
  
  
  

  
  



 تمام روزهاي سه روز مانده به پایان ماه کثیفند

 اي ؟ چرا اسم خود را دراز کرده

 »هاي بخاردارِ یلدا شعله شمارِ شب«

 بگویم ترا به درازاي یک گل در شب یلدا دوست دارم ؟

 گل یلدا و          شب گل، شعله گل، بخار گل 

 دار شدیم صلهها زیاد بود که فا حجم گل

 
 ي یک بخاري عزیز نیست چون نباشی چیزي به اندازه

 چار شعله دارد بخاري دیواري

 هاي فراوان که چون انار ترشند و دانه

  تر از همه است سومین شعله آبی

 رسد هاي قبل نمی ي شعله ولی به عاشقی

 ترم یا تو ؟ من بخاري

 ام همان که موهاي تو را یواش یواش استثمار کرده

 هایت آب دریاتر کرده بود که چشم آن

 تري یا من ؟ تو بخاري

 گفتی چقدر هوا شور است می

 گفتم گرمت نیست ؟ می

 
 سه روز مانده به پایان ماه و من هنوز عاشق نیستم

 سه شب مانده به یلدا                                  

 گیرد، مثل انار ترشند هاي سرخ بخاري شمردنم می دانه

 نیست قشنگ ماه پایان به مانده روز سه      و سه یک د

 تو را به درازاي دوتا گل در شب یلدا دوست دارم

 گل بخاري     گل شعله    دو گل      یک گل 

 جدایی گل                                          

 
 وقت آن رسیده بخاري را احترام کنیم

 هاي سرخ فراوان امشب که یلداست، و دانه

 و هم که نیستیت

 اي چرا اسم خود را دراز کرده

 دآی نمی خوابم        ؟ !ـ با منی 

  )از کتاب مخاطب اجباري(



  گفتگو با شمس آقاجانی

 
   
بخشـد کـه شـاعران     اي پیامبرانـه بـه شـاعر مـی     برداشت هنرمند به مثابه نابغه، خصیصه  

هم  هایی آن پیشفرض شاعر، بدلیل وجودیت چنین! اي جز وا دادن زیر آن ندارند چاره
کنـد   آورد و سـعی مـی   به شکلی تغییرناپذیر و تثبیت شده، عمال به مخالفـت روي نمـی  

اي  حال باید بپرسیم شاعرِ نابغه چه خصیصـه . بودگی خود را به تائید و تاکید برساند نابغه
اي  دارد؟ شاعر نابغه، سعی دارد پیوند خود با امر واقـع را از بـین ببـرد و جهـان شـعري     

) در اَشکال مختلفی همچون فرهنگ و تاریخ و غیـره (پدید آورد که از واقعیت موجود 
حـال قصـد نـدارم تـا چنـین رویکـردي را بـه چـالش بکشـم و بـه           . بسیار فاصـله دارد 

که شاعري به مبارزه با یک هنجـار بپـردازد، امـري     گذاري آن بپردازم اما همین ارزش
شمس آقاجانی، خود را همچون دیگـر  . ستاین شاعر، شمس آقاجانی ا. ارزشمند است

کنـد کـه    پندارد که در همان گفتمانی زیست می می) دازاین(افراد جامعه، یک هستنده 
کنند و ازین روي، قصد ندارد جهان دیگـري را خلـق کنـد بلکـه بـا       دیگران زیست می

شکل  زدایی قرار داده و هاي گفتمان موجود، واقعیت را مورد آشنایی آمیزي ابژه درهم
بدین طریق براي خوانش یـک مـتن، بـه آگـاهی     . کند اي براي آن دست و پا می تازه

هاي نادرست، مرگ مولف نیز به  برخالف تبیین. نسبت به زمینهی تاریخی آن نیاز داریم
را از او ) بـودگی  نابغـه (دهد بلکه فردیت خاص  گرفتن زمینهی تاریخی راي نمی نادیده

ي تاریخی خود متکی سازد یا بهتـر اسـت بگـوییم اتکـاي      ینهکند تا او را به زم سلب می
شـمس آقاجـانی، شـاعر ارزشـمندي     . ي تاریخی را به منتقد گوشزد کند مولف به زمینه

درواقع چیزي به نام فراروي وجود ندارد بلکه شعر . اي دارد است چراکه آگاهی برنده
گـاه اسـت و قصـد دارد    ست که نسبت بـه واقعیـات موجـود آ    ، شعري)پیشرو(آوانگارد 

 !مخاطب را به آگاهی برساند نه اینکه بر فرهنگ موجود چیزي بیافزاید



  
واقـع چـه معنـی      خواهم از شما بپرسم شـاگرد براهنـی بـودن، بـه     پیش از هر چیز می 

کننـد و   اي مثبـت تلقـی مـی    دهد؟ طرفداران براهنی و شعر شما، ایـن امـر را نکتـه    می
منفی که شاید ایـن امـر برآمـده از همـان ذهنیـت اسـتاد ـ         اي مخالفان هم طبیعتا نکته

  .اي باشد که احتماال هنوز در میان مردم وجود دارد شاگردي سنتی
کـاهیم و   افـزاییم یـا از آن مـی    ما و دیگران هستیم که چیزهایی بر آن مـی . دهد همان معنی خودش را می

در واقـع وجـود نـدارد، بلکـه آن معنـایی      » عمعنـاي بـه واقـ   «آن . کنیم سازي می سازي یا مشکل مدام معنی
حضور در هر جـایی کـه ادبیـات و تئـوري ادبـی در آن جـا بـه        . بخشیم وجود دارد که ما هر بار به آن می

هـا آن را   چـرا بعضـی  . سـت  صورت جدي جریان دارد، باید اشتیاق هر کسی باشد کـه در ادبیـات جـدي   
ها هم کسانی این تلقـیِ خـود    دیدم در یکی از روزنامه عجیب است که اخیرا! کنند اي منفی تلقی می نکته

هـایی   مهم این است که هر کدام از ما که در چنین کالس! اند را بر زبان آورده حقیر را به حیرت واداشته
پـس مهـم رفتـار    . تر این که بعد از آن چگونه بـه کـارش بسـتیم    شرکت کردیم، چه کسب کردیم و مهم

) ي هـامون  به قـول کـاراکتر فـیلم تحسـین شـده     (هنیت بدوي و کپک زده زدودن ذ. اي خود ماست حرفه
اسـتاد  . دهد مدعیان سطحی آوانگاردیسم و مدرنیسم را به سادگی لو می  اي نیست و انگار اصال کار ساده

هرگز درك حضور هر کسـی  . تر است که شاگرد بهتري باشد ـ شاگردي کدام است؟ آن استادي بزرگ
اش مسـائل و روابـط شخصـی و اخالقـی      بقیـه . آموزید را از دست ندهیـد  و با هم میآموزد  که به شما می

  .مند است است که البته در جاي خود ضروري و ارزش
هاي االن معروف در زیرزمین منزل براهنی حضور یافتم،  ام آن چند سالی را که در آن کالس بارها گفته 

هـاي طـوالنی، دیگـر آن     یـف کـه در ایـن سـال    هاي زندگی ادبـی مـن بـوده اسـت و ح     جزو بهترین سال
  !هر کجا هست خدایا به سالمت دارش. مندان مهیا نیست ها براي خیل عالقه فرصت

   
) 1377(از لحاظ کارکرد زبان در امر شعري، فاصله زیادي میان کتاب مخاطب اجبـاري  

غ مخاطب اجباري را فـار . وجود دارد) 1394(و کتاب سوم شما یعنی راوي دوم شخص 
هـاي   توانیم حاصل تجربیات براهنـی بـر شـما در سـال     گذارانه، می از رویکردي ارزش

  کارگاه بدانیم؟
در ایـن  . دانـم  گـرا و جسـتجوگري در ایـن حـوزه مـی      بدون هر گونه فروتنی کاذب، خودم را آدم تجربه

یاسـت، و اگـر بحـث    ي بی بدیل اتصال ما با هستی و دن زبان واسطه. ام هم زبان ها، هم من تغییر کرده سال
من هنوز خیلـی جـوان بـودم و    » مخاطب اجباري«در . ست شعر باشد که دیگر این ارتباط، اساسیِ اساسی

امـا  ). ام متاسـفانه  توانست باشد، خیلـی جلـوتر نرفتـه    اگرچه االن هم نسبت به آن چه که می(در ابتداي راه 
هاي ما با هم بود  تر از شباهت گر خیلی مهمهاي ما با یکدی هاي آن جمع این بود که تفاوت یکی از خوبی



ي زمانی منتشر شد بـا هـم و حتـی     هایی از ما که در آن محدوده ي کتاب توانید با مقایسه و شما این را می
این نکتـه مهمـی اسـت کـه متاسـفانه کمتـر بـه آن        . ي شعر خود دکتر براهنی به راحتی دریابید با مجموعه

زبـان  . کرد سیار مورد تاکید دکتر براهنی بود و بارها آن را یادآوري میاین موضوع حتی ب. شود توجه می
ترکیبی از شور و هیجان جوانی، لذت کشـف و نگـاهی دیگرگونـه، سـعی و خطـا در      » مخاطب اجباري«

و البتـه مـدیون   ... رسیدن به زبان و بیـان شخصـی، عـدول و عبـور از هنجارهـاي زبـان شـعري موجـود و         
مـن هرگـز مثـل دکتـر براهنـی و دیگـر       . کـرد  استاد یکه در اذهان مـا ایجـاد مـی    هایی بود که یک چالش

شـد و شـاید بعـدها     کردم یقینا نتیجه چیز دیگري مـی  ها ننوشتم، اما اگر در آن فضا تنفس نمی کالسی هم
تـرین چیـزي کـه اسـتاد بـه مـن        مـن از ایشـان خیلـی آمـوختم، و مهـم     . کردم هم مسیر متفاوتی را طی می

  .ترین را خوب آموخته باشم امیدوارم این مهم. ن بود که خودم باشمآموخت ای
   

  آیا قائل به این هستید که راوي دوم شخص اساسا از شـعر زبـان فاصـله گرفتـه اسـت؟     
جـویی شـما از شـعر     را نوعی فاصـله » راوي دوم شخص«برخی از منتقدان، زبان اشعار 

اند حـال اینکـه صـرفا     نگارد تفسیر کردهزبان، یا بهتر است بگوییم نوعی گریز از شعر آوا
فکـر  . یک تغییر رویکرد به امر آوانگارد در اشـعار ایـن مجموعـه صـورت گرفتـه اسـت      

  کنید باید از شعر زبان گذر کنیم؟ می
ي شـعر و زبـان حـرف     ببینید یک بار به طور کلی از رابطـه . ترم من با تعبیر شما یعنی تغییر رویکرد موافق

امـا یکبـار از نقطـه نظـر     . انـد  ي شـعرها زبـانی   منظر اساسا شعر غیر زبانی نداریم و همـه  زنیم که از این می
کنـد و ممکـن اسـت بتـوان      کنیم که آن وقت قضیه فرق می اي خاص صحبت می تمرکز مکتبی و یا نحله

پارامترها و یا حتـی قواعـدي را در گروهـی از شـعرها ردیـابی نمـود و یـک جریـان شـعري را از دیگـر           
ي ویژه  جاست که در بعضی از به اصطالح شعرها آن رابطه مشکل این. ها تفکیک و شناسایی کرد جریان

ي شعر  رابطه. رسند شود و به نظر من این آثار اصوال به شعر نمی و غیر قابل حذف شعر و زبان درك نمی
عد ژنریـک، زبـان   از ب. شناختی است و در ذات و یا ماهیت هر اثر شعري است ي هستی با زبان یک رابطه

ي ژانرهـاي   منـدي زبـان در همـه    اي برخوردار است که بـا نقـش   در شعر از چنان جایگاه زاینده و سازنده
هـاي   دانید که در زبـان  می. فعال به همین مختصر بسنده کنیم. رغم اهمیتش تفاوت اساسی دارد دیگر علی

هایی هـم بـا یکـدیگر داشـته      کن است فرقهایی به نام شعر زبان وجود داشته و دارد که مم دیگر هم نحله
حـرف  » زبانیتی«اما در شعر معاصر ما آقاي براهنی به جاي شعر زبان، از . باشند، مثال شعر زبان در آمریکا

چه که تحت عنوان شعر زبان در گذشته و یا در جاهاي دیگـر دنیـا مطـرح     زند که لزوما ارتباطی با آن می
هـاي   فـارغ از زبـان  (او قابل طرح و تعمیم به ژانر شعر به طـور کلـی    اگرچه اساس بحث. شده است ندارد

کند در شعر فارسی و با توجه به جنس و خصوصیات زبـان فارسـی    است اما آنچه که عرضه می) مختلف
حـاال بـا ایـن توضـیح     . برداري از شعر هیچ جـاي دیگـر دنیـا نیسـت     حاصل شده است و از این جنبه گرته



تـوانم خـودم را مقیـد بـه جریـان یـا        هاي گفتگو ادامه دهم که، من اصوال نمی تمختصر به دلیل محدودی
ي  تنهـا آن رابطـه  . العـین خـود قـرار دهـم     هـا یـا قواعـد معینـی را نصـب      بندي خاصی کنم و پارادایم دسته

و ایـن هـم در مقطعـی از    . شناختی که اشاره کردم بـرایم مهـم اسـت کـه یـک امـر ژنریـک اسـت         هستی
حـاال  . »راوي دوم شخص«و » گزارش ناگزیري«و در مقاطعی دیگر » مخاطب اجباري«ود ش ام می زندگی

که در حال چاپ است، امیدوارم همچنان شاهد این تغییر رویکرد به » گردد؟ چرا آخرین درنا باز می«در 
و  دانـش . برم و حال و هـواي دیگـري دارم   ام به سر می تعبیر شما باشیم، چون در مقطعی دیگر از زندگی

  ....ي هر کدام از ما مدام در حال تغییر است و تجربه
   

اي بود شامل رضـا   ي اول دهه هفتاد، دو جریان نوپا شکل گرفتند که اولی حلقه در نیمه
چایچی، حافظ موسوي، مهرداد فالح، شهاب مقربین و غیره، و جریان دیگر هم براهنـی  

ي آوانگاردیت داشتند که البتـه   عیهاز قضا هر دو جریان هم دا. و اعضاي کارگاه او بود
قابل انکار هم نیست؛ حلقه مذبور به طرد فخامت زبانی در شعر پرداخت و شعر را هرچه 
بیشتر به زندگی انسان معاصر پیوند زد و اعضاي کارگاه براهنی کـه شـما هـم از جملـه     

جریان بـه  توان گفت این دو  درواقع می. هاي زبانی روي آوردند آنان بودید، به تجربه
خواهـد امـا    حلقه اول زبـان شـعر را سـاده مـی    : لحاظ تئوریک در برابر هم قرار دارند

در . آورد کارگاه براهنی براي ایجاد شـعر چندصـدایی بـه پیچیـدگی زبـانی روي مـی      
گیرد کـه نتـایج فاجعـه     هاي اشتباهی صورت می ي هشتاد از هردو جریان برداشت دهه

اي کـه حتـی مخاطبـان نخبـه و      رفی دیگر اشـعار زبـانی  ساده نویسی و از ط: باري دارد
ي هفتـاد را   اوال امروز این دو جریان موازي در دهـه . کند جدي شعر را هم راضی نمی

هـاي ذکـر شـده،     چگونه باید تبیین کنیم و دوما اینکه چه عـواملی را در سوءبرداشـت  
  دانید؟ دخیل می

آموختم که نیاز به چیزي، بـه تنهـایی موجـب حرکـت     جا  آن. گذراندم را می» کنترل پروژه«زمانی درس 
در آن ) بـه قـول معـروف   (شرایط زمانه . ست شود، بلکه تنها نیاز احساس شده داراي قدرت انگیزشی نمی

دهه نیاز به تغییر در شعر را برجسته کرد و کسانی به این ضرورت احساس شده پاسـخ دادنـد کـه حضـور     
بندي به این شـکل معتقـد نیسـتم، چـون خیلـی از دوسـتان        ه به این تقسیمالبته بند. ها مغتنم است ي آن همه

عزیز و قابل احترام گروهی که در باال نام بردید به صورت مستقیم و غیـر مسـتقیم ـ کـه قابـل اثبـات هـم        
این را از ایـن جنبـه   . شد جا براي اولین بار مطرح می هست ـ تحت تاثیر کارگاه و مباحثی بودند که در آن 

هـا،   سـازي  هـا سـکوت و عـدم توجـه بـه بعضـی ادعاهـا و حاشـیه         کنم که متاسفانه بعضی وقـت  میعرض 
اي  هاي عجیب و غریب روي آورند که البته زحمت بیهوده گویی کند که به گزافه ها را وسوسه می بعضی

ردیـد  هایی که ذکر ک بخش اعظم خسارت. خواهد، نه عنوان و ادعا اما مخاطب از ما شعر می! خواهد بود



تـر شـاعر بـودن و شـاعر      سـت و از آن سـخت   شعر کار سـختی . گردد به خود ما و کمبود شاعريِ ما برمی
خواهد تا در تاریخ ثبت شـود نـه آثـار سـاده لوحانـه و نـه کارهـاي مصـنوع          مخاطب از ما شعر می. ماندن
هاي اشتباه بـه قـول    مایه و عجول بر این برداشت هاي بی شعر خوب خیلی کم است و ادعاهاي آدم! زبانی

: فقط یک نکته را ذکر کـنم در مـورد خـود پرسـش شـما     . افزاید متاسفانه شما ـ البته در کوتاه مدت ـ می  
اجراي زبانی و یا . طرد فخامت زبانی در حقیقت یکی از مواردي بود که مورد تاکید زیاد بود در کارگاه

زبان فخیم و یا به طور کلی ادبی، مربـوط   .حتی تصنع زبانی یک بحثی است و فخامت زبانی بحثی دیگر
ما، زبان زنده و جاري در ) و هنر(خورد، در حالی که زبان شعر  ها خاك می به ادبیات است و الي کتاب

پـس مـا بـین ایـن دو بـا وسـواس زیـاد فـرق         . زندگی ماست که بعدها ممکن است به ادبیات تبدیل شـود 
  .ز زبان فخیم ادبی بودي سعی ما شکستن و عبور ا گذاریم و همه می

   
فرآیند   هایی هم از نظریات غربی داشته است که این امر در طبعا بدخوانی  رضا براهنی

هـاي بعـد، اشـکاالتی جـدي ایجـاد       سازي شعر و بخصوص تاثیرات آن در دهه تئوریک
کنم چیزي که از مرگ مولف در فرهنگ نقادي  عنوان مثال من فکر نمی به. کرده است

اعضاي کارگـاه براهنـی بعـد از    ! تاده است، ارتباطی به روالن بارت داشته باشدما جا اف
تـوان گفـت    خروج اجبـاري براهنـی از ایـران، آنقـدرها پـی کـار را نگرفتنـد و مـی        

. منـد پیگیـري نشـد    شـکلی دغدغـه   دستاوردهاي تئوریک براهنی روي زمین ماند و بـه 
  ؟...اي یا  جیرهچیز باعث این اتفاق شد؟رعب و وحشت قتلهاي زن چه

حـداقل در  (بار منابع و مراجع  کردند، با توجه به فقر تاسف هایی که ایشان مطرح می ببینید اغلب آن بحث
شد و حتـی خـود    ، براي اولین بار بود که داشت مطرح می!)آن مقطع، چون هنوز هم گرفتاري زیاد است

لبته وجه مثبـت قضـیه اسـت و ادبیـات و نقـد      این ا. ها بود ي آن براهنی با جدیت در حال جستجو و مطالعه
ولـی االن  . هاي احتمالی هم طبیعی اسـت  آن بدخوانی. ادبی ما از این جنبه به شدت به ایشان مدیون است

بینـیم کـه    کنم ـ البته با سطح سواد خودم ـ مـی    ها را که بازخوانی می که بعد از گذشت بیش از دو دهه آن
ایـم و   کـار بـوده   گوییـد مـا وارثـان آب و خـرد و روشـنی خیلـی کـم        راست می. اشتباهات خیلی کم بود

خودشان هم دیگر فرصت نکردند و مگر یک آدم چقدر وقـت  . نتوانستیم و یا نشد پیگیري کنیم متاسفانه
  !و انرژي دارد

توان جلـوي   به سختی می. جا مطرح نشد گویید جا افتاده، در آن مرگ مولف اصال به این صورتی که می
اش حکایـت امـروز و فـردا و در     شناسـی  آسـیب . هاي رایج در کشـور مـا را گرفـت    ی و کج فهمیبدفهم

مرگ مولف اتفاقا تاکید بر مولـف  . فرصت این گفتگو نیست، و البته نه در توان و بضاعت بنده به تنهایی
ن بـر آن  با چیزي سـروکار داریـم کـه قـوانین مـت      نویسد، چون بعد از خلق اثر  است آن وقتی که دارد می



مرگ مولـف توضـیح دیگـري از    . حاکم است و دیگر باید بدون تکیه بر مولف روي پی خودش بایستد
   ....کنند و کنند و معنا را ممکن می ست و این که ساختارها چگونه عمل می ساختارگرایی

تـوانیم رضـا    اگر قصد داشته باشیم کالن روایتی از تاریخ شعر معاصر ارائه دهیم، آیا می 
ي نیما یوشیج، احمد شاملو و یداله رویایی بدانیم؟ درواقع  اهنی را نقطه بعديِ زنجیرهبر

  خواهم بدانم دستاوردهاي براهنی توانسته است به یک سنت بدل شود؟ می
مـن از آن بـه یـک گسسـت     . ناپذیري گذاشته اسـت  تر از آن برگشت به نظر من تاثیر خیلی فراوان و مهم

. کـنم  انگارانه را نمـی  گذاري مثبت یا منفی ساده بحث ارزش. ي بعدي ه یک نقطهکنم و ن اساسی تعبیر می
! ناپـذیر شـده و کـار از کـار گذشـته اسـت       ولی باید قبول کنیم که رجوع دوباره به آن سنت دیگر امکان

  !اید را از نیما یوشیج حتما شنیده» ها و حرکت قطار دیر رسیدن بعضی«حکایت 
فتاد در انتشارات سرزمین اهورایی به انتشار رسیده است کـه  ي ه اي از شعر دهه گزیده

ي هفتادي نیست، نام برده شده  عنوان کسی که شاعر دهه به  ي آن، از نام شما در مقدمه
ي  ، ابوالفضل پاشا، سهم عمده)زنم کمی هم حدس می(دانم و  تا جایی که من می. است

ي درخشـانی در مصـادره کـردن     سـابقه این مقدمه را در اختیار گرفته است که البته او 
ي هفتاد نیستید، پـس شـاعر چـه     اگر شما شاعر دهه! جریانات شعري به نفع خود را دارد

ي هفتاد؟ اگر قائل به  ي هفتاد یا شاعر دهه یا بهتر است بپرسم شعر دهه!! اي هستید؟ دهه
  .را باشدهایی خاص را دا اولی باشیم، یعنی براي هفتادي بودن، شاعر باید مولفه

هـاي   ام کـه دوري کـردن از حاشـیه    ي همیشـگی  رغـم رویـه   اجازه دهید در این فرصت پیش آمـده، علـی  
اي، بـر روي ایـن پرسـش شـما مکثـی بکـنم و        گونـه عالقـه   ارزش است که نه وقتش را دارم و نه هـیچ  بی

گفتگوهـاي   هـا و  من آن کتاب و مقدمه را نخوانـدم امـا چنـد وقـت پـیش اسـتدالل      . تر حرف بزنم صریح
هـا را از بـاب    کنم این حـرف  ها در حیرتم و فکر می هنوز هم از این ادله. آقایان را در یک روزنامه دیدم
ها را بخواند حتما تصدیق خواهد کرد که دیگـر نیـازي بـه     اگر کسی آن. مزاح و سرگرمی مطرح کردند

به اسامی فرد یا افرادي کـه  ! ندگیري نیست و در واقع خودشان در حال پاسخ دادن به خودشان هست موضع
اشاره فرمودید کاري ندارم و اتفاقا براي خیلی از شاعرانی که نامشان در آن مجموعه آمده اسـت احتـرام   

. کنـیم  ست در جایی که کسانی دست به تحریف بزنند نباید سکوت کـرد کـه البتـه نمـی     اما بدیهی. قائلم
ادره را هم بلد نیسـتند و بـه قـول معـروف از هـول      جالب است که این دوستان حتی تحریف کردن و مص

ها بگوید با ردیف کـردن چنـد آیـتم از جـدول      یکی به آن! اند توي دیگ افتاده) اند هلیم هم گفته(حلیم 
ي ادبی تري ایگلتون  ي نظریه مدرنیسم و یا با تکیه بر ترجمه در تفکیک مدرنیسم از پست» ایحاب حسن«

بند و مونتاژي و پر از اغالط فاحش موجود در چند روزنامـه   هاي نیم ها و تالیف به عنوان مثال، و یا ترجمه
توان یک جریان شعري را با ایـن   که نمی... ي چاپ و کتابت و و مجله و یا چرخ زدن در این بازار آشفته

کـه از   تواننـد نـام مراجعـی    ها حتی همین االن هم نمی آن. گذاري و تئوریزه کرد همه دبدبه و کبکبه بنیان



اگـر  ! ي هفتاد هاي ابتدایی دهه اند را درست اعالم کند، تا چه رسد به آن سال آن جاها کپی برداري کرده
هـا بایـد بگردنـد     ها را نپذیرفت و یـا حتـی طردشـان کـرد، آن     ي ادبی از کنار کسانی گذشت و آن جامعه

ها به هر ترفندي دسـت   بران ناکامیشان کجاست و به بازسازي خود بپردازند، نه این که به ج ببینند مشکل
بزنند و آسمان و ریسمان و زمین و زمان را به هم ببافنـد و شـعر و ادبیـات و تئـوري و نظریـه را مضـحکه       

تـر از   مخاطـب بسـیار بـاهوش   . اي براي خود دست و پا کننـد  کنند تا بلکه خودشان را توجیه کرده گوشه
پشـتوانه را در   اوج استیصـال و درمانـدگی مـدعیان بـی    کنیـد   شماهاست و خیلی زودتر از آنچـه فکـر مـی   

یـادم  . اي پرتاب خواهد کرد، که دیگر حتی نتوانند سرشان را بلند کننـد  ها را به گوشه خواهد یافت و آن
شـعر و قبـول   ! آقاجان. ترحم توصیف کرده بود نیست از کدام شاعري خواندم که ادبیات را زن زیباي بی

مقبول طبـع مـردم صـاحب نظـر     / بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی: داردخاطر و لطف سخن ماجراها 
به این فکر کنید که ممکن است هنوز فرصتی براي خلق جند اثر خوب ! ها که نیست به این سادگی. شود

با این کارها جز طرد بیشـتر  . به این راحتی از دستش ندهید. تان باقی مانده باشد و نیز اندك اعتباري براي
کـنم تـا همـین جـایش پاسـخ مناسـب را از        کنید و فکر می ان و آن هم به دست خودتان کاري نمیخودت

مـن حتـی یـک شـعر از     . مخاطبان غربال به دست دریافت کرده باشید، اگر که سماجت بیخودي نورزید
دهـم و اگـر    ي شـعر و شـاعري شـما تـرجیح مـی      اند را به تمام پرونده چند تن از شاعرانی که حذف شده

شـود بـا رجـوع بـه آثـار و نقـد و        کنیـد مـی   تر از آن چیزي که فکر مـی  رورتش ایجاد شود خیلی سادهض
امـا  ! کردیـد و در کجـا ایسـتاده بودیـد     ها چه مـی  نظرهاي منتشر شده از خودتان، نشان داد که در آن سال

شـویم کـه بـه ایـن     و امیدوارم هرگز ناچـار ن . تري براي انجام دادن داریم ي ما کارهاي مهم حیف که همه
ي هفتـاد هـم از آن    ي هفتـاد و شـعر در دهـه    بندي شعر دهـه  جا از تقسیم ي نابه این استفاده. ها برویم سمت

به . شناسی شعر معاصر ماست این عنوان اکنون یک ترم کرونولوژیک در جریان. دار است کارهاي خنده
بـه سـهم خـودم از    ! تـوان گفـت   یانتولوژي نویسانی کـه ایـن مطلـب سـاده را درك نکننـد دیگـر چـه مـ        

فعال همـین قـدر کفایـت مـی     . بگذریم. کنم خوانندگان جدي شعر بابت این اتفاقات جدا عذرخواهی می
  !ي ما را ختم به خیر بگرداند خداوند آخر عاقبت همه. کند

   
اکثر شاعران جوان از وضعیت موجود شعر ناراضی هستند و بخصوص به کمبود مخاطب 

اما با نگاهی به تیراژ و دفعات تجدید چاپ کتاب شاعران عـوام پسـندي    .کنند اشاره می
فهمـیم کـه مخاطبـان شـعر کـم       همچون گروس عبدالملکیان، رضا کاظمی و غیره، می

شعر معاصر امروز ما آیا آسیبی دارد؟ یا اینکه شاعران آوانگارد جوان، در بدسـت  ! نیستند
  اند؟ آوردن مخاطب عجله به خرج داده

هـا و گرایشـات و    مخاطبان هم مثـل شـاعران، دسـته   ! ست ي جهانی خاطب شعرِ جدي یک مسئلهکمبود م
تـوان   سـت و هرگـز نمـی    دهند و این به خودي خود امـري طبیعـی   سالیق مختلف و متنوعی را تشکیل می



! و اصوال چه لزومـی دارد کـه ایـن وضـعیت تغییـر کنـد      . تغییري قابل مالحظه در این وضعیت ایجاد کرد
فوري مخاطب غالبا کم دوام هم خواهد بود ولی من حتی این را هم تحت شرایطی مفید و کمک  جذب

پس جوانان سعادتمند و جـدي  . و خیلی هم. خواهد کار جدي و ماندگار البته صبوري می. دانم کننده می
اي : از آن و بعـد . کند و تمام هستی آدمی را درگیرِ خود می. ست شعر کار سختی. نباید خیلی عجله کنند

اگـر شـاعري بتوانـد    . مرغ زیـرك چـون بـه دام افتـد تحمـل بایـدش      / دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
  .خودش را اثبات کند، مخاطبان سرانجام او را خواهند یافت

   
کلی قطع  پس از کنار رفتن نسل شاعران سیاسی دهه چهلی، ارتباط شعر و روشنفکري به

ایـن  . انـد  ن، اکثـر روشـنفکران، شـاعر و نویسـنده بـوده     که تا پـیش از آ  شد درصورتی
  زدایی از ادبیات چگونه اتفاق افتاد؟ سیاست

باید توجه کرد که شرایط در دوران مختلـف  . البته شاید این اتفاق به این شدت و قاطعیت رخ نداده است
ه سـمت  گـذرد هنرهـا بـ    از طرفـی دیگـر، هـر چـه مـی     . کنند ها شکل عوض می شود و واکنش عوض می
سیاسی شدن در عـین حفـظ   . جویند ي خود را می کنند و کارکردهاي ویژه تر شدن حرکت می تخصصی

جالب است . شود اي دارد و متاسفانه اغلب اوقات یکی فداي دیگري می وجه هنري اثر، سازوکار پیچیده
  .دانم ها می ترین شاعر دوران  بدانید من حافظ را سیاسی

   
توانـد کـار کنـد؟ چنـین ادبیـاتی، قطعـا        اسـی، امـروزه مـی   چیزي بـه نـام ادبیـات سی   

معنا و شعار زده خواهد بود و از طرفی دیگر باید بگوییم شـعر معاصـر    محور، تک مضمون
زدایی و دوري از مسائل اجتمـاعی،   ي همین سیاست ي اخیر، بواسطه ما در یکی دو دهه

یـابی از نسـل    مخاطـب مخاطب عام را کمتر مورد خطاب قرار داده و بـدین طریـق در   
  .جدید باز مانده است

اگر آن را درست تعریف و درك کنیم خیلی از ایـن  . گردد به تلقی ما از ادبیات سیاسی این مشکل برمی
! تواند معاصر باشـد  شاعري که از مسائل اجتماعی فاصله پیدا کند، چگونه می. رود ها کنار می ناهماهنگی

... هـا باشـد؟ و   ي زمـان  تواند آوانگارد و پیشرو باشد؟ و براي همـه  و شاعري که معاصر نباشد، چگونه می
اي برخـوردار اسـت بـه     العـاده  را که از ارزش ادبی فوق» میخائیل بولگاکف«اثر » مرشد و مارگریتا«رمان 

اش  خاطر آورید که تحت چه فشارهایی در حکومـت اسـتالین نوشـته و سـرانجام بعـد از مـرگ نویسـنده       
مرشد و «گویید؟ آیا مثال  ناظم حکمت را چه می. ارگی و در به دري میخائیل باختین راو یا آو. چاپ شد
معنا و یا شعار زده است؟ پس باید در فرصتی دیگر و به صـورت مفصـل و    محور، تک مضمون» مارگریتا

  .اختصاصی به این موضوع مهم بپردازیم
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یی بر اشعار شمس آقاجانی مقدمه
  گی امرشعري با هرمنوتیک هتقابل چیزوار

  امیرحسین بریمانی
  

  
  

شرح جمله . شعر شمس آقاجانی به صورتی ضمنی به مبارزه با دیگري بزرگی ناشخص واره آمده است  
ي پیشین، هدفی ست که مطلب پیش رو آن را دنبال می کند، و در گیر و دار تشریح عوامل برسازنده ي 

به بازشناسی مولفه هاي شعري شمس آقاجانی نیز پرداختـه خواهـد   این جمله ي شعارگون،  خواه ناخواه 
جامعه ي مصرفی، جامعه اي تقلیل گراست که  توان به رسمیت شناختن چیزها را جز در حالتی فهم . شد

کاتالیزورِ فرآیند تغییر چیز به ابژه اي شناخته شده، دیگـري بـزرگ   . پذیر و متعاقبا کاال شده، عاجز است
ع نقش حذف مازادهاي چیز را برعهده دارد تا با این عمل خود، رانه هاي انرژي مضاعفی است که درواق

را که آن چیز از خود متصاعد می سازد را ویران کند و بدین طریق چیزناشناختنی را با کافئین زدایی، بـه  
بـه مثابـه ي    مسئله اصلی اینجاسـت کـه مازادهـا نـه    . ابژه اي بی خطر و پذیرفته شده در جامعه مبدل سازد

مولفه هایی الحاقی به هسته ي مرکزيِ یک چیز، بلکه اساسا تعیین کننـده ي هویـت و همچنـین کـارکرد     



به عنوان مثال نوشابه بدون برچسب شرکتی خود، بـی هویـت خواهـد بـود و در نتیجـه اقتصـاد        . آن هستند
بـا ایـن الگـو خـواهیم     . واهـد داد نیروهایی را که توان برانگیختن آنان در مخاطبان دارد را نیـز از کـف خ  

اثر، برآمـده از فرهنـگ مصـرفی    . را نیز مفهوم سازي کنیم "متن ادبی"و  "اثر ادبی"توانست تفاوت میان 
ست و کتاب در فرهنگ مصرفی، در مقام یک ابژه و کاال عمل می کند چراکه توسـط دیگـري بـزرگ    

می توان گفت یـک اثـر، کتـابی دسـت      خوانده شده و سپس به رسمیت شناخته شده است؛ به یک معنی
یکی از دیگري بزرگ هاي جامعه ي ادبی، تاویل گر اسـت کـه نقـش حـذف مازادهـا را بـر       ! دوم است

تاویل گر، ناخواسته در پی بی نیازساختن مخاطـب از خوانـدن مـتن در حالـت نـاب و دسـت       . عهده دارد
اختن هسـته ي مرکـزي یـک مـتن،     نخورده ي آن است زیرا چنین فرض می کند که با دسترس پـذیر سـ  

وظیفه ي راهگشایی مخاطب در راستاي کمک به متن را ایفا کـرده اسـت درصـورتیکه    ) یعنی معنیِ آن(
علـم هرمنوتیـک،   . شرایط رخ نمایی ارزش هاي زیباشناختی متن، چیـزواره یـا ناشـناخته بـودن آن اسـت     

تاویل گر مادامی که . به اثري کاالشده است و مبدل متن ناب) به مثابه امري زیباشناختی(ویرانگر ادبیات 
دست به واکاوي معانی متن می زند، نقش راهنما را ایفا مـی کنـدو تاویـل او چـون دفترچـه ي راهنمـاي       

به عبارتی دیگر می توان عامل تعیین کننده ي تفـاوت مـتن و اثـر را در فقـدان     . ادبی ست) اثري(کاالیی 
انی که یک متن بر می سازد،  تنها سوژه ي ممکن هستند و زیر متن و جه. دیگري بزرگ در متن دانست

هرگونـه  . توفیدن دیگري بزرگ به نشانگان درون متنی کمر خم نمی کنند تا به ابژه اي ناچیز بدل گردند
به جهت شناخت آن، منجر به فروپاشی متنیت خواهد ) روایت، زبان و غیره(جداسازي اجزاي متنی ادبی 

. دست و چیزواره ي متن است که توان تولید و بازتولیـد امـر زیبـا را پدیـد مـی آورد     شد زیرا ساختار یک
پس اگر می خواهید زحمت دوباره خواندن یک متن را از دوش خود بردارید، کمی راجع به مـتن فکـر   
کنید تا متن کامال رمزگشایی یا همان کافئین زدایی گـردد، پویـایی اقتصـاد انـرژي هـاي آن از چـرخش       

  . و نهایتا به کاالیی هضم شده مسخ گردد افتاده
شعر شمس آقاجانی، ذاتا تفسیرناپذیر است که به دالیل چراییِ آن در ادامه خواهم پرداخت اما پیش از   

شـعر آقاجـانی فاقـد هسـته اي     . آن باید به این نکته بپردازم که تفسیرناپذیر بودن چگونه ممکن شده است
درواقع تمام عناصر شعري متنیت آن، مـازاد هسـتند   . ایی شده استمرکزي ست یا اصطالحا مرکزیت زد

و متن به کلی فاقد مفهوم مرکـزي ایسـت کـه وظیفـه ي جهـت دهـی بـه عناصـر متعـدد مـتن و همچنـین            
تغییـر دهـم، تعبیـر دقیـق و      "دال"را بـه   "عناصـر "حال اگر واژه . جلوگیري از تکثیر آنان را برعهده دارد

دال ها با اتکا به مفهوم مرکزي، جهـت دهـی مـی شـوند و بـه مـدلولی       :  د شدعلمی تري استخراج خواه
واحد منتهی می گردند و یا در صورت پلی فونیک بودنِ روایت متن، میان چند مدلول تقسیم مـی شـوند   

یعنی شعر آقاجانی، شعري پلی فونیـک هـم نیسـت    ! که خبري ازین الگو در اشعار شمس آقاجانی نیست
معنـا،  . دراینجا باید یکی دیگر از دیگري بزرگ هـا را برشـمارم  . دال هایی متعدد استبلکه برهم لغزش 



همچون دیگري بزرگ عمل می کند که به صرف تائیـد وجودیـت آن در یـک مـتن، مـتن بـه رسـمیت        
همینکـه مخاطـب    . شناخته خواهد شد و بنا به استدالل هاي پیشین، به یک اثـر یـا کـاال مبـدل مـی گـردد      

ل یابد که مـتن در بردارنـده ي معنـا اسـت، مازادهـا از ارزش خواهنـد افتـاد و اهمیـت مـتن          اطمینان حاص
چندپاره خواهد شد و اصل و فـرع هـا زاده مـی شـوند کـه ناگفتـه پیداسـت اهمیـت اصـلی مـتن بـه معنـا             

شـعر آقاجـانی بـدلیل دال    . اختصاص می یابد و مولفه هاي دیگر، پس زمینه یا فرعیات تلفی مـی گردنـد  
متعدد و همچنین فقدان هسته ي مرکزي، مدام از معناسازي طفره می رود، دسترس پذیر نمی شود و  هاي

گـزارش  "به عنوان مثال در شـعر بلنـد گـزارش سـفر از کتـاب      . هویت چیزواره ي خود را حفظ می کند
ته ي ، برخالف ظاهر شعر در صفحات ابتدایی، قالب سفرنامه و توضیح رخدادهاي سفر، به هس"ناگزیري

بـه دال  ) بـه مثابـه ي دال  (مرکزي مبدل نمی گـردد و آقاجـانی پـس از چنـد صـفحه ي ابتـدایی، از سـفر        
دیگري می لغزد یا بهتر است بگویم روایت شعر به دال دیگري تغییر جهت  مـی دهـد کـه ایـن رونـد تـا       

قاجـانی روا داشـت،   با این تفاسیر، یگانه خیانتی که می توان در حـق شـعر شـمس آ   . پایان شعر ادامه دارد
تالش براي تاویل اشعار اوست؛ گرچه می توان مطمئن بود که شعر او تن به تاویل نمـی دهـد امـا بـه هـر      
حال بنده چند یادداشتی مبنی بر تاویل اشعار او دیده ام که نگارنده ي آنان صرفا تالش بی نتیجه ي خود 

  !براي تاویل اشعار او را به رشته ي تحریر درآورده اند
حال این پشت کردن قهارانه به معنی سازي را چگونه می توان ارزش گذاري کرد؟ بـراي ایـن امـر مـی       

الزم به ذکر است که الگوي کلی مخاطـب  . باید به کمک روانکاوي، دست به نوعی مخاطب شناسی زد
 شناسی صورت گرفته در سطور پیش روپیشافرهنگی بـوده اسـت؛ بـدین معنـی کـه هـم نهـاد و زمینـه ي        

) فرهنگ نخبه و عامـه (مشترك ساختارهاي روانی مورد بررسی قرار گرفته و تمایزهاي فردي و فرهنگی 
اگر قرن بیستم را تنش میان آگـاهی بـا سـاختارهایی بـدانیم کـه      . مورد چشم پوشی عمدي قرار گرفته اند

سـانی قطعـی شـده    نوپا و در حال نظام یابی بودند، در این قرن دیگر شکست کوگیتـو و سـوژگی افـراد ان   
است و ساختارهاي فرهنگـی، ایـدئولوژیک، نـژادي و غیـره حکمرانـان ذهنیـت چنـدپاره ي مـا هسـتند؛          
ساختارهایی که هرکدام دربرگیرنده ي دال هایی متکثر هستند که مـدام بـه یکـدیگر ارجـاع مـی دهنـد،       

. ل ممانعت ایجـاد مـی کننـد   آگاهی را از دالی به دال دیگر منحرف می کنند و از دستیابی دال ها به مدلو
امـا  . با این تفاسیر، سخن گفتن از امکان شکل گیري مفهوم چیزي جز یک شوخی گذرا نمی تواند باشد

راجع به دلیل پافشاري مخاطبان به وجودیت معنا، باید عملکرد معنـا در مقـام دیگـري بـزرگ را یـادآور      
بـر ذهنیـت فـرد حکمرانـی مـی کنـد و       شوم چراکه دیگري بزرگ شاید بنیادي ترین ساختاري ست کـه  

همچنین فرهنگ مصرفی، کالن روایتی ست که مخاطبان در ورطه ي آن زیست می کنند و بـراي حفـظ   
جایگاه خود چاره اي جز پذیرش آن و تبعاتش را ندارند که وجودیت معنا و درنتیجه فهـم پـذیري یـک    

هاجم آن به دیگري بزرگ، به هیچ وجـه  شعر شمس آقاجانی بواسطه ي ت. ابژه از جمله تبعات آن هستند



محافظه کار نیست و منتقدانی که بر محافظه کار بودن او اصرار مـی ورزنـد، از دریچـه ي تنگـی بـه امـر       
این دریچه ي تنگ چیزي جز الگو قرار دادن شـعر زبـان بـراي تعیـین محـدوده ي      . شعري نگاه می کنند

 "گزارش نـاگزیري "آقاجانی از شعر زبان در کتاب  شعر آوانگارد نیست و باتوجه به فاصله گیري شمس
، چنـین دسـت افـرادي کـامال     "راوي دوم شـخص "و نهایتا ترك آن در آخرین مجموعه شعر خود یعنی 

  . حق دارند که او را محافظه کار بدانند
زمینه ي مشترك شعر آقاجانی در تمامی کتاب هاي خود، بازشناسی پتانسیل هـاي نظـام گفتـاري زبـان       
در اشعار او یگانگی اَشکال زبان مـورد نفـی قـرار مـی گیـرد و پـارول بـه        . راي ورود به امر شعري استب

پـارول بـه معنـی تجلـی منفـردي از      . درستی نمود وجه زبباشناختی خود را در امر شعري آشکار می کنـد 
زي ابـداعی  پـس زبـان شـعر او چیـ    . النگ، در مقام کنش گفتاري اي مبتنی بر فهم سوژه از واقعیت است

حـال ممکـن اسـت    . ست که نمودار ذهنیت او است؛ اتفاقی که در اشعار ساده نویسی ممکن نخواهد بود
زبان شعر او را شخصی و نتیجتا ورود مخاطب به شعر او را ناممکن بدانیم اما نباید از یاد ببریم که شـمس  

) context(د دارد کـه زمینـه   آقاجانی نیز همانند دیگران ساختارهاي تحمیل شـونده اي بـر ذهنیـت خـو    
فضاي ژستوال زده ي حاکم بر دهه ي هفتاد، زبان شعر او . مشترکی را میان خود و مخاطبان مهیا می کند

را تشکیل می دهـد بـا ایـن تفـاوت کـه بنابـه ضـروریات         "مخاطب اجباري"در کتاب نخستین خود یعنی 
ست و شکل دیگري از آن را به کـار مـی بـرد    شکل دهی به پارول، درواقع آقاجانی از آن اقتباس کرده ا

دال هـاي  . اما همان زمینه ي هرچند اندك مشترك، میان آقاجـانی و مخاطـب وسـاطت ایجـاد مـی کنـد      
بیرون متنی، واسطه هاي زمینه سازي هسـتند کـه کلیـت انضـمامی را بـر مـی سـازند و ایـن رابطـه مـتن و           

ارا طفره می روند و هرگز مـورد اشـاره ي مسـتقیم    مسائل عاطفی شعر او ناچ. مخاطب را تقویت می کند
قرار نمی گیرند و اینجاست که شمس آقاجانی چیزواره ها را همان طور دسترس ناپـذیر بـه نمـایش مـی     

او از ساختارهاي مستقر فاصله گرفته تا آنان را به نمایش بگذارد و این اتفاق خصوصـا در کتـاب   ! گذارد
 در گویی قصه به را روایت راوي، بودن شخص دوم .وع می پیونددبوق "راوي دوم شخص"آخر او یعنی 

 را اسـت  متن آلِ ایده مخاطب که را اول شخص  ،)راوي( دوم شخص! کند می مبدل پندآموزي راستاي
 ایـن  .انجامـد  مـی  راوي و مخاطـب  مـابین  دیـالوگ  برقـراري  بـه  که ایـن امـر گاهـا    دهد می قرار خطاب

 مخـاطبی  از بلکـه . نیست متن مخاطبِ و متن گیري ارتباط بنده منظور و دهد می تشکیل را متن دیالوگ،
 ایـن  پـس . نـدارد  مـتن  مخاطـبِ  بـه  ارتبـاطی  و است کرده ایفا نقشی شعر متنِ خود در که زنم می حرف

 مـی  شکسـته  راوي از ما تصور طریق بدین. کند می صحبت "من" یک یعنی شخص اول با شعر مجموعه
 حیـات  و کشـد  مـی  نفـس  ي شعر، شده تصویر جهان در خود که یابد می یلتقل موجودي به راوي. شود
 شـده  اسـتفاده  "تـو " از کـه  بینـیم  می شخص دوم راوي" شعر در. دهد می قرار خطاب را شعر منِ و دارد
 و/بود کردن عمل وقت":  است شنونده صرفا و منفعل دراینجا که منی است، شعر منِ درواقع "تو". است



 طریـق  بـدین  "کنـی  بینی پیش را طوفان توانی نمی چون/قلب نامنظم هاي تپش بجز/ي،ا نکرده کاري تو
. اسـت  یافتـه  حضـور  راوي روایـت  از دورتـر  یکبـار  مـتن،  مخاطبِ. است پذیرفته صورت گذاري فاصله

 بـا  مـتن  گیـري  ارتبـاط  ایـن  در و زده مـی  حـرف  او با راوي که دارد حضور شعر در شخصی اول چراکه
. است خبر بی آن از متن مخاطبِ که دارد جریان دو این میان رمزگانی طبعا شده، تعیین پیش از مخاطب

، "راوي دوم شـخص "تمایل آقاجانی براي به نمایش گذاشتن صریح تر دیگري بزرگ در مجموعه شعر 
بتوان نشانگان معناساز را تشخیص داد و بـا   "راوي دوم شخص"و  "جام جهانی"منجر شده تا در دو شعر 

ی تالش هسته ي مرکزي را ایجاد کرد اما الزم به اشاره اسـت کـه هسـته ي مرکـزي در شـعر وجـود       کم
اما با این تفاسیر حتی در همین دو شعر هـم شـمس آقاجـانی    . ندارد بلکه توسط برون متن تغذیه می شود

  .هویت چیزواره ي اشعار خود را از کف نداده است
هرمنوتیک، برآمـده از فرهنـگ مصـرفی سـت و دسـتاوردي جـز        در پایان باید بار دیگر اشاره کرد که  

باید قراردادهاي خیالی اي از جمله وجودیـت  . تخریب ادبیات به عنوان چیزي هضم ناپذیر را در بر ندارد
  .معنا را لغو کنیم تا ادبیات نیروي تهاجم گر خود را آشکاره سازد

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شمس آقاجانی و دیگري
  سام سلطانیاح

  

  
  

وجـود نـدارد؛ مـا بـه عنـوان افـراد ایـن جامعـه،          "دیگـري "ي امروز ایـران،  درك درسـتی از    در جامعه  
. گیـریم  را هم نادیده مـی  "دیگري"از سوي دیگر، نادیده گرفتن . آموزیم تا دیگري را نادیده بگیریم می

ارها و نهادهـاي موجـود هـم بـه تثبیـت ایـن       تنها ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارد، بلکه ساخت این مسئله نه
آینـد و ایـن مسـئله اي انکارناپـذیر      وضعیت کمک کرده و به طرق مختلف در صـدد گسـترش آن برمـی   

  .  است
از نظـر دکـارت،   . »اندیشـم  من هستم چـون مـی  «در غرب، توجه به مفهوم فرد با آمدن دکارت آغاز شد؛ 

ایـن اندیشـه در   . اندیشـم  کـه مـی   "مـن "دید قرار داد جـز  توان به همه چیز شک کرد و آن را مورد تر می
عقـل  . انقالبی که همواره مورد ستایش هگل بـود . شود بیشتر نمایان می1789 انقالب کبیر فرانسه در سال

کوشد تا انسـان را از مرجـع عقلـی و  فکـري پیشـین یعنـی        گیرد و می سرنوشت بشر را در دست خود می
آزادي و عقالنیـت  . شود ها روز به روز بیشتر می ها و تغییر وضعیت دگرگونیبه هر رو، . کلیسا، دور سازد

تـري از آن   و هر چه زمان بیشـتري گذشـت، تعـاریف تـازه    . دو مفهوم اساسی در عصر روشنگري هستند



هاي من  هاي تو نقطه مقابل اندیشه با اینکه اندیشه«: نویسد اش به ژان ژاك روسو می ولتر در نامه. ارائه شد
در قرن بیسـت  . این جمله نماد تفکرات عصر روشنگري است. »ست، حاضرم بمیرم تا تو حرفت را بزنیا

دکـارتی،   "مـن "متفکرین علوم انسانی و از جمله فیلسوفان، بـه جـاي   . اي دیگر است اما وضعیت به گونه
. نگرنـد  و جهان مـی و همواره از طریق زبان به انسان . دهند هاي فکري خود قرار می زبان را محور فعالیت

اي ویـژه مـورد بررسـی قـرار      بـا توجـه    "دیگـري "در اغلب نظریات و رویکردهـاي ارائـه شـده، مفهـوم     
سـرکوب شـدگان و   . اي  به راه مـی افتـد   هاي دیگري خواهانه ها و حرکت در این دوره، جنبش. گیرد می

ها را مـورد   مرور زمان، آنزنند و جامعه، به  خصوص زنان، دست به اعتراض می حذف شدگان جامعه، به
فاشیسـم   ). جامعه با این کار قسمتی نادیده از خود را کشـف و درك کـرد  (دهد  حمایت بیشتري قرار می

. حاصل تفکري دیگري خواه نبود بلکه واکنشی خودمحورانه بود به اتفاقـاتی کـه در حـال رخ دادن بـود    
کر رخ داد، هرگز نتوانست سـد مسـتحکمی در   فاشیسم و اتفاقاتی که در قرن بیست به واسطه این طرز تف

شـک   که بی -توجهی به آزادي و دیگري  هیچ حکومت و سیستمی با بی. مقابل جریان به راه افتاده باشد
نخواهد توانسـت کـه بـه حیـات      -گذرد  راه رسیدن به آزادي هم از همین مسیر یعنی توجه به دیگري می

حتی شـاعران، شـعر   . ن، دوران مشروطه شروع این تحول استدر ایرا. اجتماعی خود ادامه دهد -سیاسی 
اي  کننـد بـه هـر شـکل ممکـن روزنـه       آورند و تالش می خواهانه خود در می را به خدمت تفکرات آزادي

 .  ي بارز این تالش است میرزاده عشقی نمونه. براي عبور از سلطه و استبداد تاریخی ایران ایجاد کنند

هـا و   روي هـاي صـورت گرفتـه در ایـن صـد سـال اخیـر، همچنـان شـاهد تـک           به هر رو، بـا تمـام تـالش   
در گفتمان غالـب مـورد    "دیگري"هنوز . ها از سوي افراد، در سطوح مختلف جامعه، هستیم خودمحوري

اعتمادي به غیر، جامعـه را از هـر طـرف در معـرض اضـمحالل       و توجه نکردن و بی. گیرد غضب قرار می
اعتمـادي   اعتمادي موجود نسبت به غیر، حاصـل بـی   بی: گونه استنباط کرد که اینتوان  می. قرار داده است

جامعـه ایـران بـدون توجـه بـه دیگـري هرگـز نخواهـد توانسـت          . سیستم و نهادهاي مختلف به افراد است
  .وضعیتی دموکراتیک را تجربه کند و همچنان راه ارتباط با خود را بر خود خواهد بست

 
  من و دیگري

، برخالف دو مجموع شـعر دیگـر شـمس آقاجـانی، کتـابی اسـت کـه        »راوي دوم شخص«ر مجموعه شع
در مجموعـه شـعر مخاطـب اجبـاري و گـزارش نـاگزیري،       . در ساخت شعرها نقش فعالی دارد» دیگري«

اساسا با شعرهایی روبرو هستیم که زبان بیش از هر چیزي به تـا خـوردن و خودارجـاع بـودن میـل دارد و      
هـاي   هـا و گفتمـان   فقـدان گفتگـو میـان زبـان    . شـود  اي معنادار با جهان بیرون از اثـر مـی   هکمتر وارد رابط

امـا  . اي جز به حاشیه کشاندن صداهاي مختلف در جامعـه نـدارد   مختلف در دو اثر پیشین آقاجانی، نتیجه
 طـور کـه   این مجموعه شعر، همان. اي دیگر است ، وضعیت به گونه»راوي دوم شخص«در مجموعه شعر 

هـا و   اغلـب شـعرها در مـرز میـان زبـان     . نوشـته شـده اسـت   » دیگـري «از عنوان کتاب پیداست، با روایت 



. شود صدایی به نفع صدایی دیگر مصادره نشـود  اند و تالش می هاي مختلف در جامعه قرار گرفته گفتمان
در ادامـه  . ده اسـت آمیز نبوده و مشکالتی در اثر به وجود آور گفتنی است که این تالش، همواره موفقیت

راوي دوم شخص، در تقابل با نخستین مجموعه شعر شـاعر یعنـی   . دهم توضیحات بیشتري در این باره می
سـپارد و از طریـق او    مـی » دیگـري «شمس آقاجانی در این کتاب، همه چیز را بـه  . مخاطب اجباري است

را بـا  » خـود «آقاجـانی،  : تـوان گفـت   می به تعبیري. سازد به واقع با زبان او شعر را می. برد شعر را پیش می
هـاي موجـود در    هاي مختلف براي نشان دادن وضعیت ها و گفتمان او از زبان. کند بیان می» دیگري«زبان 

  :به این سطرها دقت کنید. بیند می» دیگري«هاي  کند و از همین رهگذر خود را با چشم جامعه استفاده می
  با عرض معذرت به خاطر چنین شروعی

  ها را نخشکاندیم ندابگ
  و عصر دیگري آغاز شد 

  تان هاي مرتب تان، به قیافه هاي مرتب دستم به لباس
  اي روساي کشورهاي جهان

  خواران افراطی هستید که شماري از شما گیاه
  المللی  هاي بین ي تماس بعد از کاهشِ تعرفه

  ! روید چرا معطلید نمی
  به جستجوي این مردم سیاه

  ) 60ص . (ر تاریخآو یادگار هراس
 

هر کدام از زمینه و بستري خاص بلند شده و در کنار دیگر سطرها . اند این سطرها هر کدام از جایی آمده
آیـا ایـن زبـان یـک     . »با عرض معذرت بـه خـاطر چنـین شـروعی    «: به سطر اول دقت کنید. اند قرار گرفته

تباطی با سطر اول و سـوم دارد؟ آیـا   سخنران، آن هم در شروع یک سخنرانی نیست؟ سطر دوم چگونه ار
انـد و قصـد نشـان دادن     دهنـد یـا هـر کـدام از جـایی آمـده       این سطرها از روایتی خطی و معنادار خبر مـی 

  ... وضعیتی خاص را دارند؟ سطر چهارم و
هاي مختلفی تعلق دارد و فقط در یک نقطه به اشـتراك   منطق موجود در این سطرها از هر نظر به گفتمان

آیا ایـن زبـان یـک    . »المللی هاي بین ي تماس بعد از کاهشِ تعرفه«: سند؛ مثلن به این سطر دقت کنیدر می
  شاعر است؟ یا زبان یک اقتصاددان یا شخصی که اهل تجارت است؟

  . احتمالن نیازي به توضیح نیست
رسند و آن  ك میهاي مختلفی هستند که تنها در یک نقطه به اشترا این کلمات و سطرها متعلق به گفتمان

نباید فراموش کرد که شعر این امکـان را بـه   . هم در ادراکی مشترك نسبت به وضعیت انسان امروز است
این امر بـه  . در جامعه است هاي موجود ها و گفتمان شعر جایی براي گفتگو میان زبان. وجود آورده است



سازد، جهـانی تحقـق    جهانی که شعر می. هیچ وجه به معناي تقلیل دادن شعر به جهان بیرون از شعر نیست
شعر، شکلی از گفتگوست که در آن . کند نیافته است؛ جهانی ممکن که فقط در شعر امکان بروز پیدا می

  . شود ه نمیي گفتمانی خاص مصادر هیچ زبان و گفتمانی به واسطه
تـوان از کنـار    ، مسائلی وجود دارد که به راحتـی نمـی  »راوي دوم شخص«با وجود این، در مجموعه شعر 

، شـعري  »راوي دوم شـخص «رغـم اینکـه شـاعر مجموعـه شـعر       مشکل اینجاست که علـی . ها گذشت آن
فـع غیـر مصـادره    کند و خود را به ن صدایی نیست، اما خودش این قاعده را رعایت نمی نویسد که تک می
به طور کلی، او آگـاهی فـردي خـود را نادیـده     . گیرد یعنی نقش خودش را در نوشتن نادیده می. کند می
بحـث بـر سـر    . شاعر بـدون تردیـد در سـطر بـه سـطر شـعر حضـور محسـوس و مشخصـی دارد         . گیرد می

اي خـاص   در زمینه هاي مختلفی گرفته شوند و اگر بنا باشد تمام سطرها از زمینه. چگونگی حضور اوست
ها را نابود  ها و نگرش دیدگاه  قرار بگیرند و طوري نوشته شوند که عمومی بودن کلمات و سطرها تفاوت

حرف زدن چه معنایی دارد؟ وقتی تفاوتی در کار نباشد، ارتبـاط بـه چـه کـار     » دیگري«و » خود«کند، از 
اي اسـت؛   خود و بیهوده ها با هم کار بی ن زبانآید؟ تفاوتی اگر وجود نداشته باشد، ارتباط برقرار کرد می

نوعی نادیده گرفتن امکـان   نادیده گرفتن تفاوت، به. چراکه عملن هیچ تغییر و تحولی حاصل نخواهد شد
ها باعـث گفتگـو    ها و زبان تفاوت دیدگاه. کند این تفاوت است که حرکت ایجاد می. تغییر و آینده است

بدون تفاوت، جهان ما دچـار انسـداد و   .  آید طریق امکان تغییر به وجود میشود و از همین  ها می میان آن
، نقطه ضعف »راوي دوم شخص«نقطه قوت مجموعه شعر . شود و هیچ چیز تغییر نخواهد کرد ایستایی می

هایش عنوان کرده، بیشتر شعرها از  طور که شاعر این مجموعه شعر بارها در مصاحبه همان.  آن هم هست
هـا را بـا زیرکـی و     انـد کـه از خـود شـاعر نیسـتند و او فقـط تـالش کـرده کـه آن          ساخته شـده سطرهایی 

در اینجـا نهایتـا بـا نـوعی تـدوین و      . هـا را بـه شـعر تبـدیل کنـد      هوشمندي بسیار کنار هم قرار دهـد و آن 
دهـان   اینکـه . یکی گرفتـه شـود  » دیگري«نباید با » من«. هاي مختلف روبرو هستیم اوري سخن از بافت جمع

را دهان خـود بـدانیم و گـاه زبـان او را زبـان خـود بـدانیم و از آن اسـتفاده کنـیم، تـا حـدودي            » دیگري«
بـا  » مـن «امـا آیـا ایـن رویکـرد، تفـاوت نگـاه       . کمک کند» دیگري«و » من«تواند به ارتباط موثر میان  می

حسـی بـا    اختین، هـم همـدلی و بـه تعبیـر بـ    . کند؟ بدون تردیـد بایـد گفـت خیـر     را مشخص می» دیگري«
شود و باید پا را فراتر گذاشت تا صداي خود و دیگري شنیده  از مراحل اولیه کار محسوب می» دیگري«

آیـا ایـن بـه    . کند واگذار می» دیگري«آورد و به  در می» من«ي  شمس آقاجانی، شعر را از زیر سلطه.شود
شود و انگـار اینجـا بـا دو روي یـک      جه میمعناي نفی خود نیست؟ شعر با این کار با استبداد دیگري موا

کنـار رفتـه و   » مـن «حـرف اول و آخـر را در شـعر زده اسـت و حـاال      » مـن «تا به حال . سکه روبرو هستیم
نبایـد بـه نفـع غیـر     » من«. گفتگو در چنین حالتی شکل نخواهد گرفت. جاي آن را گرفته است» دیگري«



آیا ایـن عمـل نشـات    . ند و با هم به ایفاي نقش بپردازندهر کدام باید زبان خود را حفظ کن. مصادره شود
  گرفته از تفکري دو قطبی نیست؟ 

 

  
  
  
  
  
  

 است کننده خسته محض صداقت

 شوکا حسینی

  

  
  
 ایـن  در.  است مطالعه و مشاهده قابل شعرش تحولی سیر که است شاعرانی دست آن از آقاجانی شمس  

 را اثـر  هـر  و کـرده  تقسیم پاراگراف و جمله واژگانی، طحس سه به را شاعر این شعر کتاب سه یادداشت،
 ایـن  از یکـی  بـر  را خـود  انـرژي  و تمرکز آثارش، از یک هر که گویی کنیم؛ می بررسی سطح یک در

 .است گذاشته سطوح، این از یکی بر "بیشتر" الاقل یا و سطوح

. اسـت  شـده  نهفتـه  شـعر  زبـان  رد شـعرش  پتانسیل بیشترین یعنی دانند می زبانی شعرهاي شاعر را آقاجانی
 :بپردازیم او شعر واکاوي به توانیم می چگونه رهگذر این از ببینیم حال

 از اسـتفاده  بـا  و کنـد  مـی  اسـتفاده  واژگـانی  سـطح  در تصرف و دخل از "اجباري مخاطب" کتاب در او 
 بیرونـی  و درونـی  عناصـر  از اسـتفاده  و واجـی  نشینی هم واجی، جایی جابه آوایی، سطح در واژه امکانات



/  خـزد  مـی  سوسه/  سوسک سوس سو سو! / واي". شود می وارد زبان شعر ي حیطه به سطح، این در زبان
/  سوسـک  چنـدش  تـا /  کشـدم  مـی  آب و شـوم  می آبی/  کثیف قامتم با. / سکوت در/  "سوسک سوس

  .تن به زنم می سوسک

 و زبـان  بـه  سـطحی  نگـرش  نـوع  آن بـان ز شـعر  کـه  اسـت  دریافته زود خیلی که باهوش شاعریست او اما
 قـرار  خالقیت و تفکر معیار عنوان به زبان، در را بزرگتري واحد باید و نیست واژگان سطح در امکاناتش

 بینـیم  مـی  "نـاگزیري  گزارش" شعر مجموعه در رو این از گذاشت نمایش به آن بستر در را ها ایده که داد
 جمالت سطح در زبان وضعیت و زبان سمت به سفر، گزارش :ترکیه آفریقا، بلند شعر در خصوص به که

 اسـتفاده  شـعر  در آن از تـوان  مـی  که را اي زبانی هاي ظرفیت درخشان، سطرهاي و جمالت خلق با و رفته
 در او. است کننده خسته محض صداقت که/  رویا قسم، ات محض صداقت به: گذاشته نمایش به را کرد
 ایـن  در. اسـت  رسیده اندیشه با دیالکتیکش ارتباط ي حوزه در زبان زا درست دریافت یک به کتاب این

 زبان یعنی رود؛ می پیش بودن خلق ي سوژه سمت به بودن محض ارتباطی ابزار از زبان که بینیم می کتاب
/  "اسـتانبول "/  ندارنـد  شعري تلفظ کلماتی: گوید می زبان از و زبان با زبان گوید، می شعر زبان مورد در
 هـم  آرامـی  بـه /  گذشـت  سـرعت  بـه  یـا  کـرد،  مکث توان نمی/  باشد الف آن از قبل وقتی ب، و ن بین

 حـل  اي گونـه  بـه  را تنـاقض  ایـن  یعنی نمردیم چون و/  رسیدیم استانبول به شرایطی چنین در. / شود نمی
 ... کردیم

 واجگـاه  پـذیري  ییرتغ:  "م" واج به "ن" واج تبدیل و است فارسی زبان ویژگی از سخن سطرها، این در

/n/ باشد، دولبی یا و دندانی و لب آن از پس همخوان اگر حتی که است حد بدان تا/n/ آوایـی  هویت 
 شـمبه  کـه  شـنبه  ي واژه ماننـد  شود، می -/m/- دیگري واج هاي واجگونه به تبدیل داده دست از را خود
 قلب شعرش سطرهاي در را آوایی موضوع این تکلفی هیچ بدون و روان خیلی آقاجانی و. شود می تلفظ

 .کند می بیان واجی جایگزینی این علت را غیرعلمی دلیلی شاعرانه خیلی و کند می

 جاسـت  آن و آورد مـی  وجـود  بـه  را شعري وضعیت یک خود شعر، با زبان گفتگوي این نهایت در ولی
 یـک  زبـان  وضعیت ینیمب می شعرها از بسیاري در. خود مجدد بررسی براي شود می خود ي سوژه زبان که

 بـه  اي اندیشـه  یـا  مـوقعیتی  یـا  حسی یا چیزي بیان براي ابزاري عنوان به تنها زبان یعنی کاالییست وضعیت
 ایـن  در زبـان . شـود  مـی  دیـده  کمتر متاسفانه باشد سوژه زبان آن، در که شعرهایی نوع این و رود می کار
 شـعر  ایـن  از بخشـی  در. شـود  مـی  داده ارجـاع  زبـان  معنـایی  و زیبـایی  سـاحت  و زبان خود به شعرها نوع
 اسـت،  شـعر  مـورد  در کـه  شـعري  اگـر . رانـد  مـی  سـخن  زبـان  هـاي  ویژگـی  مورد در دقیقا شاعر بینیم می

 دسـت  شـده،  تعیین و محدود معناي از گریزان هستی این شعر، هستی به توانسته که چرا متعالی شعریست
 بـه  شـعر  ایـن  در آقاجـانی  شعریست؟ چگونه شود، سخن هم و نشین هم زبان با بتواند که شعري پس یابد،
. گرفـت  نظـر  در را تمهیـداتی  بایـد  زبـانی  شـعور  به رسیدن براي هم باز اما. شود می نزدیک وضعیت این



 خـود،  پیشـین  کتـاب  دو در شـاعر  کـه  اسـت  متن آن از بعد و پاراگراف سطح زبان، سطح باالترین اینکه
 ي شـده  درونـی  و بـوده  اشـاره  حـد  در فقـط  گویا ولی آورد در نگارش به منظر این از توانسته را بندهایی

 در زبـان  از محتوا این به بود، افتاده زبان تحولی سیر در او که آنجا از اما. است نبوده او شعر زبان و شاعر
 آن از کـه  کنـد  می خلق را هایی تجربه کتاب این در او. رسید "شخص دوم راوي" یعنی خود سوم کتاب

 سـوم  سـطح  همـان  یعنـی   مـتن  و پـاراگراف  مبناي بر شعر محتواي "شخص دوم راوي" در. است یرناگز
 شـعرهایی . وضـعیت  یا موقعیت یک از ایست استعاره شعرها از یک هر کتاب این در. شده گذاشته زبان،

 جـه متو دقـت  کمـی  بـا  امـا  هسـتند،  مجـزا  و کوتـاه  شعر یک کدام هر و ندارند ارتباطی هم با ظاهر به که
 بـا  امـا  اسـت  جامعـه  انتقـادي  تحلیـل  حـال  در شـاعر  .کنـد  مـی  دنبال را ایده یک کتاب کل که شویم می

 بـا  آقاجـانی . ایم شنیده و دیده مطبوعات در را نوع این از بارها که گزارشی حتی و خبري ساده، جمالتی
 و نحـوي  لحاظ از هساد سطرهاي و جمالت بیان فرط از و کند می استفاده ساده جمالت همین از زیرکی
 ناهنجـار  بـودن،  هنجـار  بـه  زیادي از که شعري. شود می پیچیده شعري به تبدیل شعرش واژگانی، انتخاب

 یـک  زدن بـرهم  بـراي  شـویم  یـادآور  باید که اینجاست. است پیچیده ظاهر، در بودن ساده زیادي. است
 کـه  ایـی  شـیوه . کـرد  همراهـی  آن بـا  هـم  حـدودي  تـا  و شناخت کامل بطور را گفتمان آن باید گفتمان،
   .کند می استفاده آن از خوبی به آقاجانی

 خـوبی  و ویـژه  ظرفیـت  که هایی استعاره. روند می کار به جمله سطح در اصوال شعرها نوع این در استعاره
 از تواننـد  مـی  کـه  زبـانی  شـعرهاي  رو همـین  از. هسـتند  سیاسـی  و اجتماعی مفاهیم بزرگ بسترهاي براي

 هـاي  وضـعیت  کـه  هسـتند  سیاسـی  اشـعاري  اصـوال  کننـد،  استفاده خوبی به زبان هاي ویژگی و ها ظرفیت
 و مفاهیم این براساس زبان ساخت ژرف یعنی دهند می قرار تعمیق مورد زبانی زیرین سطح در را سیاسی
 از تنهـا  کـه  شـعرهایی  عکس است، ساخت ژرف نوع این ساختن حال در یا و است شده ساخته ها گزاره

 در شـعر  یـک  کـل  گـاه  شـعرها  گونـه  ایـن  در. کننـد  مـی  اسـتفاده  عبـارات  و واژگـانی  سـطح  در ارهاستع
 ظـاهر  به ملموس، هاي نشانه و واژگانی سطح در که حالی در است اجتماعی و سیاسی اي ایده ي بردارنده

 یشنمـا  بـه  اشـعارش  در را وضـعیت  ایـن  درسـتی  بـه  آقاجـانی . شـود  نمی مسائل این به مستقیمی ي اشاره
 بـدون  فرهنگـی  و سیاسـی  اجتمـاعی،  عمیق مسائل مورد در گفتن براي شود می شعري او شعر. گذارد می

 سیاسی شعر عنوان به زبان شعر از که است اینگونه. شود مفاهیم این از کدام هیچ وارد مستقیم بطور آنکه
 انتقادي شعر، از نوع این در ااساس زبان و شعر برخورد ي فلسفه که چرا. کنند می یاد انتقادي و اعتراضی و
 زبـان  امکانـات  سـري  یـک  از فقـط  کـه  شـعرهایی  به که، شود داده توضیح این البته. است هنجارشکن و

. است شده عرضه مخاطبان بین در تعریف این اشتباه، به متاسفانه که گویند نمی زبان شعر کنند می استفاده
 همـایش  و مجـاز  انـواع  از یـا  شـود  اسـتفاده  آرایـی  اجو از واژگـانی  سطح در شعري، در اگر مثال طور به

 یا و فاعلی نقش در مفعول اسم، جاي به فعل  صفت، جاي به اسم جانشینی از نحوي سطح در و واژگانی



 کـه  اسـت  زبـان  هـاي  ظرفیت و امکانات از استفاده تنها فارسی، زبان در جمله ساختاري نظام ریختن برهم
 و امکانـات  ایـن  از تـوان  مـی  زمـانی . بگیـرد  قـرار  هـم  پریشـان  زبـان  و کودکـان  کنکـاش  مـورد  تواند می

 از دریافـت  در اغتشـاش  نـه  بگیرد صورت معنایی تعویق مثال، عنوان به که کرد استفاده زبان هاي ظرفیت
 شـاعران  بهترین توانند می سال چهار تا سه کودکان و اسکیزوفرن یا پریش زبان بیماران خب گرنه و زبان
 دلیل همین به. هستند زبان ساختار و زبان معنایی ساحت از ابتدایی هاي تجربه حال در که شندبا زبان شعر

  .کند می ایفا را مهمی نقش اندیشه به رسیدن براي زبانی توانش

 گفتـه  کلـی  طـور  بـه  کوتاه یادداشت این در آقاجانی شمس شعر با رابطه در که اي تحولی سیر به توجه با
 فـرامتن  به تواند می آیا بود؟ خواهد چگونه اش بعدي کتاب شعرهاي در زبانی سیر ي مهادا ببینیم باید شد،

 برسد؟ هم با ها متن ارتباط و

 
 
  

 امروز فارسی شعر جباري چندم شخص به دوم روایت

  مظاهر شهامت
  

 
  

 ریختـا  از رونـدي  ، فارسـی  شـعري  عنـوان  و مقولـه  هـر  و ، فارسی معاصر شعر در عنوان هر با مقوله هر  
 در.  باشـد  مـی  مشهود متعین و مشخص هاي دوره قالب در که است شده صاحب را پایانی و آغاز زمانی

 و عیـان  بارزي، شکل به شدگان دخیل و آورندگان اشخاص اسامی و طی و طرح حدود آنها از کدام هر
 ، آن ادراك بـا  اند هتوانست مخاطبان طوریکه به.  گردد می تلقی شده تمام دلیل هر به یا ، است شده تمام

.  کننـد  کسـب  آگـاهی  آن از ، موجـود  مدون ادبیات تاریخ نوعی به مراجعه با متاخران یا.  بگذرند آن از
 اسـامی  و شـده  طرح پیش ها مدت از چه اگر ، فارسی امروز شعر در زبانیت و زبان بحث اما میان این در

 سـاخته  خـود  وسـیع  حیطـه  وارد را آثـار  نـدگان کن تولید و سازان تئوري حتی و پردازان تئوري از زیادي



 دادن تن از و مانده امروز فارسی شعر دست روي هنوز ، بلند قد و صدا با بسیار مدعیان علیرغم اما ، است
 پایمنـدي  و پایـداري  ایـن  کـه  نیسـت  مهم  رسد می نظر به.  زند می سرباز ، خود اولویت مقام از نزول به

 کـه  نیسـت  مهـم  و.  کنـد  مـی  پیدا ادامه و شده حادث معاصر شعر هاي ضرروت از واقعا موضوعی چنین
 مـی  کوشـش  امروز شعر هاي مخمصه براي هایی پاسخ کسب براي ، طوالنی گفتمانی چنین کنیم تصور

 از را آن کـه  ، هسـت  و اسـت  ها دیگري به نسبت مقوله این سنگین وزن که رسد نمی نظر به حتی.  کند
 شـاید  ، بلکـه .  دهـد  مـی  عبور گوناگون و متفاوت سالیق و ایده با مختلف اصاشخ از و ها سال و ها ماه
 هـاي  آشـفتگی  هـاي  کوچه پس و کوچه در اکنون شعري اندیشه بحران سایه در که است موضوعی تنها

 کارکردي اکثرهاي و اقل سر که ، دارد بسیاري مدعیان بحث این رو هر به.  ماند می پذیر توجیه ، غالب
 و ، نهان و آشکار در آنها همگی و ما همگی تقریبا اما.  اند گفته ها منم منم و اند داده سر دهافریا ، خود

 و.  شناسـیم  مـی  براهنـی  رضـا  را جریـان  این پرچمدار ، خود بودن ناخرسند یا راضی  متفاوت احساس با
  . است رسیده پایان به ، حوزه این در بارزش هاي دخالت  او تاثیرات که کنیم نمی باور هم هنوز

 و.  داننـد  مـی  براهنـی  خلـف  شـاگرد  را آقاجـانی  شـمس  ، ماجرا این نظران صاحب و منتقدان از بسیاري
 متعصـبانه  جانبداري حتی و دکتر به گذاشتن وافر احترام با ، است نکرده انکار و نهی را این اگر آقاجانی

.  است کرده هم تایید را اتصال و وابستگی این نوعی به ، ایشان از شده ایجاد و ایجاب مراسم و مواقع در
 از او شـاگردي  امـر  ، آن نقـد  و شـعر  در او فعالیـت  بسیار هاي سال گذشت با است شده باعث همه این و

 همـین . بماند باقی مشتبه و یکسان ، عمومی اذهان در آن ابتدایی و اولیه جایگاه و معنا با همچنان ، براهنی
 مـن  نظـر  به که. یابد می ادامه و است گرفته صورت مخاطبانش و آقاجانی بین توجهی قابل بازي یک جا
 ایـن .  اسـت  کـرده  هـم  سازگاري آن با آشکار و پنهان بلکه ، نداشته منافات تنها نه او فکري شخصیت با

 ، مخاطبـانش  کننده داوري نظر در  ، او هاي فعالیت مطرح و زیاد کیفی و کمی هاي بازتاب وجود با که
 ، اجباري مخاطبان دفتر شاعر و.  است نرفته باالتر ، مشخص و معین فضاي یک از منتقد - اعرش موقعیت

 اسـت  نکوشـیده  هرگز ، کند می عمل جنجال بی و آرام اما ، قاطع که ، دارد که خصلتی آن از تبعیت به
 دیگـران  ادراك بـه   ، ممتـد  سـکوتی  ارائه با او ، دیگر عبارت به.  بزند برهم و هم به را ذهنیتی چنین که

 در کـه  داد نشـان  زود خیلـی  آقاجـانی  که است حالی در این.  است گذاشته صحه خود موقعیت به نسبت
 از براهنی با مخصوصا.  ماند نمی باقی فکر یک و مشترك دیگران با ، امروز شعر در زبانیت و زبان مقوله

 یـا  تصـمیم  یـک  از کـه  تفـاوتی .  کند می عمل متفاوت ، شعر سرایش حین در زبان با برخورد شیوه نظر
  . گردد می ناشی ماهوي خاص موجودیتی از بلکه.  شود نمی صادر معین اراده

 هایش آگاهی مجموع با.  آید می پیش دارد که سالحی همه با ، آید می شعر سراغ به وقتی براهنی دکتر
 بـا  ، مخاطـب  و شـاعر  روانشناسی زا شناختش با ، فارسی زبان به تسلطش با ، جهان و ایران شعر تئوري به

 ، دارد کـه  ناپـذیري  پایـان  هاي ماجراجویی با ، دیگران و خود باورهاي در خود مقتدرانه هاي تازي یکه



 و را شـعر  پـس . کنـد  گـري  سـلطه  و و شـود  مسلط  ها دیگري و هاي بحث به که دارد قرار خود با او... 
 کشد می کار خود پیروزي نفع به تازیانه زور به زبان زا او.  کند می کارگردانی دقت به ، را هایش بحث

 وقـت  هـر  کـه  ، بمانـد  و باشـد  فرمـان  به گوش همواره تا ، شود می زندانی بیگاري ابدیت یک در زبان. 
 شـعر  زبـان  کـه  روست همین از شاید.  باشد حاضر و حی بازي تغییرات در و کند عوض نقش باشد الزم

 یـک  ، کنـد  مـی  هـم  نقـش  ایفاي شیطنت بازي در مدام ، که این علیرغم.  نیست شاد زبان یک ، براهنی
 هـم  بـه  و کـردن  سرپیچی آماده دم هر که ماند می بردگانی به.  نماید می ناچار و خشک و روح بی زبان

 . هستند شده مند نظام وضعیت ریختن

 مـی  اتفـاق  تر عالی مرتبتی در و دیگر جوري ، شخص دوم راوي دفتر صاحب براي ، آن زبان و شعر اما
 قـدرت  و زبـان  بـه  فقـط  آقاجـانی .  کنـد  مـی  برتر و منفک دیگران و براهنی از را او که مرتبتی در.  افتد

 عـین  در او زبـان  ، کـه  جـا  آن از.  اسـت  مطلع هم زبان آبروي پساپشت از او.  نیست مسلط زبان اخالقی
 هرمواجـه  احتمـالی  هنگام در و موقع به خود اغواگري قدرت آشکارکننده.  دارد هم افرودیته نقش حال

 هـر .  شـود  مـی  دیـده  وجهی چند و چهره چند و فرار چیز همه.  کنیم دقت او شعرهاي به.  شونده اغوا با
 بنماید رخ دیگري و نو وجهی و صورت در و بپاشاند هم از را خود هاي مفصل که دارد آمادگی سطري

 مـی  تازه ظرفیت خود به ، مکرر و مدام که است زبانی.  است رقصنده و شاد ، انرژي پر زبانی ، او زبان. 
.  دارد الزمـانی  و المکـانی  بـازي  ، زبـان  ایـن .  دهـد  می نمود ، آن به آن و لحظه به لحظه را آن و بخشد
 و خصوصـا .  دارد کـار  چیـز  همه با.  شود دیده جا هر در زمان هر تواند می.  است کننده گردش و شوخ
 ، خـود  جسـم  راه از.  دهـد  مـی  بازي را خود جسم.  دارد ها بازي هم خود هاي اندام با، اینکه مهم بسیار

 سـازد  مـی  نادیدنی و پنهان ، خود از دیگري در را خود ، باشد الزم گاه هر و دهد می قلقلک را روحش
 بـان ز تـاریخی  داوري هـاي  نـاتوانی  و هـا  ناشـیگري  برابر در او.  کرد محاکمه توان نمی را متهمی چنین.

 در و خودشـیفته  زبـان  دیگـر  ایـن .  ومسـلط  مـاهر  کاربردش به و است واقف خود هاي قانون به ، گذشته
 نـه  ، بازانـه  شـعبده  و زنانـه  طنـازي  یـک  در و اسـت  سربرتافته ، شدن آن از.  نیست براهنی مایوس نهایت

 حذف با  شمس که پیداست اینجا از.  است کرده محقق را خود طلبی تجزیه و جداشدگی که ، استقالل
 ، مـن  نظـر  از بنابراین.  است کرده شعر وارد ، تر مشتاق و تر زنده را آن ، بکتی وجهی چند زبان از اندوه

 درباره قدر این چرا دانم نمی من که کاري.  است انداخته جریان به و کرده آغاز را سترگی کار آقاجانی
 ایـن  کـه  بـود  آن از تـر  نـاتوان  و اندك گفتم قاتفا این بر خود که دالیلی چون.  است شده سکوت اش

 ایـن  در اصـوال  کـه  کشـد  می یدك را معروف دلیل آن ، هم این شاید.  بدهد ادامه چنین این را سکوت
 . شود داده انتقال ، تیررس به دیدرس از و شود کوتاه چیز هر ته و سر که باید ، بوم و مرز

 هـاي  نمایـه  ارائـه  به و دارد انگیزي شگفت مهارت شعر، نزبا نمایشی کاربرد در آقاجانی که دارم تاکید
 و نمـا  در جـا  بـه  جـا  ، را زبـان  تجسـمی  هاي الیه از برآمدگی این ، او. است یافته دست ، آن از فیزیکی



 کـار  بـراي  مشکل بروز باعث ، همین ، کنم می فکر حال عین در اما. کشد می رخ به ، کارهایش سیماي
 ، شـعر  کـه  معنا این به.  شود می مبدل هم وي شعري تفکر آشیل پاشنه به ، امر این که این.  شود می وي
 آن از تـري  پیچیده بسیار ایی شبکه از بلکه.  شود نمی    حاصل ، زبان در مهارت و ، زبان مهارت از تنها

 بلکـه  . نیسـت  آن جسـمی  بازتابندگی کفایت به و تنها ، شعر در زبان نقش که این.  پیوندد می وقوع به ،
 نجـات  مانـدن  سـطح  در و بودن سطحی از را آن تا باشد، بوده هم خود از روحی به متصل ، زبان آن باید
 برگشـت  و رفـت  جـاي  به آقاجانی شاعرانگی.  دهد نشت طول و وسعت و عمق به را شعر و خود و دهد

 درست.  کشد می دست دم روشنی طرف به را خود مدام ، شعر تاریکی و تیرگی هزارتوي مخاطرات در
 بـه .  کنـد  مـی  سبکسـري  ، سبکبالی شدت از ، وانهاده را خود جدیت ، نهایت در که است دلیل همین به

 مـی  رهـا  اش مـاهوي  سرخوشـانه  هاي عادت و خود اختیار در حد این به تا نباید ، زبان این رسد می نظر
 هـاي  ارتبـاط  ، گذشـته  اعصـار  داشـتمندي  بـا  معاصـرش  موجودیـت  اسـت  بـوده  الزم احتمـاال  بلکه.  شد

  . کرد می حفظ را متمم و پیوندگارانه

.  است فارسی معاصر شعر مبارك احتماالت از یکی تحقق ، آقاجانی شعري رویکرد من باور به رو هر به
 از تـوجهی  قابـل  جریـانی  بـه  توانـد  مـی  و توانست می شعر این که گرفت سراغ را زیادي دالیل توان می

 شـمارم  مـی  الزم کـه  اسـت  دلیـل  این به تاکیدم.  شود تبدیل امروز شعر واهانهآرمانخ حتی هاي خواست
 و کننـد  اش توجیـه  و نقـد  ، بشناسـند .  کننـد  برقـرار  ارتبـاط  آن با  تري تازه جدیت با مخاطبانش و شاعر

 آقاجـانی  نگاه و شعر ترتیب این به شاید. کنند شناسایی باهم راهم پذیرش آسیب و موجود هاي شاخصه
 . کند پیدا رهایی زودتر ، است ساخته برخود که زبانی ندانز از
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  هاي نبالیدن بال
 شمس آقاجانی: مکث و مروري بر شعر

  افسانه نجومی
  

  
  

آکنــدگی مضــامین اجتمـاعی و پیونــد آن بــا  . شـعر معاصــر فارســی در ذات خـود شــعري متعهــد اسـت     
اي گردید که از مشروطه به ایـن   هاي شاعرانه ها و نگارش امون، پایه و اساس نگرشرویدادهاي جهان پیر

هـاي رمانتیسیسـمی    سو حال و هواي شعر فارسی را دگرگون نمود و سبب شد تا شعر با گذر از درونمایـه 
 شناسـی خـود را متناسـب بـا ذوق     هاي زبانی، بیانی و مبانی زیبایی عقیم و کور شکل تازه گرفته، شاخصه

در این میان نقش نیما از سویی و براهنی از سوي دیگر که با نقدي هوشیارانه و فراگیر . زمانه تنظیم نماید
دهـد کـه شـعر     به مواجه با رویدادهاي جهان پیرامون شتافتند، همواره قابل تامل و جستجوست و نشان می

اي اجتمــاعی محــیط معاصــر فارســی در هــر دهــه شــکل بیرونــی و محتــواي درونــی خــود را از رخــداده
ها، به واکنشی جدي در برابر اتفاقات زمانه بـدل نمـوده    اش اخذ کرده و با بخشیدن بعد تازه به آن پیرامون



 قـرار داده،  فـراوان  هـاي  تعـدیل  و جـرح  دستخوش را کنونی بشر زندگی که هایی تنش و تناقضات .است
 ي شـعر امـروز   اما نمود این وقـایع در گسـتره   .اند کرده بدل پرتالطم دریایی به را فارسی شعر معاصر بستر
 بـا  متعهدانـه  رونـدي . تافـت  نمـی  بـر  دیگـري  ي چاره پیشین هاي مولفه از رندانه گسست و  فراروي با جز

 تـا  شـد  سـبب  و زد رقـم  را دیگر وضعیت در در نهایت شعر که ویژه، و خود پر انرژِي  بیانی هاي ظرفیت
 متنـی  هـاي  داللـت  ساخت در مشارکت به اي سابقه بی هوشورزي و هوشیاري با مخاطب در هر مونولوگ

الزم به ذکر اسـت کـه تمایـل ایـن نوشـتار،      .  دهد سامان خود سیال هاي تداعی با را وقایع مسیر و بپردازد
هاي اخیر که در نهایت بـه تحـولی بنیـادین     بررسی  چیستی و حدود و ثغور چنین رویکردي در طول دهه

ي ایـن   ي متوسع  چنین مبحثـی نـه در حوصـله    د، نبوده و نیست، چرا که طرح دامنهدر شعر فارسی انجامی
اما نگاهی به اجمال و تلنگري گـذرا بـه طـرح مسـائل اجتمـاعی در شـعر از       . متن است و نه از اهداف آن

تواند ما را با حقیقت صدایی رو در رو کند کـه در هـر دهـه بـا نمـایی متبلـور و در        مشروطه تا اکنون، می
بستري  چند وجهی از نگرش و نگارشی دیگرگون، شـکل و رنـگ تـازه  یافتـه و مسـیري پـر از فـراز و        

ي هفتاد  با رویگردانـی   در این میان شعر دهه. ي ما گشوده است فرودهاي متنی را در مقابل چشمان خیره
ر مواجهه با جهـان  هاي پیشین، به بازنمایی وضعیت تراژیک بشرمعاصر د گرا و آرمانی دهه از بیان قطعیت

متفـاوت نویسـی و شـعر در وضـعیت دیگـر نشـان داد کـه شـعر         : پیرامون بدل شد و با طرح مباحثی چون
ها و اختصاصات بیانی، زبانی و زیبایی شناختی فراوانـی را بـه آزمـون گرفتـه و      فارسی همچنان که  مولفه

کـه بـه انجمـاد و رکـودش بینجامـد،       گذارد، به همان میزان نیز از هر ریسمان سیاه و سفیدي پشت سر می
ریسمان سیاه و سفیدي که همه چیز را فداي معناهاي متعـارف و تثبـت شـده    . گیرد گریزد و فاصله می می
. ي خـود پـا برجـا بمانـد     خواست شعر معاصر فارسی تا بن دندان مطیع و منقاد زبان گذشـته  نمود و می می

گیـري از   آیـد کـه بـا فاصـله     ي هفتاد بـه شـمار مـی    ههي شاعران متفاوت نویس د شمس آقاجانی از جمله
هـا در   شک براهنی در بسـط و گسـترش آن   هایی که بی مولفه. هاي شعر مستقر، به سرایش پرداخت مولفه

نماید نزدیک شدن بیـان   اما آن چه در این میان مهم می. فضاي شعر فارسی نقشی اثرگذار به عهده داشت
هاي شعر در وضـعیت دیگـر، بـه     گرفتن از مولفه دار که با بهره یشی جهتسرا. شاعرانه به شعر متعهد است

، اولـین مجموعـه    1377 "مخاطب اجبـاري ". شود هاي شاعرانه منجر شده و می  بازتاب تفکرات و اندیشه
نگر به وقایع جهان پیرامون، شـکل دیگـري از    شعر آقاجانی است که با رویکردي پارادوکسیکال و نسبی

نگرشی منتقـد کـه پـس از    . هاي پیشین را به نمود گرفت ي زیبایی شناسیک از شعر دهه گسست و فاصله
ردیابی رخدادها با بیانی تلخ و عصبی که در گروتسکی پارانویایی تنیده شده و با جسارتی هوشـورز، بـه   

ا بیـانی  تـ . اند، به بازسازي وقایع ایـن جهـانی دل بسـت    گرفته یاري شگردهایی که از اختالالت زبانی بهره
پرورد، نگـاهی بـه    تکثرگرا و سیال را به یاري بگیرد که بار تعهدي پر تب و تاب را در خود پرورده و می

ي  کند که اگر چه در عرصه ساختار کوالژي شعرهاي این مجموعه ما را با صداهایی متکثر رو در رو می



کشـند حـائز    ان معاصر به تصویر مـی اند، اما از آنجا که موقعیت متناقض آدمی را در جه روایت نامتعارف
هـا و   اند، تا سرانجام شعري کـه متعهـد اسـت در ایـن میـان قـد بکشـد و خـود را در میـان آشـوب           اهمیت

نشـانمان دهنـد کـه      تر رخدادها را آنگونـه  تر و شفاف کند و بتواند هرچه صریح هاي این جهانی رها  تنش
هـا بـه رد یـابی     ها و گسست ها و منع اکنون، فارغ از حذف ي هفتاد تا نگاهی متنقدانه که از دهه. موجودند

نگاهی لغزان که عناصـر متضـاد و   . برد پردازد که زمانه را در هول و هراس خود فرو برده و می وقایعی می
دهد که محصول زندگی در جهـان اکنـون اسـت و براسـتی مخـاطبی هوشـورز        متنافري را به هم ربط می

  . و پویا طلبد و نگاهی پر تحرك  می
  این دهان مناسب من نیست

  اي تا سه تاي دیگر از دست داده دهان کف
  اي دهان اي دهان بی کف                                      

  )                 با این سه تا فرصتم زیاد است براي بلند( 
   39مخاطب اجباري،                                                                               

 یابـد  مـی  تشخص محوري مضمون در نه اجتماعی هاي عارضه و رویدادها احضار به میل آقاجانی شعر در
 در را رخـدادها  همساز و ثابت مسیر ناپیوسته و پیوسته که اجتماعی موضوعات ي الساعه خلق طرح با نه و

 نمـود  دیگـر  بیـان  به .پراکند می شعرها در را خود متعین بندي صورت دهند، می قرار مخاطب دید معرض
گیري پـیش   طلبد که به شکل هایی را می تخریب معنایی گزاره و ستیزي رخدادها، عقل متناقض وضعیت

 خـردي  بـر  هـا  آن از گـرفتن  بهـره  بـا  آقاجـانی  کـه  تمهیـداتی  .زننـد  هاي متعین در شعرها دامن مـی  فرضی
 کشـاندن  و معنـا  تعویـق  و تعلیـق  .است رفته و بربسته رخت عاصرم بشر زندگی از هاست قرن که شورد می

 کـه  اسـت  شـگردهایی  از زبـانی،  اجراهـاي  و کارکردهـا  یـاري  به گفتمان و مکالمه ي چرخه به ها گزاره
 گـراي  جامعه ذهنیت نموده، مختل متعارف شعرها خوانش از را مخاطب دریافت ها، آن طریق از آقاجانی

جـا   آن از کـه  اسـت  اي دریچـه  او بـراي  معناهـا  انداختن تعویق به گویی. سازد یم برجسته متن در را خود
انـد و شـاعر بـا     بـرده  فـرو  خـود  در را معاصـر  بشـر  رویاهاي که بگیرد تناقضاتی ي چهره از نقاب تواند می

آیـد تـا بـا غبـارروبی از مفـاهیم تثبـت شـده، معناهـاي تـازه           هاي نامتقارن، درصدد بـر مـی   ها و پرش برش
ها و فضاهاي لغزان و روان پریش نوشـتار تلقـی    معناهاي جدیدي که محصول جابه جایی صحنه. افریندبی

بـه  . یابند شوند و با تلنگر زدن به ذهنیت مخاطب، ال به الي فضاهاي چند وجهی و نامتعارف تسري می می
بار با طراحی دیگري در یابد تا وقایع اجتماعی که هر  بیان دیگر زبان با اجراهاي متفاوت ساحت تازه می

اي بازسازي کند که مخاطـب بـا تـداعی آزاد، بـه ابعـاد متنـافر و        یابند را به گونه جهان پیرامون حضور می
ها در شعر آقاجانی با آوایی شیزوفرن و گسسـته، منـاظر    به عبارت دیگر گزاره. ها دست یبابد ناموازي آن

دار زبـانی، سـیالیتی لغـزان از عـدم قطعیـت در معنـا را در       دهند و با اجراهـاي ناپایـ   نامتعارف را سامان می



. گیرنـد  نوشتار ترویج نموده، سطر به سطر نگرش مخاطب را در رویارویی با اتفاقات جهان به چالش مـی 
گـی  تجـارب زیسـتی آدمیـانی اسـت کـه در جهـان         وضعیتی تعلیق شده و مشوش که محصول چند شـقه 

هـاي   هـاي پراکنـده، تـداعی    ن مخاطب است که با اتصال همان تکهکنند و در نهایت ای معاصر زندگی می
تـا وقـایع اجتمـاعی را آن گونـه ببینـد و      . دهد که در ذهن خود طراحی نموده اسـت  گریزانی را شکل می

به بیان دیگـر معنـا   .  شوند لمس نماید که محصول زندگی تراژیک و پرتنش او در جهان معاصر تلقی می
اند، تـا   بازد که در نگاه مخاطب جان گرفته هایی رنگ می ي تششت تداعی ایهدر س "مخاطب اجباري"در

هـاي سـیال را صـورت     اي بینامتنی بدل شوند که قادراند تداعی ي خود به رابطه هر بار با تخریب درونمایه
هایی که شاعر آگاهانه بر نمودشان در نوشتار پاي فشـرده اسـت،  نگـاهی جـدي      بندي تازه دهند، تداعی

در شعر، معنا و بی معنایی و پرمعنـایی، و شـکل و    ": آورد که ي براهنی را بیادمان می هر بار  این گفته که
گوییم زبان، جهان و طبیعت باید قطعه قطعه شـود   ما می.... شکلی و پر شکلی مدام در حال نزاع هستند بی

. ت هم، شکل اورگانیک شعر استشعر باید واقعیت را تعطیل کند، بخشی از واقعی. تا دوباره ساخته شود
ي عادتها در طول تاریخ هنر، منجمله عادت مدرنیسم، باید  روند به هم زدن همه. آن نیز باید به هم بخورد

  ). 176-175ها،  خطاب به پروانه. ("درونی روند آفرینش شعر شود
  ! بریده باد

  کنم بریده باد وقتی به مرکز ثقل زمین فکر می
  ت؟تو مرکز ثقلت کجاس

  اي مساوري دارد خاموش است  آن که از هر طرف با تو فاصله 
  .... شوند حتی اگر دوستان من اصال شرمنده نمی

              68خوابیده است                                                       همان،
شناسانه  یکردي جامعه، یکی دیگر از مجموعه شعرهاي آقاجانی است که با رو1391 "گزارش ناگزیري"

هاي این جهانی پرداخته و پس از پردازش کوالژهاي هنجارگریز در متن، رخدادهاي  به تناقضات و تنش
نگاهی منتقد که درنهایت با ایجاد فاصله میـان زبـان و   . اجتماعی را  با نگرشی سیال به چالش گرفته است

که محصول زندگی پر فراز و نشیب در جهان معاصر  تاباند اي از معناهاي لغزان را در متن می گفتار، سایه
ي معاصـر در کنـار    گرا  کـه آدمـی را در جهـان شـقه شـده      شمول و جامعه ذهنیتی جهان. شوند قلمداد می

گشاید تـا   ي معناهایی را پیش روي او می ي چند الیه دهد و گستره و پر از تناقض قرار می  وقایع چندگانه
حتـا اگـر   . دهد د که آدمی را در مواجهه با زندگی پر از تنش امروز نشان میهر کوالژ بیانگر آشوبی باش

هـاي   مکانی همخوان نباشند امـا همـین کـه قادرنـد بـا تخریـب آگـاهی        –ها با تعین هاي زمانی  این گزاره
ي  منجمد شده در ذهن هر یک از مـا، واقعیتـی از چشـم انـدازهاي تـازه از جهـان پیرامـون را در گسـتره        



گراي نوشتار، وضعیت تراژیک بشر معاصر را به  منتشر کنند این توانایی را دارند که در افق داللت ها واژه
  . نمایش بگیرند

  امسال در حجم قرمز جهان کاهشی رخ داده
  بینم تر می من رنگ دوم خود را بیش

  ات  و پهناي پیشانی
  کند                        هاي بزرگ مرا جبران می کسري

   56گزارش ناگزیري،                                                                   
اجتماعی،  -، همچنان با نگرشی تاریخی  1394"راوي دوم شخص"ي شعر دیگرش آقاجانی در مجموعه

و هـاي پیـدا    زبـانی، الیـه   گرفتن از اجراها و کارکردهـاي  دهد و با بهره رویکرد کنایی شعرها را سامان می
. پراکنـد  هـا مـی   هـاي ناگهـانی گـزاره    هـاي متنـاقض و تعلیـق    نگـر خـود را در سـویه    پنهان تفکرات جامعه

آیـد امـا پـس از     پریش و شیزوفرن  به نظـر مـی   آمیز که اگر چه در همان نگاه اول روان رویکردي  مطایبه
ی آغشته به طنـز و گروتسـک،   گرا، اختالالت زبانی با ترویج  بیان نگر و جامعه تلفیق شدن با ذهنیتی تاریخ

 -گیرنـد، و چـون میـل بـه احضـار رخـدادهاي تـاریخی         مـی   تبیین وقایع و رخدادهاي زمانـه را بـه عهـده   
  .   گیرند اي از معناهاي چند وجهی را در نوشتار به نمود می اجتماعی دارند، با گریز از مفاهیم یکه، گستره

  !کنیم تی که صحبت نمیهاي درختان، در حیاط پش در مورد سوزندان برگ
  !دور ریختن مشتی کتاب که ینست

  آسان نیست
  و ارزان هم نخواهد بود 

  این کاري نیست که شبانه انجام گیرد
  اش بسته شود و پرونده

  37راوي دوم شخص،                                                                       
. کنـد  آمیز اما گسسته و چند وجهی با زبان روبه رو مـی  ا رویکردي مطایبهي آقاجانی ما را ب مررو کارنامه 

هاي  نـاهمگن و متناقضـی را از عمـق بـه سـطح       هاي متنافر و ناموزن که ضد روایت تلفیق عناصر و پدیده
تـر   ي او نزدیـک  بایست آواهایی را بیابد که به زمانـه  ها مخاطب می ِي آن زمینه کنند که در  پس پرتاب می

هـاي   نگـاري  گیـري از سیاسـی   در کار نوعی فاصله "ي باباچاهی  این درست که شعر امروز به گفته. ستا
امـا  ).  358بیرون پریدن از صف، گفتگو، نقد و نظر، مقاله به کوشش مازیـار نیسـتانی، ص  (  "رایج است

گریزند،  نگارش می هایی که در ذات خود از هر قطعیتی در نگرش و گرفتن از مولفه تفکر انتقادي و بهره
هاي خود  ي هفتاد تا اکنون یکی از متعهدترین دوره سبب شده تا معتقد شوم که شعر امروز فارسی از دهه

نقـدي  . کند نگاهی مستمر و فراگیر که وقایع ناموزن جهان یپرامون را رصد می. گذراند را گذرانده و می



هـا را بـه    پیرامـون، تناقضـات و تـنش    جهـان  ايرخـداده  نمایی برجسته با جهانشمول که اگر سلبی است تا
ي رویـدادهایی هـدایت    چالش بگیرد، و اگر ایجابی است تا دریافت مخاطب را به سمت بازسـازي تـازه  

اجراهـایی کـه پـس از اخـتالل در خـوانش      . انـد  ي اجراهاي زبانی شـعرها پنهـان مانـده    کند که در چرخه
  . کنند هاي جهان پیرامون رو در رو می گري از واقعیتمتعارف شعرها، مخاطب هوشیار را با اضالع دی

  مدتی هست 
  کنم  هاي ریخته بر زمین جمع می که جمله

  کنم یادم نرود و یادداشت می
  گردي  برمی

  هیچ دو رویدادي، یک اسم ندارند
  گردي که آن را بگویند یک روز طوري بر می

  چرخش کم نظیر
                48همان،                                            

  :ي هایی از شعر منتشر نشده بخش
  

  گردد؟ چرا آخرین درنا باز می
  براي پدر و مادرم

 
 

....  
  گیلگمش که دوسومش خدایی بود

  داد به بانگ بلند آواز می
  غرید اش می و آن سایه در پاسخ

□  
  

  گویم هایی که زیرِ لب می دلم پر شده از حرف
  یمگو و زیرِ لبِ تو می

  گیرد؟ جا چرا سامان نمی این
  شان کرده بی صدا بودن ترسناك

  شان کرده ها را ترسناك لب
  اند اگر چه هرگز مثل مار نبوده



  هاي حیاتی دارد انحنایش فرق
  اندازد پوست نمی

  زند به دور خودش چنبر نمی
  جوري کشیده است تا کشیدگی ابدي بماند

  حرف اول را بزند
  که در حقیقت قبل از آن

  رفی بزندح
□□□  

....  
□□□  

  
  بگذارید وقت مقتضی خودش بیاید

  که دیگر چیزي براي از دست دادن نیست
 )که البته همیشه هست(

  حاال که فرصت داریم
  بعد از یک شستشوي کامل

  !)نگرانِ دزدیدنِ چه چیزي(
  ات را بگشا اي دختر هراتی سینه

  ي من خواهد آرمید که سخت بر سینه
  ی دارد این شهر شماچه اسم باستانی غریب

  بگشاي
  که آن آخرین شستشو را 

  دهند دیگران می                           
  

□□□  
....  

□□□  
  

  گرفتم تمام تابستان را ماهی می
  که حاال هم بهترین غذاست

  آخ، ماهی ماهی



  !ي من لغزنده
  شدم و بعضی روزها هوایی می

  افتادم زمین از اسب می
  اي هیک اسب سفید، یک اسب قهو

  به روي دشت گیاهان دیدنی
  لذتبخشبا آن درد 

  زیر درختان انجیر والیت
  خوردم زمین با آن یکی اسب هم محکم می

  زمین خوردن هم
  کند ها را محلی می لهجه

  بخش با یک درد لذت
  که همیشه با من است

  شود و شدید می
  دهی هایی که به ناچار جلوه می آن وقت

  بدنم شود در سراسر و چیزي پخش می
  کند نفسم     نفسم و گیر می

  تر ها البته بیش این سال
  خورم سبزي فرهنگی می

  ها در حال شکار جمله
  هاي عادي از دهان             

□□□  
  

  1من یک رویایی دارم
  اي پهلوانان جلیل

  که خستگی ندارید
  شوید ها شادتر می که از سختی

  من یک رویایی دارم

                                                             
کنم احتیاجی به ارجاع  اما فکر می. ها را ممکن است در متونی دیگر نیز ببینید بعضی از این جمله 1

  .ندارند



  سهایم علیه تر پیمایی در راه
  اگرچه خدایان خودشان هم مقصرند

  ترسیدند ها خود از طوفانِ خود  آن
  گیرد؟ جا چرا سامان نمی این

  رسی دوي و نمی چنان می اي که هم تو نفرین شده
  اي پهلوان جلیل وحشتناك

  هاي مشتاقِ تر یکی از آن چشم
  ها ها در این همه سال حتی یکی از آن

  ابرم نیامدبر                                
  هاي مفصل بام و از این همه پشت

  کبوترم نیامد                               
  !برو اي پهلوان برو

  و به جاي او تو بیا جلوه کن
  هاي نشناختنی با همان چشم

  ترم شوي رفیقم شوي توانی نزدیک فقط تو می
  ست هاي مدیدي که مدت

  که برادرم نیامد                  
□□□  

  
  توانی قط تو میف

  در این شهر شلوغ
  وضعیت ما را اي دخترِ باستانی

  توانی یک جوري بگویی فقط تو می
  تا من از شنیدنش لذت ببرم

  ام نگه داري در حصار ناپیداي این شهر شلوغ زنده
  با این نعمت بزرگ

  در قعر اندام تو
  !پر کن

  اند فقط روزهاي زندگی را معین کرده
  شمارند بعد از مرگ را که نمی



  !پر کن
  توانی ها را فقط تو می این چاله

□□□  
....  

□□□  
  
  

  نه این دختران الغرِ رنگ پریده
  در تالش براي رسیدن به کالبدي مناسب

  نه دختران چاق و نه چله
  فروشِ چارراه شلوغ نه این دختر گل

  نه آن دختري که از صورتش جلوگیري شد
  ي پدرش و حاال به گفته(

  )زیبا و مرد شده بود                  
  نه دختران اشک و تردید و دعا

  هاي نیمه باز نه دختران بازِ جمع
  نه دختران چه زیبا شدي امشب
  نه آن دختر موقر بال، خوش ادا

  هاي سهمگین نه دخترانی به اسامی طوفان
  ترین سفیر براي کودکان ستم دیده نه مناسب

  شان هست حتما زن باشد ـ ـ که حواس
  رِ باالي درخت انجیرِ غروبِ والیتنه آن دخت

  بدوي                                                 
  خواست مثال کمک کند به تو که می

  مان را گرفت و بعد برق عجیبی هر دو تاي
  جمعی نه آن دخترِ قول و قرارهاي دسته

  که به دیگران چیزي نگویند
  داشتی نه دختري که تو دوستش می

  مثل خاك رس شدهکه حاال 
  نه 



  نه دختران جادوگر باستانی نه
  ها نه ها نه       این نه این

  ها را یک جوري بگویی توانی همین اما تو می
  که ما را بکشانی به زندگی

  ي خلوت در این گوشه
  ایم دوباره تنها شده

  در واکنشی فوري آیا
  آن در را خواهی بست؟

□□□  
...  

□□□  
  

  مان را آن روز ي وقت همه
  مشغول صرف نادانی بودیم
  وقتی خبر دادند ملیحه مرد

  تو در خیابان بودي من توي راه
  کنی االن روحش کجاست؟ بعدش گفتی فکر می

  گفتم سردخانه
  و گفتم دردسري ندارد

  ست جا یک جایی این
  شود که امورات بعد از مرگ خوب ردیف می

  ها کال محلی شده بود لهجه
  تم زدند همهو بعد به دور خاکش چنبرِ ما

  اشکالی که ندارد
  دانم ها را دوامی نیست می این اشک

  اما کسی هم خیلی مقصر نیست
  هر چقدر هم که بزرگ شدي

  هاي پنهانی را از دست نده گریه



  2کند انسان اشتباه زیاد می
□□□  

  
  من یک رویایی دارم

  بر روي یک پل
  بر روي یک گل

  بر روي آبشار 
  ها بر روي گریه

  بر روي لمیدن
  بر روي یک اشتباه

  بر روي با عزت
  بر روي یک دختر هراتی

  براي زندگیِ نجیب  بر روي تالش
  هاي بازیگوش تو بر روي موربِ شدید چشم

  بر روي این جهان متصل به برکت فناوري
  بر روي بارهاي فکري شدید

  بر روي اخراج استاد دانشگاه به خاطر صداي زنانه
  بر روي این شغل مزخرف هر روزه

  ها ها و چشم ر روي حرکت مداوم دستب
  به هنگام دفاع از حقوق اساسی خود

  شوم بر روي هر روز صبح که از خواب بیدار می
  هاي ذرات بنیادین بدن بر روي به هم ریختگی

  بر روي تجربیات خارج از بدن از باال
  و بر روي آخرین شستشوي او

  من یک رویایی دارم
□□□  

  
  تان را بکنید شما انتخاب
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  مانیم ا منتظر اعالم نتیجه نمیم
  طبق روال ادامه دارد سفر

  چیزي نداریم تا به آن(
  !)مان را بدهیم رأي                    
  چیزي نداریم

  ساکن هیچ شهري نیستم
  چون که نفرین فقط

  گیرد دامنِ ساکنان همان جا را می
  شد او هم که داشت سنگسار می

  )در شهر کرمان(
  ترسید شما میهاي  از عاقبت چشم

  همراه من که هستی بدنت را بیاور
  چیزي نداریم

  هاي حساست را و چشم
  که آزادي همیشه رنج آور بود

  چیزي نداریم
  وقتی این نامزد احتمالیِ بسیار محبوبِ خوش استیل

  دارد ها فشرده می اش را در دست برنامه
  و براي طرفدارسنجی فوريِ آبرومند 

  اي مجازيکند در فض تحرك محسوسی می
  بعد از آن که فرو رفتند 

  کودکانِ مهاجر درونِ اقیانوس
  چیزي نداریم 

  .که آن را اظهار کنیم
□□□  

  
  

  !گردي به یک چنین دریایی چطور بر می
  هاي کم با همین آب

  !بساز و برو



....  
□□□  

...  
□□□  

  
  با من آسوده صحبت کن
  من نه شاعر بزرگی هستم

  ی ستمگر نه پادشاه                     
  من پسر زنی هستم نزدیک دریا

  که دریا را خوب ندید                    
  کنم و هر روز زیاد فکر می

  و وقت کمی دارم
  هاي فراوانی و گرفتاري

  ! آسوده حرف بزن
□□□  

  
  

  اند از نزدیک ببینی همه معمولی
  !ساز گفته بودند مراقب باش به آن خداي طوفان

  همه نابود نشوند
  رگی فرستاد تا مردم را بکاهدشد گ می

  قحطی بیاید و
  سرزمین را فروتن کند

  اکنون برایش چیزي قربانی کنید
  و انگبین فراوانی بفرستید

  تا با لبانی که ندارد
  دائما بلیسد                    

  نه حرف آخر را بزند
  نه اول را

  اش را درون شهر بسازد بان را بگویید خانه کشتی



  بلند و مقاوم استکه حصارهاي آن 
  بو با زمین و باغ و زنان مشک

  با یک درخت انجیر گسترده
  هاي آرام در حضور چمن

  توانم درون شهر بیاسایم من ولی نمی
  دهم همین زمین را ادامه می

  ام آرام ندارد آشفتگی
  .کار با این سرعت خراب

  ام ها آمده از دشت
  شناسم سیمان و ترازو نمی

  خیر زیادمن پیامبري هستم با تا
  اما ضرورت دارم                          

□□□  
  
  

  کند انسان اشتباه زیاد می
  من چه کسی هستم قضاوت کنم؟

  عاقبت را در همه حال دوست دارم
  ها براي بوسیدن چشمه
  هاي جاري براي بغل کردن آب

  و اعتماد به دریاها
  کنم عاقبت یک راهی پیدا می

  یک درخت انجیر گسترده
  کند چمن کفایت می در حضور

  ما داریم دیگر یواش یواش
  شویم قابل احترام می

  شوم اما در مراسم تقدیر از خودم حاضر نمی
  :کنم ام را همین جا ایراد می و درازترین نطق زندگی

  »لی زیادخی.....  از شما متشکرم«
.....  
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