکِک ست و شاعرانِنهایی در هر کار و باور و مشکلی کننده و پسندِتمام

معاصر اگر مشروطه را مالک  ند و در دورانِاایران و جهان روی شعرِِبآما 

 انقالبِ یدنِثمررساند برای بهملت ما زبانِ بینیم که شعر و نثرِمی بگیریم

ر بر آن س آن دو ققنوس از خاکسترِ بعد از مشروطه و شکست، .مشروطه

با توجه نیز و  اری شعر و نثرذگورند که با توجه به اومانسیم و فردیت و پایهآمی

تری روشن هایشعر و نثر را به نقطه نوین، مسیرِ شناسیِهستی گاهِبه دست

شاملو و فروغ و سهراب و  که در شعرِ هدایت و نیما رساندند و بعد فرزندانِ

ی اما در چهار دهه .های بسیاری داشتند و هنوز هم دارندخواننده اخوان و...

ی کلی و جهانی و همه کردِروی آن ثیرِأت کنم تحتِگمان می اخیر

ت از آن و تبعیها، بهسلیقه هنر وتنزلِ مادی و معنوی و تنزلِ مشکالت و موانعِ

شاعران به  کردنِشعرها و گروه شبهِ یِانگارانه و کمّساده انگاری و تولیدِسهل

تر ی عواملی که پیشخودی و غیر خودی و سانسور و خودسانسوری و همه

تاب در ک تر شد تا جایی که شاعر با چاپِروز بیشصله روزبهاین فا ،گفتم

ش سهم کند و ادوستان ن را خود بینِآاندک مجبور است  نسکِ

 متشاعران و در نظرنگرفتنِ شعر از جانبِ فوجافوجِ ها و چاپِسازیکتاب

و  و تنها توجه به ممیزی وزارت ارشاد ی شعر از جانبِشناسانهزیبایی ارزشِ

که همین دیگر سبب شد که جامعه از شعر فاصله بگیرد در حالی لیلِها دده

از زبان  پنداردگان هنوز متمایل است چرا که هنوز میهگذشت جامعه به اشعارِ

سروته یب عمودیِ های زبانی و نوشتارِبازیست که اللگویند و بدیهیاو می

 تواند جذبِسوادی نمیصادره از نازاللی و بی نفس و اشعارِ و حدیثِ
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ما  نِنیما بود و در زما گان و فرزندانِهشتذمخاطب کند چرا که دو چیز در گ

اولیه  که انسان دارای نیازهایدیگر این .یکی سواد و دیگری صداقت :نیست

ن ز و ثانویه است و اگر گرفتار نیازهای اولیه مثل خوراک و پوشاک و خرجِ

ه البته هنر و کند کنر است توجهی نمیو فرزند باشد به نیاز ثانوی که شعر و ه

خوب ما خواننده  نیازهای اولیه است و هنوز هم اشعارِ ءشعر برای خواص جز

 دارد اگرچه این استقبال به دالیلی که گفتم کم شده است.

 

ما هنوز  نِالوؤاند و مستر دولتیبیش ،های ادبینهادهای فرهنگی و نشست .3

 اشد نه نقشِمایتی داشته بح که دولت باید نقشِاند به این نکته توجه نکرده

 رفعِ تواندشده نمیهدایت گونه مرسوم است و هنرِدنیا این در تمامِ. هدایتی

ه هنر ماندگار خلق کند چرا ک درست داشته باشد و هنرِ گسل کند و بازتابِ

دل تابد و از سویی دیگر هنر به یک کاالی بده بستانی مبهیچ قیدی را برنمی

 ی و ژورنالیستی جای را بر شعرِیروزنامه لوفِأی مخانواده .ده استش

موارد شعرهای نازل و  ترِاند و در بیشها تنگ کردهها و حاشیهشهرستان

 گانِههاست و از سوی دیگر نخبروزنامه بخشِضربی زینت نقدهای جدولْ

شده دایتهای هوارهها و جشناند و اگر این نشستما سکوت کرده فرهنگیِ

تر ها کمشک این فاصله کامل داشتند بدونِ ذات بودند و استقاللِهقائم ب

 چرخد.چنان بر همان پاشنه میهم درشد اما چنین نیست و می

 

 دلیلِشده و نیز بهگفته دالیلِتر گفتم فضای مجازی بهگونه که پیشهمان .4

 رِظونوزافزون و نقدر یتِکمّ نفس با شعرهای نااصل و حدیثِ شبهِ تولیدِ

 بک و مکتبِس ییدِأهای مافیایی در تگروه شده و سفارشی و ایجادِبندیبسته

کرده  ترهای اصیل، این فاصله را بیشدرآوردی و حمله به افراد و جریانمن

شد شود اما با رمی خوب همثار ِآ انعکاسِ چه باعثِ فضای مجازی اگر .است

افراد  شیِسفار ییدِأبکی و تآهای نفس ا و حدیثِهی و روزافزونِ نثروارهکمّ

ا نزول داده سندها ر، پی سره از ناسره را برداشتهفاصله ،گانهو حتا گاهی نخب

ریده و بسرودُم نثرِ که مخاطب، هر شبهِ هدیگر کار به جایی رسید .است

به  غوغاساالرانه است پندارد و این حرکت یک حرکتِخزعبلی را شعر می

 .گیهمایی و بیچپو بادِآناکجا

 

فرهنگ و ارشاد الزم است به جای ممیزی و  که وزارتِنخست این .5

 ترلِچنان به کناگرقرار است هم، واژه هابعضی  گیری حتا در حذفِسخت

 شِزبده بگمارد تا ارز ادبیِ کارشناسانِ اقلِ پیش از چاپ بیندیشد قدرِ

شق و د و نه به کلماتی مثل شب و عر بگذراننظثار را از نآی شناسانهزیبایی

ر حافظ کبیره بینگارند گویی که اگ ن راگناهِآشراب حساسیت نشان دهند و 

و اگر رسید یید و مجوز نمیأداد حکمن به تاکنون بود و کتابی برای چاپ می

که رسید! دیگر اینبه امضا نمی و داروگ و... راری گانِهنیما بود شاید واژ

حمایتی باشد نه هدایتی چرا که شاعران خود  رشاد باید نقشِا وزارتِ نقشِ

کشورهای دنیا معمول است که حتا شهرداری  ترِدر بیش هدایت شده اند و...

ا با حت -واره یش یا جشنآیک هم حمایتی بانیِ با نقشِ داری و...و فرمان

ا فرهنگی ر شوند و نوعی تعاملِمی -کشورهای دیگر  دعوت از میهمانانِ

را برگزیند  ییما نیز چنین شیوه فرهنگِ تر است وزارتِخوش .شوندسبب می

وجود نیاید چرا که هنرمند به هر شیوه هنر خود را تا هنرهای زیرزمینی به

ز ا نگاه نرسد بعدش به چاپ و اگیهزند فریند و حتا اگر در زمانِآمی

 یخِند که تارمل کنأفرهنگی باید ت ش چنین خواهد شد و بانیانِامرگ

کار و  دِوبفرهنگی را در خوب هر بانیِرسد و سر می دست از پشتِهبغربال

در  مکنکه گمان نمیگیرد و باز ایناش به پرسش و سخره میتصدی

 تا این اندازه گرایش به دنیای دنیا کشورهای بزرگ و دانشی و فرهنگیِ

عمومی  ونقلِحمل ایلِوسو در  ها حتا در مترو ها و ساحلنآ .مجازی باشد

ی از گاهی کسان .ما چنین نیست ند اما در کشورِاکتاب خواندنِ در کارِ و...

تاب را به اند و کتلگرام بینم که شباروز در کارِی شعری را میخواص و نخبه

 الزم است به کتاب در توان داریمجا که نآتا که در حالیاند کناری نهاده

 بپردازیم.

تن از نظر ارشادند البته مجوز گرف مستقل و زیرِ تر غیرِبی بیشهای ادانجمن

ها باید کنونیِ ما ایرادی نیست ولی انجمن قانونیِ ارشاد با توجه به ساختارِ

ها در آزادی و استقالل در هر وریآها و نواستقالل داشته باشند و بدعت

ی با مل جهانکه باید نوعی تبادل و تعااید و باز اینبیوجود ی بهیحوزه

ها فرهنگ ،هادر این بده بستان چرا کهفرهنگی باشد  رِظکشورهای دیگر از ن

شنا آیا از نزدیک دن شود و ما با ادبیات و ادیبانِمیدیگر منتقل ها به یکو تجربه

 ردِباشد مو اصیلگذرد واگر گوهرینه و خوب از مرزها می ثارِآشویم و می

شود می سوی مرزها واقعنآدبیان و مخاطبان دیگر ا پسند و نگرش و ستایشِ

جه به اما با تو کارهای دیگر اشاره کردبه راه توانکه میسخن این و فرجامِ

فتم چه را که نیز گنآ اجتماعی و فرهنگی و وضعیت اقتصادی و... ساختارِ

 ها نیز بهباید ناامید بود که گاهی خیالنرسد اما ر میظرمان و خیال، به نآنوعی 

 .ایدون باد پیوندند.واقعیت می
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ر شناختی قرار دارد و بجامعه ی نقدِمشخص در حیطه طورِاین پرسش به .1

ور شده معناداری از جامعه د شکلِرو بهپیش فرض بنا شده که شعرِاین پیش

 است.

ست، رو چه نوع شعریپیش داند منظور از شعرِخواننده می با این تلقی که

نیم. کی اخیر متمرکز میآن در دو دهه ی هفتاد و امتدادِدهه بحث را بر شعرِ

ویژه با هب - شناختیشناسی و روانزیبایی ایران از منظرِ روزِام روِشعر پیش

 واجدِ - صرانسان معا های درونیِها و تنشتناقضات و اضطراب بازتابِ

معاصر متمایز  های شعریِست که آن را از دیگر جریانییهای ویژهارزش

ی هزمان ساختارهای اجتماعیِ شناختی و بازتابِجامعه کند، اما از منظرِمی

ی شعر با مشخص در پیوند با رابطه طورِدهد. بهخود، چنین قابلیتی را نشان نمی

 رداخت:بحث پتوان از دو محور بهجامعه می

 مرتبط با جامعه بازتاب موضوعات و مضامینِ -

 گریی بیانشیوه -

 یلِمحور نیست، برای تحلروز، شعری موضوعام روِپیش جایی که شعرِاز آن

آن را واکاوی کرد.  های محوریِها و شاخصهلفهؤی آن با جامعه باید مرابطه

نگری، کالن ت، نفیِالگوهای یکّه، گریز از حتمیت و قطعی چندصدایی، نفیِ

ای زبانی، هظاهر مسلم و گریز از رسمیتبه گرایی و تشکیک در امورِنسبی

باالیی در  بلیتِقا نروست که اتفاقترین شگردهای شعر پیشفرهنگی و... مهم

ی خود دارد. اما این شگردها ی زمانهجامعه موضوعات و مضامینِ بازتابِ

 ی ما، شگردهایی بااشاره موردِ عرانِرود و شاخنثاسازی پیش می سمتِبه

کم تِدهند یا دسسوی کارکردهای اختاللی سوق میاجتماعی را به قابلیتِ

ات به کنند. با التفشده از این شگردها عرضه میقرائتی مختل و مهندسی

توان گفت که این نوع ایران می روزِام روِپیش شعرِ های محوریِشاخصه

چه که از زمانه است، اما آن های مسلط و مصوبِشارز شعر، شورشی علیهِ

نی و یا متد، شورشی درونمانَجا میارزیابی به این شورش به شکلی قابلِ

آن به  مسلط و غالب است و از تسرّیِ های ادبیِارزش شورش علیهِ

 سیاسی پرهیز شده است.-های اجتماعیساحت

 این است که خود را از هر ی هفتاددهه شعرِ مانِهای گفتگیهیکی از ویژ

هایی آن دسته از شعر ادارد. حتاجتماعی دور نگه می-کرد سیاسیگونه روی

 اعیِهای اجتممایهتوان دروناجتماعی است و می -که دارای زمینه ی سیاسی

ی سامان ایران مخاطبِ دریافتِ شناسیِها را بازشناخت، چندان دور از زیباییآن

ینیم و همانند بیست که بنشاین، آیدتحقیقی می خوانشِ رِتر به کایافته که بیش

 مزورازِر شان را واکاوی کنیم و از کشفِپسانوگرایانه گذشته، وجوهِ سالِ

های ابلیتق شده در این شعرها لذت ببریم. از این منظر با شعری بدونِتعبیه

رو هری روبگنی بیاشیوه مایه و پیچیده و دیریاب از نظرِدرون اجتماعی از نظرِ

التی اساسی ، با مشکییحرفه غیرِ ارتباط با مخاطبِ هستیم که برای برقراریِ

 مواجه است.

یر نیز تعمیم اخ سی سالِ های شعریِتوان به دیگر جریانکلی را می این تصویرِ

 صویرِگیرند، در این زمینه، تنویس قرار میساده عنوانِ شاعرانی که زیرِ اداد، حت

مردم در دیگر  ها مدام از حذفِدهند. آناز خود نشان نمیتری روشن

 خاطبِگری، می بیانکنند، اما خود تنها در شیوههای شعری انتقاد میجریان

ی ایرانی در جامعه های خردوکالنِگیرند و ردّی از دغدغهعام را در نظر می

ای روز برام شاعرانِ شود. از سوی دیگر تالشِها دیده نمیآن شعرِ

 توجه است که های قبل هم در خورِاجتماعی دهه زدایی از شاعرانِمشروعیت

اجتماعی از شعر، -سیاسی رسالتِ زدایی و حذفِموضوع با محوریتِ

 دهند.ی عزیمت خود قرار میاجتماعی را نقطه-سیاسی ی شعرِتخطئه
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ی امعهزمانی نسبت به جها، با نوعی ناهمی دورهرو در همهپیش شعرِ .2

ها و شود جریانروست و همین موضوع سبب میهی خود روبزمانه

جامعه مواجه شود.  ها، با مقاومت و انکارِی دورههای نوین در همهجنبش

 نشیند.زمان فرومی بخشی از این مقاومت، در گذرِ

آن  اد و امتدادِی هفتدهه با تمرکز بر شعرِ -ایران  روزِام روِپیش در پیوند با شعرِ

 شناسیِزیبایی تاریخی، ریشه در گسستِ زمانیِاین ناهم -ی اخیردر دو دهه

ود دارد. یک دهه پیش از خ شعرِا فارسی و حت شعرِ ی شعری با سنتِاین گونه

 تدریجی، که یک فرآیند و تحولِ مورد اشاره، نه محصولِ چرا که شعرِ

که شعر  توان گفتنماست. از این منظر میی گسستهمعطوف به یک پروژه

دریجی، ت ادبی مبتنی بر تحول و گذارِ-اشاره، نه از فرآیندی فرهنگی موردِ

 آید.که از پرش و برشی مقطعی پدید میبل

 بت به شعرِنس -روز با جامعه ام روِپیش شعرِ ی ارتباطِدیگر در مقایسه موضوعِ

 جاه بخشیی چهل و پنهادهه روِاین است که شاعران پیش -های پیش دهه

-سیاسی حضورِ شدنِ آثارشان را مدیونِآن، خوانده از شهرت و به تبعِ

شوند، ه میفکر نیز شناختروشن شان هستند و عالوه بر شاعر، به عنوانِاجتماعی

 ی اخیر موضوعیت ندارد. بخشی از دالیلِسه دهه کارکردی که برای شاعرانِ

 خشِگردد و بروز برمیام اعرانِش حضورِ گری و نوعِی بیاناین امر به شیوه

 رود، محصولِترین وجه قضیه به شمار میمهم نکه اتفاق دیگری از آن

د؛ شوزدایی از شاعران شناخته میمرجعیت ست که با عنوانِیندیآفر

ی ی شصت آغاز، و در دههسخت و آشکار در دهه یندی که به شکلِآفر

ود. به شآمیز دنبال میا ظاهری مسالمتخرداد، ب دومِ زمان با جریانِهفتاد و هم

طلب صالحا سیاسیِ خزنده، فعاالنِ طبقاتیِ جاییِهاین معنی که در یک جاب

کشند، ی شصت را یدک میی تیره و مبهم در دههیها پیشینهآن ترِکه بیش

تا  ،خردادی دومِ های پربُردِکنند و با رسانهفکر را بازی میروشن نقشِ

دادها، این رخ شوند. مجموعِمیهم فق ؤم خود در کارِ حدودی

ت و در سدرازدامنی دنبال دارد که البته بحثِزدایی از شاعران را بهمرجعیت

روز از جامعه طرح شده ام روِپیش دوری شعرِ یکی از دالیلِ جا، به عنوانِاین

 است.

و و هایی چون شعر حجم و موج نهای چهل و پنجاه، جریانچنین در دهههم

ی از یارهگیرند، پروز قرار میام روِپیش چون شعرِشعر دیگر، در وضعیتی هم

ان شگذر زمان به فراگیریباز هم ی، یچند دهه تداومِ رغمِها، بهاین جریان

 اقلیت دانست. ها را شعرِتوان این جریانچنان میکند و همکمکی نمی

 

 

 شوار، نهادهای فرهنگیِی دی شصت و گذر از یک دورهپس از دهه .3

 ارتباطِ ناهای موجود، برای گسترشِتنگ رغمِگیرند که بهمستقلی شکل می

مند و شکلی نظامکنند. به همان میزان نهادهایی بهشعر و جامعه تالش می

های درسی در رانند، در این راستا، کتابمستقل را به حاشیه می گسترده، شعرِ

متمول و پرتیراژ،  عالی، نشریاتِ و آموزشِوپرورش آموزش مقاطعِ تمامِ

ن شود. از ایرو دریغ میپیش رد، از شعرِپربُ های دیداری و شنیداریِرسانه

 روِیشپ فعال با شعرِ کشور، در تقابلِ عمومیِ ی از آموزشِیعمده منظر، بخشِ

ر د - شعر و داستان - ادبیات عنوانِچه که بهگیرد. آنایران قرار می روزِام

 شود، هیچ نسبتی با شعر و داستانِه مییهای کشور اراگاهمدارس و دانش

 رو و متفاوت ندارد.پیش

مستقلی در سه  ادبیِ یادشده، نشریات و محافلِ با این حال و با التفات به مصائبِ

ها بر معرفی ستانتخت و شهرفعالی در پای شکلِی گذشته پا گرفتند که بهدهه

تند رو متمرکز شدند. اما این محافل و نشریات نیز نتوانسشپی شعرِ و گسترشِ

رو و جامعه تا شپی ی شعرِرو را به فراگیری برسانند، چرا که فاصلهپیش شعرِ

 اتِجلس گردد. از این روی، غالبِاین نوع شعر برمی زیادی به ماهیتِ حدودِ

کلمه  قِدقی یابد و مخاطب به معنایشاعران سامان می خودِ ادبی با مشارکتِ

 در این میانه جایی ندارد.

های روز از تریبونام روِپیش شعرِ برخورداریِ این استدالل؛ یعنی عدمِ طرحِ

 تیارِطرفه در اخیک شکلِهایی که بههمان تریبون -دوربُرد و پرمخاطب 

ی شعر با لهفاص برای توجیهِ - گیردرسمی قرار می مانِوفادار به گفت شاعرانِ

فضای  پذیرش است، اما با گسترشِ ی هشتاد قابلِدهه تا اواسطِ ن، تقریبجامعه

وان تجمعی، دیگر نمی ارتباطِ ی از وسایلِیهای تازهگونه مجازی و رواجِ

رو با یشپ شعرِ ثیرگذار در پیوندِأیک مانع ت عنوانِی را بهیرسانه انحصارِ

 روز پذیرفت.ی امجامعه

 نویسیِطور مشخص با وبالگمجازی بهشاعران در فضای  حضورِ .4

یابد و پس از آن، ی هشتاد رسمیت میهای آغازین دههشاعران در سال

ی یسانهر کنند و تا حدودی فقرِهای اجتماعی این حضور را تقویت میشبکه

 یفِها با طآن دیگر و نیز ارتباطِشاعران با یک شود. ارتباطِجبران می

جازی دهای فضای مآورستواسطه، از دشکلی بیتری از مخاطبان، بهوسیع

طالح دور اصکتاب را به که چنین فضایی، تا حدودی ممیزیِاین است. ضمنِ

 زند.می

شاعران در فضای  شاعران و شبهِ های مختلفِطیف حضورِ نوعِ بررسیِ

 همان اندازه که شاعرانِدهد؛ یعنی بهمجازی، وضعیتی متناقض را نشان می
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ند، فضا رَبَتری از مخاطبان بهره میبیش ن امکان برای ارتباط با گروهِجدی از ای

های هشود. از این منظر، رسانمایه نیز فراهم میکم شاعرانِ برای پدیداری شبهِ

 کردِگونه روی هر الوصول و فاقدِسهل های ارتباطیِراه عنوانِاجتماعی، به

گیری و های شکلزمینه آوردنِراهمادبی و هنری، با ف ارزشِ مبتنی بر ارزیابیِ

شوند که در یشاعرانی بدل م شبهِ انبوهِ تولیدِ گاهِادبی، به دست ابتذالِ ترویجِ

 عدادِت رفتند. برآمدنِها فراتر نمیخانهخانواده و قهوه های گذشته از حدِدوره

را برای  زیاد، زمینه مخاطبانِ بوکی و جذبِاصطالح فیسبه زیادی از شاعرانِ

عیتی کتاب نیز فراهم آورده و بخشی از وض شعرها در قالبِ انبوهی از شبهِ انتشارِ

بنابراین و  همین فضاست. شناسیم، محصولِشعر می کتابِ تزاحمِ که با عنوانِ

وان گفت که تهای اجتماعی میرسانه دوگانه و متناقضِ با التفات به کارکردِ

به نظر  ی شعر و جامعه دشوارها در پیوند با رابطهاین رسانه شِنق دقیقِ ارزیابیِ

 رسد.می

 

رو متفاوت است. پیش شعرِ ما در قبالِ نگاهِ پاسخ به این پرسش، بسته به نوعِ .5

روز با جامعه، ام روِپیش ی شعرِاز این منظر، اگر قایل به این باشیم که فاصله

 و عدمِ گریی بیان؛ یعنی شیوهستی شعریاین گونه معطوف به ماهیتِ

ه این نوع شعر از جامع های جامعه سبب گسستِموضوعات و دغدغه بازتابِ

گرش و ن این فاصله، تنها با تغییرِ این وضعیت و کاهشِ تغییرِ نشده، طبع

ی های ارتباطپذیر است. اما اگر مشکل را در شیوهشاعران امکان نگارشِ

ی تازه وجوهِ نقد و تحلیلِ، تشریح، بیینست که توجو کنیم، بدیهیجست

ها بیین جلوهویژه تبه -پژوهشی -گیری از الگوهای علمیرو، با بهرهپیش شعرِ

 ینمونه شناختی، معرفیِجامعه نقدِ این نوع شعر در بسترِ های اجتماعیِو جنبه

 هادهاین های پربُرد، تقویتِرسانه اندازیِشعرهای برجسته و برگزیده، راه

 ه کاهشِتواند بمی-ی و تخصصی و... یحرفه جلساتِ فرهنگی و برگزاریِ

 رو با جامعه کمک کند.پیش ی شعرِفاصله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انهدام           

 کیاپارسی فرزین
 

 ام دارمراههم مقداری از خودم را در گوشیِ

 زنمها را که ورق میعکس

 

 امدنیی از نیینم که طول کشیدهبگاهی از تو را می

 امیی که سرودهنشنیدن به ترانه مثلِ

 کسهمانندِ هیچ

 شنودد، نه میخوانَکه نه می

 انگار کمر به قتلِ صداها بسته باشی

 که نباشی و من نیمه مانده باشم دریا این

 

 

 به در

 به دیوار

 بستی که منبن به درونِ

 

 به من زنگ بزن

 خواهم تمام شوممی
 

  

 

 برخورد    

 فرناز فرازمند

 

 

 زنمم را به نشنیدن میاهایشیشه

 باران 

 بعد از تو

 کند ها را لغزنده میفقط جاده

 درَبَتصادف را باال می احتمالِ

 کنیمبه هم برخورد می

 روی همهای روبهآینه

 د دهنآدم را نشان می سرِ پشتِ

 آیند های ابریشم از پیله بیرون میجاده

 کنیم به هم برخورد می

 باد 

 بعد از ما 

 باران

 بعد از ما

 کنندها را فراموش میشیشه
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 رو محتاج استپیش شعر به شاعرانِ
 

 
 

 مطلبی رضاعلی

 

 

 
ی یرو، فاصلهپیش ما از شعرِ روزِی امجامعه یفاصله پاسخ به دالیلِ .2و  1

 های قبل ایجاد نشده بود یا اندک بوده به باورم از چند وجه قابلِکه در دهه

گفت این است که  توانموارد می ست اما چیزی که قبل از تمامِبررسی

گی هت. زندسگیهزند بینیم که عینِشعر برگردیم می گاهِوقتی به خواست

 ها برای حفظها و تالشرنگیها و بیها، فرازوفرودها، رنگطلبیجاه با تمامِ

. از همین منظر شاید کمی به جواب برسیم که وقتی در آن و ارتقای

 روِپیش ر و شعر خاصه از نوعِشود، هنرنگ میگی کمهزند ی خودِیجامعه

 ش با مخاطب ادامه دهد؟اخود و ارتباط گونه باید پرصالبت به حیاتِهچآن 

یز رود، هنر نمی شدن پیشفودیفست ی که به سمتِیاز طرفی در جامعه

ی سینما جنبه کند یا در مواردی مثلِی تفریحی پیدا میجنبه

 یرد.گتر مورد توجه قرار میاش بیشسرگرمی

طوری که میل به هنر و فرهنگ برای جامعه باید الگو ساخت، یعنی همان

رود در مواردی باید از باال در جامعه تزریق شود. از پایینِ اجتماع به باال می

ایم که حاال ازاین گسست متعجبیم؟ گسستی ما در این مزرعه چه کاشته

 نشدنِش مصرفیاتر بود چرا که یکی از دالیلهای قبل کمکه در دهه

 بوده است. -ایم روزه با آن مواجهبه این شکلی که ام -اجتماع 

ا ما ب ،مصرف است نه لذتی هنری و فکری. در مصرف روز دنبالِام مخاطبِ

ایم نه کشف و غور و کنکاش در متن. یعنی شده مواجهکدهای حل

جدید های مزه کند و دنبالِها اکتفا میترین مزهدست مخاطب به دمِ

 شکاف شدن و ایجادِمصرفی جامعه به سمتِ دادنِزمان با سوقهم رود.نمی

که مخاطب  را وجود آمدند که همانرو، جریاناتی بهپیش با شعرِ

ش فراهم کردند تا سیراب شود، اخواست برایی مصرفی میحوصلهبی

ی ائقهذ مان به تقلیلِأتو این جریانِ حاال به چه کیفیتی مهم نیست. تداومِ

 تری داشتند.به پختِتر دستی شد که قبلهایآشپز امخاطب و حت

 رسید اما تریبون دستِرو اما در سایه به ارتقای خودش میپیش شعرِ

 ه طردِاش بخودساخته جریانی بود و البته هست که با تکیه بر مخاطبانِ

 ت.پرداخجامعه  رو از ویترینِهای پیشچهره ترِهرچه بیش

نین شود در چرو که منتج به تفکر میپیش پرواضح است هنرِ البته که

 جوامعی بسیار خطرناک و نکوهیده است.

 سفانه بسیار کالسیکأی آکادمیک را داریم که متاز طرفی دیگر جامعه

طور جدی که خود باید در مبحثی به -متعددی  دالیلِاست و هنوز به

 روز نشده استبه -شناسی شود آسیب

ن به تواگونه میهکالسیک( چجا توأم با و در این) فهمی آکادمیکحاال با 

و  انتزاعی آبستره، آن وجوهِ مثال در نقاشیِ عنوانِمدرن رفت؟ به هنرِ سراغِ

بیعت برداری از ط)کپی کالسیک نقاشیِ توان با معیارِگونه میهمتهور را چ

مخاطب یا  ی بینِتوان به فاصلهو اشیا( سنجید؟ از همین منظر می

ن نکته ای رو رسید البته با لحاظِپیش روز خاصه شعرِام گریزی در شعرِمردم

 عام نیست. که شعر، هنرِ

 ما هم زبان را که باید محملی روِپیش پوشیده نیست که برخی از شاعرانِ

تقلیل  اتو توضیح مفاهیم ی ابزارِ بیانِبرای تخیل و اندیشه باشد به مثابه

های بازی ی ویتگنشتاین و سوسور و الکان و... را در حدِاند و آراداده

 ترین مفاهیم را دراند و سادهدستی و سطحی نزول دادهِمستعمل و دم

 خاص هم با سردردِ که مخاطبِ نحویاند، بهداده ترین شکل ارائهپیچیده

 گردد.زده از شعر بازمیدل

 

های چنین نشستآثار و هم انِگهاین بحران به تولیدکنند دیگرِ اما وجهِ .3

حذف احساس و  روز شاهدِشاعرانِ ام گردد. در بخشی از اشعارِادبی باز می

 نِشد ءمخاطب با شعر است( و شی ی ارتباطِعاطفه )که به باورم دریچه

ساختارِ )نه شعرِ بی ی حسیرابطه کم گرفتنِِها هستیم. یعنی دستداللت

ا خود اثر که این رویه ب ارگانیک و تکنیکیِ عادِاب زده( و تنها رعایتِاحساس

 د.رَآوَراه میهایی عاریتی به همزیبایی

ست دور شده و تمام تزها به خود که زیبایی در نتیجه اثر هنری از ذاتِ

هایی مثل ایجاز به لکنت تصاویر رو آرایهشود. از همینتز تبدیل میآنتی

عر و دروپیکر در شحد تزئینِ بی شود درتبدیل و تصاویرِ زیبا چیزی می

 یست.تنیده نعی و اصیل و درهمیی طبیرابطه -دیگر  -ی تصویری رابطه

از سر ی هایهای ادبی که باید بگویم نشستاز طرفی همین آثار در نشست

ه روابط( ارائ شعر )از جمله حفظِ با هر هدفی جز ارتقای کیفیِ اند ورفاقت

رسد. پایان میزدن بهیید و دستأت صار در جهتِی قشود و با چند جملهمی
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 ها چیزی جز مصرفِنشست این حجم از برگزاریِ این است که خروجیِ

 شیرینی و چای نبوده است.

تانه بیفتد های دوسشاعری به این جمع نارفیقِ البته ناگفته نماند که اگر گذرِ

ر رد که آن شاعگیشود و جدل باال میطرزی نقد میو شعری هم بخواند به

شود. عجبا ی شاعری حذف میکه از قضا شاعر خوبی هم هست از صفحه

 گویند.که پس هستند منتقدانی که نقد کنند اما مجیز می

 

ی حقیقی باشد و فضای مجازی طبیعتن باید برگرفته از جامعه .4

های پرمخاطب رقصی همان جریانخوش ی آن. البته که شاهدِدهندهادامه

 جایی کهی مخاطب در این فضاها هستیم، اما از آنی تنزل سلیقههو ادام

یوستن پ بنابراین شاهدِ، پذیر نیستها در این فضاها امکانتریبون حذفِ

رو نیز هستیم. هرچند با سرعتی های اصیل و پیشی همان جریاندوباره

حکم توان فودی. بنابراین نمیی فستتر نسبت به جریان و جامعهبسیار کم

ه سزایی داشته است. چرا که ببه داد که این فضا در ازدیادِ این فاصله نقشِ

هایی نیز کرده است. البته هم مخاطب و هم شاعران کمک شدنِنزدیک

. خذی شده استأکیفی و اشتباهات م نزولِ فنی باعثِ نظارتِ که فقدانِ

فی م عاطی گیردانند که شاعر از یک ضربهی هنوز نمییشاهدیم که عده

 ونحو چیست.به سرانجام نخواهد رسید، اگر نداند ساختار، زبان و صرف

 اند، هنوز از اجرایانحرافی همان جریانِ ترِی سخیفطیفی که به باورم ادامه

شبیه ت دانند در صنعتِهنوز نمی تشبیه در شعرشان عاجزند. ارکانِ درستِ

ی لسفهاند. از فقید و صفت غافل شبه وجود دارد یا از تفاوتِ وجهِ رکنی به نامِ

 خودِ ییعده قدریدانند؟ و از طرفی بهعمودی نوشتن در شعر نو چه می

فت به توان گاند که میی ظهور رساندهشان را در این فضا به منصهنقاببی

 مجازی تبدیل شده است.دنیای غیرِ

 

ار که راهرفت از این وضعیت با یک مثال ببرون برای رسیدن به راهِ .5

 ، رسیدن به گل در یک تیم های اصلیِدر بازی فوتبال یکی از راه رسم.می

 

 

 طوریحمله است به دفاع به خطِ ی توپ از خطِانتقال صحیح و خالقانه

قصود برای نیل به این م زنی قرار گیرند.ترین وضعیت گلکه مهاجمان در به

ن شکل انجام تریانتقال را به بهاحتیاج به نفراتی به نام هافبک داریم که این 

 دهند.

منتقدان  جدیِ این فاصله حضورِ شدنِرفت و کمهای برونیکی از راه

عمیق ایجادشده را با  توانند این شکافِها به خوبی میآن ست.ادبی

روز نگه شاعران را به ذهنیِ های خود پر کنند. از طرفی ساختارِتحلیل

ه باید سمتی کآثار را به کیفیِ شوند و روندِیمدارند و نکاتی را متذکر می

شرایط را به جامعه  نفس و واجدِچنین شاعرانِ تازهدهند و همسوق می

معروف را مجیز گویند( و از طرفی ذهن  )نه فقط شاعرانِ کنندمعرفی می

های نقد روشن گاههای خود بر مبنای دستمخاطب را با تحلیل و دانشِ

 کنند نه اثر و شاعر را به مخاطب.را به اثر نزدیک میسازند و مخاطب می

 تریبونِ خصوصی و تزریقِ دولت از ناشرانِ ها، حمایتِیکی دیگر از راه

رو یشپ شعر است. جریانی که به شاعرانِ شعوری و اصلیِ مستقل به جریانِ

 شود.رو آغاز میپیش ختم یا به تعبیری از شاعرانِ

منتقدان، خودِ شاعران و  ی مخاطب را با همتِتهیافی تنزلتوان ذائقهمی

های ادبی ارتقا داد و در نتیجه این های تحلیلی و جدلمانگفت ایجادِ

شرطی که باندهای ادبی به حاشیه تر کرد. بهکم کمشکاف را پر یا دستِ

ست پذیر نیها امکانمستقیم دولتغیرِ رانده شوند و این مهم جز با حمایتِ

 مآبانهجدل و تعارفمنتقدان و شاعران هم دست از نقدهای بیچنین و هم

 ادبیات نداشته باشند، چرا که شعر به شاعرانِ ی جز شعر ویبردارند و دغدغه

 رو محتاج است.پیش

 

 

 

 

 

 

 گفته بود

 
 انیضرغام مسعود

 

 

 دیدبه روشنی می

 دیگر هست خودش دو چشمِ در تاریکیِ

 در میان است ممکن نیستصحبت از او با خودی که  و

 موش ها درقالبِکه گوش

 سکوت تیزی دارند در جویدنِ دندانِ

 نخصوص

 دیوارها یوقتی که به اتکا

 داریوسویی امن با خودت قدم برمیبه سمت

 کنیت را باز میاهایلب و

 

 گفته بود:

 در خواب دیده شده که پریده است

 گرددخود برمی او مرتب به خوابِ

 رفی راتا آخرین ح

 پنجره شنیده بود به یاد بیاورد که از لبِ

 ستناکی از بیداریترس واین شکلِ

 گیهکه در سی سال

 شودمویی سفید ظاهر می به شکلِ

 

 آینه دیده شد پس در

 وگورشده استاو به دو شکل در خودش گم

 و این خط

 ست که در تاریکیکسی خونِ

 شودی تیغ کشیده میروی لبه
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  متنِ با برخورد قِیطر از توده یِهنگفر یارتقا

 آوانگارد
 

 ینیممب سجاد

 

 
 

 که راچ بپردازم؛ مسأله نیا به یترقیعم و یساختار نگاهِ با دانمیم الزم .1

 یجامعه ای سوم جهانِ مخصوصِ صرفن و بوده یجهان یتیوضع نیچن ظاهرن

 شویم ای رمبو ونچ یروترشیپ شاعرانِ انِیم اسِیق فرانسه در مثلن. ستین یرانیا

 الفارقعم اسِیق ،یاگزوپر چون یمؤلف با شدنخوانده و فروش زانِیم ثِیح از

 هم و یخیتار ییفاصله هم فاصله، نیا میبگو دیبا ابتدا در! میبرگرد! است

 خِیتار زا یخاص یبرهه به که ثیح نیا از ستیخیتار. ست-یخیفراتار

ــ یرابطه  شکاف، نیا شِیدایپ خِیتار یعبارتبه .شودیم مربوط خواننده اثر

 نیا از ست،یخیفراتار. است ستمیب قرنِ آغازِ یِهنر یهاجنبش ییِدایپ خِیتار

 سابقه قرن کی از شیب و ستین ما روزِام به مربوط صرفن ییمسأله که جهت

 را صدساله خِیتار نیهم و! میبگذار کنار را خیتار از یخیتار یِتلق اگر) دارد

 ریاخ قرنِ دو یکی یهاسال تمامِ(. میآور حساببه خیاَبَرتار کی از همم یبرش

 آن از که ییفاصله یعبارتبه. اندکرده حس خود سرِ یباال را بحران نیا شبحِ

 شده یخیتار برشِ کی به بدل و شروع خیتار از یینقطه در میزنیم حرف

 یاصل علتِ .ستا دهش هم ترمیوخ داشته، ادامه وستهیپ صورتِبه تاکنون که

 مدرن) دیجد هنرِ. است نهفته دیجد هنرِ یدهیپد خودِ در حنیتلو مسأله نیا

 مسیآوانگارد عنوانِ تحتِ که - آن از ییهاشاخه خاصه و( مدرنپست و

 خود، ییِدایپ زمانِ از آوانگارد هنرِ. ست«گرانخبه» تنیماه - شودیم یبنددسته

. داشته یهنر گانِکنندهمصرف نیترمتوقع و گاننخبه یسو به لیم وارههم

 دِیتول لِیدلهب دارد، را توده/ نخبه زِیتما از یفرارو یهیداع که مدرنپست هنرِ حتا

 کند؛یم دیبازتول ییتازه شکلِبه را ییگرانخبه نیا د،یجد ییوهیش در سمیفرمال

 ترشیب نیضامم حولِ کیکالس هنرِ .شد نخواهد ییتوده گاهچیه فرم که چرا

 

 

 

 

 یمکان ـ یفرازمان هک بود گرفته شکل (یشبان) پاستورال و یاخالق ،یزکیمتاف

 در را آن ذِنفو یرهیدا ،ییمحتوا یِریناپذابطال و عام شمولِ نیا. شدیم یتلق

 اردآوانگ هنرِ اما. دادیم گسترش خدا عصرِیِ هنر گانهکنندمصرف نِیب

مفاهیمی مثلِ ) رداختپیم یتریفانتز البته و یماد ،یکیزیف نِیمضام به ترشیب

 قشرِ یغهدغد که (...و تیفرد ت،یّوانیح ت،یانسان ،ییتنها اندوه، رنج، ،یآزاد

 ییتازه یهارمف به نو نِیمضام نیا دِیتول نیچنهم .بود دآمدهیپدتازه یختهیفره

 هنرِ نِیاممض. مودنیم ناشناخته و بیغر خود یمحتوا یاندازه به که داشت ازین

 ن،یتسک ی مثلِنِیمضام) بود منددهیفا و یکارکرد ینیمضام ترشیب کیکالس

 یهیروح با یخوبهب که .(..و اندرز و پند ،ییحِکا یارضا ،یفرافکن

 کاندر نم از بشنو حتینص کی» مثلِ د،مآیمدر جور توده یانهیردجوکاربُ

 و یکارکردرِیغ عمومن دیجد هنرِ یوهایموت و هامتِ اما. «...!غرض نبود آن

 گانِهکنندصرفم یختهیفره قشرِ یدغدغه ترشیب که بودند یشناختییبایز

 مانندِ دیدج عصرِ امکاناتِ و کیتکنولوژ یهارفتشیپ که چرا ست؛یهنر

 زا یاریبس. ..و نویکاز پارلمان، حزب، کلوب، لم،یف ،یعکاس چاپ،

 شکاف وانتیم نیبنابرا. بود برداشته آن دوشِ از را هنر یِادب رِیغ یکارکردها

 کیکالس و مدرن هنرِ نِیب شکافِبه ینوعبه دیجد هنرِ دررا  خواننده-نمت

 .برگرداند

 از. افتهی شگستر یروزافزون طورِهب صدساله خِیتار نیا طولِ در شکاف نیا اما

 ییسو از و است نخبه یخواننده چنانمه روشیپ هنرِ مخاطبِ سوکی

 یاقتدارگرا نظامِ هر و یدارهیسرما نظامِ عامِ منطقِ که - شدنییتوده

 رشِنگ بسطِ و ییگراتوده یِکمّ گسترشِ به روزه هر - ستیگرید

 تابعِ کی رد را نخبه یخواننده تِیکمّ و کرده کمک ییتوده و مانتالیسانت

 یارتقا گاهچیه قدرت خواستِ که چرا .است برده لیتحل به رو ینزول دنیاک

 قدرت، دفِه کهبل ست،ین آوانگارد متنِ با برخورد قِیطر از توده یِفرهنگ

 دیجد هنرِ چه راگ نیبنابرا. است توده ترِمبتذل یهاخواست سمت به متن تنزلِ

 متصور را( یتسیالیسوس دیشا) یآرمان یطیشرا توانیم اما گراست،نخبه ذاتن

 نه و دکن کینزد آوانگارد متنِ سطحِ به را خود بخواهد جامعه آن در که شد

 .بالعکس
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 وته،گ ام،یخ ،یمولو حافظ، چون روشیپ یهنرمندان هم گذشته در حتا .2

 داشتند یترتهخیفره اقشارِ نِیب از را خود گانِهخوانند ترِشیب هم. ..و ریشکسپ

 بعضن که یمفر داشتند؛ کیتکن و فرم از ییابتدا هرچند یدرک و التذاذ که

 زبان وردِ خود یِنوثم یواسطههب شهیهم یمولو مثلن. نبودی بدو هم ندانچ

 کی اب وارههم که امیخ ای. سرکشانه و ناب اتِیغزلخاطرِهب ترکم و بود توده

 بوبِمح قدرآن توانستیم طورهچ والفت داشتی انسبدگمان و ظنءسو

 حالج ای! ود؟ب قبولم ترمنعطف گانِهختیفره نزد در که باشد خداجو یهاتوده

 نیهم یکشته مگر گرکیا و کسیا و القضاتنیع و یدرسهرو و شمس و

 سر و اعدام ای ر،یفتک و بود قتل ای: بوده یکشنخبه خِیتار خ،یتار !نبودند؟ توده

 کافِش نیا قطعن اما !کوتیبا و انزوا حاال و دیتبع اواخر نیا کردن،آبرِیز

 که تاس دیجدیی دهیپد متن، خودِ مانندِ است، بحث موردِ که خواننده-نمت

 ریاخ یدهس کی طولِ در شکاف نیا ترشدنِقیعم و رفتشیپ یِگهگونهچ

 .ماهداد حیتوض قبل الِؤس در را

 

ــ متنِ شکافِ رفعِ یِاصل حلِ راهِ .3 یِ فرهنگ یارتقا خواننده، آوانگارد

 نیچن وقتچیه ،ییتوده تفکرِیِ الیسر دیتول طِیشرا در. است کنندهمصرف

 جامعه، رهنگِف انِیمتول و یفرهنگ ینهادها که یزمان تا. شد نخواهد پر یشکاف

 دامها شکل نیهمبه اوضاع باشند غالب قدرتِ مانگفت ییِاجرا یبازو

 ذاتن فرم که چرا دارد؛ هراس فرم از شهیهم قدرت. داشت خواهد

 و کنترل ،یسازساده امکانِ که ستیرمزگان یِحاو فرم. ستیاسیس

 و د،یآیرنمد کامل نظارتِ به فُرمال متنِ .کندیم لیتعط را متن شدنِزهیکانال

 خواهدیم رسدست در و شفاف ح،یصر را زیچهمه که قدرت یبرا نیا

 معنا و د،رانَیم عقب ،کرده گوشیباز را معنا روشیپ فرمِ .است خطرناک

 قد آن برابرِ در، زده پس ار قدرت فرم، پس است، قدرت یِریگیجا محلِ

 قدرت، و است، فرمال هوش که چرا است؛ مندهوش فرم .کندیم علم

 بنیتقر: دینک نگاه رانیا روزِام یِادب محافلِ ترِشیب در .تابدینم بر را یمندهوش

 یِندذهنک به اتیادب. است اتیادب خودِ ستین توجه موردِ که یزیچ تنها

در چنین . هشد هیثانو یکارکردها یبرا یزاراب به بدل و مبتالست یبیعج

 .زندیم را یاصل حرفِ سمیمانتالیسانت و بالهت ،یگهلود غالبنمحافلی 

 تنها ریزربهس اتِیادب نیهم کهنیا از غافل رند،یگیم یشوخ به مدام را اتیادب

 هب را ما یهمه که یزمان ،یخیتار یِشوخ کی کند،یم یشوخ بارکی

 و اندداده نت طیشرا نیا به زین آوانگارد شاعران یطرف از !درابسپ یفراموش

 نیچن در. کنند دیتول یگهانزوارفتبه نیا برابرِ در مقاومت یبرا یائتالف اندنتوانسته

 ،یندبعدچ فرهنگِ صنعتِ که چرا ست؛ا دهیفایب یفرد مقاومتِ یطیشرا

 و یادب مجالتِ ها،نشر دیبا آوانگارد شاعرانِ. کندیم عمل پرنفوذ و متکثر

 نیا رابرِب در یموضع صورتِهب، کرده ایاح و دیتول را خود خاصِ یهابونیتر

 .کنند مقاومت طیشرا

 است روزما متکثرِ جهانِ در ییتکثرگرا خواستِ قتیحق در امکانات نیا .4

 احمقانه آن کنترل و ینف تصورِ ،ستیخیتار ضرورتِ کی به پاسخ چون و

 بساطِ نتخاب،ا امکانِ بسطِ قِیطر از تا بود آمده ییتکثرگرا ماا. رسدنظر میبه

 دیپد را یمتکثر یِنواختکی خودش حاال اما ند،یبرچ را گیزنده نواختِکی

 ناممکن نبیتقر را انتخاب خودِ انتخاب، امکانِ در تکثر که چرا. ستا آورده

/ فکروشنر یدوگانه ما دورانِ در یآگاه مسطحِ ای یسطح رِیتکث. است کرده

. است دهیبرچ ار یفکرروشن یِفکر تِیمرجع و کرده معنایب بنیتقر را توده

 فِیعرته، کرد جدا یگرروشن و یفکرروشن از را خود رِیمس دیبا یشاعر

. است شده ییتوده هم یفکرروشن خودِ که چرا دهد؛ ارائه خود از ییتازه

( یسطح ــ مسطح) یدوبعد یامکان یاجتماع یهاشبکه و یمجاز یفضا

 یکانام از گانهمه ت،یمرجع فقدانِ لِیدلبه که آورده فراهم شدندهید یبرا

 در. ستین یدب امکانِ نفسهیف نیا و برخوردارند شدندهید یبرا برابر کاملن

 و میقست نیا .است بوده مرکز از هیحاش یِخیتار انتقامِ شدن،دهید نیا واقع

 با تقابل ،دهدیم رخ ینگیلتریف وی ابیارز چیه بدونِ که شدندهید پخشِ

 یِداور با یکاغذ یمجله و هینشر یمحدود تعداد آن در که ستیطیشرا

 بدل گاننخبه دستانِ در یامکان به را شدندهید خود، نِوالؤمس یسرسختانه

 در یامکان یابهمث به آوانگارد شاعرِ و متن یطیشرا نیچن در نیبنابرا. بود کرده

 چیه و ردیگیم قرار شدندهید یبرا انتخاب یترازو در هاامکان گرید انِیم

 متنِ یبرا را طیراش مسأله، چند وجودِ اما. ستین متصور آن یبرا ینیشیپ یِبرتر

 به ازین لِیدلبه یمتن نیچن کهآن اول. کندیم دشوار رقابت نیا در آوانگارد

 که تسیآورسرسام سرعتِ و عیسر خوانشِ با تضاد در تر،شیب تعمقِ

 و یسطح تِیجذاب ،یگهساد. کندیم لیتحم خواننده به هاشبکه نیا امکاناتِ

 در. رسدیم ندپسعامه متنِ دادِ به رقابت نیا در که ستیامکانات ،عیسر ارتباطِ

 وقِف سرعتِ جمله از و روزام جهانِ یهامؤلفه نتواند اگر آوانگارد شعرِ واقع

 ستشک شهیهم از ترسخت رقابت نیا در کند، بجذ و هضم را آن تصور

 گفته که طورهمان. گرددیبرم گرانتخاب خودِ به گرید لِیدل. خورد خواهد

 سمت هب فرهنگ صنعتِ یهاسمیمکان با ییپروسه در که گرانتخاب شد

 ها،بکهش نیا با مواجهه هنگامِ در است رکتح الِح در ترشیب شدنِییتوده

 شدِر عاملِ دو ییِافزاهم واقع، در. شد خواهد شهیهم از ترمنفعل و ترابیسهل

 لیتحلبه  شیپ زا شیب را او یِگسوژه رات،ییتغ یباال سرعتِ و نییپا یِفرهنگ

 ریتصو بر یمبتن ییهارسانه عمومنی اجتماع یهاشبکه گرید یسو از. بردیم
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 خواستِ با و رندندا ار متن تعمقِ و یکُند هانیا که چرا. هستند( لمیف و عکس)

 ،یریتصو هنر دو نیا منطق یِریکارگهب و فهم نیبنابرا. ندترمتناسب سرعت

 .کند کمک آوانگارد متنِ به تواندیم

 

 یریمس شدنِفراهم بست،بن نیا از خروج یبرا یاصل کارِ هم و راه هم .5

 مشکل نیا د،نرس فرم ازِین به توده که یزمان تا .است توده یفرهنگ رشدِ یبرا

 یازهاین رفعِ آن ازِینشیپ که ست،یفرهنگ ازِین کی فرم. پابرجاست

 و ندارد یصمشخ حدومرزِ یعیطب یازهاین نیا متأسفانه یطرف از .ستیعیطب

 با را خود دیاب زین روشیپ شعرِ البته !کندیم ابداع ییتازه یازهاین مدام ،قدرت

 قدرهچ هر اما. دهد یترشیب وفقِ روزام پشِتپر و عیسر یِگهزندی هامؤلفه

 رِیس که ییجاآن از د،یایب کوتاه خود موضعِ از آوانگارد شعرِ که هم

 ترِفیظر و قیعم سازوکارِ محصولِ - ینزول دنیاک تابعِ کی در شدنییتوده

 واهدخ حفظ چنانهم شکاف نیا، ستیروشیپ حالِ در - فرهنگ صنعتِ

 یِمش خطِ یانتشارات یهاگاهبن که ستییگونهبه وضع ما کشورِ در االن. شد

. شود یط برعکس دیبا کلیس نیا کهیحال در ندنکیم نییتع را روز شعرِ

 که کندیم فایا یمهم نقشِ انیم نیا در قطعن زین یاقتصاد سامانِهناب اوضاعِ

 فراغتِ ییسو از ت.اس کرده یفرهنگ شبهِ نسِیزیب کی به بدل را کتاب انتشارِ

 یجربهت. کرده سلب او از زین را آوانگارد متنِ با خواننده ارتباطِ یبرا زمال

 ادهفت یدهه هایانهیم ای چهل یدهه اواخرمثلِ  یمقاطع در داده نشان یخیتار

 روشیپ شعرِ هم داشته وجود یاقتصاد یِحداقل یتوسعه و ثبات اندک که

. بوده ترفراهم آن شدنِدهید یابر نهیزم هم و داشته یتربه ظهورِ و بروز امکانِ

 در تواندیم زین آوانگارد شاعرانِ( یِدستکی نه) ائتالف و ییافزاهم ییسو از

 هست، قدرت اگر که چرا باشد؛ رسانیاری آثارشان و شانیا شدنِدهید تربه

 ادهفت و چهل ،یس یهادهه در زین ییافزاهم یتجربه نیا. هست هم مقاومت

 .ستا داده نشان را خود ارزشِ یخوببه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسدبا درد که می

 
 یجمال الدن

 های تو را رمیده بودماین زن             که  چشم

 قدر گمهای من چه       که در شعرههمه مِبا آن

 شدشان میت مستاهایکه اسب  تا تو          

 

 رفتم نمیاکنارِ تو خوابکه بی از من       

 شدم میاناز کردن تانگاه که زیرِ تا زن       

 بُردهای شعر مرا میکه واژه یا درد      

 

 ی تیزکه اسبی با شیهه از تو       

 وارگرفت مادیانمیم اکه خرامیدن از من      

 م را لرزیده بوداودلکه دست اهلی  آن عطرِ

 

 ام دیگر که دستی به سروروی این شعرشد حوصلهکِنمی

 مویی                            

 ابرویی                            

 

 خودم ژولیده بودم که از درونِ با زن       

 کوفتن را میشات سماهایکه اسب تو         بی

 م بوداهای دلسوختهکه سوخته تا شعر        

 

 خودت باش رسدت وقتی      مردِکه می با درد        

 های تو را وحشی بودکه چشم یا سبز        

 ردبُتو را می سکوتِ که رنگِ ه          تا مِ

 هشدم          تا تَتو را دود می که خیالِ من        بی

 

 رود شعرت کنم دیگرم نمیاکه دست          از تو

 کردم میاهای تو نازکپلک که پشتِ تا من         

 شدت را جا نمیاکه نماندن با شعر       

 

 ت را کم نیاوردماکه نبودن این من         

 زد بنویسمکه کنارت نمی با درد          

 این شعر رفتی   که تا آخرِ تو          بی

 ت کشیده باشماکه دستی به سرورویبی آن
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 شعر تریبون ندارد

 
 

 
 

 سعید نصاریوسفی

 

 

متعددی باعثِ ایجادِ این شکاف گردیده است که شاید نتوان با این  عواملِ .1

شتاب و در مختصاتِ حجمیِ یک سؤال، تمامِ زاویای عللِ این فاصله را 

نهادِ کاوی قرار داد. اصولن زیرساخت و فنداسیونِ هر پیشبرشمرد و موردِ وا

یِ ذهنیِ آن گکم آمادهبایست از قبل چیده شده باشد یا دستِی ادبی، میتازه

ه شعرِ کمند ایجاد شده باشد. در حالییی سریالی، دامنه دار و هدفدر پروسه

عریِ دبیاتِ شآید که ای هفتاد، درست در زمانی به نمود درمیرو و دههپیش

و  های ایدئولوژیکی شصت و نمادپردازیزمین در چنبر التهاباتِ دههایران

شعارگونه مستغرق است. زبان، در کردوکارِ شاعران این دهه پیش و بیش از 

کند. گرایانه تولیدِ شعر میمندانه به تولیدِ شعر برسد، آرمانکه کُنشآن

انِ اند و از تخیلِ برسازنده و زبشده اندیشیها در خدمتِ مضامینِ پیشگزاره

ی هرو، در این اوضاع به منصپویا و منتج به زایش، نشانی ندارند. شعرِ پیش

راهیِ طیفِ حداکثریِ شاعران رسد و شوربختانه به لحاظِ عدم همظهور می

ی مند و مضافن عدمِ ساپورت این سویهولعنِ آن توسطِ متشاعرانِ سالو طعن

یی و در واقع عدمِ تشریح و معرفیِ الزم ناشران، مجالتِ حرفه شعری از سوی

نهِ طور که باید به کُرو آناز سوی منتقدان موردِ وثوقِ مخاطب، شعرِ پیش

 افراط کند. به عالوه بعضن به لحاظِفرهنگی، اجتماعی و ادبیِ جامعه نفوذ نمی

های نحوی و های فُرمی و تعقیداتِ ناشی از شکستوتفریط

شود ترِ زبانی و مفهومی، قریب به سه دهه میهای هر چه بیشگردانییبغر

ی دههای منتشرشکه مخاطبانِ جدیِ شعر، با تردید به تراوشات و کتاب

تر رغبتی به خریدِ کتابِ شعرِ شاعرانِ کنند! و الجرم کمشعری نگاه می

و  است گردانی مواردِ فوقدهند. بخشی از عللِ این رویرو نشان میپیش

کتاب و  روز بهی اماعتناییِ عمومیِ جامعهگردد به بیبخشی دیگر اما برمی

مشخصن کتابِ شعر. چرا که اصولن شعر تریبون ندارد!، فاقدِ اسپانسر است!، 

 ت، ویی ساپوریی ترویج، نه از سوی ناشرانِ حرفهو الجرم نه از سوی رسانه

روز رِ امشع شود. در واقعلبه میفروشی مطابنه از سوی هیچ مخاطب و کتا 

شود و اندک به آسانی تولید، به آسانی عرضه و به آسانی کنار گذاشته می

ود نه هیچ شی شاعرانِ غالبن جوان نیز منتشر میدفاترِ شعری که با سرمایه

ی ا همهرسد... بپذیرد و نه عملن به معرضِ دیدِ مخاطب میگاهِ پخشی میبن

عر کماکان با تنفسِ مصنوعی به حیاتِ خویش ادامه این نامالیمات، ش

 دهد.می

چنین بهای روز برای مطالعه و همی انسانِ اماز طرفِ دیگر فقدانِ فراغتِ بایسته

نجومی کتاب در چند سالِ اخیر، به طورِ مضاعف به این مسأله دامن زده است. 

های ریابضاعتِ کتاب، خسته از بیگانسانِ معاصر و مشخصن اهالیِ کم

شد در سبدِ وتوانی اگر هم باگردند و تابی خویش باز میفرساینده به کاشانه

گی که هیچ، در سبدِ ماهانه نیز اگر که احیانن کتابی بر گوجه و ی زندهروزانه

ابِ شعر نیست و هم تردید کتزمینی و پیاز اولویت و اقبالِ ابتیاع یافت، بیسیب

ه و الجرم مجالی باز اگر که اندک در این میانرو نیست! اگرباشد، شعرِ پیش

رو که زمان و تأملی بایسته جهت درک و شک به شعرِ پیشدست دهد، بی

رو به رغمِ سه دهه از دریافت نیاز دارد، نخواهد رسید. چرا که شعرِ پیش

که نه  وگیج استنماید!، کالفی گنگآور میتولدش، هنوز بکر و حیرت

عری به های این جریانِ شمنتقدان، لیدرها و تئورسین تببین شده و نه توسطِ

ارم اضافه کنم که ها ناچشکلی بایسته تشریح و تبلیغ شده است. افزون بر این

انِ تریبون و ی شعری، و فقدفقدانِ بسترِ الزم جهتِ تشریح و تبیین این نحله

شینی نناشرِ تخصصی، این نحله را بیش از تصور، مهجور و مجبور به حاشیه

 کرده است.

 

محقق  ی هشتادی دههبایست این حرکتِ جانشینی در طلیعهقاعدتن می .2

مند ی نوظهور توسط متشاعرانِ سالشد. اما کودتای ادبی علیه این نحلهمی

یسم مندانه علیهِ دگماتکه در واقع هوش -یاب، این حرکتِ بنیادین را وآسان

در وقت ثمردهی و به بار نشستنِ  -داد ی ادبی مانور میحاکم بر جامعه

 دار وی ادبی و بایکوتِ دامنههای امید لگدمال کرد و موردِ توطئهجوانه

های ادبی، ی مطبوعاتی و انتشاراتی قرار داد تا جایی که حتا میتینگفرساینده

س ی ادبی مجال تنفطور که باید به این نحلهمجالت و محافلِ شعری هم آن

گو و سازیِ فراگیر توسطِ متشاعرانِ آساننویسی و سادهسادهی ندادند. توطئه

ی یاب چنان قوت گرفت که عملن هیچ جایی برای تنفسِ این گونهآسان

اد با ی هشتکار و قدیمی در دههشعری باقی نماند. تعدادی از نشرهای کهنه
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ژ یرای شعری را با چاپِ پُرتمراقبتی خاص و مجدانه، سیاستِ حذفِ این نحله

ورهای هایی با کاچنانیِ شعرِ آسان، پیش گرفتند. کتابهای آنو آگهی

ی شیک وجذاب و بُردِ تبلیغاتیِ خاص و پخشِ در خور، چنان در کُنهِ جامعه

خوان نفوذ کرد که گویی نه قبل از آن شعری بوده و نه بعد از آن، کتاب

وجه به این و سوء تی شعریِ دیگری. به باورِ این قلم: بنیانِ این مشکل گونه

یی ی آن است. هیچ سبک وسویهی شعری، در ذاتِ نو و تجددطلبانهسویه

های شبهِ بُردیِ آن. ایدهی علمی و تببین راهشود مگر با اشاعهبرجسته نمی

گاهِ نیما یوشیج برای هزارمین بار توسطِ اساتیدِ آکادمیکِ دانش مانیفستیکِ

و  آیشسِ درس، میزِگرد، کنفرانس، همشهرها در قالبِ کالتهران و کالن

زمان اش همی اشعارِ نیما و شاگردانشود و مجموعهکتاب تبیین و ترویج می

اکزِ ی مرشود و به همهدر نشرهای برند، با تیراژهای کالن چاپ و پخش می

القه رسِ عگردد و در دستها و نهادهای فرهنگی ارسال میخانهادبی، کتاب

بیینِ شعرِ ها تشریح وتشک ماحصلِ سالگیرد. این وضعیت بی مندان قرار می

نیما در آن  سُرایتایانِ کالسیککردِ تقابلیِ همست وگرنه روینوِ فارسی

 دوره بر کسی پوشیده نیست...

عدم اعتنای  رو واما برگردم به همان حرفِ پیشین: سوء ظن علیهِ این شعرِ پیش

ی راکزِ آکادمیک و نشرهای ممتاز به این نحلهنام و موردِ وثوقِ ممنتقدان به

رفت ادبی مضافن به این فاصله افزوده است. اذعان دارم تنها راهِ نجات و برون

از انفعالِ موجود، کوشش و دقت در القای حقانیتِ شعریِ این نحله و تبیینِ 

تئوریک و تشریحِ مختصاتِ ذاتیِ آن است. حقیقتن فضای مجازی، بستر و 

ی ن نحلههای سبکیِ ایگیها و ویژهست برای تشریحِ مؤلفهییبهینه امکانِ

ی نود چندان روی این شعری، که باز گمان دارم لیدرهای این نحله، در دهه

دارِ اند. البته الزم است اضافه کنم که تقابلِ جهتمهم تمرکزی نداشته

هایی و با نمودِ نشر ی هشتادی شعری در اواخرِ دههها علیهِ این نحلهانتشاراتی

مجالِ  تر شده ورنگیی کمنظیرِ بوتیمار، نیماژ و این اواخر افراز... تا اندازه

رو داده شده است. شاعرانی که اکثرِ آنان از چاپِ اندکی نیز به شاعرانِ پیش

 یتر گذشته است به اضافهحتا بیششان یک دهه و های قبلیکتاب

ی های ادبی هفتاد دیگرباره در ویتریندهههایی از شاعرانِ مهجورِ کتاب

یز بار ن ی هفتادنشست و حتا امکان بازچاپِ تعدادی از کتاب های مطرحِ دهه

چهار  کاش آفتاب ازای»در نشرِ بوتیمار، « مخاطبِ اجباری»دیگر فراهم شد. 

 در نشرِ هشت« رهتبص»در نشرِ نیماژ، « ام کنشبلی بغل»در نشرِ نیماژ، « سو بتابد

عدادِ ست. تی ادبیرنگ این نحلههای دیگر حاکی از حیاتِ کمو کتاب

تشرشده های منهای مذکور اما در میان انبوهِ کتاباندکِ عناوین و تیراژِ کتاب

ی اخیر تنها کورسویی از حیات است. در واقع عدم نمودِ مدنیِ آثارِ در دو دهه

عری را ی شکان این سویهروِ شعری در بُرد و برندهای انتشاراتی کماپیش

عرض  طور که در ابتدای این پرسش نیزواپس نگاه داشته است. بنابراین همان

ولعنِ فراگیرِ مروجانِ شعرِ آسان و تنگ و بست کردن فیلترهای کردم طعن

به حاشیه  روی شعری، مضافن در طردِ شعرِ پیشانتشاراتی به روی این نحله

وشعرِ  ی موجود بینِ مخاطبشکاف و فاصلهمنشا اثر شده است. تشدید این 

های انتشاراتی، اهگی همین بنشک منبعث از طی و تبانیِ فرسایندهرو، بیپیش

 های ادبی وها و آنالیزورهای مستقر در برخی کانونسرجنبانان، بررس

گو در مایه و آسانست که با ساپورتِ وسیعِ آثارِ شاعرانِ میانانتشاراتی

ی شعر راستین و اصیلِ فارسی را با کوس و کرنای انبوه، انگارهگانِ شماره

 اند...ی ادبی القا نمودهپُرطنین به جامعه

 

اند. شعر به طور که باید به شعر نپرداختهاذعان دارم که نهادهای فرهنگی آن .3

ی کهن و پُر افتخارش در این مرز وبوم، چندان موردِ عنایتِ رغم عقبه

سرجنابانانِ بازارِ ادب و نشر نبوده است. و اگر هم محفل و اصحابِ فرهنگ و

عارِ شیخِ اند به خواندنِ اشتر داشتهاند، دوستمجلسی دراین میانه برگزار کرده

المثل یاش را فدرآمدِ مجلسالغیب بگذرانند! کسی نیامده پیشاجل و لسان

ید و ک به شعر سپی نیما قرار دهد. و اگر بعدن هم فرصتی ولو اند«هاآی آدم»

د کیفیتِ طور که بایاند بسیار محدود بوده و نتوانسته آنرو دادهاحیانن پیش

، با های نوظهور شعریشناسیکِ خویش را به مخاطب القا کند. نحلههستی

د. چنین شعری با انتشارِ شوندار، بایسته و سریالی برجسته میتشریح و تبیینِ دامنه

های های پیاپی و بر بستر زمینهو تجدیدِ چاپ درخور و با تشویق، ترویج

ررسید که کند. باید این مهم را بانتقادی و تحلیلی حیاتِ خویش را تضمین می

ی شعری بر ترازوی نقد قرار گرفته است؟ و یا توسطِ آیا اصولن این نحله

طور که باید در طولِ این سه دهه طرح و های این جریانِ ادبی آنتئورسین

ه شده است؟ با قیدِ احتیاط؛ گمان دارم که بخشی از این فاصله، از مبدأ تئوریز

شد!  «غوره نشده مویز»ی شعری که این نحو و نحلهشروع شده است. از وقتی

ریان برنده ها و لیدرهای این جاش اثبات شود، توسط تئورسینکه حقانیتو بی

ست. منظورم حقانیتِ ی شعر نیاعالم شد...! مرادم، عدمِ حقانیتِ این گونه

ی هی این نحلی اولیهشک پس از بروز و اشاعهبدونِ اثباتِ آن است. بی

 ی شعریهایی صرفِ تبیین و تشریح و تبلیغِ این نحلهبایست سالشعری، می

شد آن هم به طورِ های تئوری و نظری نوشته و عرضه میشد، کتابمی

ی این نحله بایستاد و زمانی که میی هشتی دههمتصل و پیوسته. اما در طلیعه

شعری در محور جانشینی و اثبات و استقرارِ خویش بر مسند ادبیات قرار 

 گرفت، تسبیحِ لیدرهای این جریان در اوایلِ هشتاد از هم گسست و هر می
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تای هم رو بودنِ خود قبل ازکس جانبی برداشت. یکی در پیِ اثباتِ پیش

جِ بالگِ شخصی خویش، به جای تبیین و ترویدیگرش بود و آن یکی در و

یی نیز از قافله نماییِ دیگری دست زد. و عدهی شعری، به تقبیح و سیاهاین نحله

جدا شدند و سیاقِ دیگری برداشتند. پُرواضح است که صالبتِ تیمی و 

واره منتج به نتیجه بوده و هست. شوربختانه اما دارِ ادبی همنواییِ جهتهم

آمده هدایت شده و ناشی از ظمی از این فاصله و شکافِ پیشبخشِ اع

های اهگیاب و بنگو و آسانی متشاعرانِ آسانگرایانههای حذفسیاست

دار  دامنهگرایی و عدمِ تبیین و تشریحِست و بخشِ دیگرش سوء همانتشاراتی

ریانِ های این جی شعری توسطِ لیدرها و تئورسینی این نحلهو پیوسته

 ست.شعری

 

 

ها و عدمِ وحدتِ رویه در استفاده از انواعِ آن توسطِ شاعران، رسانتعددِ پیام .4

در  یی در اینستاگرام، تعدادیبعضن مخاطب را دچارِ مشکل نموده است. پاره

های شخصی و برخی در گروه های تلگرامی و بوک، بعضی در کانالفیس

ها و ازیتباشند. یکهبی فعال میرنگِ ادهای کمی قلیلی هم در سایتعده

آن  های شخصیخصوص در کانالعدمِ اعتنا به مخاطب و یا بُردِ مطالب، به

نیاید.  طور که باید به دیدهم در تلگرام، باعث شده تراوشاتِ جدیدِ شاعران آن

های مستقل و فعال در فضای مجازی هم روی و نیز عدمِ اعتماد به سایت

. ترس زنندکان دیده شدن را خودآگاهانه پس میست که بعضن امدیگری

از سرقتِ ادبی و اشتیاقِ مفرط به بکر ماندن تراوشاتِ تازه، امکانِ پاالیشِ ذهنِ 

ی بعدی را خودخواسته از گیِ پذیرشِ دفاترِ منتشرشدهمخاطب و آماده

 امگیرند. اگر چه عمیقن باور دارم و در سؤال قبلی نیز ابراز داشتهمخاطب می

که فضای مجازی امکانِ بسیار در خوری برای به دید گذاشتنِ تراوشاتِ 

اش، ضمنِ آوردهای تازهگذاری دستخالقه است. شاعر با اشتراک

اش، بابِ دیالوگِ آزاد با مخاطب ی بازخوردِ مستقیم و آنیِ سرودهمشاهده

دارم،  نگشاید و این امتیازی در خور است. من اذعاومنتقدانِ فرضی را نیز می

یی درخشان بود که شاعران، با دیالوگِ آزاد با نویسی، دورهادوارِ وبالگ

 های خود را نیز فراهمی پاالیشِ سرودهمخاطبان و منتقدانِ خویش، زمینه

کارِ رسانیِ آنی و خودبوک با اطالعآوردند. اکنون اینستاگرام و فیسمی

اطبان وممبرهای نوعی، مندرجات جدیدِ شاعران و ادمین های ادبی به مخ

 ی رضهسازند تا ضمنِ عفرصت بسیار خوب و مغتنمی برای شاعران فراهم می

 

ا شده، بهای احتمالیِ شعرهای درجفوریِ تراوشاتِ شعری، نقد و تحلیل

ی دیده ، زمینهنامسازیِ افرادِ برجسته ومنتقدانِ بهگذاریِ انبوه و تگاشتراک

وردِ مند و منتقدانِ مطالب توسطِ مخاطبانِ عالقههای مکررِ مشدن و بازخوانی

وثوق و قَدَرِ حاضر در فضای مجازی را از آن خود کنند. اگر چه نیک 

های مجازی، بعضن شتاب زده و رساندانم که اظهارِ نظرها در پیاممی

زده و نقدهای حتا سطحی بعضن های شتابست اما همین قرائتسطحی

آورند که به گمانِ من به سروده ها را فراهم می موجبات ویرایش و پاالیشِ

 مراتب از انتشارِ کاغذیِ شعر در مجالتِ ادبی، افضل وارجح است.

ی مشهود در این میانه، ناشی از عدمِ وحدتِ رویه در ام عمده فاصلهبه گمان

خصی در های شخصوص انتشارِ آثار در کانالهاست. بهرساناستفاده از پیام

شده نیز بعضن اگر ممبرهای زیادی نداشته باشد، مطالبِ درجتلگرام که 

 شوند.محکوم به فنا می

 

 

مندِ مجازی، برای مخاطبِ ایرانی های این فضای امکاناصولن ظرفیت .5

چندان روشن نشده است. و شوربختانه صرفن به فضای تنفس و 

 گذاریِ تصاویر و لحظاتِ فردی و نوستالژیک بدل شده است.اشتراک

ادیدن این ها برای نها، حاال که نشرها، حاال که بررسبنابراین حاال که تریبون

؟! ی مجازی را بالفعل نکنیماند، چرا این امکانِ بالقوهقسمی شعری همنحله

های سوسازیِ فعالیتمندِ شاعران در همپارچه و هدفهای یکحرکت

شترکِ مجازی های مرسانهای تخصصی و پیامادبی و شعری در سایت

که اکنون شعر ی عطفی در بازنشرِ تراوشاتِ خالقه باز کند. نه اینتواند نقطهمی

ها، به شکلی ناعتنایی و نادیده گرفتکه بیبه اشتراک گذاشته نمی شود. نه؛ بل

مضاعف به این مهم دامن زده است. ادای تعهد ادبی و مدنیِ منتقدان وشاعران 

نتشرشده در فضای مجازی، وفقِ تعهداتِ مدنی و های مدر برخورد با سروده

ی پاالیش و تواند زمینههای سی و چهل، میادبیِ شاعرانِ آوانگاردِ دهه

های مختلفِ ادبی را فراهم آورد. و حذفِ این فاصله و شکافِ برد سویهپیش

نتقدانِ ها و مداریِ مدنیِ تئورسیننوایی، تعهد و پایآمده جز در گروِ همپیش

 استینِ این جریانِ ادبی نیست.ر
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شاعران خودِ ی میانِیفاصله
 
 

 

 ابوالفضل نظری

 

 
 
عراست، آن تعریف ش یباره کوتاهی در توضیحِ ال نیازمندِؤبه این س پاسخ .1

هم شده  ترهای اخیر بیشسال ی که طیِیمتفاوت، زاویه دیدِ یهم از دو زاویه

و نه ) ادبیات و شعر را داریم گیرِمند و پیهی عالقاست. از یک طرف جامعه

ن تریشاعرها( که شعر را در به یزبان یا حتا جامعهفارسی یجامعه کلِ

و  ترینتشبیه، ساده احساسات و عواطف با کمی چاشنیِ ش توضیحِاحالت

صوص در خموسیقی به شناختِ ذهنی، وزن )با عدمِ ترین تناسباتِدستیدمِ

رایج  مفهومِ اب)و گاهی فرم و ساختار  اش باترین حالتو در بهوزن(  بدونِ شعرِ

 نویسند و اسمِیهایی منوشتهو با همین نگرش دل کنندتصور می (قالب اشتباهِو 

یگری د دیگر شاعرانی را داریم که تعریفِ گذارند. از طرفِمی آنشعر روی 

وسیقی، خیال، م لیِاص آن وقتی ارکانِ اولِ از شعر دارند تعریفی که در سطحِ

 یک کلیت و عنوانِجای خودشان باشند؛ فرم و ساختار به عاطفه سرِ

و  است لهأترین مسالزم ،ناپذیر از محتوای شعرواحدِ تفکیک مانِساخت

ست. ی شعر و اندیشه اسازنده« زبان»رو، پیش شعرِ که در تعریفِتر اینمهم

سانه صحبت ها )وقتی از ررسانه قِگسترده از طری طورِبهوقتی حال تصور کنید 

وپرورش، زنم از جمله آموزشهای آن حرف میی شکلکنم از همهمی

عنوان شعر به اولگروهِ  تعریفِفقط  گاهی(دانش استادانِها و بسیاری از کتاب

 ولِی عمیقی برای شناخت و قبدر جامعه معرفی و خوانده شود، مسلمن فاصله

 ها ایجاد خواهد شد.از مخاطب رو با آن دستهپیش شعرِ

 

 تِدیگری که بتواند تفاو رو )یا هر عنوانِپیش شعرِ که مخاطبِاول این .2

گرا نشان دهد( در شاملویی را با شعر تجربه حتا نیمایی و سپیدِ کالسیک، شعرِ

 رایها بی که در آن دورهیشاعرها بودند و جامعه ،تربیش ،های گذشتهدهه

 

 

 

 

 

و  تولید مندی به شعر، خود در کارِهمطرح بود عالوه بر عالقشعر  درکِ

 نوشتنده شعر میکسانی ک یهای ادبی نیز بود، در نتیجه فاصلهی تئوریتجربه

کردند ش فهم میاهای زیریناثر بودند و اثر را در الیه و کسانی که مخاطبِ

 تر، باعثِشبی بِمخاط ذاتی برای داشتنِ نیازِ رفته احساسِاما رفته کم بود.

د. در تالش ش «مخاطب بحرانِ» عنوان و تعبیرِ ی بایلهأشاعرها به مس اندیشیدنِ

 سازهم شایدی از شاعرها که جریانیعده اصطالح بحران،این به برای حلِ

ر پرداخته اخی یک قرنِ های ادبی در طولِاند از امکاناتی که زبان و تئوریبوده

ی عامه درکِ فهم و شعر را تا سطحِ، ود چشم پوشیدهو در اختیارشان گذاشته ب

معاصر بارها در  شعرِ دارِموضوعی که نیما سردم، جامعه پایین آوردند

رتیب این تیک آفت به آن اشاره داشته است. به عنوانِش بهاهاییادداشت

رو و پیش اعرانِش که در میانِی ایجادشده بیش از اینشاید بتوان گفت فاصله

رو و شپی شاعران: یعنی شاعرانِ خودِ ست میانِییعام باشد، فاصله یعهجام

 نویس(.انگار )و نه سادهساده شاعرانِ

 

های دولتی که مشخص بوده و هست؛ اما نشست نهادهای فرهنگیِ بحثِ .3

شان اتفاقبهشان، قریبهای خصوصی اگر نگوییم تمامیانجمن ادبیِ

ه قطع های گذشتدهه روِپیش ان را با شاعرانِشهایی که ارتباطخصوصن آن

ی هشتاد و نود نیز دهه به نسلِ، رو را ادامه دادهپیش شعرِ روندِ ،اندنکرده

ی هدو ده ها مسلمن طیِاین نشست اند. اما در کنارِتجربیات را انتقال داده

 ات از طریقِسنتی به شعر و ادبی کردِتری نشست با رویبیش گذشته تعدادِ

تا بسیاری از گرفته و ح دولتی شکل دولتی و شبهِ های فرهنگیِارگان حمایتِ

اند؛ در نتیجه خواسته و سمت حرکت کردهها و جوایز نیز به آنوارهجشن

رویی پیش رِکالسیک و شع سنتی با دیدگاهِ شعرِ گی میانِهدست ناخواسته دو

اندازی داشته پنج دهه تحوالت برای نوشدن و پوست-که حداقل چهار

 هیمِهایی که نیمای بزرگ در تفمجددن ایجاد شده است و این بار بدتر از سال

 ر حالِسرا داشته است، چرا که دشعر به شاعران کالسیک و تعریفِ مضامین

 شکلی دیگربه شکلی با تعریفشعر به سفانه این فاصله میان تعریفِأحاضر مت

ی لطمه شعر با شعر است و این شبهِ که فاصله از تعریفِاز شعر نیست، بل

 یِیو حرفه تخصصی معاصر ما زده است تا جایی که ناشرانِ بزرگی به ادبیاتِ

ینانه اگر نگاه بهای اخیر بنا به اقتضای اقتصادی شاید )خوشسال ادبیات طیِ

 اند.این اشتباه شده و به این فاصله دامن زده کنیم( گرفتارِ
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انگار مطرح نویس و سادهساده شعر، میان شاعرانِ ر و شبهِشع تفاوتی که میانِ .4

ی از یرههشود؛ در بمیحاصل شعر متفاوت به ی که از دو نگاهِیشد؛ و فاصله

پدیا چون ویکیهایی هماینترنت و سایت زمان اتفاق افتاده است که با گسترشِ

وسویه د جمعیِ هایرسانه اولیه و اصلی؛ و رشدِ اطالعاتیِ یک منبعِ عنوانِبه

ی از این نوع یهارسانبوک، تلگرام و سایر پیامفیس هایی مثلِیم، رسانهامواجه

 تمامِ اصلیِ یِگهویژ نظر را دارند. تبادلِ آسان، سریع و باقابلیتِ رسیِکه دست

ین ا هاست، در نتیجه کاربر بدونِبرداری از آنو بهره هاداده ها تولیدِاین رسانه

 های پراکنده و در بسیاری موارد ناقص و گاهاشد با انبوهی از دادهکه متوجه ب

دست بهاشتباه نیز دست همان شکلِ هایی که بهثق مواجه است، دادهؤمغیرِ

 ثق در تحقیقات وؤم اطالعاتِ عنوانِزمان چه بسا به بعد از گذشتِ ،شده

رها، همان شع همان شبهِ چنینیِها نیز استفاده شود. حال در فضای اینپژوهش

 دونِپسند با سرعت و بعوام جذابِ تصاویرِ شده در کنارِهای متنانگارهساده

ی یو... به جامعهن معاصر، شعرِ شعرِ عنوانِکند و بهی گسترش پیدا مییحرفه نقدِ

« خاطبم بحرانِ» عنوانِآن جامعه به رو توسطِپیش شعرِ اقبالِ که روزی عدمِ

له گذرا خواهد بود، اما أشود. هر چند این مسده میشد، شناسانشناخته می

ود شاعرها شکند؛ و البته باعث میشعر را کُند می یجلوروبه حرکتِ جریانِ

 بدهند. آنتری بهبیش شعر شوند، و اهمیتِ یِیحرفه مخاطبِ متوجهِ نمجدد
 

اعران ش ی خودِجامعه تر میانِی هست بیشیجایی که اگر فاصلهاز آن .5

رو، در یشپ ا شعرِیمند به ادبیات هی عالقجامعه ی میانِطرح است، تا فاصلهم

ت. ن جساشاعران از هم و از منتقد یفاصله کار را باید در کاهشِنتیجه راه

رو نیز یشپ ی عوام با شعرِاشاره کردم فاصله توضیحِ قبلی همطور که در همان

عه شکل ن به جاماشاعران و منتقد شعر توسطِ شعر و شبهِ تفهیمِ از همین عدمِ

 یاصلهدرست ارائه نشود ف شکلِو تا این مفاهیم و تعاریف به گرفته است

عر طور تعاریف و ش که چهمعاصر پابرجا خواهد بود. این عام با شعرِ مخاطبِ

با استفاده  ی دارم( بتوانیویژه اول توجهِ الِؤس به پاسخِ ،گویم شعررا )وقتی می

 یکه از جمله ستی اصلیلهأی ممکن به جامعه ارائه کرد مسهااز فرصت

است؛  های جدیدهای جمعی در رسانهحرکت ،های ممکنفرصت

این  ،های شعرمجموعه نشرِ ی در نظارت بهیحرفه شاعرانِ کانونِ دهیِسامان

 اقدِمحتوا و فهای بیی مجموعهیفله از تولیدِآورد که وجود میامکان را به

لیف و تا مخاطب بالتک کندهای یک متن برای شعرشدن جلوگیری حداقل

 نشود ریبندهف ولعابِاسم و یا رنگ مجبور به انتخابِ ،ناآشنا در انبوهی از کتاب

به مین اندیشه هکه در شعر نیازمندند چرا اندیشیدن فرصتِ  شاعران بهو نهایتن 

ذف شده رو حپیشظاهر شعرهای به ترِاز بیش ،تئوریک های مختلفِبهانه

 .به شعر برگردداست و الزم است که 

 

 
 

 هیچ اگر نگویم

 
 ایمان رحمانی

 هیچ اگر نگویم

 درپیچچیز پیچهمه

 !به تو از تو گفتن دشوار

 بوسهها که بیآن لب من به طرزِ

 نگرمنگاه مانده میهایی که بیو چشم

 و منتظرم شعری از من

 چون اشکی که از چشم توهم

 !ناک بنشیندنمبر لبی 

 من شکلِوقتی که درد هم

 بگو که من

 خود نزنم بیرون!؟ گونه از پوستِهچ

 !قبول    اماز قلم افتاده

 کنمخطی نمیاما اگر جز خط

 هر روزه این است تکلیفِ

 !نباید که خط بخورم

 با را بخوانمالف ام حروفِمن دیگر یاد گرفته

 که تپق بزنمآنبی

 عری بنویسمتو ش بلدم با نامِ

 !اماندکی که آموخته با حروفِ

 بلدم از پاییز احت

 های مرا تعطیل وکه چشم

 ریزان سپردبه برگ

 !انشا بنویسم

 بگذار چیزی بگویم

 شب هم این باشد مشقِ

 قبول!؟
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 اندگانِ هنری نشستهها به جای نخبهمتوسط
 

 

 احمدی مسعود با ییوگوگفت
 و ادبیات فلسفه مدرسِ شاعر، نویسنده،

نادر چگینی :وگو ازگفت

 

 

 
 این برای که وقتی بابت عالیحضرتِ از پیشاپیش احمدی آقای ●

 لطفن شروع در گزارم.اید سپاسگذاشته ما مصاحبه در اختیارِ

 بحرانِ به روزِ ماام در شعرِ که هاستمؤلفه کدام فقدانِ که بفرمایید

 انجامد؟می مخاطب

 مخاطب بحرانِ به بنده پیچیده است. اریمقد عالیحضرتِ سؤالِ □

در حالِ  ما در شعرِ که ستاریخیت بحرانِ یک بحران ندارم. اعتقادی

 کاملن من بپردازیم بحران این و مبانیِ به دالیل بخواهیم ست. اگرتجلی

در  نوآوری ما درغزلِ دانیدمی شماهم که طورخب همان دارم. گیآماده

 مثلِ حسین ییشاعرِ کارکشته قط در شعرهایف نه حالِ نمود است آن هم

 ولی باشند داشته هم ایراداتی اگر که هستند هم جوانانی کهبل منزوی

 جااین ومن انگیز استحیرت که واقعن در کارشان وجود دارد هم نوآوری

 .کنممی را ارزیابی که شعرشانشاعران بل اعتقاداتِ نه

 

 روست.پیش شعر خصوصِ رد -تربیش - کردِ سؤالروی استاد! ●
 

 اجتماعی بحرانی نیست. کار در مخاطب بحرانِ پس کنم.می عرض بله □

 جهان سراسرِ که ستفرهنگی و

 فرهنگی-اجتماعی-های سیاسیدر حوزه ما بحرانِ و این گرفته دالیلی به را

 در شعرِ ما که بینیممی زمانکه به طورِ هماین دلیلِ به باز بسیار شدیدتر است.

 که کوشندمی یی از شاعرانعده رودپیش می مدرنیسم سمتِ حالی که به

 .برسند به پساساختارگرایی

 

و  چرایی دادید عالیحضرتِ که توضیحاتی با احمدی! آقای ●

رو به ذهنِ شنونده پیش و شعرِ روزام یجامعه بینِ یعلتِ فاصله

 نید؟کمی ارزیابی گونهکند. شما این نکته را چهخطور می
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 تعریف روپیش شعرِ ببینید! خواهد.می تریمفصل پاسخِ شما سؤالِ این □

 بحرانِ در این دارد. خاصی

 انقالبِ واقع در شودمی شروع انقالب حدودِ از که سیاسی-اجتماعی

بر  ارتباطات عصرِ انقالبِ که افتاد اتفاق جهان در زمانبه طورِ هم دیگری

دو مرحله  از کشورها بعضی انقالب ست. در اینتافلر ا آلوین نظریات اساسِ

ممکن  مثلن گذرانندمی زمانرا به طورِ هم مرحله سه هم و برخی دیگر را

 و انقالبِ صنعتی-کشاوزی انقالبِ مانده،واپس یجامعه یک در است

 بود دموکراتیک ی ما انقالبیمشروطه بیفتد. اتفاق هم با ترکم انفورماتیک

شدن،  و حرکت به سمتِ مدرن صنعت، رفتِ توأمانِیشبر پ نه متکی اما

به  - انقالب یک اتفاق افتاد. به عبارتِ دیگر بیرونی هایداده بر اساسِ کهبل

 قانون این کهکمااین نبود فرانسه انقالبِ مثلِ -آن  دموکراتیکِ معنای

 شد. نوشته وفرانسه بلژیک قانونِ اساسیِ در آن دوره بر اساسِ ما اساسیِ

کردند که می استفاده گفتند و ازکلماتیمی دیگری چیزِ خواهانمشروطه

آزادی؛  گفتندمی را در نظر داشتند. مثلن وقتی خودشان خاصِ معنای

 بنابراین داد. فرانسه رخ کبیرِ انقالبِ در که مفهومی نبود به های آنخواسته

 همین به کرد مکان نقلِ دوباره استبدادِ یک وبه ماند ناتمام مشروطه انقالبِ

 بعد دست نیافت. کنیممی تصور روزهام ما که سامانی به دلیل مشروطه

صنعتی  رو به که جامعهاین برای اما چرا؟ آورد مدرنیته به رو جامعه آرامآرام

را با توجه به مقتضیاتِ آن  نیما شعرِ من رفت. در نتیجه باید بگویم کهشدن می

 یعنی نیما را نه پدرِ دانممی که فقط شعرِ نوبل دانمنمی مدرن شعرِ روزِ جامعه،

ام آورم. حاال برگردم به حرفِ قبلیکه پدرِ شعرِ نو به شمار میبل مدرن شعرِ

 یکارخانه یک پهلوی رفت. در زمانِکه جامعه رو به صنعتی شدن می

 و آن را بودند آورده روسیه از متخصصانِ روسی که داشتیم آهنذوب

 روزهالبته ام دیگر. یو چند کارخانه سرچشمه مسِ مثلِ کردندمی اداره

 به آهن نزدیکصنعتِ ذوب یاوضاع فرق کرده است و ما فقط در زمینه

 و هست که - درکار هست اشکاالتی اگر منتها داریم کارخانه بیست

کهن و  فرهنگِ دو بینِ هاییتقابل دارد: دیگری دالیلِ -هست  هم عمیقن

 ما و شعرِ مدرن سپار استمدرنیته ره سمتِ به جامعه دارد ولی وجود جدید

 ست.گیریشکل در حالِ هم

 

 که بپذیریم در شعر را رسالت اگر این احمدی! آقای بسیار خوب ●

 جریان، این شاهد کند ما حرکت جامعه روتر ازپیش شعر باید

 یحوزه در هاییمؤلفه آن هم با هفتاد بودیم یدهه در خصوصبه

 چنین مصادیقی زبانیت، معناگریزی، چندصدایی و چندمرکزی.

شاهدِ  و باز کرد مواجه تریجدی هایداده با نوعی را به مخاطب

 بوده حرکت این روِاز شاعرانِ بعدی دنباله بسیاری بودیم که این

 را بشنویم! شما توضیحاتِ وهستند

 

 نیما را بنده کردم عرض شما خدمتِ قبلن که طورهمان چگینی! آقای □

تحصیل  لویی سن یمدرسه در دانم. نیمانمی مدرن شاعرِ هاخیلی بر خالفِ

 آشنا شد. هاییو نیز با ترجمه فرانسه کشور رمانتیکِ ادبیاتِ کرد و با

را بنیان  شکست، شعرِ نو درهم را هامصراع طولیِ تساویِ کرد، شکنیسنت

ارایه  ییالعادهفوق رِ چندانزبانی کا و ساختارهای در مضامین اما گذاشت

 خوانیم:مثلن در شعرِ نیما می نکرد.

 به خواب شکند دم یک تاب/ نیستشب درخشدتاب/ میمه تراودمی

 شکندمی ترم چشمِ در چند/ خواب یخفته این لیک/ غمِ و کس چشمِ

 واز نداشتیم را خواب شکستنِ اما داشتیم شکنیدندان داشتیم شکنینان ما

 شعرِ اساسِ انقالب و بر از بعد ما مدرنِ زیاد است. از طرفی شعرِ هااین امثالِ

 چون چرا؟ خب گرفته است؛ شکل اششعرِ شاگردان و نیما

 فردیت و در عینِ حال رجوع به گراییی سرودنِ شعرِ مدرن، کثرتالزمه

 است.

 سؤالِ بخشِ اصلیِ که - هفتاد یدهه شکبی احمدی! جناب ●

ما به  شعرِ هایترین دورهعجیب از یکی - بود حوزه همین در من

 یدر حوزه را قبلی سؤال نوعی جا مجبورم بهآید. اینشمار می

هفتاد  یتکرار کنم: در شعرِ دهه ...و چندصدایی گریزی، معنا زبانیت،

 روزام انسانِ هایو دغدغه شد گرفته فاصله گذشته شعرِ گوییاز کلی

 نظرِ بود. متفاوت حرکتی صورت هر ا کرد. درنمود پید شعر در زبانِ

 شنویم.را می شما

 

 از این نوع شعر، برای بسیاری بگویم: را مطلبی باید اما درست است. بله □

 به ایدئولوژی پسامدرن و چیزهایی از این قبیل هستند شعرِ مدعیِ که دوستان

 شعرِ مدرن تعبیر از آن به که ما شعرِ سپید هفتاد یدر دهه تبدیل شده است. بله

خب چنین  - کنیم جا قبولدر این اگر بتوانیم تعبیرِ شعرِ مدرن را البته - شودمی

 شکل شاملو شعرِ یو ادامه ایران در مدرنیته رفتِموازاتِ پیش رشدی به

 بودند و دیگران اخوان شاملو، نیما، که متأثر از من نسلِهم شاعرانِ گرفت.

 کمی و کیفیِ شعرِ ارزیابیِ در تغییر را این تجلیِ تغییر کردند و رفتهرفته

 این در بررسیِ مبنای توان دید.می بنده شعرهای و حتا صالحی سیدعلی

تولیدِ کاال در  یمثابه را به اطالعات رسیم که تولیدِجا میبنیادین به این تحولِ

است  در حالِ رشد ما هفتاد که شعرِ مدرنِ ینظر بگیریم آن هم در همان دهه

نیز در  ما شعرِ مدرن زمان شکلِکنیم. البته به طورِ همو ما مدرنیته را تجربه می

 سر هایی را پشتِست. بسیاری از شاعران چنین تجربهگیریحالِ شکل
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را و  خودم کشد. حاال اگرگذاشتند که اگر بخواهم نام ببرم سخن به درازا می

 دست مدرن شعرِ بودند که بهصالحی را نام بردم بسیاری دیگر هم  سیدعلی

که به چنین  ستازکسانی یکی ندهیم، براهنی را از دست کردند. انصاف پیدا

و یا بسیاری از  را شعرِ ایشان ممکن است آوردی رسید. البتهدست

 هایو گسترش نظریه باشیم اما ایشان در اشاعه نداشته دوست را شاننقدهای

 سرِ که در کرد بزرگی غفلتِ او البته دارند سزاییبه سهمِ شعرِ پسامدرن

 از گاههیچ اما داده است تئوری گفت که خودش اشهایکالس

 شاندسترا به  سررشته استاد، کنند! بروند مطالعه نخواست که اششاگردان

 بسنده معلوماتِ شفاهی همان به شاناتفاق اکثریتِ قریب به هاو آن داد

تفحص و  که آقاجانی شمس مثلِ معدودی و در نتیجه به جز تعدادِ کردند

 آن ستوجو در کارِ او متجلیجست

توانیم از بینِ سایرِ شاگردانِ می یا «اجباری مخاطبِ» کتابِ البته فقط در هم

 درک را تا حدودی مقوله هابراهنی، از یکی دو نفرِ دیگر هم نام ببریم که این

 بودند میالدی هفتادِ یدهه هایمدرنیستتحتِ تأثیرِ پست تربیش اما کردند

 که شعرِ دقت بفرمایید ی ظهور رسیدند. شمابه منصه هم کسانِ دیگری و بعد

آپولینر گره خورده است که او چنین شعری را  گیوم شاعرش با نامِ کالیگرام

 اول این میزان از عالقه خب چنین شاعری داد. ارایه میالدی هفتادِ یدهه در

چنین  و بعد بود کرده درک را و کوبیسم ررئالیسمسو داشت که را و دانش

 آن - اکتاویو پاز و از جمله دیگر نفرِ هایی را ارایه کرد. غیر از او دهکارِ تازه

 چیزِ هایی کرد و ایندر این راه تجربه -« وآفتاب سنگ» قدرقدرتِ شاعرِ

 نیست. ییتازه

به  که است مهرداد فالح به شما یاشاره ظاهرِ احمدی! جناب ●

در  حرکتی هفتاد یدهه در که ستکسانی یفالح از جمله نظرم

 شعرِ بود. اما علیهِ زبان قیام قولی و به نداشتیم ما که کرد شروع شعر

 نیست ما صحبتِ موضوعِ که دارد هاییتفاوت ایشان خواندیدنیِ

 مفاهیمِ و ایجادِ دیداری بر عناصرِ تکیه با هنجارگریزیِ نوشتاری مثلن

 به انواعِ توانمی واژه و در مجموع اصلیِ بر مفهومِ نویثا

 اشاره من در این میان کرد. اشاره ایشان در کارهای هاشکنیساخت

 و یک دهان چهار»با نامِ  ایشان شعرِ هایاز کتاب یکی به کنممی

 البته بسیاری بود هفتاد های شعرِمجموعه هایترینبه از که یکی «نگاه

 هم هاداشتند و جزء اولین سهم هفتاد شعرِ سازیِجریان در شاعران از

 در صحبتی امکان صورتِ کنم. درنمی اشاره نامِ خاصی که به بودند

 باشید. داشته موضوع این خصوصِ

 

 «نگاه چهار دهان و یک»فرمایید. کتابِ می درست شما چگینی! آقای بله □

 یک من بدهید اجازه بردم. اش لذتخواندن و من هم از بود خوبی کتابِ

 چه حاال - کردندمی کارها را این جوانان این وقتی عالوه کنم: توضیح

 -مستقل بودند که از جوانان تایی چند یا براهنی هایاز کالس جوانانِ برآمده

 شکست به محکوم هااما بعضی کردند زبانِ مستمر قیام علیهِ شما قولِ به هااین

 شرایطِ ذهنیِ نه بود فراهم علمی شرایطِ نه کهبرای این بودند. خب چرا؟

 باید اول ساختارگرایی، از از یاد نبریم که پس مفاهیم. آن درکِ برای هاآن

 اولین که نفهمیدند هارا. آن اشبعد منتقدان شناخت و خوب را مدرنیته

 شعر از جهتِ است و ونبایدهای مدرنتیه بایدها با پسامدرن یفالسفه دعوای

 در چنان که گیرد. کسیبعدی قرار می یدرمرحله اجتماعیو  فلسفی

گذارند. از می تأثیر در او خودخودبه کند، تحوالتگی میزنده ییجامعه

 به وجود و اصولن هیچ اثری پیوسته و مداوم است امری طرفِ دیگر فرهنگ

 میراثِ زبان باشد. داشته خود هایسنت در ریشه کهمگر این آیدنمی

 نیست آشنا اشمادری زبانِ به کسی که قولی ملت است. به کی مشترک

مذکرسازی زبانِ جهان، تمامِ در بگوید؟ زبان زبان شعرِ تواندمی گونهچه

است و  مردان یجانبهبرمالکیتِ همه زبان مبتنی چه؟ یعنی خب یعنی ست.

 دکارت ی علم و دانش نیز رخنه کرده است. وقتیاین مالکیت حتا در حوزه

 به مرد بنابراین گویدمی را مذکر منِ هستم؛ پس اندیشممن می گویدیم

 و زن اعم از طبیعت -هستی  یبقیه شود وفاعل تبدیل می و به مذکر جنسِ

گردند. تبدیل می شناخت معلولِ یا به مفعول -گان و شوریده گانو دیوانه

 در تمامِ ناال که دارد دستوری -شناسِ یونانی زبان -دیونوسیوس تراکس 

 قراراست اگر خب فعل. ست بامساوی اسم شود:اجرا می دنیا هایزبان

خانم  یا ایکس آقای افتد!می زبان این درخودِ بیفتد دراین زبان اتفاقی

 مستمر شوند زبانِ هم جمع کائنات اگر حتا تمام خود جای به ایگرگ که

 ستذاتی برون زبان دگویمی بارت روالن ببینید دهند! تغییر توانندنمی را

اگر  بله .اندایستاده آن پشتِ قدرت تمامِ با تاریخ و طبیعت که اجتماعی

های زبان همان ریشه چهارچوبِ در افتد بایداتفاق می که هم هانوآوری

استناد کنیم  شاعران از شماری توانیم بهمی دهه سه از این بعد ما باشد. االن

 تکیه با دانند. خبمی را خوب و فارسی نداخوانده آثارِ ادبی را خوب که

 یاد کنم. من پاشا ابوالفضل توانم ازمی هفتاد یدهه شاعرانِ از شما برسؤال

که  -« منوال همین به هاواژه» کتابِ از به نظرم -خواندم  از ایشان شعر چند

حضور دارد.  شعر در قدرت با بردم و در چنان شعرهایی زبان لذت واقعن

 کنم:اشاره می

ها/ به هر روزِ خودش تعارف های کمپوت را/ توی زبالههر کس که تفاله

رَد/ که بهرام بَگران را/ به گوری میهای رُفتهگیهایی از دیوانهکند/ نشانهنمی

زند صفیر از سفارتِ هر کدام از کشورها/ به حافظِ / می ی عرشاز کنگره

59 



7931اسفند ●ی چهارم شماره ی هفتادنامهفصل

 زدم/ها که نمیز همین حرفگوید؟/ و اگونه شعر میمنافعِ دیگران چه

را های خود/ موبسطیی از قبضمأموری از چمدان بیرون پرید/ و با دسته

ها واحوالِ خودشان نکتهگرفت و بست و برد به زندانی/ که رندان از حال

های الهگیرم/ که از مچپرسیدند/ من از کیفِ دستیِ کسانی سراغ نمینمی

ر از دودِ شهر ما/ یک بغل آدامس توت های پبلیتِ اتوبوس/ به لژنشینی

ار بماند/ که با اند/ وگرنه با واتیکان/ مرا چه کفرنگی/ از کلئوپاترا قرض گرفته

 سبزِ چای ترین برگِها سخن از پروستات دارم/ حاال تو را/ به مقدسپروتستان

گرانِ پاریس دهم/ که از کلکته تا بمبئی/ چند لندن به رُفتهگیالن قسم می

 بوتر نباشد؟خوش« اف بی آی»ها از دهانِ مأمور کارم/ که زبالههبد

 به چون نویسدمدرن می و او شعرِ مدرن است زبانی پاشا آقای زبانِ ببینید!

 نیست پسنددارد. البته عامه خودش را هایگیشعرِ او ویژه مسلط است. زبان

اگر  ندارم. کسی با هم تعارف بَرَممی لذت ایشان شعرهای از واقعن من اما

چنین  به باهوش یهخوانند باز باشد ذهنی و آبستره هم شعرِ ایشان خیلی

 ابزارِ کارش بر کارهای او این است که گیکند. یکی از ویژهمی شعری نفوذ

آن و  به وابسته و تخیلِ گراییزبان است. مسلط ییحرفه صورتِ به کاملن

 فهم تنها نه خود پاشا شعریِ آقای در کارکردهای معنایی گیِحتا فروپاشیده

 در کهبل گیرندمی چالش به شناختیزیبایی در را مخاطب درکِ و

باقی  برداشتِ مخاطب برای سزاییبه سهمِ نیز شدهتخریب دریافتِ بازسازیِ

 معتقدم من حاال گذارند. خب از این نکات که بگذریم باید اضافه کنم کهمی

آرام خودش را پیدا کرده است و آرام دهه سه ما در این پسامدرنِ شعرِ که

 اش امامعایب تمامِ با هم چند نفر در این میان نقشِ مهمی دارند. مثلن باباچاهی

شعرِ  یدر جوهره بود. ایشان درخشان هم قدرچه« امباران نمِنم»در کتابِ 

بارزِ او به شمار  از کارهای و ساختارشکنی مسلط است فارسی به خود،

و  بهزاد خواجات کردم. اشاره قبلن که هم آقاجانی د. به شمسآیمی

 هم ها شاعرانِ دیگریو غیر از این« رنو در پاریس»کتابِ  با عبدالرضایی

اشاره کنم. پس در پایانِ این  شاناسم به که ندارم ذهن حضورِ که هستند

 ساخت. زبان تواننمی چند کلمه بندیِسرِهم با کنم کهمبحث تأکید می

 جهان است. ساختار در بنیادی تحولِ قدرتی معطوف به زبان

 

مخاطب  یا در شناختِ میزانِ جذبِ در شناختِ ساختارِ شعر زبان ●

 اهمیت دارد؟ ییاندازه چه تا

 

 که هاییصدمه از یکی است. مهم بسیار مخاطب جذبِ برای زبان □

 گیرد که زبانِیجا نشأت مشوند از اینمتحمل می بااستعداد جوانِ شاعرانِ

 گوییممی ما ولی باشند استعدادکه بیالبته نه این نیستند. بلد را خوب مادری

 بله اند!شده مال ها نخواندهبعضی متأسفانه شودمی ساخته زبان شعر با

 نفسهفی زبان است مهم بسیار مخاطب جلبِ برای زبان گفتم که طورهمان

 زبانِ دارد فرق لهجه با زبان دارد رقف گویش زبان با ارتباط نیست یوسیله

 پیوند مانی خاصگفت یدرحوزه را ملت یک که ستزبانی فراگیر

 و... و بلوچ و کرد اعم از ترک -یعنی یک ملت  چه؟ دهد. خب یعنیمی

 این اقوام یگیرند. به عبارتِ دیگر همهقرار می خاص مانِگفت یک در -

 تاریخ یک هاآن پشتِ در د چونشونمی معنادار زبانی یحوزه در یک

ندارد  به آن اشراف که نویسدمی کسی به زبانی اگر است. حاال ایستاده

زبان  کند؟ منتقل را اشو اندیشه و عواطف احساسات تواندمی گونهچه

 آید.به حساب می شاعر از ملزومات برای و اشراف بر آن است مهم بسیار

 آقای نه! شناختند؟می حافظ، او را انِآیا در زم کنیدمی فکر شما ببینید!

بحثِ  نداشتند سواد زمان آن مردمِ کهاین برای چرا؟ شناختند امانمی چگینی!

نداشت.  سواد به نیازی گاوآهن و خیش با رعیتی و کارِ مردم و ارباب

ی چنین روندی و الزمه آوَرَدمی بورژوازی به وجود را صنعتی کشاورزیِ

کند.  کار جدید ابزارهای تا بتواند با باشد داشته سواد کشاورز این است که

 فرزندانِ و یا دربار به گانوابسته در حالی که در آن دوره غیر از درباریان،

 روی شعرِ حافظ صد سالاز طرفی هشت .بودند سوادبی مردم یبقیه تجار

در  انگلس نیست شوخی کار خواهد شد. هم از این بعد کار شده است و

 مرا هاینامه جواب چرا نویسد که توچنین می به مارکس خطاب یینامه

ام تا بتوانم فارسی دهد: مشغولِ فراگیریِ زبانِدهی؟ مارکس پاسخ مینمی

ست جدی بسیار شعر یحوزه در زبان بله بخوانم! اصلی زبان را به حافظ شعرِ

 زمانیمهه در مهمی او نقشِ زبانِ شاعری مثلِ حافظ، فردیتِ از و گذشته

 .دارد این شاعر بودنِ

 موجود و تفکرِ بینیباورِ جهان به را تواند مخاطبمی گونهچه مؤلف یک

و  بود یا نه؟ باشد داشته را نگاه این مؤلف باید اصلن آیا کند؟ در اثر هدایت

 باشد؟ ایدئولوژی داشته مخاطب درجذبِ تواندمی نقشی چه نگاه این نبودِ

 درآمده سیاست ناگزیز با که فکری ستگاهیدست نیست شناسیهستی

 یگونهبهشت متساویِ یجامعه یک دارد مؤلفه چند ایدئولوژی هر است.

 انسانِ یک که -مور بگیر  تامس از فاضله یمدینه یک طبقاتی یعنی غیرِ

 یدهندهنجات دارند: منجی پوپولیست یک هایمارکسیست تا - ستدینی

و  گرفت تأثیر - مسیح یعنی - طالیی یرهاز اسطو مارکس پرولتاری.

 بخشرستگاری پاکِ منزهِ گزین کرد. آن موجودِکارگر را جای یطبقه

 است رستگاری این راهِ گویدمی یعنی کند:نهاد میپیش راه هم فقط یک

 ییشناسیهستی دارد. نیاز شناسیهستی به شاعر که بگوییم پس و الغیر.

61 



7931اسفند ●ی چهارم شماره ی هفتادنامهفصل

است که  شده باشد. خب تنها همان فردیت دهیدر آن سامان فردیت که

 گرایی.جمع شناسی داشته باشد نهو هستی بنویسد اجتماعی تواند شعرِمی

نگاهِ برخاسته  که شاملِ دارد و ژرفی نیاز عمیق دانشِ به شناسیهستی کسبِ

طیِ  زند که اوسر نمی از شاعر کنشی ست و هیچهستی به فردیتِ شاعر از

 نوشتن موقعِ اش راشناسیشاعر هستی اما کند ثابت خود را آن بتواند حقانیت

بروزِ  فردیت دهد. البته اذعان داشته باشیم که کارکردِمی بروز - ناخواه خواه -

مدرنیته است. پس اگر شاعری از توانِ  هایمؤلفه از که فردیتبل نیست معنا

 که دارداو وجود ن نیازی به کوششِ باشد دیگر برخوردار شناسیهستی

 شناسی با ایدئولوژی فرقو البته هستی ثابت کند خودش را بخواهد حقانیت

و این  باشد ییویژه شناسیِهستی کند. در نتیجه اگر شاعری دارایمی

 ناخواه اشد خواهگی رسیده بشناسی از قوام برخوردار باشد یعنی به پختههستی

خودآگاهیِ  به نوشتنِ شعر،موقعِ  چرا که شاعر کندمی پیدا او راه در شعرِ

 شود.می مخاطب و همین نکته موجب جلبِ نیست صرف وابسته
 

 هایگرفته، دگرگونی نام ارتباطات عصرِ که عصر این به توجه با ●

 کنیم نگاه روزه از هر بُعدی کهآورده است. ام خود راهِبه هم بسیاری

 یدهندهما سفارش روزِام یجامعه نظرِ شما به انکارناپذیرند. هاتفاوت

 ست؟شعری هایمؤلفه از نوعی چه

 

 وضعیت دو زمانبه طورِ هم ما یجامعه کردم طور که عرضهمان ببینید! □

 ها رانحله این مدرن. مبانیِپست و دیگری مدرن گذرانَد: یکیرا از سر می

 اند.داده و یا حتا دیگران توضیح شاف آدام تافلر هم هم

 کار نیروی از مقدارِ عظیمی که کاالست یمثابه به عاتاطال روزه فروشِام

 ساختاری را در جامعه به وجود بیکاران با این حساب، انبوهِ کند.می را حذف

و  گیاست که ساده متوسط یی آن ظهورِ طبقهکه نتیجه آوَرَدمی

راستا در پیِ تبلیغِ  دراین هم هاکنند. رسانهدنبال می را پسندیآسان

 سندی هستندپآسان

 تر ازآسان دانش گوید:دارد که می جالبی یتافلر اشاره استاد! بله ●

 شود،حمل می دیگری محصولِ هر

 درآورد. انتزاعی و فرمولِ نماد شکلِ و به کرد را فشرده آن توانمی

 شخص که را چهآن و هر داد خواهد ادامه خود به رشدِ بشر دانشِ

 صورتِ به توانبیاورد می خاطر به عمر سالِ هشتاد هفتاد طول در

 با اما کرد ذخیره گیگابایتی شش هایتراش روی دیجیتال

 فرمودید ارتباطات عصرِ عالی در خصوصِحضرتِ که توضیحاتی

 هایبر مؤلفه تأثیری چه ارتباطات که عصرِ آیدپیش می این سؤال

 گذارد؟می ما شعرِ

 

 حفظ ما فرهنگیِ هایاصالت بعضی هنوز بختانهخوش که کنم عرض □

برتولوچی،  سینما در شدن هستند مثلن حذف در حالِ جهان اند. بزرگانِشده

شدن هستند.  حذف کیارستمی، امیر نادری و بیضایی در حالِ برگمن، فلینی یا

با  فروشدست فیلم خوب یعنی با چندان نه فیلمِ با یک فرهادی اصغر

 را جایزه رودنمی هم خودش .شودمی اسکار یی جایزهبرنده گریالبی

 گی از او تحویلرا به نماینده جایزه دیگر و یک نفرِ دهدمی پُزِ سیاسی بگیرد

 کسی که در حالِ وقوع است در جهان اتفاقی چه کنیم فکر باید ما گیرد!می

 ازخودِ او تربه او هم هایرقیب در حالی که گیردمی جایزه فرهادی مثلِ

های و آدم متوسط هایآدم خواهنداست که میجموضوع این نبودند!

به انزوا ببرند!  را گانو در نتیجه نخبه کنند کننده را جانشینِ بزرگانسرگرم

فقط  ولی رودمی روز به فروش یک پاتر در چهارصدهزار نسخه از هری

 اتمسؤوالنِ تبلیغرسد! دوهزار نسخه از یک کتابِ باارزش به فروش می

خواهند اسطوره بیافرینند مع است و موقعی که میشان جحسابی حواس

 دانندنمی اصلن کنند کهیی آویزان میرا به گردنِ مجسمه و پسر دختر دستِ

 را قرص کنند که اینتبلیغ می یا چنگیزخان! بولتون است یا یمجسمه

 مسایلِ در خصوصِ تبلیغات یا شودمی بلند قدتان و کمرتان باریک بخورید

 گذارند! خبانسانی روی آن می هویتِ کنند و نامِ سلبِمیجنسی ارایه 

این  چرا دیگر اما حاال بُرد!می زد!می کرد؟کار میچه قبلن داریسرمایه

 کارگزارانِ را در اختیار دارد. عظیم هایرسانه کارها را تکرار کند؟ حاال این

 گورنآبو خوش پسندو مردم جفنگ هایاست فیلم کرده تربیت زبده

افتاده  جا ما هم در کشورِ را ببینید که اسکار یخواننده هم یک سازد بعدمی

 جم هایشبکه هایکانال اکثرِ شکلی که باشد! دیگر هر به حاال است.

که مخاطب فکرِ خود را به کار  کنندمی فعالیت موضوع همین برای ویتی

 ابجو هم و سوال کندایجاد می سؤال نیندازد چرا که فکر کردن

 ارایه که آن تبلیغاتی با کنید نگاه را آشپزی هایبرنامه شما خواهد!می

 و طرفِ بخوریم؟ چی پرسد:به دست دارد و می ماسماسکی دختر دهند!می

 در کنارِ غذا عشق را یعاشقِ فالن غذا هستم. کلمه من گوید:می اشمقابل

 به شکلی به ییعن .کنندمی دخالت چیزهمه در شکلی دهند و بهقرار می
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 کنندهبه مصرف باشم متوجه کهاین بدونِ و من دهندمی مخاطب منِ خوردِ

 .شومتبدیل می

چیست؟  اشهایواسطوره روزام دانید انسانِآیا می گوید:می روالن بارت

 برندِ او! خب ببینید! در همین

چه  - تبلیغات در کند ومی تولید که لباس هست شرکتی خودمان کشورِ

 لباسِ ویتی ی جمشبکه در چند -از کشور  و چه در خارج داخل در

 دیده» گوید:می جمله یک فقط گوینده و بعد کندپخش می مردانه شیکِ

 روزگاری شوید! دیده تا بپوشید تولیدِ ما را هاییعنی لباس «شویدمی

 باشید نویسنده باشید باشید شاعر فاضل شوید دیده تا باشید شریف گفتندمی

 یکی به دیگر در حالی که اکنون انسان قرار است با لباس دیده شود! مواردِ و

 یدهه روی از شما»گفتم:  دهدمی هم پسامدرن دادِ االن که دوستان از

 هم تأکید ییو روی جمله «کنیدمی برداریکپی میالدی و هفتادِ شصت

و البته  -رد؟ توان کچه می فضیحت با پرسندمی اکتاویو پاز از کهکردم: این

و  سرتاسرِ امریکا که ستجنسی هایکاریاز فضیحت، کثافت منظورشان

 معنای به جنسی آزادیِ دهد:می جواب پاز -بود  را گرفته حتا نسبتن اروپا

 را عشق است عاشقانه گزینشِ معنای به کهبل نیست ومرجِ جنسیهرج

 عصرِ کهاین کالم آخرِ بلهابتذال است.  در مقابلِ انقالبی امری که برانگیزانید

من  و البته دارد هم اثراتِ ناگوار - خوب هایگیاز ویژه گذشته - ارتباطات

 است. عشق دهدمی نجات را جهان که چیزی تنها که معتقدم

 

و  زمانی فراتر از وقایعِ رودانیم شعرِ پیشمی که طورهمان استاد ●

 کردن خطر لِاه ی چنین شعریکند. سرایندهمی حرکت زبانی

 و در بازخوانشِ شعر، به رودمی فراتر هاعادت از یی کهگونه به است

 خصوص این در شما نگاه طلبدرا می فعال مخاطبِ مشارکتِ نوعی

 چیست؟

 

 محاکمه مثلن بدهم، کافکا ارجاع آثارِ به را شما مجبورم که کنم عرض □

را  ند. کافکا بوروکراسیاشده آفریده داریسرمایه در بحرانِ هااین مسخ. یا

های پدیده از وبر آن را ماکس که چیزی دهدمی نشان محاکمه در اثری مثلِ

 یک شدنِ تبدیل از طرفِ دیگر اثری مثلِ مسخ آوَرَد.به شمار می نامیمون

 توانممی و مدرنیته است از نقدِ ها چیزی جدااست و این عنکبوت به آدم

 است. یعنی آبستره نقاشیِ مثلِ ذهنی املنیا شعرِ ک آبستره شعرِ که بگویم

 اندیشه فاقدِ و نکند منتقل و محتوا مضمون خودش با هر شکلی اگر به

 نوشته باشد. آن را زبان استادِ که گیرم گذردمی شعری در سطح چنین باشد

 آیدماهو به شمار می و امرِ به یک امرِ جوهری زبان یعنی زبان زبانیتِ ببینید!

فردیت  دارای خودشان برای که طورهمان مدرن ست. شاعرانِغلط ا و این

 که ستییبه گونه هاآن هنرِ کنند.می حفظ راهم اشیا هستند فردیتِ

 به - شعرِ قدیم درِ کنند.می خود را حفظ -هستند  اشیا گرِبیان که - کلمات

رن در شعرِ مد اما هایی از این قبیل.یا تشبیه چشم نرگسِ گفتند:می - فرض

خصوصیتی از یک کلمه  کهبرای این خب چرا؟ شود.می پرهیز چیزها از این

 فردیت کلمه برای خودش مدرن، شود. در شعرِیی دیگر اضافه میبه کلمه

 اتاقی جادر آن افتد:می اتفاقی چه گوگون در نقاشیِ کنید! نگاه شما دارد.

 را صندلی جاآن شما ولی صندلی! تخت، رنگ، زرد هایبینیم با پردهمی

 استادانه چیدمانِ نیست. و چیزِ دیگری است میز ست. میزصندلی که بینیدمی

 دهد. بله شاعرِمی نشان به شما را انسان غیابِ که بینیدمی را ییهنرمندانه و

 ناقابل، یبنده دهد. درِ شعرِارایه می اضافات تتابعِ که نیست کسی مدرن

که خودِ آن، بل یا مانندِ این چیزی مانند گویمنمی یعنی دارند فردیت کلمات

 دهم.کلمه را با فردیتِ آن نشان می
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 این به نزدیک تقریبن چینشی شعری با شما احمدی! آقای بله ●

 که دارید فرمودید که و تصویری مضمون

 آمده است:« کنی صبر باید بنفشه برای»در کتابِ 
 

رو بر پیاده باران فقط تد/ کهافتر اتفاق میعجیب نیست/ اما کم

و  صندلی/ روزنامه/ تقریبن پر از گوشه که تر بر آنو بیش ببارد/

 باشد که ییسایه قدمی آفتاب هم در دو /ستخالی بطریِ

صبر  دو دقیقه اگر فقط/خورَد// مطمئن باش می هاشور وقفهبی

پای  صدای باید /آیدمی صدا /:-شنوی؟ رسد// میکنی کالغ می

بگذارد/  را کنارِ صندلی ییخواهد پنجرهمی باشد که سیک

 فکر کند تو و به بنشیند/ کالغ خواهد کنارِشاید می دانم/می

 

 فردیت کلمات شعر در این چگینی! آقای ایدداده خوبی ارجاعِ دقیقن بله □

 کند.کلمه را رعایت می و استقاللِ دارد شاعر فردیت که طورهمان دارند

 

 هایپایه از یکی ادبی هایدر نظریه مدی! مخاطباح آقای ●

 هر متنِ که بود معتقد سارتر پل و ژان شودمی مطرح آثار آفرینشِ

 آید.می پدید اشبالقوه از مخاطبانِ خاص تصوری بر اساسِ ادبی

 چیست؟ راستا این در شما نگاهِ

 

 سفارش شعر یک که دارد ییجمله مایاکوفسکی والدیمیر □

توجه به هر  با که هر شاعری من معتقدم آقای چگینی! بله .ستاجتماعی

-اجتماعی-تاریخی شرایطِ متأثر از شک بدونِ نویسدشعر می که یینحله

 من گمانِ به کند تکلیف تعیین مخاطب کهاین اما است جامعه آن سیاسیِ

 در -مقاله  یک در من باشید کرده اگرمالحضه حتا ست.بزرگی اشتباهِ

 نفی قایل است مخاطب برای روالن بارت را که اهمیتی - اعتماد یروزنامه

 از تصورِ هنرمند کنم اثبات کردم سعی بگویم بهتر است در واقع و امکرده

 خودش برای تواندمی هنرمند یا شاعر کدام درست نیست. اصلن مخاطب

 یا دستوری شعر باشد؟ داشته اشمخاطبان تصوری از یا کند مخاطب تعیینِ

 خودش را کارِ نیست. هنرمند سفارشی هنر و اصلن ادبیات نیست! شیسفار

در میان  فردیت حسابِ چون مدرن. خب چرا؟ هنرمندِ کند، مخصوصنمی

 است.

 

 به کتاب چاپِ یحوزه در استاد! اگر سؤال آخرین و اما ●

 داشته انتشاراتی نگاهی های دفاترِخروجی

 تر ازبیش مراتب به شعر یترجمه هایکتاب بینیم چاپِمی باشیم

 برگرفته از اقبال این آیا گذشته است.

و  بازارِ فروش هایاز سیاست یا است و مخاطبان جامعه هایخواسته

در  که - شعر از مترجمانِ خوب؟ مخصوصن بعضی هایترجمه یا

تر ییحرفه ی اخیردهه در این شعرِ انگلیسی و ترکیه شعرِ یحوزه

 کنید؟می ارزیابی گونهچه را فرآیند ینا شما - اندکرده عمل

 

 تولیداتِ یا شعرِ ما شعر نسبت به یترجمه که است بر این من اعتقادِ □

 است. چرا که گرفته پیشی ما شعری

شعر  یترجمه چون ترهستندآسان که روندمی شعرهایی سراغِ ما مترجمانِ

و مترجمِ شعر  کند ترجمه شاعر باید شعر را در نگاهِ من سخت است. اصولن

شما در  تر است.به آشناتر باشد مقصد و مبدأ زبانِ و به شاعرتر هر چه

 اند.شده ترجمه لحن یک به بینید که همهمی پوری احمد آقای هایترجمه

 ترجمه را شعر بینید که ایشانهم می شاملو آقای خوبِ هایدر ترجمه

این  که هیوز لنگستونو  لورکا آثارِ خصوصبه کندمی بازآفرینی کندنمی

 شما بعد بوده. توانا انصافن بوده توانا و بسیار است آفرینی کردهشعرها را باز

 بودند که کرده کار - قبل از شاملو -اول  مترجمِ ترازِ چند را لورکا آثارِ ببیند

 هم اخیرن نیستند. شعر بفرمایید باور بود اما کرده چاپ امیرکبیر انتشارات

کتاب  من متأسفانه که اندکرده ترجمه آنتولوژی ترکیه اعرانِاز ش آقای پاشا

 و هم ستخوبی شاعر هم پاشا آقای ابوالفضل که جاییاز آن ولی ندارم را

 ست، امیدوارمترکی اشمادری که زبانو هم این داندمی خوب را فارسی

هم باید بگویم که  نشریات در خصوصِ اما باشیم خوبی هایترجمه شاهدِ

 خودشان را دارند. هایبازی هم نشریات بله

 

 احمدی! آقای شما تشکر از ●

 

گزارم!من هم سپاس □
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سامان بختیاری

 درآمد:الف. پیش

 

 عرِ حرکت به سمتِها: حرکت به سمتِ آوانگارد )پاشای ششرطپیش

 پاشای آوانگارد(

م در تر است بگویهای شعر و یا بهاش در سالست که تالشپاشا شاعری

گی در زبان چیدهتر تا پیهایی که زیستِ شعری داشته، از زبانی نسبتن سادهسال

ی شعرش و در چینش و معنا حرکت کرده است و این از عنوانِ مجموعه

او  «ممکن مگر از کدام؟»ابل تشخیص است: ی او نیز به راحتی قتازه

ی هفتاد خود را با شعرِ حرکت به شعرِ ایران معرفی ست که در دههشاعری

یی شعرِ هتر است بگویم در دگردیسیِ تازکرد، حاال در چرخشی تکمیلی یا به

 دهد.هفتاد را ادامه می

 راط دری هشتاد افگی وجود داشت. در دههی هفتاد پیچیدهدر شعرِ دهه

گی در ی شعرِ منثور سوق داد اما معتقدم پیچیدهنویسی شعر را به ورطهساده

 ی شعرتر شد. اما این مجموعهاش کماین دهه حذف نشد هر چند غلظت

گی در دهد که پاشا به شکلی قوی در پیِ زنده کردنِ این پیچیدهنشان می

 ی هفتاد است.ی شعرِ دههادامه

خواهم کتابِ موردِ نظر را در قالبِ نکاتِ مورد شرط میبا نگاهی به این پیش

که  کنم این نگاهی زیر به صورت اجمالی بررسی کنم و احساس میاشاره

 یتواند مخاطب را در نحوهی شعر موردِ نقد دارم تا حدی میمن به مجموعه

 مواجهه با این مجموعه کمک کند.

 

 

ید دهم نه در پیِ انکارم و نه تأیمی ی ضروری: معمولن در نقدی که انجامنکته

کنم پس ام بیان میام را از متنی که با آن مواجه شدهکه صرفن برداشتبل

 گونه به مجموعه بنگرد.رود مخاطب نیز اینانتظار می
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 :ب. نکاتِ موردِ اشاره

 

1 

 اقتصادِ خوانشِ کلمات: منابعِ ما محدود است )زمان، کلمه( پس به اتکای این

رداختِ تر سعی در پمحدودیت باید دقت داشت که در شعرِ منثور که بیش

روایت و توصیف و توضیح دارد و به شدت از سطورِ معین )کمکی( استفاده 

بگویم  تر استکند عاملِ زمان و کلمه چندان در نظر گرفته نشده و یا بهمی

مه، زمانِ کل رعایت نشده است. اما در شعرهایی با تکیه بر اقتصادِ خوانشِ

 یی محدود اما برای رفعِ نیازِ مخاطبمخاطب رعایت شده و کلمات با گستره

ن بازدهی در اختیارِ تریشوند. در واقع با حداقلِ منابع بیشکافی، به کار بسته می

گیرد. از این منظر پاشا این محدودیتِ منابع را به درستی مخاطب قرار می

ین مجموعه به درستی از این امکانِ درک کرده و در تمامیِ شعرهای ا

اقتصادی بهره برده است. به عبارتی در کتاب حاضر، پاشا تالش داشته است تا 

 نگاهی مدیریتی به مخاطب داشته باشد.

ریزی، کارگیریِ مؤثر و کارآمدِ منابع )مادی، انسانی( در برنامهمدیریت: به

 دهی، بسیجِ منابع و امکاناتسازمان

عملیات توسط دیگران برای رسیدن به هدفِ موردِ نظر بر  هدایت وکنترلِ

اساسِ نظامِ ارزشیِ موردِ قبول. با عنایت به این تعریف، پاشا در این مجموعه با 

ست، نگاهی مدیریتی در پیِ دست یازیدن به مسائلی مانندِ زمان و روابطِ انسانی

ر قشِ مخاطب را دیی مطلوب. او در این رابطه نآن هم برای رسیدن به آینده

اش به کند تا به کمکِ مخاطبقالبِ مدیریتِ مشارکتی فعاالنه ترغیب می

 هدفِ موردِ نظر برسد.

 

2 

جدید و به  هایگیگی: پاشا در این مجموعه در پیِ خلقِ پیچیدهخلقِ پیچیده

های جدید است، آن هم در گذر کردن از عبارتی در پیِ کشفِ زیبایی

: استفاده از ترعر و رسیدن به مکث، یا به بیانی بهحرکت و سیالیت در ش

ت دادنِ که برای مشارکگیر در شعر اما نه به عنوانِ لکنت در زبان بلسرعت

ازل اش در راستای تکمیلِ پمخاطب و مدیریت کردنِ او و به فکر فروبردن

ی هشتاد، تمامِ خالقیت را از مخاطب که در شعرِ منثورِ دههشعر. در حالی

دن و ی اندیشیشویم که مخاطب در مقولهایم و حتا حاضر نمیب کردهسل

 تغییر ی مخاطب رادرست نگریستن به شعر، دچارِ زحمت شود. در واقع ذائقه

 

 

 

گر کسی تربود. دیداده بودیم چرا که اقبالِ مردم به ادبیاتِ کالسیک بیش

تفاده از سسرایان با احاضر به اندیشیدن و نگریستن به شعر نبود، غزل

های شعر سپید، توانسته بودند تا حدی مخاطبانِ جدیدی برای شعر ظرفیت

 انگاریِ اجتماعی، اقتصادیوپا کنند و چون جامعه به شدت دچارِ سادهدست

وسیاسی شده بود در واقع تمایلی به اندیشیدن یا مشارکت کردن در استفاده از 

دت رشد نویسی به شلیل سادهی هنر نداشت. به همین دهای خالقانهپتانسیل

تفاق تا بگیر را در ادبیات تربیت کرد که این اکرد و نسلی از مخاطبانِ حاضری

روز هم ادامه دارد. بسیاری از سپیدسرایان از ترسِ از دست دادنِ مخاطب، به ام

مستبدانه در شعر حرکت کرده و اجازه ی بروزِ خالقیت یا تکمیل فرآیندِ 

ندادند. فراموش کرده بودند که مثلثِ هنر، مخاطب و هنری را به مخاطب 

ی هنرمند دارای سه ضلع است که ضلعِ سوم همانا مخاطب است و وظیفه

های ست، آن هم با اندیشیدن و رسیدن به تأویلمخاطب تکمیلِ فرآیندِ هنری

 مدِ نظرِ خود.

نری را هی مندانه در این کتاب در پیِ آن است تا فرآیندِ خالقانهپاشا هوش

ی مخاطب را به شدهخواهد ضلعِ حذفکامل کند. در حقیقت شعرِ او می

خواهد که سبکی مدیریتی به کار گیرد و این جسارت و جرأتی خاص می

د پروا در پیِ ساختارشکنی در شعر باشدر این سبک از هنر و شعر، شاعرِ بی

 ند.ذبح کبگیر شعر را که از ترسِ از دست دادنِ مخاطبِ حاضریآنبی

 

3 

 شده، خودِ عناصر و در واقع خودِ شئ هستند و تالشی برایکارگرفتهعناصرِ به

ایم. رسیدن به استعاره صورت نگرفته است. در حقیقت با عینیتِ محض مواجه

 های موجود:ها یا ذهنیتداوریدوری از پیش

 

 کندهایى که تکرارشان مرا خسته نمىواژه

 اما به خانه دعوت کردهها رهمه را من این واژه

 !تویکى 

 !تر به یادِ من بیاها بیشکه تو باید از تمامیِ واژه

 

 ام عجیبمن خانه

 ها به شکل خنزر در آن به شکلِ پنزرواژه

66 



7931اسفند ●ی چهارم شماره ی هفتادنامهفصل

 

 

 هاام پر از همین واژهو خانه

 مانىپس تو حق دارى که اصلن به این خانه هرگز نمى

 (30)شعرِ 

 

م تا اگر ایگیِ مخاطب است چرا که عادت کردهیشهو این بر خالفِ انتظارِ هم

کنیم و پاشا  اش را ردیفبندِ آن کلماتِ مرتبطبریم پشتکار مییی را بهکلمه

 کند.در این خصوص بر خالفِ قواعد کار می

 

4 

اش از ابتدا (: استداللی که مقدماتInductive resoningروشِ استقرایی )

ن مجموعه از کند. پاشا در ایی پشتیبانی نمیکلیتِ موضوع را به صورتِ قطع

 برد.ی جزء به کل به درستی بهره میهمین قاعده

 

5 

یی به نامِ جنگ در نظم و درهم است. وجود پدیدهروزِ جهانی بیجهانِ ام

پاشا  ست کهها و ترس و بهتِ غلیظ در چشمانِ مخاطبان، اتفاقیی حوزههمه

اش به تصویر بکشد. به همین دلیل است که تالش دارد تا آن را در شعرهای

 کند. در حقیقت روابطِشاید از نظمی دستورمند در سطرها استفاده نمی

گاهی ندارند تا شاید مخاطب ریاضی در سطور و ارتباطِ میانِ کلمات جای

تر گیِ ناشی از بحرانِ جنگ را در شعر قابلِ لمسگی وآشفتهریختهدرهم

ی ر کنارِ هم چیدنِ کلماتِ انتهای قصه به صورتِ منطقببیند. قرار نیست با د

ند. تنها کگیری شود. در حقیقت پاشا در پیِ قضاوت حرکت نمینتیجه

 گیرد.دادها را شاعرانه در پی میرخ

 

6 

داده در شعر حاصلِ تعامل با محیطِ پیرامون خود هستند. در واقع اتفاقاتِ رخ

دیگر است )محیط(. این جمله از  اش با چیزهایی تعاملهر چیزی نتیجه

 ان استی خودش با دیگری خودش نیست، نتیجهچیز نتیجهنیماست: هیچ

 

7 

دیدِ  کند. استفاده از خطایزبان به طرزی قوی در این شعرها تصویر خلق می

تواند تصویری را متولد کند. برای مثال سه مصراعِ جداگانه از شعرِ کلمات می

 :چنین ظرفیتی دارند 34

 

 

 کَنی؟ها را چرا نمی. چکمه۴

 رسم؟. من از بیایمِ خود هر چه بگویم ولی کجا می2

 کَنمخواهم از پای تو میخواهم آری خودم میها که من نمیچکمه و ؛3

 

8 

دیزالو کردنِ تصاویر: به مرور تصاویرِ قبلی حذف شده، تصاویرِ جدید ظاهر 

خودی در تصاویرِ قبلی اطب، بیدهد تا مخشوند. این امکان، اجازه نمیمی

 وپا بزند:دست

 

 کسی هرگز که من بدانم از دیگرت کجاست؟

 و به هر چه کاشیِ مسجد قسم

 هاهمه اسلیمیکه این

 هاهمه زیباییکه این

 گونه بدانم؟ومن از دیگرت چنین باید از چه

 (32)شعرِ 

 

9 

دهد تدا نشان میز همان اباش اگذاریِ کتاببندیِ شاعر به نسبیت: پاشا با نامپای

 .اش در شعرحتا در عشق و تعامالتِ اجتماعی -که قائل به هیچ قطعیتی نیست 

های ارزشیِ کلمات در راستای رسیدن به تولیدِ شاعر نسبت به انکارِ پایه

 .کندنهایت معنا )دریدا( به درستی تالش میبی

 

11 

ل و ثروتِ در فکرِ مقدارِ پو یی قابلِ تأمل: وقتی در بسترِ مرگ هستیمگزاره

یم. در عشق، مان در اطرافیانِ خود هستکه به فکرِ تأثیرگذاریخود نیستیم بل

تر برای هایم دنیا را به مکانی ب.. در حقیقت آیا در سفری که پیمودهگی و.زنده

 ایم؟زیستن تبدیل کرده

ره ارتباطِ ن نگی کلیدیِ انتشاراتِ هشت در ابتدای کتاب با ایو این جمله

 «یی نیاز داردجهان به قرائتِ تازه»کند: مستقیمی ایجاد می
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ی هفتاد، شعرِ تیپیک و دهه شعرِ

 تکنیک است
 

 
 عابدین پاپی

 

 
 

شود چند ی هفتاد میوقتی صحبت از دهه

ی هفتاد کند. یکی شعری که از آن به عنوانِ دههی مهم به ذهن خطور مینکته

ود و شی هفتاد یاد نمیو دیگری شعری که از آن به عنوانِ دههشود یاد می

ی اوضاعِ سیاسی و اجتماعی و تقابل های فرهنگی و عناصرِ زبانی دهه سوم

یی هفتاد است که به انحای مختلف در زایش و گویشِ شاعران تأثیر بایسته

 اند.داشته

 خاصی رتبط به طیفِشود تنها می هفتاد یاد میشعری که از آن به عنوان دهه

ه در دارد ککه از آثارِ شاعرانی خیز برمیی هفتاد نیست بلاز شاعران دهه

ارند. ی خود دی هفتاد نیز نویسش و سُرایش را در کارنامهی قبل از دههازمنه

گی که این پالنده گیِ آن استگیِ شعرِ هفتاد منوط به پالندهبه دیگر بیان، بالنده

-اع سیاسیی دیگر اوضوآمدِ( شعرِ نو داشته است. نکتهفتریشه در پارفت )ر

ی هفتاد است که جامعه، جنگ و اجتماعی دهه-فرهنگی و اعتراضی

گذارد و واردِ فضایی به نامِ دادهای پرفرازوفرودِ جنگ را پشتِ سر میرخ

ان از ی ایرسو، عبورِ جامعهشود. از یکهایی تازه میخودپیدایی با مؤلفه

دم ی مرترین دغدغهگی مهمی سازندهگی و فرود به دایرهازندهجنگ و ب

ی ایران به دنیای مدرنیته و آشنایی با است و از جانبی دیگر، ورودِ جامعه

داریِ راسیونالیزم )عقل گرایی( در دهه ی هفتاد آغاز های آن با سردمموتیف

نیا های این دمدرن شده است و مؤلفهشود زیرا که جهان وارد دنیای پستمی

این اگر بنابر؛ شودی ایران احساس میی هفتاد در جامعهوبیش در دههنیز کم

گی ی رمان و شعر به نوعی ارزندهدر دایره ی چهلی ایران در دههچه جامعه

فتاد شعر ی هیابد اما در دهههای اجتماعی دست میقابلِ توجهی بر اساسِ یافته

های هشود و به جای مدرنیت، مؤلفآشنا میکریتیکال ایران با دنیای پست

ی و تحجر، یی که در مقابلِ ایستایگزیند به گونهکریتیکال را برمیپست

د. در آینشینی به وجود میگزینی، همشود. در مقابلِ جایحرکت آغاز می

شود. در مقابلِ زندان، آزادی و رهایی شکل مقابلِ تکرار، تنوع خلق می

ور، آید. در مقابلِ حضگی به وجود میتمرکز، پراکنده گیرد. در مقابلِمی

قابلِ کند. در مکند. در مقابلِ روایت، ضدِ روایت قد علم میغیبت سر وامی

یی به نامِ آید و در مقابلِ فیزیک و متافیزیک، مؤلفهطرح، تصادف حاصل می

 شود و ...پاتافیزیک متولد می

ارِ شعر در مدرن، بافتار و ساختای پستلذا در همین راستاست که با حضورِ دنی

ذار به شود و این تغییرات در جوامعِ در حالِ گرو میجوانبی نیز با تغییراتی روبه

رو، با ذارند. از اینگوبیش تأثیر خود را بر جای مینیافته کمتوسعه و یا توسعه

یابند که گذار از مرحله ی انقالب و جنگ، شاعرانی در جامعه حضور می

داری و یک دسته از این شاعران به ترویج و تداومِ ادبیات استقامت و پای

تند ی دیگر هم اپوزیسیونِ شرایطِ موجود هسپردازند و دستهادبیاتِ آیینی می

گزینند ی شعر و هنر برمیتر را برای جامعه در دایرهو گذار در شرایطی مطلوب

ویه را کردی بینابین و دوسیآید که روی سومی هم به وجود میو البته دسته

گیرند که یک نگاه به پس دارند و برای شعرِ ایران در این دهه در پیش می

ی هفتاد را می توان شاعرانِ گذارند. لذا شاعرانِ دههنگاهی هم در پیش می

نگری، گذار به وضعیتِ مطلوب در شعر نام نهاد. شاعرانی که شائبه، کلی

ی نقد وتهصدایی در شعر را به بمعناگرایی و تکگرایی، گی، واقعبودهسبک

سبکی، نگری، بیگی، جزییشائبهکشانند و حرکت به سمتِ بیمی

را در  گرایی، معناگریزی و چندصداییشناختی، زبان شناختی، فرمزیبایی

گیرند و در جوانبی به جای هنر برای هنر، هنر علیهِ هنر را برای جامعه پیش می

است که با « انی زبشعر به مثابه»ی این شاعران ترین مؤلفه. مهمکنندتجویز می

تبعیت از مسائلِ سیاسی و اجتماعی و تغییر در مناسباتِ جهانی با ظهورِ ابررایانه 

که به  -هان شدنِ جقطبیها و تقریبن در جوانبی شکستِ کمونیسم و تک

حیثِ شخصی را ازگردد و وجهِ معین و منمایان می -شود لیبرالیسم ختم می
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ان گام در کند زیرا که جهشناختی به خود احساس میییشناختی و زیبازبان

ها یگذارد که اغلبِ این نوآورنوآوری و فرهنگِ تکنو در شمایلی دیگر می

نین برداشت توان چسان میبرمبنای ابداعاتِ مصنوعی و تیپیکال است. بدین

 گرا و درگرا و واقععرانِ مضمونی هفتاد شانمود که با حضورِ شعرِ دهه

پذیر در زوایایی جای خود را به شاعرانِ فردگرا، نگر و تأویلکالن جوانبی

اد نوعی ی هفتدهند. بنابراین پنداشت این است که شعرِ دههنگر میجزیی

ه سمت ی چرخشِ شعر بنویسی به منزلهست اما این تفاوتنویسیتفاوت

ی کند نه به منزلهی را هم به خود جذب میست که مخاطبانِ خاصدیگری

د ی هشتای همین ژانر شعری، ما با شعرِ دههرو که در دنبالهچربش. از این

عر دهد. شهایی دیگر در جامعه نشان میشویم که خود را با مؤلفهمواجه می

لِ یی خود را با شکل و شمایهنگام است که در هر هنگامهی نابهیک پدیده

گیری و نُضجِ آن نقشِ و زمان و مکان نیز در شکل دهدان میمتفاوت نش

هشتاد  یی هفتاد با شعرِ دههگمان زمان و مکانِ شعرِ دههسزایی دارند و بیبه

که زمان و مکان و اوضاعِ سیاسی و اجتماعی و مناسباتِ چنانیکی نیست. هم

توان ی نود نمیهای زبانی شعرِ دهه ی هشتاد را با شعر دههفرهنگی و تقابل

را  تواند درست باشد که وجهِ اشتراکاتیمقایسه کرد. قیاس کردن زمانی می

های شعریِ دو دهه پیدا نمود. اگر چه ممکن است یک شاعر بتوان در مؤلفه

در چند دهه حضور داشته باشد و با تغییرِ زبان و فرم در شعر هم مواجه شود اما 

رِ ست تفکر، ایدئولوژی، باور و عناصی قیاس نیست. ممکن ااین به منزله

کنند یکی فرهنگی یک شاعر با شاعرِ دیگر که در یک پارادایم زیست می

ها و احساساتِ باشد اما معیار های ارزشی، سالیقِ روحی و روانی و نگرش

ها یکی نباشد. چرخش در شعر یک بحث است و چربش در شخصی آن

یانِ شعری در جامعه، جریانی ست. احتمال دارد یک جرشعر بحثِ دیگری

سیرِ  پذیریِ خود را درپذیر نباشد و یا چربشپذیر باشد اما چربشچرخش

توانیم چرخشِ شعرِ شاملو را در جامعه با چرخشِ شعرِ زمان پیدا کند. ما می

وز رروز و امی دیی هفتاد مقایسه کنیم زیرا که هر دو جریان در جامعهدهه

که شناسانه است چونین قیاس هم تنها قیاسی جامعهوجود دارند و البته ا

گرِ ر، نشانهایی دیگها و بایستهحرکت جامعه به سمتِ جلو و نیل به خواسته

چه از حیث زبان و بیان و چه از لحاظ  -این مدعاست اما چربشِ شعرِ شاملو 

 رِی هفتاد قابلِ قیاس نیست. شاملو یک شاعبا شعرِ دهه -مکان و فرم و معنا 

یرد اما گهای شعری خود را از شعرِ کالسیک و نیما میمدرن است که ریشه

ی هفتاد برگرفته از شعرِ نوست. آوانگارد بودنِ یک جریانِ مبانیِ شعرِ دهه

های دیگر پذیریِ آن جریان در زمان خویش و زمانشعری به معنیِ جامعه

گی ندهگی و باللندهداری از یک جریان که هنوز به پااست. بنابراین جانب

شمول و یا حداقل یک پارادایمِ ملی یی در حد و نصابِ جهانشناسانهجامعه

ست. یی و غیرِمنطقیدر جوانبِ مختلف نرسیده است کاری بس غیرِحرفه

کنند یها تعیین مها و مکاناندازیِ یک جریانِ شعری را زمانتردید پوستبی

و مکانی درست باشد نادرست به  و ممکن است یک تفکر که در هر زمان

 نظر برسد!

 ی تأیید نشاندن این ژانرها خودگی در ژانرهای شعری و بر اریکهزدهشتاب

یگر، دارد. از سویی دشناسیِ این نوع ژانرها بازمیست که ما را از آسیبعاملی

 تز برشمرد زیرا که تعدادی از شاعرانِتز و آنتی توانی هفتاد را میشعرِ دهه

ان شعرش-ی شصت و حتا پیش از آن ی دومِ دههکه در نیمه -ی هفتاد دهه

انند تر مطرح نمودند به می هفتاد بیشگی رسید خود را در دههبه بایسته

احمدرضا احمدی، سید علی صالحی، هرمز علی پور، منصور کوشان، 

ه به کی هفتاد بودند روانِ شعرِ دههشمس لنگرودی و... و گروهی دیگر از ره

ی، رضا چایچی، حافظ موسو توان بههمین گروهِ نخست پیوستند که می

ی فر، هیوا مسیح و ... اشاره نمود اما بالِ دیگرِ شعرِ دههرسول یونان، مهرداد قاسم

 روز حضوریتر در آن زمان شکل دادند که تا به امهفتاد را شاعرانی جوان

ران را شعر دارند که این شاع مانگیر با پارامترهایی متفاوت در گفتچشم

تز شاعرانِ گروهِ نخست برشمرد. شاعرانی از قبیلِ ندا ابکاری، توان آنتیمی

پگاه احمدی، مسعود امینی، شیوا ارسطویی، محمد آزرم، ابوالفضل پاشا، 

مهرنوش قربانعلی، مهرداد فالح، بهزاد خواجات، یزدان سلحشور، آفاق 

ه ک خانی و...مان، گراناز موسوی، کوروش همهشوهانی، رزا جمالی، آزیتا قهر

ر با تهایی بدیعها و دریافتتزهایی به یافتدر میانِ همین شاعران درون

عرِ توان به مهرداد فالح که شتر به وجود آمد که میشناسانهکردی زبانروی

ری تر نشان داد. ابوالفضل پاشا که دفاتهایی متنوعکانکریت را با شاخک

تر را نگاشت و مهرنوش قربانعلی، رزا جمالی و بهزاد خواجات اشاره متفاوت

ا تری در شعر حضور دارند، اشاره نمود. بهای تازهروز با یافتهنمود که تا به ام

ی هفتاد یک گام در پس و گامی در پیش یابیم که شعرٍ دههاین حال درمی

که و دیگر این تزِ گامی در پسِ آن استدارد که گامی در پیشِ آن آنتی

ی روز تداوم داشته و اغلبِ شاعران دههی هفتاد تا به اماندازیِ شعر دههپوست

نطقی و م های کالن و ارتباطِاند که گریز از روایتهفتاد سعی بر آن داشته

خطی میانِ محورهای افقی و عمودی )سطرها( را رعایت کنند. بنابراین شعرِ 

 عی شعرِ تیپیک )برساخت( و تکنیک )مهارت(توان به نوی هفتاد را میدهه

های ادبی فرود آید و طرحی دیگر خواهد بر ساختهم نامید. شعری که می

های ادبی پیشین اعتقادی ندارد و این نوع ژانرِ شعری را را بنا نهد اما به ساخت

توان شعرِ تطور )برکندن( هم نام نهاد زیرا به جای شکلِ )پیوسته، باز( و می
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یگر از شعرِ ( و نوشتن است. از جانبی دباز ن به دنبالِ ضدِ شکل )ناپیوسته،سرود

 شود و این یک پرسشی هفتاد به عنوانِ شعرِ آوانگارد و مدرن هم یاد میدهه

ا مدرن ی هفتاد آوانگارد و یست که آیا تنها شعرِ دههبنیادی از چنین جریانی

یری از گن در حال با بهرهاست و اصلن مدرن به چه معناست؟ ضرورتِ زیست

مانِ تهای گفهای گذشته از خصیصههای آن و قطعِ رابطه با انگارهمؤلفه

 ی مد و سلیقه نیز در جهاتی اشتراک معنایی پیدا می کند.مدرن است که با واژه

ی مدرن با توجه به مستندات برای نخستین بار در آثارِ ژان ژاک روسو و واژه

گری و عصرِ گان و متفکرانِ عصرِ روشنبسیاری از نویسندهبعد از وی در آثارِ 

نظیری رمانتیک آمده است و شاید نخستین بار هگل بود که تحلیلِ جامع و بی

ی شرایطِ انسان مدرن ارائه کرد. شخصیتی که تاریخ را در برابرِ خود و در باره

ن دو در که آیا ایخود را در برابرِ تاریخ قرار داد و در این باره به تأمل نشست 

دیگرند یا نه. با این تعاریف که از مدرن شد سویی با یکآهنگی و همهم

ابرِ ی هفتاد بایستی تاریخ را در برابرِ خود و خود را در بریابیم که شعرِ دههدرمی

گاه و های این جریانِ شعری را که در چه جایتاریخ قرار دهد و جواب

اید ست ابتدا از خود و بعد هم از تاریخ بخواهد. شگاهِ تاریخی قرار گرفته اپای

سه ترین جریانِ شعرِمدرنیته را به شارل بودلر به نام فالنور )پربتوان گفت مهم

ن شاعر به گذارِ مکتبِ فرانکفورت از ایاند و والتر بنیامین بنیانزدن( لقب داده

رِ زمان و وجه به سیگیِ مدرن و صنعتی یاد کرده است اما با تعنوانِ مولودِ زنده

تغییراتِ زیستی و محیطی و انقالبِ الکترونیکی که به جای انقالبِ صنعتی 

بدیل است؟ ژان جانبه و بینشسته است آیا تفکرِ شارل بودلر یک تفکرِ همه

م چنین مطرح گاهِ پسامدرنیسی جایفرانسوا لیوتار به هنگامِ پرداختن به مسأله

ن تواند مدرن شود که نخست پسامدرگامی مییک اثر تنها هن»می کند که: 

ی آغازینِ ه در وهلهکباشد. به این ترتیب، پسامدرنیسم نه در پایانِ مدرنیسم بل

ذاریم پس بنابر همین نظریه بگ« ستگیرد و این وضعیتی دائمیآن قرار می

مدرن را به معنیِ واقعی تجربه نماید تا به آوانگارد یا ی هفتاد پستشعرِ دهه

شناسی مدرن بودن خود دست یابد. یک جریانِ شعری بایستی ابتدا به شناخت

شناسی شناسی دست خواهد یافت. شناختبعد است که به معرفتبرسد و مِن

ی سرشت شناسی به مطالعهپردازد و معرفتی دانش و فهمِ هستی میبه مطالعه

 یمطالعهی هفتاد تازه ی هستی. تصور این است که شعرِ دههو جوهره

ی خود را در جهتِ تثبیت پیدا کرده است. یک جریانِ فکری شناسانهسرشت

توان در شناختیِ اثر را هم نمیمختص به یک دهه نیست و اندیشه و زیبایی

طلبد. هایی دیگر را هم میکه صیرورت )شدن( در زمانیک دهه پیدا کرد بل

ها را گیاست و این بوده« بودن»ی هفتاد در زمانِ حال، شعرِ بنابراین شعرِ دهه

ه ریشه در طلبد کهایی دیگر را میدر جوانبِ مختلف دریافته است اما یافته

 دارد.« شدن»

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 های غروبدمهدم

 
 پوریعل لیاسماع

 

 یی بر روی تراسنشسته

 های غروب استدمهدم

 اتبا قابِ عکسی به روی سینه

 یی نامعلوم به نقطه

 شویخیره می

 

 ام بر روی تراسنشسته

 با قابِ عکسی از تو

 های غروب بوددمهکه دم

 یی نامعلوم به نقطه

 شومخیره می

 

 این عکس از من به یادگار

 ییبرای تو که هنوز نیامده

 نشینیو احتمالن می

 بر روی همین تراس

 که رو به غروب بود

 یی نامعلوم به نقطه

 شویخیره می
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 «ایگموو»ی شعرنگاهی به مجموعه

 ی بهنام کشاورزسروده

 

 
نرگس دوست

 

 

 !است دیگر  چیزی منظورمان که حالی در بگویم چیزی  دهد، می ما به را اجازه این شعر

 «رابرت فراست»
 

 
 روابطی دبای ادبی وگوییگفت و فرامتن متن، هر در  آن ادبیات و کارکردِ 

 عنوانِ به ،است کلمات با آن ماهیتِ تابعِ شعر کاربردِ  و کند ایجاد را منسجم

 به خود کلِش اترینزیب و تریندرست یی از اشیا وقتی در دسته یا شئ هر مثال

 به روند، یم کار به هاستآن اصلی ماهیتِ چهآن وفق بر شوند، می کارگرفته

  دیمیق گرامافونِ  مثلِ. باشد شده منسوخ آن از شئ آن کارکردِ کهآن  از  غیر

وری باارزش دک عنوانِ به جایی یا موزه در اما آید نمی موسیقی کار به دیگر که

 از نیز ادبیات .باشد می هاآن کاربردِ تابعِ نیز اشیا اهیتِم پس. شود داری مینگه

 .نیست مستثنا قاعده این

 شناسییزیبای تاریخِ به «ایگموو» شعرِ ی مجموعه در خواهم با این توضیح، می

اسی شناییزیب تاریخِ. بپردازم متن تأویلِ و متنیدرون ساختارِ و شعر فنِ یا

 گفت می هوراس که سودمندی و ذتل که شود می خالصه دیالکتیکی در

 دو این زا کدام هر که است، مفید و بخشلذت شعر. است آن برابرنهاد و نهاد

 شاید .دهد می تدس به شعر اصلی ی وظیفه از نادرستی تصورِ تنهایی به صفت

 

 

 به شعر ی فهیوظ اساسِ بر را سودمندی و بخشیلذت که  باشد تر خیلی آسان

 .آن ماهیت اساسِ رب نه دهیم ارتباط هم

 توان می «ایگموو» شعرِ ی مجموعه در بخشد، در برابرِ این نظر که شعر لذت می

 ها استیک دیگر کنار را شعر سودمند های جسارت و بخشیلذت های دریافت

 .کرد کشف متن مشکالت و

 

 

 

 زبانِ به ومیب ی یک واژه« ایگموو»ی مطلب باید توضیح بدهم که قبل از ادامه

 نِکرد  بازگو یا مقابل، طرفِ زدنِ صدا و کردن  فریاد یعنی ست،لری

 .مخاطب برای روای خودِ متنیِدرون

 ساختاری دارای - وبیشکم - ظاهر و شکل نظرِ از  مجموعه این های متن

اده نهفته س انسجامی هامتن درونِ  در ظاهری شکلِ نظرِ  از  و  باشند می گرطغیان

 کنند، بورع اجتماعی و سیاسی تحوالتِ بسترِ از خواهند یها اکثرن ماست. متن

 به است هافتاد اتفاق او خودآگاه در که را چهآن توانسته ها متن این راویِ آیا اما

 شخص سوم یا شخص، دوم شخص، اول زبانِ به خود ناخودآگاهِ ی وسیله

 برای راهی اآی طورو همین ؟ آیا راوی از متن به فرامتن رسیده است؟کند بازگو

 برسد؟ سودمندی و لذت به که است گذاشته باز مخاطب

 به هک هستند سطرهایی همه کهاین یا باشند شعر توانند می ها آیا این متن

 ؟بخشند می گذرا و آنی لذتی شعر ییِ حرفه های خواننده و ها مخاطب

 :روم می ها با نگاهی تأویلی به سراغِ متن
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 شان / گوسفندان/ عشقاست نبوده دادی ازمندِ قرار/ نیها هزاران سال/ عقدِ گل

ر فرقی / دیگاند شده یکی که هایی / برای ماهیکنند / هجومی تقسیم میرا

/ و از هم دانیم / میگرم های آب  / یا دربروند کوسه دهانِ  / درکند نمی

 ص) رود / هر بار قسمتی از تپه میشنی یی / مثلِ رودی از کنارِ تپهگذریم می

4) 

 

 ظرفیت که  شویم می مواجه ساده زبانی با و کوتاه ر ابتدای شعر با سطرهایی د

 دادی ر/ نیازمندِ قراها / عقدِ گلسال هزاران: ندارد را متنیدرون شناختیزیبایی

 است نبوده

 در ها نسانا تنها دارن،جان بینِ که  است یک تفسیرِ کوتاه: این واقعیتِ امر 

 ایه الیه در راوی آیا. کنند می زندگی هم با ردادیقرا شکلِ به روزام جهانِ

 باراجعهف هایواقعیت و روزام قراردادیِ انسانِ تلخیِ است، توانسته نامحسوس

 ند؟ک بازگو مدرن عصرِ در هم آن کوتاه پاراگرافِ این  پنهانیِ های الیه در را

 همان ؟ندک بازگو خواسته برگردیم به متنِ اصلی: این متن چه چیزی را می

 عجزِ در هک است داشته دیگری تأویل یا را؟ معاصر انسانِ قراردادی گیِزنده

 ؟است ادهنیفت سطر چند این  در خاصی اتفاقِ  و مانده کلمات از کشیدن کار

قسیم / هجومی ترا شان خوانیم: گوسفندان/ عشقاما در سطرهای بعد چنین می

 دکنن می

 خواهند می که سطرهایی شویم؛ رو میجا با سطرهایی بدونِ کشش روبهاین

 سوم عنوان به راوی خودِ و کنند روایت را روزام جهانِ  ناگوارِ های فاجعه

 زیادی یچیزها جای سطرها این در که بینیممی. کند می تعریف را آن شخص

شمول هستند: چرا که جهان واقعی ِ تجارب قبیلِ از چیزهایی ست،خالی

 ست؟غریزی شان هجوم آیا برند؟ ، به هم هجوم میگوسفندان در ابرازِ عشق

 باشد گیاهندهپن نوعی شان هجوم شاید البته برند؟ می هجوم هم به علوفه برای یا

 هجوم ی اندازه به عشق حجمِ ما روزِام جهانِ در آیا دیگر طرفِ از. عشق تا

 باغل «ایگموو» شعرِ ی مجموعه چرا روایت و متن در نیست؟ علوفه به بردن

 شمولِجهان هایتجربه کهاین دلیلِ به شاید شود؟می گیگسیخته دچارِ

 انِفقد و متن یگسیخته های پس با توجه به الیه .است کم بسیار راوی

 در. است نیفتاده اتفاق شعری متن، درونِ در راوی شمولِجهان های تجربه

 یا داریم، راسروک کنایه با تربیش مجموعه این سطرهای اغلبِ  در: کالم یک

 .انداندرزواره های گویه گزین  شبیهِ که شویممی روروبه هایی متن با تربیش

 

 

یگر / داند شده یکی که هایی خوانیم: برای ماهیدر سطرهای بعد چنین می

 گوید یم کسی  چه گرم های آب  / یا دربروند کوسه دهانِ  / درکند فرقی نمی

 خود پیرامونِ اتفاقاتِ راوی چرا راوی؟ ی ربهتج یا راوی اند، شده یکی هاماهی

 بریدهبریده و گسیخته  روایتی با ما شعر، این کلیتِ در کند؟ نمی برجسته را

 به ها متن این در راوی شعریِ و زیستی ی . آیا تجربههستیم مواجه

ها کلمات کار بکشد؟ چرا راویِ این متن از بتواند او تا است کفایت ی اندازه

 در هنوز ند،ک انتخاب روان و سلیس بسیار را خود نوشتاریِ زبانِ اندتو که می

 نظر به د؟کن می عمل خام متن بازگوییِ در و نشده پخته شخصی های تجربه

 شاعرانه ایسطره نوشتنِ زیبا در گیشیفته دچار ها متن این راویِ که رسد می

  معمول ورِط به. باشد نرسیده فرامتنی ی تجربه ی هنوز به مرحله و است شده

 زا نوع این دچارِ که یی نویسنده و شاعر که کشد می طول هاسال گاهی

 !شدبک بیرون ساده وضعیتِ این از را خود بتواند است، متن با برخورد

ی/ هر نش یی / مثلِ رودی از کنارِ تپهگذریم / و از هم میدانیم ی شعر: میادامه

 رود بار قسمتی از تپه می

. رود می تپه زا قسمتی بار هر: است افتاده زیبایی ی اتفاق شاعرانهدر این سطرها 

 نیست نآ کششِ و جریان باعثِ چیزی شنی ی تپه مسیرِ در آیا رود؟ می چرا
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 تربه دتوان می «برد می» ی ؟ پس کلمهبرد می خود با را آن از نیمی بار هر که

 .-متنی هم از لحاظِ موسیقی هم از لحاظِ درون - بنشیند

 کنم:دیگری را انتخاب می تر متنِگیریِ بیشبرای نتیجه

 

وپ // تماند می کوه اش / تا آخرین سنگِ بازمانده از قله / اماشود کوه غرق می

 ها / و من این بازیِ باخته را/ دارم شبیهِ برنده مداوم های دستِ دنیاست/ حمله

 (0کنم )ص  می بازی

 

 هکو اش تا آخرین سنگِ بازمانده از قله / / اماشود مرور در شعر: کوه غرق می

 ماند می

 ایتِرو دادنِ ادامه از راوی که هستیم رو به رو شاعرانه سطرِ دو با ما متن این در

 به یبعد سطرهای در ناتوانی این و است مانده ناتوان «باز» یکلمه در متن،

امه د. چرا این دو سطر در همین قسمت، جا مانده و ادشو می مشاهده وضوح

 !آشناستپیدا نکرده است؟ راوی با گسترشِ متن در زبان و کلمه نا

 که فتگ توان زبان به معنای واقعیِ کلمه، مصالحِ شاعر و نویسنده است. می

 زبان ی رابطه هک نکنیم فراموش هرگز. است معین زبانِ از گزینشی ادبی، اثرِ هر

 خود کوچک  کتابِ در «نبیتس. دبلیو. اف». ستدیالکتیکی یی بیات، رابطهواد

 بخشِ یاتادب که است شده مدعی - «انگلیسی زبان و انگلیس شعرِ» نامِ به -

 دوره یک که به اعتقادِ من تأثیری : »دارد تکیه بدان تمامی به و است زبان کلی

 من .است زبان ی ادهز کهبل گیرد، نمی نشأت شاعر از گذارد می شعر بر

 که ستا زبان از نوعی هایدگرگونی تاریخِ عر،ش واقعیِ تاریخِ که  معتقدم

 حاصلِ ،زبان هایدگرگونی  این  فقط و است شده سروده آن به متوالی اشعارِ

 داشتنِ گهن دور که بداند باید هنرمند و «ستاجتماعی و عقلی تمایالتِ فشارِ

 .فکری و اجتماعی ممکن نیست مستقیمِ تأثیراتِ از ادبیات

/ و من این بازیِ  مداوم های : توپ دستِ دنیاست/ حملهرویمدر شعر پیش می

 کنم می بازی ها باخته را/ دارم شبیهِ برنده

 پایانی طرهایس با آغازین سطرهای تناسب بپرسیم باید متن راویِ از کهاین اول 

 کجاست؟ در

 متنیروند ساختارِ و زبان  ی هیچ تناسبی درپایان سطرِ دو با  دو سطر اولِ شعر 

 و دارد وجود یی شاعرانه سطرهای ها، متن تناسبیِبی عینِ در اما رد،ندا

 خوبی اثرِ با که نیست آن دلیلِ ساختار، بدونِ شعرِ یک در مفرط گیِشاعرانه

 کافی قتِد شعر، یک در متن انسجامِ و سطرها تناسبِ به باید شاعر. ایممواجه

 کند.اشته باشد و با توجه به شکلِ شعر در سطرها حرکت د

تصویرسازیِ ضروری بخشِ مهمِ ادبیات نیست. اشعارِ بسیاری هستند که به 

گفتارِ مستقیمِ »طورِ کلی فاقدِ تصویرند و حتا شعرهای بسیاری وجود دارند که 

گونه تصویرها را نباید با تصویرهای عملی، این .آیندبه حساب می« محض

 ادوارد و شرنوزدهم مانند فیشناسانِ قرنِ دیداری و حسی اشتباه گرفت. زیبایی

 در دانستند، یم اندیشه حسیِ تجلیِ فقط را هنر هگل، تأثیرِ تحت هارتمان، فون

 محض بودنِ یدیدن تنها را هنر( رایل هیلدبرات، فیدلر،) دیگر مکتبی کهحالی

 و خوانند ر را تصویرهای حسی فرانمیدیگ ادبیِ آثارِ از بسیاری اما. دانست می

باید  آگاه ی پس شاعر و نویسنده .است گاهگه و اتفاقی انندخو می هم اگر

 رامتنف به را خود متنِ تا باشد داشته کامل آگاهیِ طورهمین و ذکاوت هوش، 

 ها، انگیزه ذهنی، حاالتِ از بتواند باید ادبی  اثرِ بازتولیدِ برای شاعر. کند تبدیل

دست بیاورد، تا  ها و آرزوهای خودش آگاهی بهها، و نگرشگذاریارزش

 .کند خلق العاده بتواند اثری فوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمدآ تو نه

 
 جدیری رهنمایید محم

 

 

  ندا رپُ انتظارت ازدحامِ از هاکوچه

  سردند تاگرم یهیسا انتظارِ از هاکوچه

  اندخسته دنید تویب مرا از هاکوچه

 

  هافواره چارهیب

  رندیگیم اوج قدرهچ

  شندکِیم قد

  ستندیایم پا یپنجه یرو

  نندیبیتو میب مرا یوقت و

 شکنندیم خود در رامآ

 

  را هاستاره من

  شمردم بودم بلد که ییشماره نیخرآ تا

  یمدآ تو نه

  برد مرا مرگ نه
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 رضا مطلبیعلی

 
که خود  ست. معضلیصداییروز، بیترین مشکالتِ شعر امیکی از اساسی

شعار اش را در اکثرِ اگاهروزه جایرِ نو بوده امیکی از دالیل اصلی خلقتِ شع

ی و شاعر گاین سرزمین، از دست داده است. اگر معتقدیم که شعر یعنی زنده

سندِ پگوید و ذهنِ عادتاش سخن میهای تازه در پیراموناز کشفِ شباهت

کند، پس این پیرامون کجاست؟ که شعرِ شاعری مخاطب را دچارِ حیرت می

ست؟ چرا در شعرِ شمالِ کشور از مرکز و یا شمالِ ایران یکی در غرب با

سردیِ ساکنان و یا صدای سکوتِ صدای دریا و جنگل، صدای خون

 ها خبری نیست؟صبح

ی رودهس« راویانقراضِ »ی شعر از این منظر و با همین تمهید به سراغِ مجموعه

ست اش هویداز نامطور که ایی که همانرویم. مجموعهکیا میفرزین پارسی

 کند که مخاطبِبه راوی و دانای کل اعتقادی ندارد و به درستی اعالم می

 این کند. در اغلبِ اشعارِخالق را برای رسیدن به متنی مشارکتی طلب می

وش گگاهِ شاعر( بهبختانه صدای تهران )محیط و زیستمجموعه، خوش

ایم و دیگر هدایی و استیصال رسیدصرسد. در تهرانی که با انبوهِ صداها به بیمی

 کنیم.شنویم و تبلورش را در اشعارِ این مجموعه لمس میچیزی نمی

دانیم گوییم و آن را امری منفک از محتوا نمیوقتی از فرم در شعر سخن می

نحوی هی محتوا )فرم( را بشدهشکلِ مادی -تصنع بی -که شاعر یعنی همین

 لبته که به باورم بخشی از تسلطِ شاعر به زبانرساند. اطبیعی به اجرا می

 

 

 

 

 

 

 

ها و خوابی با واژهاش بر زبان، نشان از همست، اما احاطهذاتی

 هاست.ریزیعرق

انوی، ی ثشدههای ساختهها با دالهمانیِ مدلولبازی با نحو و ارکانِ جمله، این

ه و در نتیجه رسیدن بایجادِ هارمونیِ تصاویر، ارتباطِ اجزا و عناصرِ سطرها 

های این مجموعه است. شعرها غالبن چندمعنایی هستند و گیساختار از ویژه

 انجام رسیدنِ فعلگیِ بهگونهی صدا و لحن )که در شعر از چهاز همان ابژه

شود. کند( به درستی استفاده میگوید و تنوعِ خوانشی نیز ایجاد میمی

فرض ذهنی حتا دستِ مخاطبانی را که با پیش یی از اشعار،طوری که در پارهبه

محک این »گیرد و به تعبیرِ الیوت: روند میو معنایی به دنبالِ خوانشِ شعر می

« کندکه فهمیده شود با خواننده ارتباط برقرار میاست که شعرِ ناب بیش از آن

نِ شود. به تعبیری در عیمخاطب در این مجموعه، با چنین فضایی مواجه می

ندمعنایی و معناگریزی، شعر از جغرافیای متنی برخوردار است و این یعنی به چ

 ایم.سینمای متنی رسیده

دهد که به فردیتِ خودویژه رسیده و ذاتن اهل خطر است کیا نشان میپارسی

 طورهمان -خواهد و البته در این مسیر یی میو مخاطبانِ خود را فعال و حرفه
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تر نخوردن مخاطبِ کمهای مرسوم برای پسابژه از -تر گفتم که پیش

اش بکاهد و یی هم بهره برده است که البته باعث شده از جسارتِ زبانیحرفه

 عیار خودش را عیان نکند.تمام

یی هم به ایماژهای شعرها بکنم؛ ایماژهایی که بینم که اشارهدر ادامه الزم می

هایی که با زداییرسد. البته عادتزدایی باشد به فرم میاگر مبتنی بر عادت

ختانه تا حدودی بهای آن به ساختی اصیل برسند که خوشتوجهِ شاعر به بنیان

 شاعر در این امر مؤفق عمل کرده است.

اری روان های رئالیستی در بافتتصاویر رؤیاگونه، با ارجاعاتِ فرامتنی و رگ

های ت رونوشتی از مدلولی شاعر اساند. اما رئالیستی که ساختهارائه شده

جاست که این دنیای تازه را به آید و هنرِ شاعر آنحساب نمیپیرامون به

ی نیچه عینِ ای که به گفتهقبوالند. همان دروغِ شاعرانهمخاطب می

ست. در تصاویرِ مذکور، شاعر، مظاهرِ واقعیات و مشهوداتِ گوییراست

ی برسد که یهمان دنیای تازه و ویژهبه کند تادهد و دفرمه میعینی را تغییر می

 ی عاطفه به مخاطب منتقل کند.گاه شعرِ اوست و آن را از دریچهخواست

ایماژهایی که اغلب روابط تصویری را حفظ کرده و به درستی به اصولِ 

دنِ ها و کاویکند و پس از احضار آنشناییِ متعارف توجهی نمیزیبایی

میانِ تری دارد و مخاطب را بهولید واقعیتِ تازههای مرسوم سعی در تواقعیت

اند و به تعبیرِ کند. چرا که شعرها از زیستِ شاعر عبور کردهاین فضا پرتاب می

که  ریزد و به ترتیبیچنان که بر ذهن فرو میذرات را هم»ویرجینیا وولف: 

 «کندریزد ثبت میمی

با پیراهنِ  معاشقه»مانند شعرِ البته شایانِ ذکر است که در سطرهایی از اشعار )

ضا همین فکه از اشعارِ مؤفقِ مجموعه است( شخصِ شاعر، گویی به« چهارم

رسیم. اما با شود و در نتیجه به سطرهای توضیحی میو دچار اطناب میپرتاب 

تسلطی که بر زبان دارد غالبن و حتا در همان اشعار هم در سطرهایی به ایجاز و 

د. به طور بینیم که افعال و ضمائر خنثا نیستنرسد و میمه میرعایتِ اقتصاد کل

 مثال:

 است« خواهد بباردمی»هوا 

 ییشده« شوینمی»چقدر 

 نویسمرا جوری می« هست»

ی روست که اکثر اشعار درکل نمرهکشد و از همینها هم کار میشاعر از آن

 گیرند.قابل قبولی می

 

 

 

ز اشعارِ که در برخی ایی اشاره کنم، آن هم اینهبینم به نکتجا الزم میدر این

رو ی چندمعنایی و نحو( روبههایی )در عرصهگیاین مجموعه با پیچیده

همان ز بهی شاعر با پیرامونِ اوست و نیی نوعِ رابطهشویم که به باورم نتیجهمی

ی این ، بنابراین ریشه-تر اشاره شد که پیش -صدا در شعر ارتباط دارد 

آید که این روزها یی میگی در فرم )محتوا( از جنونِ شاعرانهپیچیده

یا تشویشِ  گوییست نه معلقراه با اعتالی زبانیست. جنونی که همغنیمتی

یِ ارتباط ی اصلکه دریچه -هایی که با ذبح کردنِ عاطفه نویسیمعنا و مبهم

جاییِ این جابهشود. بنابربه مهجورترماندنِ شعر منتج می -مخاطب است 

عناصر در اشعارِ این مجموعه صرفن حاصلِ تقابلِ عناصرِ درونی شعر نیست 

و  های اجتماعیِ پیرامون شاعر استجاییِ پدیدهکه فرآیندِ حاصل از جابهبل

 خورد.چشم میرو گاه در سطرها طنز هم بهاز همین

مله در ز اشعار )از جروزها در بسیاری ایی اشاره کنم که این در انتها به نکته 

عل است. بعد از ف« را»از  بینم و آن هم استفادهمی«( معاشقه با پیراهنِ چهارم»شعرِ 

ی مفعول است که نشانهدلیلِ آنی بعد از فعل به«را»طبقِ نظرِ ابوالحسن نجفی، 

را که کنند، چشناسان این نظر را رد مییی از زبانمجاز نیست. هرچند که عده

ی مفعول نیست و آوردنِ آن بعد از فعل را مجاز همیشه نشانه« را» ندمعتقد

آن فعل را  یی ایفا کند وبتواند نقش ویژه« را»دانند. اما به باورم در شعر، اگر می

از حالتِ ایستایی و خنثابودن برهاند، بسیار هم زیباست. شاعران همیشه خالقِ 

 اند.قواعد زبان بوده

 گونه ازداند چهاین مجموعه شاعری دیدم که می کیا را دردر کل پارسی

اش بر زبان استفاده کند. او در این حوزه، آگاه و داناست، اما این احاطه و تسلط

رود که او را در این عرصه به تصنع بکشاند و جا نمیدانایی و آگاهی تا آن

 کنیم.تعادلِ دیونیزوس و آپولون را در موردش مشاهده می

مان این است که آن جسارتِ درونی و شورِ روزیام به شاعرِ امیهدر پایان توص

اش نکاهد تا شاهدِ اش را علیهِ زبان، آزاد بگذارد و از جسارتدیونیزوسی

 ی شعر باشیم و لذتی دوچندان ببریم.ترِ وی در عرصهدرخششِ هر چه بیش
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 زندگی روایتی به موازات و حواشیِ
 

 «اسیرِ غیرِجنگی» ی شعرِنقدی بر مجموعه
 مالیریی شجاع گلسروده                                                                   

 
 

 

 

 سیما منصوری

 
 

1 

 
خته دادی و یا حکایتی پرداست که در محتوای آن به رویشعرِ روایی شعری

بته شرح و ند. الدهشود و ساختارِ اصلیِ آن را روایت یا روایاتی تشکیل میمی

ولن ی ذهنِ شاعر نیز باشد و که معمتواند ساختهبیانِ روایتِ موجود در شعر می

کند. شعرِ روایی در ی دیدِ دانای کل شعرش را روایت میشاعر از زاویه

ن( بوده است های کهها )انگلیسیی انگلوساکسونانگلستان مربوط به دوره

شود. شعرِ روایی در قرون وسطا یا اخالقی های پهلوانی را شامل میکه داستان

جان »اثرِ  «بهشت گمشده»بزمی مانندِ -بزمی؛ شعرِ رواییِ رزمی-بوده و یا رزمی

در «. پنسرادموند اس»اثر « ی پریانملکه»و شعرِ رواییِ اخالقی نیز مثلِ « میلتون

ند شویم مانیی از شعرهای روایی مواجه میی رمانتیسیسم با مجموعهدوره

 «.لرد بایرون»اثر « دون ژوان»

ی تاریخی و ترین انواع شعر است یک واقعهشعرِ روایی یا نقلی که از قدیمی»

یی از کند. رواییات قسمتِ عمدهیا قصه یا سرگذشت و حکایتی را بیان می

ش تقسیم توان به چند بخدهند. اشعارِ روایی را میادبیاتِ فارسی را تشکیل می

های تاریخی اعم از مذهبی ای ملی و حماسی/ دوم روایتهکرد: اول روایت

 های تفصیلیهای عشقی و عمومی/ چهارم روایتو غیرِمذهبی/ سوم روایی

 یا اخالقی.

 

 

 

 

 

 

ی دقیقی و نامهی فردوسی، شاهنامههای ملی و حماسی مانندِ شاهروایی

 ی اسدی.نامهگرشاسب

ایی در موردِ عشاقی از جمله وامق هداستان های عشقی و عمومی که بهروایی

ه توان بپردازد. از این جمله میو عذرا، لیلی و مجنون و یوسف و زلیخا می

 های منظومِ ویس و رامینِ فخرالدین اسعد گرگانی، یوسف وحکایت

تمام ماند و زلیخای عبدالرحمن جامی و فرهاد و شیرینِ وحشی بافقی که نیمه

 شیرین و فرهادِ نظامی گنجوی اشاره نمود. چنین به لیلی و مجنون وهم

پردازد یعنی روایات اخالقی و تمثیلی که شاعر به موازاتِ روایت به تمثیل می

نایی ی سالحقیقهآوَرَد؛ مانندِ حدیقهموضوعات مشابهِ آن را در ضمنِ شعر می

 ۴«غزنوی، منطق الطیرِ عطار نیشابوری و مخزن االسرارِ نظامی گنجوی

یی در بخشی از شعرِ کهنِ ایران وجود دارد و اغلب به صورتِ شعرِ روا

ی تواند برگرفته از شیوهی میرود این شیوهبه کار می« روایت در روایت»

ای توان برمی گری در قرآن باشد. در شعرِ کهنِ ایران و در این حوزهروایت

ردوسی امه از فنشاهدِ مثال به مصادیقی از قبیلِ مثنویِ معنوی از مولوی و شاه

ی انهدهد و در میگر روایتی را شرح میاشاره کرد. در این گونه اشعار، روایت

ی برای های میانپردازد که معمولن این روایتاین روایت به روایتی دیگر می

ان روایت که هم -گر نسبت به روایتِ کالن گشاییِ ذهنِ خوانشتنویر و راه

. هدف اصلی از این شعرهای روایی شوندبه کار گرفته می -ست اصلی

ر های کوچک و میانی حتا اگپرداختن به روایتِ کالن است. یعنی روایت

 شود.حذف شوند به ساختمانِ روایت کالن آسیبی وارد نمی
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ی مهمِ دیگری که در این سلسله اشعار سنتیِ روایی وجود دارد مربوط به نکته

روایت کردن در این نوع اشعار به ی ی شرح دادن روایت است؛ نحوهشیوه

یروی خود را یی، تمامِ نگر هنگامِ تبیینِ روایتِ حاشیهست که روایتصورتی

اصل  که -گیرد و آن روایت کالن را برای همان روایتِ کوچک به کار می

کند. هنگامی که آن بخش از روایت کوچک به رها می -موضوع است 

ک یا چند ی ایجادِ یرود و به وسیلهت کلی میپایان رسید دوباره به سراغِ روای

 اصرِکند. در شعرِ معهای کوچک را به روایتِ کالن مرتبط میگزاره، روایت

ی هاز جمل -ی نیما یوشیج هر سه سروده -ایران، مرغِ آمین، افسانه و مانلی 

شعرهای رواییِ این شاعرند. نیما یوشیج در هر کدام از این شعرها فقط یک 

ت را بیان کرده، آن روایت را به تنهایی تا پایانِ شعر ادامه داده است. مهدی روای

از این »ابِ در کت« گاه پس از تندرآن»اخوان ثالث نیز در شعرِ رواییِ خود به نام 

ر کلِ شعر کند، به واقع دبه تأسی از شعرهای رواییِ نیما یوشیج عمل می« اوستا

 فقط یک روایت وجود دارد.

 

 

 

2 

 
شاعر  گونه مواجه هستیم.ی شعرِ اسیرِ غیرِجنگی با شعری روایتدر مجموعه

ازد. در این سبدونِ توجه به کالن یا کوچک بودنِ روایت، کلیتِ شعر را می

 هایگاهی ندارد. تمامِ روایتنوع شعرها مفهومی به نام روایتِ کالن جای

رتِ دیگر در چنین های مساوی هستند. به عباموجود در هر شعر دارای ارزش

شعری میزان توجهِ مؤلف به هر یک از روایات به یک میزان است و هیچ 

ها مانند خطوطی موازی تا پایانِ شعر سیر دیگر ندارند و روایترجحانی بر هم

ته از تواند برگرفهای هر شعر میسانِ مؤلف به روایتکنند. توجهِ یکمی

ها و دههِ عاطفی او در رویارویی با پدیگرایانه نسبت به نگای نگاهِ عقلغلبه

ی هاها و نشانهگی حوادث و پدیدهگی باشد. مفهومِ زندههای زندهاتفاق

 د.شود که انسان کماکان با آنان رویارو می گردربطی را شامل میمرتبط و بی

د. هر کدام دهنگیِ فرد را تشکیل میهایی جوانبِ زندهها و پدیدهچنین اتفاق

د ولی دهنگیِ انسان را تشکیل میها روایتی از زندهدادها و پدیدهروی از این

. وقتی کندصورتِ بیان کردن و شرحِ روایات در منظرهای متفاوت فرق می

ما در بطنِ یک حادثه قرار داریم و بخشِ اعظمِ روان ما با آن حادثه مواجه 

یگری که حوادثِ دنسبت به  -یی است قدرِ مسلم به شرح و بیانِ چنان حادثه

دهیم. اما تری میاهمیتِ بیش -کنند در طولِ زمانِ موازی با آن حادثه سیر می

گیرد، از اهمیتِ آن حادثه کمتر وقتی آن حادثه شاملِ مرورِ زمان قرار می

گردد یعنی نوا میرنگ و همهای دیگر همشود و با بسیاری از حادثهمی

ها مواجه شده بودیم و در حالِ حاضر فقط هایی که پیش از این با آنحادثه

ها باقی مانده است. برخوردِ ذهن در زمانِ حال با آن حادثه، به یی از آنخاطره

ود نه تمامِ شست که فقط بخشی از رنج یا شادمانیِ فرد را شامل میییگونه

 ترایانهگری خود اندکی عقلرنج یا تمامِ شادمانی او را. ما به حوادثِ گذشته

که وقتی در بطنِ آن حادثه قرار داشتیم احساساتِ ما بر توجه داریم در حالی

-یترین نوعِ اتفاق به شمار ممان چیره بود و آن حادثه را پرهیبتعقالنیت

 آوردیم.

ی شعر اسیرِ غیرِجنگی در هنگام سرودن در دلِ حوادث مؤلف در مجموعه

ت. زمانِ رویارویی با آن حوادث ها را قبلت از سر گذرانده اسقرار ندارد و آن

ترِ مطلب باید گفت: مؤلف مربوط به زمانِ حال نیست. برای وضوحِ به

به  روست که حوادث نسبتکند از ایندادهای گذشته و آینده را بیان میرخ

ت که موازاتِ هم حرکتر نیستند بلتر و یا پررنگرنگدیگر کمیک

 دیگر خللی ایجاد کنند.کنند، بی آنکه در سیرِ ظهورِ یکمی
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کنند و تزاحم و تضادی برای ها به موازاتِ هم رشد میدر این کتاب روایت

الن در گریِ کآورند. به عالوه عنصری به نام روایتدیگر به وجود نمییک

اشعار وجود ندارد و کلِ روایتِ هر شعر عبارت است از چند روایت در 

راه تا پایانِ شعر حرکت زمان و هممی شروعِ هموازاتِ یکدیگر که از نقطه

کنند. شاید در این روش، شاعر سعی بر این ندارد که تمامِ روایاتِ موجود می

صور شان تدر طولِ ماجرا را بیان کند و حتا روایاتی که در ذهن، امکان وقوع

گردد یا روایاتی نیز که ممکن است در آینده به وقوع بپیوندند از قلم می

به یک میزان  هاجایی که تعلقِ خاطرِ مؤلف نسبت به تمامیِ آناز آنافتند. نمی

دازه به یک ان -نسبت به هم  -ها نیز ی ارزش گذاری روایتاست پس درجه

 یی که باهم دارند با روابطهای عمدهها با وجود تفاوتاست. محتوای روایت

 شوند.راه میعلت و معلولی هم

 

3 

ر شعر اسیرِ غیرِجنگی روایتی از جنگ و البته بیشت یدر اغلبِ اشعارِ مجموعه

های موازی با آن به مسائلی شود و روایتآمدهای آن ارائه میحواشی و پی

 ی این دو موضوع ارتباط دارد.مجموعهمانند مرگ و زندگی و زیر

بابِ ها را استوان آنست که میگیریهایی در این کتاب قابل پینشانه

 نظر گرفت:شناسایی اثر در 

 

های حاضر در شعر با زبانِ روان و سلیس و لحنی صمیمی و الف. بیان اندیشه

تر ها را بهیتکه بتواند رواگاهی شاید نزدیک به زبانِ کودکانه: شاعر برای این

د یی روان و سهل در بیانِ مفاهیم استفاده کنکند از شیوهنمایش دهد سعی می

 ر خود باز بگذارد:گر اثو راه را برای فهم خوانش

 

۴ 

 و زرد، دیگر زن شده بود

 جوریی اینبا بچه

 45شوی؟ ص های بلند را گریه کنم، کج نمیاین خیابان

 

2 

 بخشی از بازی باشد که فیل تازه آمده

 ایممان را باهم رنج کردهجا که برادریآن

 شمارمان راهای بیو آب

 55ص 

 

ر ایجاد گر اثیی در خوانشخطه ب. بازیِ زبانی با کلماتی که استراتژی

 کند:می

 

۴ 

 داردویالی دیگری را برمی دستی بر ریل

 وی ال وا و وی الی دیگری از این همه

 35ص 

 

2 

 که با صادق و حاج و آهنگِ ران و لرزش

 34ص 

 

عنی ی آن یج. پرداختن به مفهومِ آفرینش و دو عنصرِ زبانیِ زیرمجموعه

 گی:مرگ و زنده

 مرگ: -

 

۴ 

 کشداش را با قرص سر میی که دردهای در آفتابزن

 0ص 

 

2 

 های لجنهای لجن الیِ آبآب بر،

 ی چاقو پیدا نیستخونِ ماسیده بر دسته

 20ص 

 گی:زنده -

 

۴ 

 شدجا که خیانتِ تو بر اوراقِ زرد نوشته میآن

 گریستو شیخ می

 20ص 

 

2 

 ریزند به خیابانبا چاقیِ وزنِ اضافه بودن که می

 هاها و چربیزن
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 3۳ص 

 

3 

 با قدم زدن

 راه بودکه نفس سخت راه

 و جوابِ دیگری روی ساعت ایستاده بود

 45ص 

 

آمدهای پس از جنگ نسبت با سایرِ د. روایتی دیگرگونه از جنگ و پی

 سرایان معاصر ایران:جنگ

 

۴ 

 و جنگ

 کندمثلِ دیگرِ اعضای خانواده به ما سالم می

 20ص 

 

2 

 و یک دست

 های اردوگاه را در خانه چرخانده استحتجرا

 2۳ص 

 

3 

 با سربازها

 کنندگی کسر میهای خانوادهکه سربازها را از عکس

 30ص 

 

4 

 جنگ،

 میان اشک،

 جایی را گم کرده بود

 های خودم بودمو ریزش جاودانه یی در سنگ

 5۳ص 
 

 3۴۴، ص ۴305داد، سیما؛ فرهنگِ اصطالحاتِ ادبی، چ سوم، تهران: مروارید، -۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمانیپش تا خشم از   

 امیرحسین تیکنی

 

 ستین لب آن

 ستین دهان آن

 ستین چشم آن

 ییگویم سخن آن با که

 است روز هفت و ماه هفت و سال هفت

 امدهیکش آغوش در را اتمُرده فرزندانِ

 یبازگرد تا

 یبازنگشت

 

 آمدند دیپد هاکوه و ینشست خود یدردها بر

 ؟داشت کوه به یازین چه جهان وگرنه

 یستیگر و ینشست هاکوه بر

 آمدند دیپد اهایدر

 ؟داشت ایدر به یازین چه جهان وگرنه

 بود فراخ نیزم

 آسمان چونهم

 کردیمن یگهزند زنگاربسته یهایکشت بر یکس

 مُردینم باژگون یهاقیقا در یکس

 

 است فرورفته جهان اکنون

 ییستهیگر که ییاهایدر در

 است زانیآو جهان

 یینشسته آن بر که یکوه به

 ریبگ پس را اتمُرده فرزندانِ و بازگرد

  وبیا چونهم اوریب مانیا

 یتوانست ای یخواست که هرچه به

 ینیآفریب مرا نو از و رمیبم من تا

  تایهاچشم با ت،ادهان با ت،البان اب

 بگو سخن
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 محمد زیار :برگردان
 

 

 

 

 

 

شاعر  Charles Pierre Baudelaireیر بودلر با نامِ کاملِ شارل پی شارل بودلر

در پاریس زاده شد. او تحتِ تأثیرِ پدر به سمتِ  ۴02۴آوریلِ  0ی فرانسوی در و نویسنده

ترِ روزها با ترین دوستانِ پدرش هنرمند بودند. شارل بیشا کرد، زیرا بههنر گرایش پید

گی پدرش را از دست داد. رفت. در شش سالهها میها و نگارخانهپدرش به دیدنِ موزه

سال بعد از مرگِ پدر، مادرش با سروانی به نام ژاک اوپیک ازدواج کرد. شارل  یک

ون راهِ خانواده به لیگی مجبور شد به همدر یازده سالهواره از این پیوند ناخشنود بود. هم

اش سازگار نبود و دچارِ هایکالسیروزی با همی شبانهمهاجرت کند. در مدرسه

او را از مدرسه  ۴030که سرانجام در آوریلِ شد تا اینها میهای زیادی با آنمکشکش

پروایی یپدر را به ارمغان برد، اما با ب گی میراثِ مالیِویک سالهاخراج کردند. شارل در بیست

م گی ازدواج کرد و بعدها هویک سالهاین میراث را به نابودی کشاند. او در همان بیست

یسم بود. ترین ادیبان مکتب سمبولعالوه بر شعر به کار نقد روی آورد. شارل بودلر از مطرح

 فت.اش از دنیا رن نیمی از بدنی قلبی و از کار افتادبر اثر سکته ۴0۸0اوتِ  3۴او در 

 .های مصنوعی نام دو کتاب از میانِ آثارِ اوستهشتو  های رنجگل را در مقاالتِ خود به کار برد.ی مدرنیته شارل اولین کسی بود که واژه
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.

 

 تا بود چنین بود

 

 

 این اندوهِ غریب از کجا آمده است»گفتی: می

 «گیرد؟ی عریان و سیاه را میهاکه چون دریا روی صخره

 .بار کینه ورزدگویم: از آن دم که دل یکمی

 .دانندگان میست! این راز را همهزیستن دردی

 

 رمزورازرنجی بسیار ساده و بی

 .چون شادیِ تو در چشمِ همه عیانو هم

 وجو دست بدارپس ای زیباروی مشتاق، از پُرس

 !شو کرَم نما آهسته سخن بگو، خاموش با

 

 !شیفتهخبر! ای جانِ همارهخاموش باش ای بی

 دهانِ شِکَرخند!

 گیمرگ بیش از زنده

 کشدهای ظریف ما را در بند میاغلب با رشته

 

 ام از دروغی سرمست شودبگذار، بگذار تا دل

 ات غرق شودچون رؤیایی شیرین در چشمانِ زیبای

 .ات به خوابی عمیق فرورودسارِ مژگانو در سایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعربانوی ناخوش
 

 

 داد؟شود این بامای شعربانوی بیمار، دریغا! تو را چه می

 ریز از خیاالتِ شبانه است؛ات اینک لبچشمانِ گودافتاده

 بینم که بر رُخسارت جنون و هراسو معاینه می

 .شوندیک پدیدار میبهسرد و خاموش یک

 

 پوشرخی سبچهبانوی سبزقبا و ای شیطانای ابلیس

 اند؟ات فروریختهآیا هراس و عشق را از انبانِ خویش به جان

 آیا کابوس با حرکتی جبارانه و خموش

 فروغلتانده است؟« منتورن»ییِ تو را در قعرِ زندان افسانه

 

 اتدرستیِ سینهخواهد با استشمامِ بوی تنام میدل

 های سترگ،هماره گذرگاهِ اندیشه

 و خون مسیحی تو

 .داشتج و موزون جریان میموموج

 

 چون آواهای پرشمارِ شعرهای کهنهم

 -پدر سرودها  -« فبوس»گاه بهها گاهکه بر آن

 .رانندفرمان می -ها خداوندگارِ خرمن -بزرگ « پانِ»و 
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شاعرِ فرانسوی در سالِ   Paul-Marie Verlaineماری ورلن -با نامِ کاملِ پل« پل ورلن »

رهبریِ  یدر جریانِ کمونِ پاریس سرپرستِ انتشاراتِ کمیته ۴00۴دیده به جهان گشود. در سالِ  ۴044

 -اش آرتور رمبو با دوست ۴002کمون بود و پس از سرکوبِ خونینِ این جنبش، مخفی شد. در سالِ 

او جدا شود  ت ازخواسسفری کوتاه به انگلستان و بلژیک کرد و چون رمبو می -شاعرِ معروفِ فرانسه 

سرش در نزاعی که در گرفت رمبو را با تپانچه زخمی کرد و به زندان محکوم شد. در دورانِ زندان، هم

 محصولِ این دوران بود که دلیلِ اصلیِ شهرتِ او به شمار« های عاشقانهافسانه»از او طالق گرفت. کتابِ 

ای ها اشاره کنیم: شعرهتوانیم به این کتاباز دیگر آثارِ او می گی درگذشت.چارهدر فقر و بی ۴00۸سالِ  آید. او در اواخرِ عمر گرفتارِ اعتیاد شد و سرانجام درمی

 .انگیز/ و آواز دلپذیرهای هوسزحلی/ جشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دشتکرانهدر اندوهِ بی

 

 ی دشتکرانهدر اندوهِ بی

 داربرفِ ناپای

 درخشدهای شن میچون دانههم

 

 گون استآسمان تیره

 و هیچ پرتوی در آن نیست

 بَرَدآدمی گمان می

 که زیستن و مردنِ مهتاب را

 بیندچشمِ خود میبه

 

 های نزدیکبُنانِ بیشهبلوط

 ی بخاراتِ آبدر میانه

 به کردارِ ابرهای گران

 دارندمیموج بر

 

 

 

 گون استآسمان تیره

 و هیچ پرتوی در آن نیست

 بَرَدآدمی گمان می

 و مردنِ مهتاب را که زیستن

 بیندچشمِ خود میبه

 

 بریده!ی نفسچهای زاغ

 تکیده!های تنو ای گرگ

 سوزاز این بادهای استخوان

 باری چه به سر شده شما را؟

 

 ی دشتکرانهدر اندوهِ بی

 داربرفِ ناپای

 درخشدهای شن میچون دانههم

 

 

 

 آسمان بر فرازِ بام است
 

 آسمان بر فرازِ بام

 !است قدر آرامقدر آبی، چهچه

 درختی بر فرازِ بام

 .جنبانَداش را میشاخه

 

 ناقوس در آسمانِ پیشِ چشم

 اندازدآرام طنین میآرام

 یی بر درختِ پیش چشمپرنده

 .دهدانگیزِ خود را سر میآوازِ حزن

 

 جاستگی اینخدای من، خدای من! زنده

 آالیش و آرامبی

 .آیدانبِ شهر میبخش از جاین هیاهوی آرام

 !واره گریانیهان با تو هستم! تو، که هم

 !گویم هانتو را می

 چه کردی با جوانیِ خویش؟
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 استفان ماالرمه

 
مارسِ  ۴0شاعر، معلم، مترجم و منتقدِ فرانسوی در  Stéphane Mallarméمعروف به استفان ماالرمه  اتین ماالرمه

اش سرپرستیِ او را برعهده مادرِ خود را از دست داد و پدربزرگ و مادربزرگ ۴040 در پاریس متولد شد. در سالِ ۴042

مسؤوالنِ مدرسه به این نتیجه رسیدند که  ۴055روزی فرستادند. در سالِ ی شبانهبه مدرسه ۴052گرفتند و او را در سالِ 

 ماالرمه شاگرد کوشایی نیست و باید مدرسه را ترک کند.

روزی سانس فرستادند. در این دوران نخستین اشعارِ خود را که به شدت تحتِ تأثیرِ ویکتور هوگو و ه شبانهسپس او را به مدرس

نخستین شعرهای او در مجالت  ۴0۸2آوری کرد. در سالِ یی به نام بین دو دیوار جمعیکی دو شاعرِ دیگر سروده بود در مجموعه

 اکتبرِ همان سال با ماریا گرهارد ازدواج کرد. ۴۳را داشت که البته معاف شد و در  قصدِ رفتن به سربازی ۴0۸3منتشر شدند. در سالِ 

، به خاطرِ بیماری از تدریس ۴00۳نقطه عطفی برای ماالرمه بود چرا که توانست با پل ورلن مکاتبه کند. در سالِ  ۴0۸۸سال 

اش به به دلیلِ بیماری ۴004ماالرمه از سالِ  با آرتور رمبو که شاعر جوانی بود مالقت کرد. ۴002دست کشید و در سالِ 

و  اجاره کرد اشرای خود و خانوادهی اولِ یک ساختمانِ قدیمی را در ساحلِ سن بولون در نزدیکیِ فونتن بلو رفت و طبقه

 اش رات کاریاعوضعِ جسمانیِ او بسیار بد شد. ماالرمه ابتدا مرخصی گرفت و بعد س ۴00۴جا را خرید. در سالِ بعدها نیز آن

 در ولون درگذشت. ۴000سپتامبر  0در  کم کرد و سرانجام 

 ها اشاره کنیم: بعدازظهرِ یک حیوانِ وحشی/ صفحات/ و یک چرخش تاستوانیم به این کتاباز میانِ آثارِ او می

 

 قصرِ امل

 
 ی توباختهگیسوانِ رنگ

 گوشیچون پرچمِ سپید بازیهم

 شید رقصان استاش در پرتوِ خورکه پرنیان

 .زنندات موج میی عطرهای تنبر زمینه

 

 هاهقام از هقدلِ وامانده

 کوبیده،صدای طبلی را مانَد که آب آن را درهم

 گردان استی خویش رویاز گذشته

 اتو با پریشانیِ امواجِ گیسوان

 کندآهنگِ یورش می

 

 

 

 

 

 یا که مستانه از امواجِ خون

 شودرود و جاری میباال می

 تا این بیرق زرینِ پاک را

 .بر این ستیغِ تارِ مفرغی برافرازد

 

 ریزدتفاوتی اشک میجا که امید از سرِ بیآن

 یی سیاهگیسوی شبِ تار را چون گربه

 فروغ بتابدیی کمکه ستارهآنبی

 ریزددرهم می

 .کندسپس صاف می
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 Jean Nicolas Arthur Rimbaudرمبو با نامِ کاملِ ژان نیکال آرتور « آرتور رمبو»

دیده به جهان گشود. آرتور دومین فرزندِ خانواده بود و حدودِ دو  ۴054اکتبرِ  2۳شاعرِ فرانسوی در 

نخستین شعرش را به زبانِ التین سرود و  ۴0۸0سال پس از ازدواج پدر و مادرش به دنیا آمد. در سالِ 

ی سالِ ی جایزه شد. در ژانویهرا منتشر کرد که یکی برندهسال بعد آموزگارِ او سه قطعه از اشعارش 

ی ی دوستانهفرانسوی منتشر شدند. او با پل ورلن شاعرِ فرانسوی رابطه نخستین اشعار رمبو به زبانِ ۴00۳

سر و کودکِ نوزادش را تنها گذاشت تا با آرتور به عمیق و عجیبی داشت به نحوی که ورلن هم

 ۴003ی ژوئیه ۴۳یی توأم با عشق و نفرت بود به نحوی که در ی آرتور و پل رابطهطهانگلستان برود. راب

به زندان  گیر شد و دو سالورلن دو گلوله به سمت رمبو شلیک و او را مجروح کرد و در نتیجه دست

گی برای همیشه از شعر ساله 2۴حال، او در کننده بود. با اینگی خیرهساله 2۳ تا ۴0اند. ذوق و نبوغِ شعریِ او در سنین گذار شعرِ مدرن برشمردهافتاد. آرتور رمبو را بنیان

گی به دلیلِ ت سالهوهفاش به نقاط مختلف دنیا سفر کرد و در سیاست. رمبو در دوران کوتاه زندگی ی حیرت و ابهام بودهدوری گزید که این نکته همیشه مایه

 آثار سزایی در انتشارِست که ورلن بعد از مرگِ رمبو، نقشِ بهجان سپرد. گفتنی ۴00۴نوامبرِ  ۴۳ع کردند و چند ماهِ بعد در اش را قطوجود تومورِ سرطانی پای راست

 او ایفا کرد.

 هاها اشاره کنیم: زورقِ مست/ فصلی در دوزخ/ و اشراقتوانیم به این کتاباز میانِ آثارِ او می

 

 

 

 ی درهخفته
 

 

 واره در آن رودِ دیوانهست کی سرسبزیگوشه

 خوانَدزده، آواز میفامِ کناره، چنگهای پالسِ نقرهبه علف

 تابَدجا که خورشید از کوهِ پُرغرور میآن

 .ی کوچکی که غرق در نور استدره

 

 سربازِ جوانی با دهانِ باز، سربرهنه

 ور در شاهیِ آبی خوابیده است؛و گردنِ غوطه

 ر بسترِ سبزیرنگ، بزیرِ آسمانِ پریده

 .که نورباران است دراز کشیده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ها و خود در خواب استاش در میانِ گالیلپاهای

 زندخند میست که لبچون کودکِ بیماریمتبسم وهم

 .اش بدهگرمی تابش است بهچُرتی زده است؛ ای طبیعت سرد

 

 کننداش را تحریک نمیعطرها منخورهای

 در آفتاب خوابیده است برسینه، آرامدست

 .اش دو سوراخِ سرخ هستدر پهلوی راست
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 سولی پرودو

 
معروف به  René François Armand Prudhommeآرمان پرودوم -فرانسوا-رنه

به دنیا  ۴030نویسِ فرانسوی در سالِ شاعر و مقاله Sully Prudhommeسولی پرودوم 

بود. سولی پرودوم شش سال بعد از  ۴0۳۴بیِ نوبل در سالِ ی ادی جایزهآمد. او نخستین برنده

 دیده از جهان فروبست. ۴0۳0دریافت این جایزه یعنی در سالِ 

 ها/ دیوانِ عدالت/یها اشاره کنیم: قطعات و اشعار/ تنهایتوانیم به این کتاباز میانِ آثارِ او می

 بختیخوش ها/ وتجربه

 

 

 

 

 

  

 

 نیایش در بهار
 

 

 ام با توسترویِ سخن آی!

 شودباران میزنی شکوفهکه به هر چه دست می

 ها نیروی جوانی،ها به کُندهدر بیشه

 خندها لببه لب

 بخشیگی میها زندهو به دل

 کنیتو که گِل را به سبزه بدل می

 پاشیپوشان زر و گوهر میبه پای ژنده

 !افشانیها پرتو میخانهی سالخو تا آستانه

 

 ورزدچیز عشق میبهار! اینک که همه ای

 شودحتا گور هم با چترِ سبزه زیبا می

 

 

 

 

 

د گان نیز رستاخیزی عظیم پدیدر دلِ درگذشته

 آر

 تا آنان نیز در دنیا تنها کسانی نباشند

 مانندنصیب میکه از نعمتِ تو بی

 ای فصلِ عاشقی! بیا و از تربتِ آنان

 .ویانامیدِ خدایی به نور و بازگشت بر
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 ناکامی
 

 

 یی را مانَدگینهآبِ راکد آب

 بندتر از یک آبِ پاکپای

 و تصویر

 های خونبا سپردنِ رنگ -

 -ی آن به ژرفای تیره

 .کنداش میدگرگون

 

 سحر، کبوتر و ابر

 تابانندصفای خویش را در آن می

 و شکوهِ سپهرِ تابیده در آن

 .شودسته نمیدر دیده کا

 

 ی این ماندابِ غلیظبر پهنه

 هاها و زالومارماهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خورندهزار جانورِ ناپیدا وول می

 .اش را بر هم زنندکه آرامشآنبی

 

 پوشدشانپرتوِ آسمان می

 ی نورو بازیِ فریبنده

 کنداین توهّم را القا می 

 .یی عظیم و الجوردی گشوده شده استکه دره

 

 های کریهالی این هیوالسمان البهآ

 درخشدپوشش میوشکنج، بیچینبی

 گی را به ستاره بدل کرده،و همه

 .آیدبر فرازشان گرد می

 

 خواهد خم شودگاه که میاما دهان آن

 و بر ستاره بوسه زند

 کندی خود حس میتر از بوسهپیش

 .آید تا بوسه را بربایدهیوالیی برمی

 

 دارِ روسیاهدل آرمان در چشمانِ

 نمایدگونه رخ میاین

 شویمسان تا که در او غرق میو بدین

 .کندجا حقیقتی جز شرّ حس نمیمان آنجان
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در شهرِ پاریس  ۴042ی ژانویه 2۸ی فرانسوی در شاعر و نویسنده François Coppée فرانسوا کوپه

 م به این عناوین اشاره کنیم:توانیاز میانِ آثارِ او میبه دنیا آمد. 

 ها/ دفتر سرخ/ و فرودستانعابر/ فردوسی/ برای تاج/ صمیمیت

 .دیده از جهان فروبست ۴0۳0میِ  23فرانسوا کوپه در 

 

 

 

 

 

 

 

 ی غربتترانه
 

 یاد آردیده بهتبعیدیِ غم

 وارگاه که دستِ او پرندهآن

 لرزیددر دستِ تو می

 چه اندازه آینده زیبا بود

 

 اش رای دهانگاه که رایحهآن و

 بوییدیچون گلی می

 تا چه پایه جانِ تو

 چسب سرشار بوداز گرمایی خوش و دل

 

 لیک آن صنم از تو دور گشته

 شودوتار میچیز تیرهو از نو همه

 ییدانی که یادِ تو چون پرندهمی

 آیدبه پرواز درمی

 

 های شکاینک بالاز هم

 بر فرازِ جانِ تو

 -زادگاهِ درد این  -

 در پروازند

 دانیو تو خود می

 .شودچون گلی پژمرده میکه عشق هم

 

 

 

 فروشدخترکِ گل
 

 داش را به ما عرضه کرهایبا زبانی شیرین گل

 -خندی آغشته به سرفه لب -خندزنان لب

 سالهدور بود این دخترِ هفتاز آدمیت به

 .دمُرداد و از جورِ زمستان میبهار را هدیه می

 

ده نوا از سرما کبود شاش بیانگشتانِ کوچک

 بود

انگیزِ باالپوشِ پوستینِ تو را من بوی دل

 بوییدممی

 دیدمگردنِ سرخ و سپیدت را زیرِ چارقد می

پوش حس ات را درونِ دستو گرمای دست

 .کردممی

 

 آری ای یار، خیراتِ خود را دادیم و گذشتیم

ا های ما تو جاناما شادی از میانه پر کشیده بود 

 شب

 یی تلخ را با خود داشتندخاطره

 

 نازنین دختر!

 .دهیمسال زمستان نیز به یادت خیرات میام
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 Paul Claudelپل کلودل 
 

ی دورهآمد. به دنیا یی متوسط در خانواده ۴0۸0اوتِ  ۸نویس و دیپلماتِ فرانسوی در نویس، مقالهنامهشاعر، نمایش Paul Claudelپل کلودل 

سپارِ پاریس شد و در دبیرستانِ مشهورِ لویی لوگران به تحصیل اش رهبا خانواده ۴002اش گذراند و در سالِ ی کوچکِ زادگاهکدهکودکی را در ده

ی میقی بر روحیهآشنایی تأثیرِ عگیِ پل کلودل بود، او در این سال با آرتور رمبو شاعرِ نابغه آشنا شد و این ی عطفی در زندهنقطه ۴00۸پرداخت. سالِ 

 پل گذاشت.

های شنبهر محفلِ سهکرد و در همان ایام دناپذیری آثارِ شکسپیر، آشیل و دانته را مطالعه میگیگاه به طورِ خستهدر دورانِ تحصیل در دانشپل کلودل 

اپ رساند را به چ« شهر»و « ی طالییکله»های نامه به نامنمایش یافت. در همان دوره، پل کلودل دواستفان ماالرمه شاعر مشهورِ فرانسوی حضور می

های جدیدی را برای این شاعر به ارمغان آورد. به مسؤولیت ۴00۳ی نامه آشکارا تحتِ تأثیرِ مکتبِ سمبولیسم فرانسوی بود. دههکه در هر دو نمایش

خانه درآمد و از آن تاریخ به مدت عالی پشتِ سر گذاشت و به استخدامِ آن وزارتی ی فرانسه را با نمرهطوری که او آزمونِ ورودیِ وزارتِ خارجه

 های کلودل تأثیر فراوان گذاشت.گیِ سیاسیِ او آغاز شد که در جهانی شدنِ شعر و اندیشهسال زنده 4۳به مدتِ 

 دمتِ آفرینشِ ادبی و هنری قرار داشت و تا روزهای پایانیِنظیرِ او در خگیِ شخصیِ او جدا نبود. سالمتِ جسمانیِ کمآثار نمایشی کلودل از زنده

نوشت. به لحاظِ شعری، تحتِ نفوذِ مکتبِ سمبولیسم و اشعارِ پل ورلن و آرتور رمبو باقی ماند. او عقایدش پیرامون شعر و درام عمر با نیروی بسیار می

از آثارِ ادبی و هنری دست کشید و باقیِ عمر خود را صرفِ تحلیلِ کتابِ  ۴03۳ی به تفصیل بیان کرده است. کلودل از دهه« هنر شاعری»را در کتاب 

چشم  ۴055ی فوریه 23پل کلودل در به چاپ رسیده است. « نگردشاعری به صلیب می»ی این مطالعات در کتابِ بسیار معتبرِ مقدس کرد که چکیده

.از جهان فروبست

. 
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 میردعشق هرگز نمی
 

 میردهرگز نمی عشق

 مرگ هیچ است

 اممن تنها به اتاقِ کناری رفته

 من خود هستم و شما نیز خودتان

 مانمچه برای شما بودم باقی میمن هر آن

 ایدمرا با نامی بخوانید که بر من نهاده

 چون همیشهبا من سخن بگویید هم

 لحنِ خود را تغییر ندهید

 دخود مگیریشکوه یا محزون بهی باقیافه

 خندانَدچه ما را میباز هم بخندید به آن

 خند بزنیدکنید، لبکنید یا نمینیایش می

 .به من بیندیشید

 ها باشدام چون گذشته بر زباننام

 ی غمدور از هر تکلف یا زیرِ سایهبه

 گی همان است که همیشه بودهمعنای زنده

 رشته از هم نگسسته است

 گانِ شما برومچرا باید از دیده

 چرا باید از یادتان بروم

 .امسوی جادهمن از شما دور نیستم، فقط آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درقفازبان
 

 چون آسمانپاکیزه هم

 سوزنده چون آتش

 اثیری و راستین

 ای مشعلِ سترگِ کبود

 کدامین نام را باید بر تو نهاد؟

 

 :گلِ بزرگِ آبی گفت

 آیا نه من بودم که توانستم

 یاقوت تریناز دلِ سیاه

 تر از برف رااین آتشِ پاکیزه

 بیرون بکشم؟

 ناکِ پروردگاردادِ تابدر بام

 کبودگلِ بزرگ بر خود لرزید

 شدناز فرّ زاده

 بودنِ پیروزمندانهو از آبی

 

 اگر روزی خداوند ملول گردد

 ست تو را تماشا کندکافی

 تر از شیری تازهای آفریده

 ی سترگِ ارزنای خوشه

 گانِ روشنیرهای لشکرِ ت

 های الجوردی!ای مرجان
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 یی برای شاعرانِ ترکیهپرونده

 
 

 ابرگردان ابوالفضل پاش

 

 

 

نامِ که او را در ایران به نامِ جاهد ایرگات و البته گاهی به  - Cahit Irgat «جاهیت ایرگات»

بورگاز در لوله ۴0۴5و در سالِ  منطبق بر ماهِ مارس Martمارت  2۴در  -شناسند جاهد ایرقات هم می

Lüleburgaz لی الرهواقع در استانِ کِرکKırklareli - ِکِرک کیلیسه که در قدیم Kırk 

Kilise آغاز  ۴04۳ی جهان گشود. سرودنِ شعر را از دههدیده به  -معنای چهل کلیسا نام داشت  به

 Cahit Safvet« جاهیت سافْوِت»ستعارِ اش را در نشریاتِ آن دوره با نام مکرد و نخستین شعرهای

یا همان « جاهیت سیفوت ایرگات»رو گاهی او را چاپ رسانْد، از همین به« جاهد صفوت» یا همان

 کنند.نیز معرفی می« جاهد صفوت ایرقات»
یا همان  Edirneی عالیِ تربیت معلم اِدیرنه جاهیت ایرگات بعد از پایانِ تحصیالتِ متوسطه در مدرسه

 Ankaraگاهِ هنریِ دولتی آنکارا جا، به آموزشدرنا درس خواند و بعد از پایانِ تحصیل در آنا

Devlet Konservatuarı جا ادامه داد.رفت و تحصیالتِ خود را در آن 

 ی شعر دارد:مجموعه 4جاهیت ایرگات 

 Bu Şehrin Çocukları/ ۴045کودکانِ این شهر/ 

 Rüzgarlarım Konuşuyor/ ۴040ند/ گویی من سخن میبادهایِ وزنده

 Ortalık/ ۴052محلِ مسکونی/ 

 Irgatın Türküsü/ ۴0۸0ی محلیِ ایرگات/ ترانه

 دیده از جهان فروبست. İstanbulدر ایستانبول  ۴00۴منطبق بر ماهِ ژوئن و در سال  Haziranهازیران  5گی و در ساله 5۸جاهیت ایرگات در 
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 نمایش
 

 

 شاندستِ یکیدر 

 چاقو بود

 و در دستِ دیگری گلی سفید

 گردهر دو مثلِ کودکانِ ول

 خسته بودند

 

 دستچاقوبه

 چاقوی خود را بست

 دستبهو گل

 گلِ خود را داد که ببویند

 ها ناپدید شدندخانهگاه هر دو در میآن

 روو در پیاده

 گل و چاقو

 مثل برادرها در کنارِ هم ماندند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثلِ انسان
 

 

 یک روزِ بسیار نزدیک

 یک روزِ بسیار نزدیک

 های سنگین خود بیدار خواهند شداز خواب

 درهای سخت و دشوار را خواهند گشود

 های محکم بر زمین خواهند فشردو گام

 

 ها از فرطِ عالقهعشق

 کاملن در آتش خواهند سوخت

 یک روزِ بسیار نزدیک

 یک روزِ بسیار نزدیک

 گی خواهند کردها مثلِ انسان زندهسانان

 

 هاترین کوچهترین و تاریکتنگ

 یک روزِ بسیار نزدیک

 یک روزِ بسیار نزدیک

 جشن برپا خواهند کرد و

 پر از روشنایی خواهند شد

 های متبرک دارندو کسانی که گام

 تن خواهند پوشیدآزادی را به 
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بویو چن ابراهیم عبدالقدیر که ایبراهیم آبدولکادیر مرییا هما «ایبراهیم آبدولکادیر»

İbrahim Abdülkadir Meriçboyu  نامِ کاملِ اوست، نامِ مستعارِ آلی کادیرAli 

Kadir  یا همان علی قدیر را برای خودش انتخاب کرد که البته به طور مختصر به آ. کادیر

A. Kadir  ِدر ایستانبول  ۴0۴0شهرت دارد. او در سالİstanbul جهان گشود.  دیده به

 Kuleli Askeriلی آسکری و در دبیرستانِ کوله ۴03۸ی متوسطه را در سالِ دوره

Lisesi  ِگاهِ نیروی زمینی که در آموزش ۴030به پایان رساند. در سالKara Harp 

Okulu راهِ ناظیم هیکمت خواند به همدرس میNâzım Hikmet گیر شد و ده دست

 ۴04۴ماه را در زندان سپری کرد. بعد از آزادی به خدمتِ سربازی رفت و بعد از آن در سالِ 

 ی تحصیل داد.گاهِ ایستانبول ادامهدانش ی حقوقِکدهدر دانش

به  ۴040شد. مدتی را در تبعید گذراند و در سالِ  منتشر ۴043نخستین کتابِ شعرِ او در سالِ 

ی تغییرِ شغل سازی شروع به کار کرد. بعد از مدتی بیسکویتایستانبول برگشت و در کارخانه

تر به کارِ نوشتن به بعد بیش ۴0۸5های انتشاراتی مشغول به کار شد و از سالِ داد و در مؤسسه

 ی ترجمه هم فعال بود.ها در زمینهو سرودن پرداخت. او عالوه بر این حوزه

 توانم به این عناوین اشاره کنم:های شعرِ او میاز میانِ کتاب

 Tebliğ/ ۴043رسانی/ اطالع

 Hoş geldin Halil İbrahim/ ۴050خوش آمدی ای هالیل ایبراهیم! )یا همان خوش آمدی ای خلیل ابراهیم!(/ 

 Dört Pencere/ ۴0۸2چهار پنجره/ 

 و بعد از مرگِ او منتشر شد. ۴000در سالِ  Bütün Şiirleriایرلری شعرهای او نیز با عنوانِ بوتون شیی کاملِ عهالبته مجمو

 انبول دیده از جهان فروبست.در ایست ۴005منطبق بر ماهِ مارس و در سالِ  Martگی و در اولِ مارت ساله ۸0آ. کادیر در 
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 چه در دستِ من مانده استآن
 

 سرمبه هم

 

 گی به زندان افتادموپنج سالهدر بیست

 وپال کردمام را در خاکِ آناتولی پخشهای جوانیسال

 آوردن پولی برای خریدِ نانیدستها در راهِ بهسال

 ریختمیام را مکه خونو در حالی

 یک سرباالیی را پایین آمدم... باال رفتم

 اموسه سالهببینید! امروز شصت

 های آهنیو بارِ دیگر از پشتِ میله

 کنمبه آسمان نگاه می

 

 چه در دستِ من مانده استآن

 یکی قلبِ تو

 و یکی هم کبوتری سفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دلِ شب
 

 

 در دلِ شبِ تیره

 شوداز نظر پنهان می بارانِ گرمی

 آیدکند... برمیو خاک مثل یک تکه نان پف می

 

 زنندام میتق بر درِ خانهتق

 کشدام شیهه میاسبِ ابلقِ من بر درِ خانه

 و دنیای من

 بنددشمشیرِ نقره بر کمر می
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بی و البته اهد کولهکه او را در ایران به نامِ ج - Cahit Külebi «بیجاهیت کوله»

منطبق بر ماهِ ژانویه و در سالِ  Ocakاوجاک  0در  -شناسند گاهی با امالی جاهد کولبی هم می

 2۴جهان گشود. نخستین بار شعرهای او در حدودِ  دیده به Tokatدر توکات  ۴0۴0

چاپ  به -به معنای جوانی  - Gençlikی گِنچلیک در مجله ۴030اش یعنی در سالِ گیساله

 Nazmi« ناظْمی جاهیت»اش را با نامِ مستعارِ ها شعرهایبی در آن سالرسید. جاهیت کوله

Cahit سپرد، اما بعدها از این کار چشم پوشید و چاپ میدستِ  به« نظمی جاهد» یا همان

 اش را با همان نامِ اصلیِ خود منتشر کرد.شعرهای

رس خواند و ی زبان و ادبیاتِ ترکی دمتوسطه، در رشتهبی بعد از پایانِ تحصیالتِ جاهیت کوله

و  Ankaraسال در شهرهای آنکارا  4مدتِ آموزش ملی درآمد و به  استخدامِ وزارتِبعد به 

گی و ی فرهنچون وابستهتدریسِ ادبیات پرداخت سپس با مشاغلی هم به Antalyaآنتالیا 

در بنیادِ زبانِ ترک  ۴003تا سالِ  ۴00۸از سالِ سوییس رفت. او  جویی بهبازرسِ امورِ دانش

Türk Dil Kurumu کرد. گینویسنده 

 ها اشاره کنم:توانم به این کتابی شعر میآثارِ او در حوزهاز میانِ 

 Atatürk Kurtuluş Savaşında/ ۴052در جنگِ استقاللِ آتاتورک/ 

 Yeşeren Otlar/ ۴054رویند/ هایی که میعلف

 Süt/ ۴0۸5شیر/ 

 Şiirler/ ۴0۸0شعرها/ 

 Türk Mavisi/ ۴003گونِ تُرک/ رنگِ نیل

 Sıkıntı ve Umut/ ۴000تنگی و امید/ دل

 Yangın/ ۴00۳سوزی/ آتش

 Zerdali ağacı/ ۴00۳درختِ زردآلو/ 

 Güz Türküleri/ ۴00۴های پاییز/ ترانه

 Rüzgar/ ۴004باد/ 

 Güzel Yurdum/ ۴00۸سرزمینِ زیبای من/ 

 در آنکارا دیده از جهان فروبست. ۴000منطبق بر ماهِ ژوئن و در سالِ  Haziranهازیران  2۳گی و در ساله 0۳شاعر در این 
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 مرخصی
 

 اگر مرخصی بگیرم و بیایم

 از فرطِ شادی خواهی خندید

 بیدار خواهیم شد -زود  -ها صبح

 مان را روشن خواهیم کردبخاری

 اتگیسوان

 زیبا خواهد شد های منتوتونبا رنگِ 

 های تو بوی چای خواهد داددست

 و از صدای تو

 خورشید طلوع خواهد کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !هاها! ای غروبغروب
 

 

 !هاها! ای غروبغروب

 چه کسی در درونِ خودش اسیر نیست؟

 

 شدماگر من در آن شهرِ کوچک متولد نمی

 کرد؟میهوده گردش اکنون چه کسی بی

 یی بزرگو یا در رودخانه

 شد؟چه کسی مشغولِ شنا می

 

 !گیگی! ای خستهخسته

 !بازگیِ لجای خسته

 پرتی فردِ حواسها به اندازهکفش

 پر از گردوغبار است

 !گیگی! ای خستهخسته
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 در میالس ۴0۴0در سالِ  Nahit Ulvi Akgün گونناهیت اولوی آک

Milas  های کلششکل یا به  جهان گشود. هر یک از اجزای نامِ این شاعر را در ایران به بهدیده

ثبت شده است،  های مختلفی برای اوها ناماند که از ترکیبِ این شکلدیگری هم نوشته یا گفته

 گون راککه آاند یا آناند یا اولوی را عُلوی هم ثبت کردهبرای مثال ناهیت را ناهید هم نوشته

گون، چون ناهید اولوی آکهایی همنام اند، در نتیجه این شاعر را در ایران بهگون هم گفتهآق

ز های دیگری از ترکیبِ سه جزء نامِ او نیگون یا شکلگون، ناهید اولوی آقناهید عُلوی آک

 .شناسندمی

گاهِ دانش ری فلسفه و دگون بعد از پایانِ تحصیالتِ متوسطه، در رشتهناهیت اولوی آک

یا همان ازمیر  İzmir ی تحصیل داد و در مدارسِ شهرهای ایزمیرادامه İstanbulایستانبول 

که هیجده ساله بود، برای یعنی وقتی  ۴03۸ تدریس کرد. در سالِ Ödemiş میشو نیز اوده

چاپِ ایزمیر منتشر شد و بعد از آن  Akın Dergisi ی آکینن بار شعرش در نشریهنخستی

گاهِ شعر در ایزمیر نمایش ۴053چاپ رسید. او در سالِ  اش در اغلبِ نشریات ادبی بهشعرهای

 İkinci Yeni کم در شعر او، فصولِ مشترکی با شاعرانِ موجِ دومِ شعرِ نوبرپا کرد و کم

 .دیده شد

 :ها اشاره کنمتوانم به این کتابآثارِ او مینِ از میا

 Sebep /۴045دلیل/ 

 Birisi /۴055شان/ یکی

 Karanlıkta Bir Ağaç /۴0۸۳درختی در تاریکی/ 

 Gerçek Düş /۴0۸5رؤیای واقعی/ 

 Evren Türküsü /۴0۸۸ی کائنات/ ترانه

 Ağaçlar Uyanınca /۴000شوند/ ها بیدار میکه درختوقتی

 Eksilen Gökyüzü /۴00۳کاهش/ رو به  آسمانِ

 Yolunuzun Üstünde Bir Adam /۴00۴مردی در مسیرِ شما/ 

 .در ایزمیر دیده از جهان فروبست ۴00۸منطبق بر ماهِ نوامبر و در سالِ  Kasım کاسیم ۴2گی و در ساله 00گون در ناهیت اولوی آک
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 پرتیحواس
 

 

 یی از کتابِ من باز شدصفحه یی درپنجره

 شدی، من دست تکان دادمکه نمایان و همین

 اتدسته در مقابلِ خانهسطرها دسته

 اندو این نظامیانِ کوچک چه زیبای

 شویتو اما از پشتِ پنجره ناپدید می

 کنندو اکنون تمامیِ حروفِ کتاب گریه می

 

 شویبعد ناگهان پدیدار می

 ونگارتر نقشمالِ پدر دستِ تو دست

 زنیخند میلب

 کنیو سخن گفتن آغاز می

 صدای تو نرم است

 آمیزدهای کتاب درهم میهای تو با گفتهو گفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جای خودشچیزی بههمه
 

 

 چیزی آن روز عوض نخواهد شدهیچ

 ها کوچ خواهی کردتو از این ازدحامِ انسان

 بودی مثلِ آن روزی که به دنیا نیامده

 ییانگار هرگز در این اتاق ننشسته

 ییاین لباس را نپوشیده

 ییگریه نکرده

 یینخندیده

 ییی این درخت را نخوردهمیوه

 :ی ماجرای توو همه

 یکی بود

 یکی نبود
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که او را  - Orhon Murat Arıburnu «بورنواورهون مورات آری»

 İstanbulدر ایستانبول  ۴0۴0در سالِ  -شناسند بورنو هم میآریدر ایران به نامِ اُرهون مراد 

ی هگاهِ ایستانبول و در رشتی متوسطه، در دانشجهان گشود. او پس از پایانِ دوره دیده به

چون تدریس، مشاغلی هم ی تحصیل داد و در همان حین بهزبان و ادبیاتِ آلمانی ادامه

روی  Tasvir-i Efkar Gazetesiنامِ تصویرِ افکار ه یی بخبرنگاری و سردبیری روزنامه

 آورد.

سرودنِ شعر را آغاز کرد و  ۴03۸گی یعنی از سالِ بورنو از هیجده سالهاورهون مورات آری

چاپ رسید. شعر  هستی به معنایبه  Varlıkی وارلیک شعرهای او نخستین بار در مجله

ی بازار ی شعرِ خود را روانهد نخستین مجموعهقدری برای او جدی بود که چهار سالِ بعبه 

 کتاب کرد.

 بعد که ده سالِهنر، از این مرحله نیز فراتر رفت چنانبورنو به ی اورهون مورات آریعالقه

کنارِ  ی او، درنامهگیروزه در توضیحِ زندهطوری که ام ی تئاتر و سینما شد، بهواردِ حوزه

کنند. اورهون گر نیز یاد مینویس و بازینامهمثل کارگردان، فیلم هاییعنوانِ شاعر، از عبارت

ی هنرمندان منصوب شد و بعد از آن اتحادیهمدیریتِ به  ۴00۳بورنو در سالِ مورات آری

 عضویتِ کانونِ نویسندگانِ ترکیه درآمد.به 

 بورنو از این قرارند:های اورهون مورات آریکتاب

 Kovan/ ۴04۳کندو/ 

 İnsan Gürültüye Gitmese/ ۴002ها نرود/ دنبالِ همهمه کاش انسان بهای

 Bu Yürek Sizin/ ۴002این قلب از آنِ شماست/ 

 Buruk Dünya/ ۴005درپیچ/ جهانِ پیچ

 نویسی و کارگردانی دارد.نامهگری، فیلمهای بازیالبته او آثارِ بسیاری نیز در حوزه

 در زادگاهِ خود ایستانبول دیده از جهان فروبست. ۴000منطبق بر ماهِ آوریل و در سالِ  Nisanگی و در اولِ نیسان ساله 0۴بورنو در اورهون مورات آری
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 ها و منباننگه
 

 

 اندراهِ شببهها چشمباننگه

 کشندهایی که شب را انتظار میبانو نگه

 شب را دوست دارند

 

 خودم هستم راهِ محبوبِبهمن چشم

 آیدکه محبوبِ من میخبر دارم این

 و او را دوست دارم

 

 مانندها در طولِ شب بیدار میباننگه

 زنندسوت می

 کنندو دزد را تعقیب می

 

 کنموجو میمن او را جست

 گریممن برای او می

 کنمو خودم را تعقیب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاگنجشک
 

 

 !هاشما ای گنجشک

 صدا پرواز کنید؟توانید بییآیا م

 امتان نگرانجیکبرای جیک

 !هاشما ای گنجشک

 سازید؟گونه میتان را چههایالنه

 کنید؟ها شیرینی میل میآیا شما شب

 خورید؟که چیزهای شور مییا آن

 به النه برگردید؟ -با دستِ خالی  -توانید مثل من آیا می

 آور تحویل دهید؟های شرموغتان درهایتوانید به جوجهآیا می

 من هم بگوییدها! بهخجالت نکشید ای گنجشک

 کنید؟گونه پاک میتان را چههایاشکِ چشم
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 یی برای شاعرانِپرونده

 کورد
 

 

 مجاوربرگردان رضا کریم

 

 

 

 

در شهرِ  ۴040از نسلِ نخستِ شاعرانِ نوسرای کردستان است که در سالِ  «لطیف هلمت»

 در نزدیکیِ کرکوک به دنیا آمده است. Kfriکوچکِ کفری 

منتشر کرد که « خدا و شهرِ کوچکِ من»حجمی را با عنوان ی شعرِ کممجموعه ۴00۳او در سالِ  

ها، هیاهوی بسیاری به راه انداخت و در میان شاعران و با توجه به نوگراییِ فرم و مضمون آن

اهِ تنی چند رهم ی هفتاد بهرو شد. هلمت در اوایلِ دهههای متفاوتی روبهکنشهای ادبی، با واکانون

از شاعرانِ دیگرِ کورد، کانونِ شعرِ کفری را بنیاد گذاشت. موجِ نوگرایی در شعرهای کانون 

ی سلیمانیه آغاز شده بود. لطیف هلمت دارای زبانی ساده و کفری، حتا پیش از کانون روانگه

 ترین شکلِ ممکن بیان شده است.مضامینِ عاشقانه در اشعار او به لطیفصمیمی است و 
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 ی عشقآیه
 

 اتموشکِ عشق

 ام را ویران کرده استشهرِ دل

 های حقوقِ بشر...های خیریه و سازمانراستی چرا انجمن

 های سرخ اسالمی وهالل

 های سرخ جهانیصلیب

 بازسازی این ویرانه را

 گیرند...!؟ه نمیبر عهد

 

 

 

 

 

 قلب مصنوعی
 

 سرزمینی اگر به زندان بدل شد

 آن را بسوزانید و 

 از خاکسترِ سبزش 

 سرزمینی دیگر بسازید 

 قلبی اگر

 آزادی نبودآشیانِ عشق به 

 دورش بیفکنید و

 جای آن به

 قلبی مصنوعی بکارید...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشتباه
 

 عشق

 ستاشتباهی

 که همه

 هزار بار

 شوند...!مرتکب می
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 ۴004در شهرِ اربیل است. او از سالِ  ۴04۸متولدِ سالِ  «عبداهلل پشیو»

یو اکنون در کشورِ فنالند اقامت دارد. پشبَرَد و همدر سرزمینِ غربت به سر می

گین است و زبانی سخت استوار و آهنگین دارد. سرا، شورشی و خشمحماسه

. اند و هم از موسیقیِ بیرونیهم از موسیقیِ درونی بهره بردهشعرهای پشیو 

اند. شعرِ شعرهای او به عالوه به تشبیهات و استعاراتِ زیبا و ملموس نیز آراسته

پشیو شعری متعهد است و این شاعر در عین تعهد، معشوق را هم از نظر دور 

 ت.ته اساش را به پای او ریخترین شعرهاینداشته، زیباترین و ظریف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بریی به دلنامه
 

 بر من!دل

 های مرابسوزان نامه

 ییبرای شعری که برای من سروده

 ی داربرافرازچوبه

 اندوه مدار!

 جا نه تنها تو... که مرد را نیزاین

 داریی بالبر سرِ واژه

 کشندبسته به دار میدست

 زنی چون تو

 د...لب به آواز اگر بگشای

 میزنشینِ شهر گانِ پشتبسا دیوانه ای

 گلوی سبزش را بشکافند

 اش را خارآجین کنندچشمانِ زالل

 اش را به آتش کشندگیسوانِ سیاه
 

 13/9/1969کردستان 
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 امبه تو خو کرده
 

 امبه تو خو کرده

 چون نوزاد به پستان

 چون ماهی به دریا

 گیِ خویشچون شاعر به دیوانه

 ی خویشیوانه به سوژهچون د

 

 امبه تو خو کرده

 چون بنگیان به بوی بنگ

 چون نقاش

 به زبان و هارمونیِ رنگ

 

 امبه تو خو کرده

 چون شمشیر به نیام

 دانچون کولی به آتش

 امچون دخترانِ روستاهای میهن

 دان!به سُرمه و سرمه

 

 اگر روزی به خشم آمدم

 ات کنماگر خواستم ترک

 غم مخور!

 امزترین راه خشمدرا

 ی خانهدر آستانه

 رسد!به پایان می

 

 

 0/۴/۴000مسکو 

 

 

 

 

 

 

در شهرِ سلیمانیه دیده به جهان گشود. او  ۴0۸۸در سالِ  «جمال غمبار»

شاعرِ شعرهای بلند است با زبان و بافتی استوار. شعر او را باید با صدای بلند 

 سترالیاست.خواند و خواند و لذت برد. غمبار اکنون ساکن ا

 

 

 رسیمسرانجام به هم نمی
 

 

 اش را در دل من کاشتهزنی دست

 تا از تپش نیفتد!

 کنداش را به سوی خدا دراز میهایزنی دورادور، دست

 کنداش را پُر از دعا میزنی دورادور، رودوشی

 های ترورزنی در پشت پنجره

 کند ودود جمع می

 ع کنددوست دارد که خورشید هر چه زودتر طلو
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 اش را در دل من کاشتهزنی دست

 تا از تپش نیفتد!

 

 بدونِ چشمانِ تو

 این کرانِ آبادانی

 گین استسرشار از نگاهِ غم

 

 «رسیمسرانجام به هم نمی»

 از این جمله

 شوند!های دنیا آغاز میی قصههمه

 

 کنمهای شعرت میدریاوار میهمانِ موج

 اگر این تبعیدگاهِ من

 ات را ندهدعشق کفافِ

 آالیمات میجایبه خزانِ آن

 جا که چون چمدانیآن

 پُرسفر است!

 

 وقتی آمدی

 بر آن شدم که یاقوتِ سکوت را بشکنم

 برآن شدم که چیزی بگویم

 یی از جنسِ عشق...زمزمه

 برآن شدم که بگویم

 های سنگیی آسمانهمیشه و در همه

 هاللی سیمین در انتظارِ طلوع است

 بسا پیش از طلوع پیر شودکه ای هاللی 

 و یا بمیرد...

 برآن شدم که چیزی بگویم

 یی از جنسِ عشق...زمزمه

 اتی چراغِ اتاقاما سایه

 

 

 

 

 

 ام را خراشیدصدای

 ات پنهان کرددانِ اتاقِ تنهایام خود را در گلو زبان

 ام به من خیانت کرد...!و زبان

 

 خاتون من!

 «کنی؟یاکنون چه م»یی: پرسیده

 امهایی آبها را سرگرم ترجمهشب»

 ام نکشدتا تاریکی

 و روزها را

 مشتی عشق

 اندازعنوانِ پس به

 گذارمام میدر قلکِ تنهاییِ روزانه

 «ام پیر نشوندتا شعرهای
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در شهرِ کوچکِ کِفری در حوالیِ  ۴0۸۸در سالِ «داغیمهاباد قره»

شعر  ست که زبان و بیان زنانه را دریا آمد. او جزء اولین شاعرانیکرکوک به دن

 کوردی بنیان گذاشتند.

 

 

 

 

 

 عجبا عشق!
 

 تو کیستی؟

 تو تیموری یا هیتلری؟!

 ساالرِ سپاهِ جنیانیسپه

 یا سلطان جهانی؟

 گونه توانستیوگرنه چه

 به یک آن

 مرزهای رویینِ روحِ مرا درنوردی؟

 آسانگونه توانستی چنین چه

 ام را درهم بشکنی وقفلِ فوالدیِ درهای دل

 ام را روشن کنی؟های درونچراغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عجبا عشق!

 داشتنِ غاصبِ سرزمینِ دل!عجبا دوست

 

 ای غاصبِ عزیزم!

 مردِ درونِ سرزمینِ دلیای یگانه

 های عرشِ خداست!های پنجرهتر از شیشهکه نازک

 اممن از عشقِ تو پریشان

 تو خود با من بگو

 آیا این اتفاق

 روا یا نارواست؟

 کنیام را ترک میآیا عرشِ دل

 مانی؟یا برای همیشه در آن می

 
 2112اربیل 

 

 

 

116 



7931اسفند ●ی چهارم شماره ی هفتادنامهفصل

 

 

 

 

 

 

 

در شهرِ کرکوکِ کردستانِ عراق  ۴05۴متولدِ سالِ  «فرهاد شاکلی»

سزایی به مِبود و سه« کِفری»است. او با لطیف هلمت عضوِ گروهِ شعرِ مکتبِ 

کردستان را  ۴005کردن شعرِ معاصرِ کورد داشت. شاکلی از سالِ  در مدرن

گاهِ اپساالی سوئد مشغول تدریس است. از اکنون در دانشترک کرده، هم

ده ی داستانِ کوتاه منتشر شی شعر و یک مجموعهاو تاکنون هشت مجموعه

 .است

 

 

 تصویرِ تو بر دیوارِ زندانِ من
 

 یادِ توکیست که به 

 شب و روزش به شکوفه ننشیند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل و اش صد گُلْکیست که سال

 !شود؟اش زرنشان نمیی زندانسراپرده

 بریِ تودل« دالِ»یی است که با چهچه درخت

 !شود؟درخت نمی

 ...این، زبانِ دریای عاصیِ عشق است

 

 کنمام نقش میوارت را بر دیوارِ زندانتصویرِ پری

 بگذار نه تنها من

 حلقهبهوزنجیر نیز حلقهکه غل

 ات فاش کنندپرده برایرازِ دل را بی

 ستانوماتِ این غروبدر هوای کیش

 کشم ومنجوقِ فراق تو را به رشته می

 آرایمگردنِ شب را با آن می

 شود وات وصال مینه فراق

 دمدنه آفتابی می

 نشینگردان سایهکه این آفتاب

 دَمی با آن بگردد

 
 13/1/1991 ایروان
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در شهرِ حلبچه است. او از بانوانِ  ۴002متولدِ سالِ  «ییحلبچهروژ»

ر آید و تاکنون شش مجموعه شعر منتشمؤفقِ شعرِ معاصرِ کورد به شمار می

 .کرده است

 

 

 

 !ام باشدمِ روحهم
 

 ام کردیسوی من صدایاز آن

 گفتی که دل به تو دهمعاشقانه 

 من سکوت خود را شنیدم

 :سوی خودم گفتماین بود که از آن

 این عرصه چه تنگ است برای گفتن

 ساعتِ هوشِ من

 به عشقِ تو خزیده است

 مرا کجا یارای تعبیرِ عشق توست؟

 ات در عرشِ آسمان استام عشقگر گفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امدروغ نگفته

 امرمایشِ عشق ناتوانام در فهمِ فگر گفته

 امدروغ نگفته

 ترسممن از آغازِ این غزل نمی

 ترسممن از ویرانیِ عشق می

 شودکه عشق ویران میوقتی

 ها برای قتلِ بلبلپنجره

 گیرندتفنگ به دوش می

 بارِ قاصدکرگ

 ...کندکودکی را نابود می

 بیا از راهِ عشق

 با هم آشتی کنیم

 جا نیستممن دیگر این

 ام باشدمِ روحهمبیا 

 ها چنان رنگ نبازندتا ریحان

 که باغِ سینه را نشناسند

 جا نیستممن دیگر این

 ام باش!دمِ روحبیا هم

 

 
 4/7/2118 سلیمانیه
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از  ر و منتقد ادبی،شاع «محمد آزرم»ترین اثرِ تازه «آیا»ی شعر مجموعه

سوی نشرِ مروارید منتشر شده است. این دفترِ شعر نیز همانند اغلب کارهای 

رود که در یی متفاوت در فرمِ روایی شعر به شمار میآزرم تجربه

 ای در بیان است.وجوی جهان تازهجست

یی است از شعرهای تجربی و زبانی که در فرمِ خود از تقابلِ مجموعه« آیا»

ها گی و مرگ، ابتدا و انتها عبور کرده، شمایلی تازه از نادیدنیی زندهنهدوگا

دهد و او را با لذتِ کشفِ روابطِ تازه و را پیشِ چشم مخاطب خود قرار می

 کند.راه میها هملمس شباهت

ناشرِ این مجموعه، زبانِ روایی آزرم در اشعارِ این کتاب را به هزارتویی تشبیه 

 که میل و تمایلی برای ورود به آن داشته باشد،آنخاطب بیکرده است که م

زرم یابد. آبه صورت مداوم به آن ورود پیدا کرده، راه خروج از آن را نیز نمی

ی در این دفترِ شعر و در ابداعاتِ فرمیِ خود، گاهی شعری موزون با زمینه

ی بهجرکند و گاهی شعری بدون وزن. گاه از تواحد را به مخاطب عرضه می

 شعر فراتر کند از قالبِبَرَد و گاه سعی میفرمی تازه در چینشِ کلمات بهره می

 بیاورد.برود و متن را با نگاهی شاعرانه در خدمتِ بیان شعر در

 

 

 

 

 

 

 

هزار هوچهار صفحه و با قیمتِ پانزددفترِ شعرِ آیا را نشر مروارید در صدوپنجاه

 تومان منتشر کرده است.

 

 «دبلیو. اس. مِروین»از « یکها هیچاز این تپه»ی شعرِ مجموعه

ی به همتِ نشرِ گبه تازه «مجتبا ویسی»ی )ویلیام استنلی مِروین( با ترجمه

 چشمه به چاپ رسیده است.

ها ی ادبیات آمریکاست که شعرها، ترجمهگام در عرصهمروین مؤلفی پیش

ر . از موضوعاتی که داندو نثرهایش طیِ هفت دهه به دفعات ستایش شده

آید، ی شاعر به حساب میخورَد و دغدغهتر به چشم میاشعار مروین بیش

جداییِ انسان از طبیعت و تبعاتِ سیاسی و اقتصادی این تصمیماتِ انسانی بر 

 ی زمین است.بوم کرهزیست

ه هر دو به شناسی توجه دارد و بی میان اخالق و زیباییمروین پیوسته به رابطه

 دهد.ک نسبت بها میی

رو ی شاعرانِ کشف و شهود است و از اینبه باورِ منتقدان مروین در زمره

لق اند بلکه اصول و قواعد خشعرهایش مطابق با اصول و قواعد نوشته نشده

 اند.کرده
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 گوید:وگویی که در ابتدای کتاب هم آمده چنین میدر گفت او

شوم. نود مینویسم خشری متفاوت با قبل میکه ببینم دارم شعهمیشه از این»

اید و زده شدن یعنی یافتنِ مسیرها و مناطقی که قبلن در آن نبودهشگفت

 «اید.ندیده

های متنوعی وجود دارد: ها و موتیفی اشعار این شاعر فرمدر مجموعه

ر اگون، اشعاهای بیانی گونمضامین واقعی و انتزاعی، اشعار ساده و پیچیده، شیوه

 رئال و سوررئال و...

ادودو ی روانِ مجتبا ویسی در صدوهفتبا ترجمه« یکها هیچاز این تپه»کتاب 

 هزار تومان قابلِ تهیه است.صفحه و با قیمتِ هفده

 

 

 

 

ار تبست از شاعرِ آفریقاییی شعرینام مجموعه «ی سیاهپروانه»

گی واردِ بازار هتازبه« حامد رحمتی» یکه با ترجمه« اینگرید یونکر»

کتاب شده است. یونکر از شاعرانِ تاثیرگذار در آفریقاست و او را سیلیویا 

دانند. فضای شعرها ساده و زیباست و اغلب، دنیایی مادرانه و پالتِ زمانه می

 عاطفی دارند.

 

 

کاررفته در اشعار، شباهتِ زیادی به شعرهای فروغ فرخزاد دارند های بهموتیف

 .کشندده از معصومیت را برای مخاطب به تصویر میو دنیایی آکن

ی ست که از این شاعرِ آفریقایایشایان ذکر است این کتاب اولین مجموعه

در ایران ترجمه و چاپ شده است. این مجموعه در هشتادوهشت صفحه و با 

ها شده فروشیی کتابآذین روانههزار تومان توسط نشرِ گلقیمت هشت

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بی از سوی ، شاعر و منتقدِ ادعلی باباچاهیاثر  «از صفر؛ «تأمالت»کتابِ 

 انتشارات نگاه راهیِ بازار نشر شده است.

ش در ها پیسال»ی این کتاب آورده است: علی باباچاهی در بخشی از مقدمه

دم که چاپ کر« تأمالت؛ از صفر»یکى از مجالتِ ادبى، مباحثى زیرِ عنوان 

ه انگیزه جاى دادم. حالیا ب« بیرون پریدن از صف»ن را در کتابى با عنوان بعدها آ

بر کتابى که در دست دارید  تأمالت؛ از صفرـ  -و ضرورتى این اسم را 

 نیامده کتاب این در «…تأمالت»یک از آن گذارم، با این توضیح که هیچمى

 هم بر زنی خواب در را آدم بیدارىِ ها،وسواس گونهاین گاه بیاید؟ چرا و! است

 زیستِ قرن منی تأمالتِ و تعمق فرآیندِ کتاب، این در یافتهراه هاىمقاله !زندمى

دارد  رورتض که بوده نیز اشاره به گاه و نبوده انگیزهبى! است من هنرى ادبی

عرى هاى شها را: بحران و جریاناین بحث را باز کنى و بسط بدهى آن را، آن

هاى و بازى« سازىمکتب»را، « پَسا»وَ « فرا»را، « ساالرىفن»و « ساالرىمن»را، 
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، خود به طراوت و «نوشتن»ام آنچه را که یافته در شعر را! وَ من نوشتهره

 «!…گوید: بنویسصراحت گفته و مى

علی  شناسیاین کتاب از یک مقدمه، شانزده مقاله، سه مصاحبه و کتاب

 باباچاهی تشکیل شده است.

ز کمک روترِ شعرِ امب عالوه بر نکاتِ آموزشی که به شناختِ بهاین کتا

 روز است.نمایی برای شناختِ تفکرات یکی از بزرگانِ شعرِ امکند؛ راهمی

)که  عدد 2۳۳ گانودوهزار و پانصد تومان و با شمارهاین کتاب با قیمت بیست

ی شعر به حساب ی پژوهشی، آموزشی برازنگِ خطری جدی در حوزه

 است. آید( قابل تهیهمی

 

 

که با  است «سیلویا پالت»ی شعرهای نامِ برگزیده «درجه 113تبِ »

از « تی جهاندوسبهاره» و« دکتر علی سالمی» ی مشترکِترجمه

 سوی نشر سرزمین اهورایی واردِ بازارِ کتاب شده است.

 خوانیم:یی از شعرِ پشتِ جلد را با هم میبریده

 

 ب اهریمن!جناب خداوند! جنا

 بر حذر باشید!

 بر حذر باشید.

 

 از درونِ خاکسترها

 شوم با گیسوانی آتشینزنده می

 ها را مانند هواخورم آدمو می 

 

 طور که منتقدِ معروفِ آمریکایی رابرت پینسکیاشعار سیلویا پالت همان

خورده کوبنده و پویا هستند و احساساتِ یک تخیلِ نیرومند و زخم»گوید: می

ته کشند و تصاویر و عبارات را با قدرتِ یک اسبِ افسارگسیخا به تصویر میر

 «دهندنشان می

بازار  هزار تومان دروسه صفحه و با قیمت پانزدهاین مجموعه در صدوبیست

 عرضه شده است.

 

 

های ی یادداشتدر برگیرنده« هاجا کردنِ صندلیبهجا»کتابِ 

تشر گی چاپ و منرا به تازه یماژ آناست که انتشارات ن «رسول یونان»

 کرده است.

 نویسد:ی کتاب مییونان در مقدمه

ی هنر و ادبیات و های من است دربارهاین کتاب حاویِ برخی از یادداشت»

ها، چه جا کردنِ صندلیبههای جاها. غیر از سه یادداشتِ تازه با عنوانپدیده

 های دورِ پرها محصولِ سالآن گیِآیند و صبح روز بعد، همهصداهایی می

ها و مجالت چاپ ها در روزنامهست که همان وقتاز شوروشوق جوانی

 «اند.شده

ها که برای چاپ در این کتاب کمی این یادداشت»گوید: یونان در ادامه می

ها و آثار اند، صرفن در تبیین و معرفیِ پدیدهمورد جرح و تعدیل واقع شده

ی نظرات و آرای شخصیِ ته شده و اصراری برای ارائههنری و ادبی نگاش

 «نگارنده ندارند.
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 ها، تابلوهای نقاشی، ادبیات وها، فیلمهای این کتاب در مورد رمانیادداشت

یی جذاب در صدوهشت صفحه نگاشته شده است و با قیمت شعر به شیوه

 ست.ها قابلِ خریداریفروشیهزار تومان در کتابدوازده

 

 

سعود م»ی شعرِ عنوانِ جدیدترین مجموعه «یگر نبودم، مرده بودمد»

کسوت و معتبر است که از سوی انتشارات مروارید ، شاعر پیش«احمدی

 منتشر شده است.

تا اواسطِ  ۴303ی شصت قطعه شعر است که از سال این دفترِ تازه، دربرگیرنده

لفی و یی فسمایهر بُنیی از شعرهای این دفتاند. پارهنوشته شده ۴305سالِ 

گیِ ونهگدار و در نوسانِ کنونیِ جهان و چهاجتماعی دارند که وضعیتِ ناپای

 داری پیشِی سرمایهزدهسلبِ هویتِ انسانی را در این برهه از روندِ بحران

 گذارند. ترتیب شعرهای این دفتر نه براساسِچشم مخاطب می

زبانِ شعرها  هاست. ونگیِ مضمونی آبستهکه بر مبنای هماریخِ نگارش، بلت

 نقص و استوار است.ترِ کارهای احمدی، بیمثلِ بیش

 از این مجموعه آمده است:« وسهصدوسیدر سلولِ یک»در شعر 

 

 ها که هیچبازجویی»

 ثمر بودند:ها هم بیبازرسی

 هاوپرتزیروروکردنِ خرت

 ها حتاها و تشکشکافتنِ بالش

 آخر

 وسهصدوسیدی یکدر سلولِ انفرا

 زنی

 در ذهنِ خود

 هرازگاه

 کردیی را مرور میترانه

 

 رسیدی اقاقی که میبه کلمه

 شدی بند معطر میهوای همه

 هاتکِ سلولو فضای تک

 پُر از چهچهه

 «خورْدی قناری برمیسوم به واژهکه در سطرِ وقتی

ومان انصد تهزاروپودو صفحه و به قیمتِ دوازدهاین مجموعه در صدوبیست

 ی بازارِ کتاب شده است.روانه

 

 

 ست که انتشاراتِ«رضا شنطیا»ی جدیدی از نام مجموعه «سرانجام»

 نصیرا آن را چاپ کرده است.

 خوانیم:یی از یک شعرِ این کتاب را با هم میدر ادامه بریده

 

 

 

113 



7931اسفند ●ی چهارم شماره ی هفتادنامهفصل

 

 ام برای نوشتنهایدست

 اندکمی دیر به دنیا آمده

 چرانداش را میزهایوگرنه نیما همان غا

 

 ترممن از هرچه شاعر است نویسنده

 یی، کودتایی، سیاهکلی،کافهبی

 چالییی، سیاهیی، شکنجهتوده

 

ود ده فرمان مؤفق ظاهر شده ب های عصرِ حجر وتر در کتابشاعری که پیش

 مخاطب آن دارد. یی برای شعرِ معاصر وهای تازهبار هم حرفاین

بازار  یهزار تومان روانهوپنج صفحه و به قیمتِ هفتنجاهاین مجموعه در پ

 کتاب شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آفاق »ترین شعرهای یی از جدیدمجموعه «ام را بخواننامِ تازه»

مندان قرار گی به همت نشرِ مانیا هنر در اختیارِ عالقهست که به تازه«شوهانی

 گرفته است.

 

 

 

 

به عینیت بهای خاصی داده است اما این توجه به عینیت شوهانی در این شعرها 

اعرانه، پردازیِ شکه او در عین خیالی تخیل نیست بلبه معنای دوری از حوزه

 اشیای پیرامونِ خود غافل نبوده استگی و چنان از توجه به مصادیقِ زندههم

و در ا بینیم که از عناصرِ زبانی، شئ ساخته است برای مثالو حتا گاهی می

یی مهشناسی و معناشناسیِ کلنخستین شعر از این مجموعه با دقت در ریخت

 های گوناگونی ایجاد کرده، از مراحلِ عادیِ زبان فراتر رفتهارجاع« فوری»مثلِ 

که حساسیتِ نشناسی جبهه بگیرد یا آکه این فراروی علیهِ زیباییآناست، بی

 گیزد.سنج را برانشماری از مخاطبانِ نکته

شاملِ چندین شعرِ نسبتن بلند، تعدادی « ام را بخواننامِ تازه»ی شعرِ مجموعه

ن کوتاه است و ای ی شعرِشعر در حجمِ معمول و تعدادِ دیگری شعر در حوزه

اند و از شوند با نظمِ خاصی در این کتاب آمده بندیکه فصلشعرها بدونِ این

 های ذهنیِگیو مانعِ پراکنده کنداین بابت نظمی در خوانش ایجاد می

 شود.مخاطب می

 خوانیم:یکی از شعرهای کوتاهِ این مجموعه را به اتفاق می

 

 هایی از باراننت

 هایی از سیگارنخ

 ستام کافیبرای دیوانگی

 درها را ببند

 گذشته را

 و حال را فرش کن

 پشت در بزن:

 .باران فروشی نیست

 

 هزار تومان به ویترینِبه قیمتِ نُهاین کتاب در هشتادوهفت صفحه و 

 ها راه پیدا کرده است.فروشیکتاب
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ی هاز جمل - «جواد مجابی»از  «ها بینِ سکوت و صدانام»کتابِ 

 انتشاراتِ افراز به چاپ رسانده است. -های چندوجهیِ ادبیات معاصر را چهره

امونِ بی پیرهای جواد مجاها و مصاحبهی یادداشتکتاب دربرگیرنده ینا

ها و مسائلِ ادبیِ مختلف طیِ سالیانِ درازِ نوشتن است. مجابی در این چهره

هایی چون محمدعلی سپانلو، ی چهرهها در بارهها و مصاحبهیادداشت

زاده، صادق هدایت، داریوش آشوری، احمد شاملو، نیما محمدعلی جمال

 رده است.اظهار نظر کیوشیج، بهرام صادقی، فریدون آدمیت و بزرگانِ دیگر 

ست که یهایِ ادبیِ مجابی با خاطراتسنجیی قابلِ تأمل درآمیختن نکتهنکته

اب در این کت کندنقل مینشینی با برخی از این بزرگان از دوستی و هم

 ودو هزار تومان توزیع شده است.و پنجاه صفحه و به قیمت چهلصدسی

 

 

 

فضل ابوال»ی شعر جدیدی از نامِ مجموعه «یکی که دیگری با تو»

گاه ست که نشرِ سرزمینِ اهورایی در نمایششاعر، مترجم و منتقدِ ادبی «پاشا

ه نیز رو، در این مجموعسال از آن رونمایی کرد. پاشای نوگرا و پیشکتابِ ام

نهادهای جدیدی برای شعرِ فارسی و مخاطبِ جدی آن دارد و روالی را پیش

وعه ی این شیوه پیش گرفته بود در این مجمش در ارائهکه در چند کتابِ اخیر

 به بلوغِ کامل رسانده است.

در ادامه بخشی از شعری از این مجموعه را که در پشتِ جلدِ کتاب نیز آمده 

 خوانیم:با هم می

 

 گذرد؟ام که بگذرد این روزهاى چند مىاز چندمین روزِ رفتن

 چیزى ببین قر و قاطىهمه

 یىین کنار آمدن دادهتو رضایت به ا

 گونه یک تار مو چرا کم شده است؟و از سرت چه

 

 شود را من از کجا یادم نبوداین کارهاى با تو مى

 کاشپاى من بشکن اى

 ام قر و قاطىکه روزِ رفتنچیزى همانهمه

 تر شود بایدولى تکلیفِ تو باید که روشن که روشن

 

ها و زدایی در چیدمانِ واژهآشناییاشعارِ این مجموعه دارای تشخصِ زبانی، 

های های نحوی زبان است. اغلبِ هنجارگریزیانحرافِ آگاهانه از هنجار

نحوی و ضدِ دستوری در خدمت شعرها هستند و صرفن از طریق 

صنعِ رو تاند، از همیننشینی زبان شکل نگرفتهکاری در محورِ همدست

 عاطفه راهی به این مجموعه ندارد.بی

انصد تومان هزاروپدر هفتاد صفحه و با قیمتِ هشت« که دیگری با تو یکی»

 ت.های معتبر شده اسفروشیی کتابتوسطِ نشرِ سرزمینِ اهورایی روانه
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