ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺪرن ﻓﺮمِ ﺟﻬﺎن را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮔﻔﺘﮕﻮی آرش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺎﺑﮏ ﺳﻠﯿﻤﯽ زاده

ﺑﺎﺑﮏ ﺳﻠﯿﻤﯽ زاده :
آرش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﺮای ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻌﺮ اﻣﺮوز
ﭼﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻌﺮف ﭼﻪ دورهای اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺪور از دﻋﻮاﻫﺎی ﻣﺒﺘﺬل ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﻌﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺟﺪی ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ  :ﺑﺎ »ﺷﻌﺮ ﻫﻔﺘﺎد« ﭼﻪ
ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺷﻌﺮ ﻫﻔﺘﺎد را ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ و اﻓﺮاﻃﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪّد و ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن
ﺑﺎ ﮐﺎروان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ »اﻣﺮ ﻧﻮ« ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺗﮑﺜﺮ«» ،ﭼﻨﺪﺻﺪاﯾﯽ« و ﻏﯿﺮه .واﻗﻌﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﯾﻦ »ﺳﻤﭙﺘﻮم« ﺷﻌﺮی دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد؟ آﯾﺎ آن )ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﺶ(
»ﺑﺎزیﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ« و آن »ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ اﻓﺮاﻃﯽ« را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ؟ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺮ آن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﻓﻘﻂ ﺑﺎزیﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ از آن
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎ« را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد در ﮐﻮرهی دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺨﺘﻪ ،ﺳﻮﺧﺘﻪ ،ذوب ﺷﺪه و ﯾﺎ اﺻﻼ از اﯾﻦ ﮐﻮره در رﻓﺘﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ دﺷﻮار ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﻔﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ »ﺑﯿﺮوﻧﯽ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
دوران دارﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ  :ﻣﻦ در اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدم ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از آن
ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ آﻣﺒﺮوزﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻮن ﻟﻨﯿﻦ ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪی ﻓﮑﺮی
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« و ﻓﻌﻠﯿﺖ دادن
اﺑﺘﮑﺎری ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن را از اﻧﺤﻄﺎط ﻧﺠﺎت
ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ در ﺣﻠﻘﻪی اﺻﻠﯽ آن »ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺑﺘﮑﺎری«
ﻧﺒﻮده .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ژﯾﮋک ،ﺳﻦﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﺮد ،و ﻟﮑﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوﯾﺪ؟ ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر

ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬاری ﮐﻪ رﻫﺎ ﺷﻮد و از ﺗﻮ دور ﺷﻮد و ﺗﻮ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ از اﻣﺮ ﮐﻠّﯽ ﺗﻮ ﺟﺪا ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮐﺎریﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﮐﺮد ،و ﺑﺮاﻫﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ .آﯾﺎ ﺷﻌﺮ ﻧﻮی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﻤﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻓﺮاروی از ﻧﯿﻤﺎ«؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوﻣﯽ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺧﺎﻃﺮ ﺷﻌﺎر »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎ«
ﭼﻨﺪان ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺑﺮﺷﻤﺮدن روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪی اﺣﻀﺎر روح ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ادﺑﯿﺎت و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ در اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ .در ﻣﻮرد ادﺑﯿﺎت ،اﯾﻦ )ﺑﻪ ﻗﻮل ﻫﮕﻞ( وارﺳﯽ ژرفاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻒ
ﯾﮏ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻫﻤﻮاره واﺣﺪ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻫﻪی ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه از دل ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ ،ﺷﻌﺮ
ﻫﻔﺘﺎد از دل ﺷﻌﺮ دﻫﻪی ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ،و ﺷﻌﺮ دﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ از دل ﺷﻌﺮ دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺘﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺧﻮد را ﭘﺮورش داده و ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود؟ اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺮﺣﺎل اﺟﺘﻨﺎب و ﮔﺮﯾﺰ از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺟﺰﻣﯿﺖ و ﭘﺴﺮوی ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻌﺮ ﺑﺎﺻﻄﻼح
»ﻫﻔﺘﺎد« ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺮوز دو روﯾﮑﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻫﻔﺘﺎد )ﻣﻨﻈﻮرم دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ دوره اﺳﺖ(
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺸﺎن از ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺲروی و اﻧﺤﻄﺎط دارﻧﺪ .اوﻟﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﺮ »ﺷﻌﺮ ﻫﻔﺘﺎد« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺧﻮدِ »ﺷﻌﺮ ﻫﻔﺘﺎد« ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن ،و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽِ آن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ .و دوﻣﯽ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻓﺮاروی از ﺷﻌﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻫﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﻣﺎن
»از ﭘﺪر ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ«!! از ﻧﺤﻮ و از زﺑﺎن ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﻦ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ »ﺑﺎزی«
ﻣﯽﮐﺮدم! اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺶروی ،ﯾﮏ ﭘﺲروی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺰ ﺗﻌﺪاد ﻗﻠﯿﻠﯽ
ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ،اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﺷﺎﻋﺮانِ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺟﺒﻬﻪ
ﺗﻌﻠﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪهای اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﻣﯽ را ﮐﻪ »ﺷﻌﺮ ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد« ،ﯾﺎ ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﻪ »ﻓﻼن ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻮان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده و از ﭘﯿﭽﯿﺪهﮐﺮدن ﺷﻌﺮ ﻫﻤﭽﻮن دﻫﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻌﺮ اﻣﺮوز!« ﯾﺎ »ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺣﯿﺎت روزﻣﺮه ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!« .ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ
ورﻃﻪی اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاریﻫﺎ و دﻫﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ ،ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﺷﻌﺮ ﻗﺒﻼ »دﺷﻮار«
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ ﺷﻌﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن دﺷﻮار ﺑﻮده و ﺻﺪاﯾﺶ را در
ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ! اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺷﻌﺮ ﺳﺎده دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﭘﺲ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎلﺷﺎن از آن زﺑﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺷﺎﻣﻠﻮ در
دﻫﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهای ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺑﺮو ﻣﯽداﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ارزﺷﯽ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻌﺮ اﻣﺮوز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد »ﺳﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺮ«» ،دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ«» ،ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ« و »ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ« ،و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .از اﯾﻨﺮو
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاد .و دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻫﻪی ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ »ﺑﺎ دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟« ،ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ »ﻫﯿﭻ ﮐﺎر .ﺑﮕﺬار در آﺗﺶ
ﻫﺬﯾﺎنﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮدش ﺑﺴﻮزد!« .ﭼﻮن روﻧﺪ اﻣﺮوز ادﺑﯿﺎت ﻣﺴﻠّﻂ دارد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺲروی و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻌﺮ در ﺗﻤﺎم ﭼﻨﺪ
دﻫﻪی اﺧﯿﺮ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﺑﺴﻨﺪهی آن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و ﺟﺒﻬﻪ را ﺑﺮای »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎدﮔﯽ« ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد؟ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎرﮐﺲ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را دﻗﯿﻘﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺎط ﻗﻮتاش ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﻧﺪ
ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺲروی از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آن را
ﻧﻘﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ رادﯾﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ دﺳﺘﺎورد ﺷﻌﺮ
دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎزیﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﭼﻨﺪﺻﺪاﯾﯽ«» ،ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ«،
»ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری« و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺑﺴﻨﺪﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ
دﻫﻪ دﻗﯿﻘﺎً اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﭼﻨﺪﺻﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ »ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ« و »ﭼﻨﺪﺻﺪاﯾﯽ« ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ دﻗﯿﻘﺎً از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ
اﺳﺖ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎً اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﻣﺮوز ﺗﮑﺜﺮﮔﺮا اﺳﺖ؟ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن روش دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﻘﺪ ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻮرژوازی را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از »ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ از
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ﻣﯽﭘﺮدازد! و دﻗﯿﻘﺎً از راهِ ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ﺑﻮرژوازی
ﻣﯽﺑﻨﺪد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺪهی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪن ﺷﻌﺮ
ﻣﯽرود ،و ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎدهﻧﻮﯾﺴﯽ« ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺳﺎدهﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻌﺮ و ﻧﮕﺎه ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺘﺬال ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺰﺋﯽ از واﻗﻌﯿﺎت ﻋﯿﻨﯽ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺷﻌﺮ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .ﺗﻮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﯽ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﯽ ،ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺎﻋﺮان »ﻫﻔﺘﺎد« ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎﯾﯽ و ﻓﻼح ﻧﻮﺷﺘﻪای .ﻣﺎﯾﻠﻢ
ﺑﺪاﻧﻢ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ »ﭘﺲروی« ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﻣﻮرد اﯾﻦ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زﻧﺪﮔﯽ« و »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎدﮔﯽ«
در ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻌﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻧﯿﺰ از ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮ »ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس« دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪهای و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی »ﺳﺎدهﺗﺮ« رو آوردهای و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
وﺑﻼﮔﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺷﺎﻋﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪهام از اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺮ ﺷﻌﺮ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻞ ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺴﺴﺖ از اﯾﺪهﻫﺎی دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻫﺮ اﺳﻤﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( و ﺗﻦ دادن ﺑﻪ
»اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎدﮔﯽ« ﭼﻄﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯽ؟

آرش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ :
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﺑﺎره » ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎ « و » ﻓﺮاروی از ﻧﯿﻤﺎ « اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﻓﺮاروی از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﺟﻌﺖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ  .ﺑﺮای » ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن « ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد  .آﯾﺎ
ﻣﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده اﯾﻢ !؟ » ﻋﯿﺴﺎ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ  ،ﻣﺮده ﯾﯽ ﻣﺘﺤﺮک ﺷﺪ «.
ﺑﻮدرﯾﺎر اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻓﻮﮐﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﭘﺲ از ﻇﻬﻮرش
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮده ﯾﯽ ﻣﺘﺤﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ او ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﻧﯿﻤﺎی ﻣﻮﻋﻮد در ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﻧﺶ ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻧﯿﻤﺎی ﻣﻮﻋﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺶ دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﯾﺎدﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ! ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪ دارم ﻧﯿﻤﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﯾﺎد آورم .ﻧﯿﻤﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از » ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ«ﯾﺶ ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد داﯾﺮ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺑﺎن ﺑﻪ »
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻼم « را  ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  » :ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺷﻌﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ِ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻌﺮ وﺻﻔﯽ ﺳﺎزش ﻧﺪارد  .ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه ام ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﻌﺮ را از ﺣﯿﺚ ﻃﺒﯿﻌﺖ ِ ﺑﯿﺎن
آن ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺜﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﻪ آن اﺛﺮ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻧﺜﺮ را ﺑﺪﻫﻢ  .ﻣﻦ زﯾﺎد رﻏﺒﺖ دارم و دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ی ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ را از ﻣﺼﺮاع ﺳﺎزﯾﻬﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﯾﮑﺪﺳﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺳﺎده ﻟﻮح
ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ  ،آزاد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ «  .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ در زﺑﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻨﺪرﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ  »:ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم  /ﺗﻒ ﺗﻒ /
ﻋﺠﺐ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﮕﯽ  /ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺘﻤﺮگ ! ﺑﻤﯿﺮ !  /ﺧﻮاب  ،ﺧﻮاب  /ﭘﺮﻫﺎﯾﺖ را روی ﭘﻠﮏ ﻫﺎﯾﻢ ﻓﺮوﮐﺶ ای
ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺮگ  ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه از زﻧﺪﮔﯽ  /ﺧﻮاب  ،ﺧﻮاب «  .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺷﻌﺮ ﺗﻨﺪرﮐﯿﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ام ،
ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺴﺎوی و ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ﻣﺼﺮع ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از آن ﻓﺎرغ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺷﻌﺮ و
زﺑﺎن در ﺷﻌﺮ او ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ  ،ﻣﺤﺎوره و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﺷﺘﯿﺎق
و رﺟﻌﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺪرﮐﯿﺎ و ﻫﻮﺷﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ از زﺑﺎن و
ﺑﺎزی ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ  ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﮐﯿﺎ و اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ آزادی را ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف از زﺑﺎن
اداﻣﻪ داده اﻧﺪ  .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﻤﺎ از ﺗﻨﺪرﮐﯿﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ  .اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﻤﺎ در ﻗﯿﺎم ﻓﺮم در
ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ  .آﻣﺒﺮوزﯾﺎی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮم اﺳﺖ .ﻓﺮم در ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ را در ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻣﺮ
ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺰء و ﮐﻞ را در ﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ  .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ در
ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻧﯿﻤﺎ  ،درک ﺟﺰء واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درک ﮐﻞ و درک ﮐﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درک ﺟﺰء اﺳﺖ  .از اﯾﻦ رو زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻟﺤﻈﻪ ای و آﻧﯽ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ  ،در ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ » زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ « ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺮم ﻫﻤﺰﻣﺎن درﮔﯿﺮ » ﯾﺎدآوری « اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ و » اﻧﺘﻘﺎل « ارﺳﻄﻮﯾﯽ اﺳﺖ .

وﻗﺘﯽ ﻧﯿﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » زردﻫﺎ ﺑﯽ ﺧﻮد ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ  /ﻗﺮﻣﺰی رﻧﮓ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ  /ﺑﯽ ﺧﻮدی ﺑﺮ دﯾﻮار ...
« ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺮ » ﺑﺮف « را در ﯾﮏ زﻣﺎن در ذﻫﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ی ﻗﺮﻣﺰی  ،ﺻﺒﺢ و
ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﮐﺶ را درﯾﺎﺑﺪ  .در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر اﯾﻦ » راﺑﻄﻪ « اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن » زردی « » ،
ﻗﺮﻣﺰی «  » ،وازﻧﺎ « و » ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ « ﺑﺮ ﻏﺎر ﺗﺎرﯾﮏ ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد  .ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺑﻪ
ﯾﺎدآوردن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ  .ﻓﺮم ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﺸﻨﯿﻪ ی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﺎت را در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻌﻠﻖ و ﺗﺎرﯾﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺳﭙﺲ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ ﻣﺘﻦ  ،ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﺗﻀﺎد ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ،
ﺣﺎﺻﻞ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺳﺘﻌﺎره ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻓﺮم ،
واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻣﺮ ﺟﺰﺋﯽ و اﻣﺮ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻬﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ » ﻣﺤﺪود  /اﻣﺮ ﺟﺰﺋﯽ « و » ﻧﺎﻣﺤﺪود  /اﻣﺮ ﮐﻠﯽ« در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎرادﮐﺲ ﮐﺮاﻧﻤﻨﺪی و ﻧﺎﮐﺮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﻤﺰﻣﺎن واژه ﻫﺎ و ذوات در ﺷﻌﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ  .اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ  ،ﮐﻠﻤﻪ از ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد  ،ﺟﺰ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﺷﻌﺮ ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﻤﺎ و ﺣﺘﯽ در
ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮی ﭼﻮن ﺗﻨﺪرﮐﯿﺎ ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ  .واژه ﻫﺎ و اﺷﯿﺎء در ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ  ،ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺰی ﮐﻪ از ﻗﻮﻃﯽ ﺳﺮ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ) ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ( آﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻟﺤﻈﻪ ای اﺳﺖ  ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ  ،اﺛﺮ و ردﭘﺎی واژه ﻫﺎ در واژه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ و در زﻣﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و در
ذﻫﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ  .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺷﻌﺮ » ﺑﺮف « ﻧﯿﻤﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ :
زردﻫﺎ ﺑﯽ ﺧﻮد ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
ﻗﺮﻣﺰی رﻧﮓ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﯽ ﺧﻮدی ﺑﺮ دﯾﻮار.
ﺻﺒﺢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه از آن ﻃﺮف ﮐﻮه » ازاﮐﻮ« اﻣﺎ
» وازاﻧﺎ« ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺮﺗﻪ ی روﺷﻨﯽ ﻣﺮده ی ﺑﺮﻓﯽ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرش آﺷﻮب
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﯿﺸﻪ ی ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﮕﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار.
وازاﻧﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻦ دﻟﻢ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از اﯾﻦ
ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﻬﻤﺎن ﮐﺶ روزش ﺗﺎرﯾﮏ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺧﻮاب آﻟﻮد

ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﻧﺎ ﻫﻤﻮار
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﻧﺎ ﻫﺸﯿﺎر
راﺳﺘﯽ وازﻧﺎ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﺳﺘﻌﺎره از ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﻔﺖ وازﻧﺎ  ،اﯾﻦ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﯿـﺴﺖ
 ،ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ وازﻧﺎ ﺳﺖ و ﻫﻢ وازﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ ! اﺳﺘﻌﺎره وازﻧﺎ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺜﻼ » ﻟﮏ ﻟﮏ « در ﺷﻌﺮ ﺳﻬﺮاب وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻟﮏ ﻟﮏ اﺗﻔﺎق ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻮد  .ﻟـﮏ ﻟـﮏ
ﺷﻌﺮ ﺳﻬﺮاب  ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯽ واﺳﻄﻪ دارد  ،ﯾﮏ وﻗﻮع آﻧﯽ و ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رواﯾﺘـﯽ ﮐـﻪ او را در ﮐـﻞ
ﺧﻮد ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ  .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﻌﺮ ﺳﻬﺮاب را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻟﮏ ﻟﮏ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در اﺑﺘـﺪای ﺷـﻌﺮ
اﺳﺖ رﺟﻮع ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی واژه ای دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪ را درﯾﺎﺑﯽ  .اﻣﺎ وازﻧﺎ  ،ﺑﻪ وﺳـﺎﻃﺖ ﻓـﺮم ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ  .از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ وﺳﺎﻃﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وازﻧﺎ  ،از ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ
ﺷﻮد  .از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ وﺳﺎﻃﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وازﻧﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺮاﻧﻤﻨﺪ و ﻧﺎﮐﺮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﺟﺎ ذﻫﻦ اﻏـﻮا ﻣـﯽ
ﺷﻮد  ،و در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ وازﻧﺎ  ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻮه ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی ﻣﻌﻨﻮی ﺳﺖ  .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﻋﻘﻞ و
ﺧﺮد را در ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد  .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺎﻧﺖ  ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈـﻢ ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎﺳـﺖ ﺑـﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻏﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی و ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی اﻋﻼی ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺑـﻪ اﻗﺘـﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌـﺘﺶ آن را ﺿـﺮورﺗﺎ
ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .در ﺷﻌﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻘﻞ از اﻣﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  ،اﻧﺒﺴﺎط ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و
از ﻧﺎﮐﺮاﻧﻤﻨﺪی ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .ﻋﺎﻣﻪ ﻫﻤﻮاره از درک راﺑﻄﻪ ی اﻣﺮ ﺟﺰﺋﯽ و اﻣـﺮ ﻧﺎﻣﺘﻨـﺎﻫﯽ ﻋﺎﺟﺰﻧـﺪ و
ﻟﺬا در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻣﺪرن  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﺷﻌﺮ را درک ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻣﺮزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﻮاره
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﺷﺎﻋﺮان را از ﻋﺎﻣﻪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻌﺮ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺟﺎی واﭘﺲ روی ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺳـﻌﯽ ﺑـﺮ ﺗـﺸﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﺮز دارد  .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻮام ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻋﻮام اﺳﺖ  .ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮم  ،اﻣﺮی » دﮐﻮراﺗﯿﻮ« اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﻓﺮم ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮان ﺷـﻌﺮ را از
آن ﻣﻨﺘﺰع ﮐﺮد  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ  ،اﯾﻦ ﻓﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻬﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺤﺘـﻮا  .ﯾﻌﻨـﯽ ﺷـﺎﻋﺮ »ﻓـﺮم
ﺟﻬﺎن « را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻬﺎن را  .اﻣﺎ اﮔﺮ دوﺑـﺎره ﺑـﻪ ﻧﯿﻤـﺎ ﺑـﺎزﮔﺮدﯾﻢ  ،ﻧﯿﻤـﺎ در ﻫﻤـﺎن »
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ «  ،ﻫﻨﺮ را » ﻣﺎدی ﮐﺮدن « اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  » :ﻫﻨـﺮ ﻣـﺎده دادن  ،ﯾﻌﻨـﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ دادن ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ «  .ﻣﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ  ،اﻣﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻧﯿﻤـﺎ ﻓـﺮم را
وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای » ﺳﺮ و ﺻﻮرت دادن « ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﯾﺎ داﺳﺘﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن را ﻗﻮه ی ﺷﺎﻋﺮ در ﺟﻤﻊ
آوری اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ داﻧﺪ  ،از او ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮم  .در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری از ﻓﺮم  ،ﻓـﺮم اﻣـﺮی ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ اﺳـﺖ ،
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﺮم  ،اﻣﺮ اوﻟﯿﻪ و اوﻟﯽ اﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ از ﭘﺮوژه ی ﻧﺰدﯾﮏ ﮐـﺮدن
زﺑﺎن ﺷﻌﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد  ،از ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺷﻌﺮ  ،ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﯾـﺎ » ﻓـﺮم
ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ « ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  ،ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﻣـﺮوز ﻣـﺎ ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽ ﮐـﺮد  .ﯾـﺪاﷲ روﯾـﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﭘﺮوژه ی ﺷﻌﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺷﻌﺮش ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣـﯽ ﮔـﺬارد .
درک ﺷﻌﺮ روﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درک ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻌﻼ ) ﺗﺮاﻧﺴﺎﻧﺪاﻧﺲ ( دارد  .روﺷﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﺪﮔﺮ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺪم زدن از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ روی ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ  ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ آن را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ روﺷﯽ ﺳـﺖ
ﮐﻪ درک ﯾﮏ ﭼﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ درک ﭼﯿﺰی » دﯾﮕﺮ « ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺷﻌﺮ روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﺷـﯽ اﺳـﺘﻌﻼﯾﯽ )
ﺗﺮاﻧﺴﺎﻧﺪاﻧﺘﺎل ( ﺑﺎ ﺷﯽ  ،ﺟﻬﺎن و واژه ﻫﺎ ) ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﺎﯾﻪ ای از اﺷﯿﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ ( ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ  .در
ﺷﻌﺮ او  » ،ﺷﯽ «  ،ﻣﺎﻫﯿﺖ و اﺳﺎﻧﺴﯽ ﺛﺎﺑﺖ و » درآن ﺟﺎ « ﻧﯿـﺴﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ » ﺷـﯽ زﻧـﺪه « ای اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای و ﭘﺮﻧﻮﺳﺎن ﺧﻮد را ﺟﺰ در » راﺑﻄﻪ « و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷـﯿﺎی دﯾﮕـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻤـﯽ ﮐﻨـﺪ  .ﺑـﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ در ﺷﻌﺮ روﯾﺎﯾﯽ  ،ﺷﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ » راﺑﻄﻪ « ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺣﻔﺮه ای ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺪون
ذات و اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮﺗﻮ » راﺑﻄﻪ « ای ﺑﺎ واژه ی دﯾﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد را ﻗـﻮام ﻣـﯽ ﺑﺨـﺸﺪ .
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ای ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ و روﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ » ﭘﻨﺠﺮه « را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ » دﯾـﻮار « و » دﯾـﻮار «
را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ » اﻓﻖ آن ﺳﻮ « ﭘﺪﯾﺪار ﺳﺎزد  .اﺷﯿﺎ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ  ،ﭼﯿﺰی ﺟـﺰ ﺣﻔـﺮه ی ﺗﻮﺧـﺎﻟﯽ از رواﺑـﻂ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  .ﺷﻌﺮ روﯾﺎﯾﯽ دﻗﯿﻘﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد .وﻗﺘﯽ روﯾﺎﯾﯽ در »ﻫﻔﺘﺎد ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ« ﻣـﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :
آن ﺟﺎ
ﻣﯿﻮه ﺑﺮ درﺧﺖ اﮔﺮ ﺑﻮدم
اﯾﻦ ﺟﺎ
درﺧﺘﯽ در ﻣﯿﻮه ام
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻟﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ﮐـﻼم روﯾـﺎﯾﯽ را ﺑـﺎزﮔﻮ ﮐﻨـﺪ  .دﻟـﻮز ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ
ﺧﻮدت ﻫﻢ ﻣﯽ داﻧﯽ و ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از او را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدی در ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ از  ) Becomingsﯾﺎ
ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن ( ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ  .اﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن دادن راﺑﻄﻪ
ای ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺟﺎی رواﺑﻂ دﺳﺘﻮر زﺑﺎﻧﯽ آن را ﮐﺸﻒ و ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺷـﺪن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ذوات ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارد  .دﻟﻮز از ارﮐﯿﺪ و زﻧﺒﻮر ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺼﻮر ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺗﺼﻮر ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از زﻧﺒﻮر و ارﮐﯿﺪ وﺟﻮد دارد  ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ » ارﮐﯿﺪ ﺷﺪن زﻧﺒﻮر « و ﯾـﮏ
» زﻧﺒﻮر ﺷﺪن ارﮐﯿﺪ « وﺟﻮد دارد  .روﯾﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺷﻌﺮش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ  :ﻣﯿـﻮه ﺷـﺪن
درﺧﺖ و درﺧﺖ ﺷﺪن ﻣﯿﻮه  .ﺑﻪ زﻋﻢ دﻟﻮز » ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮزارت اﺳـﺖ  :در اﯾـﻦ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺪن وﺟﻮد دارد  ،ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺪن ﭘﺮﻧﺪه درک ﻣﯽ ﺷﻮد  ،دو ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷـﺪن
واﺣﺪ  ،ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻣﺠﺮد  ،ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮازی _ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﺎدﻟﻪ  ،ﺑﻠﮑﻪ " اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻫـﯿﭻ
ﻫﻤﺴﺨﻦ ﻣﻤﮑﻦ "  ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﺴﺮ ﻣﻮزارت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ  ) « .ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـﺎی
دﻟﻮز (  .اﮔﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎی ﺳﺨﻦ را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻢ  ،ﺗﺎﮐﯿﺪ دوﺑﺎره ام ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺟﻬـﺎن
را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺟﻬﺎن را  .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﺮرا ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ام در ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪی ﺑﺎزش ﮐﻨﻢ و آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ زﺑﺎن و ﻓﺮم  ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر » ﺷﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ « دارﻧﺪ .
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻓﺮم ﺧﻮد  ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺷﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد  .ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ روﯾﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻗﺪم از ﻫﻤﻪ ی ﺷﺎﻋﺮان آواﻧﮕﺎرد ﻣﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳـﺖ  .ﻣـﻦ ﺗـﺎ

اﯾﻦ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ اﻣﯿﺪوارم اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮم را ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﻢ .ﺣﺎل اﮔﺮ آن ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻧﻘﻄـﻪ
ﻫﺎی ﻋﻄﻒ ﺷﻌﺮ اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﻄﺒـﺎق ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﻌﺮ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن واﻗﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد  .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮﯾﺰی  ،ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ
ﺷﻌﺮ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی واﻗﻌﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ  .اﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﻗﻮل ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟ آﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ﻋﻨﺼﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪه و
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻦ ؟ ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ
ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺰک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪا اﺳﺖ  .ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺤﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾـﮏ زﺑـﺎن
ﻣﺜﻼ رﺳﻤﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رود ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ! اﮔﺮ آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻟﻮزی اش را ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺷﻌﺮ روﯾﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻌﺮی ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﺗﺮ اﻧﮕﺎﺷﺖ  :ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻣﺠﺮد  ،دو ﺻﻮرت ﯾـﮏ
ﺷﺪن واﺣﺪ  ،ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮازی از دو ﭼﯿﺰ .آﯾﺎ ﻣﺎ در ﺷﻌﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮ
ﻣﻮازی  ،اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﺪن واﺣﺪ را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ؟ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺻـﺪای ﻣﻨﻔـﺮد در ﺷـﻌﺮ ﺑـﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد از ﻣﻨﻄﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ دﻟﻮز از آن ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﻪ
دور اﺳﺖ  .ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺻﺪاﻫﺎ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﺷـﺎﻋﺮ ﺑﺎﯾـﺪ
ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ را در واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺻﺪاﻫﺎ و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ی ﺻﺪاﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺑﮕـﺬارد  .اﻣـﺎ ﻣـﺎ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﺷﻌﺮ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎ ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ را ﺑﺰک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﭼﻨـﺪ
ﺻﺪاﯾﯽ  ،رواﯾﺖ ﮔﺮﯾﺰی و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎزادﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻮارد ﺑـﺴﯿﺎری ﻏﺎﯾـﺐ
اﺳﺖ  .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ
ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ  ،ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﯿﺎء درک ﮐﻨـﺪ،
ﻣﺪام و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﺮد
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻧﺦ ﻧﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻋﻘﻼﻣﻨﺪم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳـﺎده ﻧﻮﯾـﺴﯽ ﻗﯿـﺎم
ﮐﻨﻢ  .اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺘﻨﺶ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺰک ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎده ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺳﺎده ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳـﺖ .
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﺳﺎده ﮔﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮدن ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ  .ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﻤـﯽ ﮐـﻨﻢ ﺑﺘـﻮان
ﺷﻌﺮی ﭼﻮن » ﻧﻘﺸﻪ ی دﯾﻮاری « ﻣﻦ را ﺷﻌﺮی ﺳﺎده و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻮژه ی اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮاﻧﺪ :
ﺑﻪ ﺟﺎی دوری ﻧﻤﯽ ﺑﺮم ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ
و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﺣﺘﻤﺎ درﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺖ
و ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻟﺐ ﺑﺸﻘﺎب
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎرﺳﻮن

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻣﻮزی از اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻃﻔﺮه ﻣﯽ رود
و ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺳﺎﻻد ﭼﻪ ﻣﯿﻞ دارﯾﺪ ؟
ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎده ی » آﯾﺎ درﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺖ «  ،ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺷـﻌﺮ ﭘﺎﺳـﺨﯽ ﺑـﻪ آن داده ﻧﻤـﯽ
ﺷﻮد ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﯿـﺴﺖ ﮐـﻪ ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان آن را ﺷـﻨﺎﺧﺖ .ﻣـﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ در ﻫﻤـﻪ
ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ام ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه  ،ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﺟﻬـﺎن ﻓـﯽ ﻧﻔـﺴﻪ را
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻢ  .ﺳﻬﻞ و ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﻮدن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺟﻬﺎن ﻫـﻢ ﻫـﺴﺖ  .ﺟﻬـﺎن ﭘـﺎرادﮐﺲ
ﺗﻮاﻣﺎن ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﺳﺖ  .وﻗﺘﯽ ﺷﻬﺎب ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ در ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ  »:ﺑﺮﻓـﯽ ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﻧﺸـﺴﺖ /
درﺧﺘﯽ زﯾﺒﺎ ﺷﺪ  /درﺧﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ «  ،ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﭘﺎرادﮐﺲ را ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ زﺑﺎن را ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻗـﻮل ﺑﻮاﻟـﻮ  ،اوج
واﻻﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﺷﻮد  .در ﭼﻨﯿﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ ﻣﺤـﻮری ،
ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻟﻮﻧﮕﯿﻨﯿﻮس اﺳﺖ  ،ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد و ﺻـﻨﺎﻋﺖ ﻫـﺎی ادﺑـﯽ
ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ را ﺑﻌﻀﺎ در ﻧﺰد ﮐﺎﻧﺖ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ درﺑﺎره ی ﻗـﺎب ﺗـﺼﻮﯾﺮ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ  .ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﮐﺎﻧﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﻫـﺎی
آزاد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﺒﻌﯽ اﻓﺰوده ﺷﻮد ! ﺑﮕﺬرﯾﻢ  .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﻓﺮم را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد اﺑـﺪا
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه و درﺧﺸﺎن ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺟﺎ و آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ  ،اﻣـﺎ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﻤـﯽ
ﺗﻮان ﻫﻨﺮ را ﻓﺮاﺳﻮی ﻓﺮم ﺗﺼﻮر ﮐﺮد  .اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﺑﺤﺚ ﻣﻦ در ﮐﺘـﺎب » ﻫﻨـﺮ ﺑـﺪون زﯾﺒـﺎﯾﯽ « اﺳـﺖ  .ﻫﻨـﺮ
ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و اﻣﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ  .ﻣﻦ اﯾـﻦ ﺗـﺸﻮﯾﺶ اذﻫـﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺮم و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ داﻧﻢ  .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣـﺸﻮش
ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﺳﺎده  ،ﺟﻬﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﺎر ﺧـﻮد
را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .

ﺑﺎﺑﮏ ﺳﻠﯿﻤﯽ زاده :
از ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺗﻮ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ آن ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد،
ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺎﻋﺮ از »ﻓﺮم زﺑﺎن« ﺑﻪ » ﻓﺮم ﺟﻬﺎن« ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻓﺮم ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم واﻗﻌﯿﺖ/ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺷﻌﺮ و ﻫﻨﺮ ﻣﺎدی ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ و
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺶ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادی ،اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ از ﻧﯿﻤﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ آن را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻢ .ﺷﻌﺮ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز را اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺶ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ردّ اﯾﻦ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ را در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ :ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮم ﻃﺒﯿﻌﺖ و واﻗﻌﯿﺖ.
ﻧﯿﻤﺎ  :ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ و ﻋﯿﻨﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم واﻗﻌﯿﺖ .ﺷﺎﻣﻠﻮ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن

ﻓﺮم ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﭙﺲ ﻓﺮم آﯾﺪا/ﻃﺒﯿﻌﺖ .ﺣﺘﯽ روﯾﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺶ ﮐﺮد
 :ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻃﺒﯿﻌﺖ .ﻣﺜﻼ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮم ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم درﯾﺎ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،در
ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻣﺎل از واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ اﻣﺮ ﺟﺰﺋﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﺣﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی را ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ،ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ او از واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ .اوج ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﻧﯿﻤﺎ ،و ﺳﭙﺲ ﺷﻌﺮ دﻫﻪی ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻮد .و اوج ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم دﻫﻪی
ﻫﻔﺘﺎد و اﺷﻌﺎر اﻣﺜﺎل ﺑﺮاﻫﻨﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎﯾﯽ ،ﻓﻼح ،ﺑﺎﺑﺎﭼﺎﻫﯽ ،و ﻏﯿﺮه .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ از اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان اﺛﺮی از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روﯾﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺪ
ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽای را
ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞِ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی دورهی دوم ﺧﻮد
را ﺑﺎز و ﮔﺸﻮده ﺑﻪ ﺳﻮی اﻓﻖﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﮑﺜﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻃﺮح
آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ دارد .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﺷﻌﺮ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺎدی و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯿﺖ .ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮم ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم واﻗﻌﯿﺖ .ﺣﺎل ﭼﻪ اﯾﻦ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﭼﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ »ﺳﻔﺮ« ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ .ﺷﺎﻋﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﯿﻦ ،و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻓﺮم ﺷﻌﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮم واﻗﻌﯿﺖ/ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرود)ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ( .ﺳﻔﺮی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮم ﻃﺒﯿﻌﺖ)روﯾﺎﯾﯽ( ،ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی ﻫﻢ ﯾﮏ
»ﻣﺴﺎﻓﺮ« اﺳﺖ .ﺷﺎﻣﻠﻮ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮی ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ »در آﺳﺘﺎﻧﻪ«  :ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎد و ﻓﺮود آﻣﺪ ﺑﺮ آﺳﺘﺎنِ
دری ﮐﻪ ﮐﻮﺑﻪ ﻧﺪارد .ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ،ﺑﺪل ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ از ﺟﻬﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد در
آﺳﺘﺎن ﻣﺮگ .ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد و ﺳﻔﺮ ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮم ﺷﻌﺮ دﺳﺘﻪی اول ﯾﮏ »ﺳﻔﺮ« اﺳﺖ.
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺴﻮی ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ .اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﻪی دوم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﻫﻨﺪﺳﻪ  /ﭘﺎزل )ﻓﻼح( ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮج
)ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎﯾﯽ( اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﮑﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺶ ﺧﻮدش را از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ
ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺑﺮ رواﯾﺎت و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی واﻗﻌﯿﺖ رﻓﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ
را در اﯾﻦ دوره زﯾﺎد ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ .ﺑﺮاﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻌﺮش اﺳﯿﺮ اﺑﺮ رواﯾﺎت اﺳﺖ و . . .
ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد از ﻋﯿﻨﯿﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد از ﺷﯽء ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ
ﮐﺎﻧﺘﯽ ،را ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﻌﯽ دارد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ زﺑﺎﻧﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎرادوﮐﺲﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪی
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را در ﺷﻌﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی اﺻﻠﯽ دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲﻫﺎ و ﻋﺪم
ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎ ﺧﻮد را در ﺑﺎزیﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﺜﺮتﮔﺮاﯾﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .و ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮمِ ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎرادوﮐﺲﻫﺎی
زﺑﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ﺟﺎی داد؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی
ﺧﻮدت ،ﺷﻌﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از ﺟﻬﺎن و واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش .ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮدﺑﺎوری ژرﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.

اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ .ﺗﻼش ﻣﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ و ﺷﻌﺮ ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻠﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺷﻌﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺟﻬﺎن ﺗﺨﯿﻼت ﻓﺮدیاش را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ،ﺷﻌﺮی ﺑﻮده از »ﻓﺮدﯾﺖ« ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد » :اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش واﮔﺬار
ﺷﻮد /ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽﺷﻮد /.ﻣﺎدر ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ /و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد« .اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت ﻓﺮدیاش در
ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .و ﺣﺎﻻ ﭘﺮوﺳﻪی ﺷﻨﺎﺧﺖ ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺎ از ﭘﻠﻪی »آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ« ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺷﻌﺮ
ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮژه را ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻫﻔﺘﺎدی
»ﺷﯿﺰوﻓﺮن« ،ﺿﺪّ ادﯾﭗ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از دﻟﻮز »ادﺑﯿﺎت اﻗﻠﯿﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ادﯾﭙﯽ
اﺳﺖ  :ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻫﺪان ﻣﺎدر .دوری از ﻣﺎدر/ﻣﺎم وﻃﻦ و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ در »دﯾﺎر ﻏﺮﺑﺖ« .ﻧﺎﺑﻐﻪای
ﮐﻪ او را از آﻏﻮش ﻣﺎدر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪی
ﻣﻌﺮوف ﻫﻔﺘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽاش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و در اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﮕﺎه ﮐﻦ :
» ﻣﺎدر ،زﺑﺎن اﺳﺖ . . .دوری از ﺗﻦ ﻣﺎدر ،آﻏﺎز ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺳﺖ .از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ،ﮐﻮدک از ﺗﻦِ ﻣﺎدر ﻧﻔﯽ ﺑﻠﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺎس رواﯾﺖ از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻟﺪ ،در ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﯿﺪﯾﻢ ،راویاﯾﻢ ،رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آنﭼﻪ را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺑﻌﯿﺪ ،از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،ﯾﺎ از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ،
در ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻢ ﺷﺪه را ﺻﺪا ﮐﺮدن ،ﮔﻢ ﺷﺪه را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن)«....ﺧﻄﺮ ﺷﻌﺮ/ﭘﺮﻫﺎم ﺷﻬﺮﺟﺮدی(
ﺳﻮژهای ﮐﻪ ﭘﺮﻫﺎم ﺷﻬﺮﺟﺮدی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻮاره از ﮐﻨﺎر زدن ﻻﯾﻪﻫﺎی زﺑﺎن و ﻓﺮم در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن
اﺑﮋهی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻫﺪان »ﯾﺎدآوری« اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ در ﺷﻌﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎﯾﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ و دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ ادﯾﭙﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻪ آﻧﺘﯽ ادﯾﭙﯽ اﺳﺖ
و ﻧﻪ اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت »ادﺑﯿﺎت اﻗﻠﯿﺖ« اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻮژهی ادﯾﭙﯽ دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻋﺮ دﺳﺘﻪی اول ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺖِ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ را دارد و در اﯾﻦ راه ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺷﻌﺮش ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ
ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮم ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .او ﭘﺴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﭘﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دارد )ﻫﺰار ﺳﺎل ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ( و ﯾﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎی ﭘﺪر را ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﺷﻬﺮﺟﺮدی
از ﺑﯽرﺣﻤﯽِ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽﺳﺎزد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :ﮐﺎرِ او ]ﺷﺎﻋﺮ[ ﺑﻪ دﻧﺒﺎلِ ﺟﺎﻣﻌﻪ
رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎرِ او اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ «.و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﺎﻋﺮان دﭼﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدن در دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﻬﺎن دﺳﺖ ﺑﺮدهاﻧﺪ! و وﻗﺘﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺮدن در زﺑﺎن ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺪارد ،و ﻫﯿﭻ

دﺳﺘﯽ در ﺳﺮ و ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﺧﻮد را از ﺟﺎﻣﻌﻪ دور ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ .ﺳﻮژهی
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ روی دﯾﮕﺮی از ﺳﻮژهی ادﯾﭙﯽ اﺳﺖ.
دﻗﯿﻘﺎً ﺣﺮف ﻣﻦ در ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺷﻌﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﯿﻨﯿﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻓﺮاﺗﺮ از ﺷﻬﻮد زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﻠﯿﻨﮕﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی
ﻫﮕﻞ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮ اﻣﺮوز ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﺗﺮدﯾﺪ و ﮔﺴﺴﺖ و ﻏﯿﺎب ﻣﻌﻨﺎ
در ﺷﻌﺮ ﻣﺎ ،ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﯾﮏ ﮔﺴﺴﺖ و ﺑﺤﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دورهای از ﺷﻌﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ
داﺷﺘﻪاﯾﻢ )ﻣﺜﻼ ﺷﺎﻣﻠﻮ( اﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از
ﺗﺮاز ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪی ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻓﺮم ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم واﻗﻌﯿﺖ)ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدی ﺷﺪن ﺷﻌﺮ( روﺑﺮوﺋﯿﻢ .دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ اراده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﺨﯿﻞ زﺑﺎﻧﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .اﯾﻦ زﺑﺎنِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺴﻠّﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﻫﺰار زﺑﺎن در ﺳﺨﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ »دﯾﮕﺮی« را
ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺷﻌﺮا و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ »ﻧﺨﺒﻪﮔﺮا« و
»ﻋﻮامﮔﺮا« ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭼﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول)ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ( و ﭼﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی
دوم)ﺷﻨﺎﺧﺖِ ﻧﺎﺗﻤﺎم از واﻗﻌﯿﺖ( .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺸﻮد .ﻣﺜﻼ
ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻣﺮوز ﻓﻀﻼ و ﺷﻌﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دﯾﮕﺮی )ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﻌﺎر
ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ اﯾﺸﺎن ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﺨﺎﻃﺐ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ! ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﭼﻮن ﺷﻌﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و در
ﺟﻬﺖ ارادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮدار در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻌﺮ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ اراده
در اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ زﺑﺎن ﻣﺴﻠّﻂ و روزﻣﺮه زﺑﺎنِ
ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﻤﻼت و واژﮔﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ
ﺧﻄﺎﺑﻪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻟﮑّﻪای ﺑﺮای آﻟﻮده ﮐﺮدن ،اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ادﺑﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ زﺑﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺴﻠّﻂ
ﺑﺴﭙﺎرد .ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻻن ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺎﺑﻪی ﻣﻌﺮوف »ﺧﺪا ﻣﺮده اﺳﺖ« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﺒﺪل آن را ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﺘﺮدام ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن .ﭼﺮا ﺷﻌﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻄﺎﺑﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ زﻣﺰﻣﻪای ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﻮﺷﻪی اﺗﺎﻗﯽ؟ ﭼﺮا ﺷﻌﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺒﻮن را
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﻣﻮرد ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ،ﻣﻦ ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﺮاغ ﻧﺪارم.
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﯽﺑﺮو ﺑﺮﮔﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﺎﻋﺮان در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
)در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﺑﺎن ﻣﺴﻠّﻂ( در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ

ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را »ﺷﻌﺎر« ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺷﻌﺎری ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدِ ﺷﺎﻋﺮ در اﺳﺘﻔﺎده
از »ﻓﻦ« دارد ،اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارم ﯾﮏ ﮐﺪام از اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻌﺮی ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺑﯽواﺳﻄﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠّﻂ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ در ﻫﺰارﺗﻮی اﯾﻬﺎم و اﺳﺘﻌﺎره ،اﻣﺮی ﺷﺨﺼﯽ ،و ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﻧﻮآوری
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ارزش زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .واﻗﻌﺎً ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا در
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻤﻮل ،از ﻧﻈﺮ ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮا اوﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ،ﻫﻨﺮی و ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ از دﻟﻮز در ﻣﻮرد ﯾﺪاﷲ روﯾﺎﯾﯽ زدی ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻢ از دﻟﻮز اﯾﻦ درس را ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺮم دارﯾﻢ ،و آن ﻓﺮمِ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .دﻟﻮز در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺮج داده ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﻮری ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﺪو ارﺟﺤﯿﺘﯽ را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ،از ﯾﮏ ﻓﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ آن ﻓﺮم
را ﺑﻪ »ﻓﺮم ﻣﺤﺘﻮا« و »ﻓﺮم ﺑﯿﺎن« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﻣﺤﺘﻮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮم ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺰ
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮنِ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش را دارد . . .ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺧﻮدش را دارد . . .اﯾﻦ ﻓﺮمِ ﺑﯿﺎن ﺑﻪ
ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮمِ ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرِ اﻣﺮ ﺑﯿﺎنﺷﺪه و ﻓﺮمِ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﭘﻮدِ ﺑﺪنﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ«)ﻫﺰار ﻓﻼت/دﻟﻮز و ﮔﺘﺎری( .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ درﻫﻢآﻣﯿﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ،
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻢآﻣﯿﺰی ﻣﯿﺎن ﻓﺮم ﺑﯿﺎن و ﻓﺮم
ﻣﺤﺘﻮا را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺮی ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﺳﺖ .ﻧﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .و ﻧﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﺑﺮ روی زﺑﺎن در ﺻﺪد ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آن »اﺑﮋهی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ« اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﻠﻤﺎت و واژﮔﺎن و اﻣﮑﺎﻧﺎتِ زﺑﺎن آﺷﻨﺎﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎور ﻧﺪارم .وﻗﺘﯽ
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش در اﻣﮑﺎﻧﺎت زﺑﺎن را ﺑﻪ رخ ﺑﮑﺸﺪ ،ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از اﺻﻄﻼﺣﺎت دﻟﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ او ﺻﺮﻓﺎً از اﺳﺘﻔﺎدهی راﯾﺞ ﮐﻠﻤﺎت
ﻗﻠﻤﺮوزداﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﻓﺮم ﺷﻌﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﺷﻌﺮ« .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮ دارای آن
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﻌﺮ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﻌﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻦﺟﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ در ﻗﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ درﺧﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﻘﻮل دﻟﻮز ﻓﺮم ﺑﯿﺎنِ آن ﺑﺎ ﻓﺮم ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ »رﺳﻤﯿﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻪ« ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﯽﺗﻮان از »ادﺑﯿﺎت اﻗﻠﯿﺖ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻓﻼن
ﺷﻌﺮ ﺧﻮدش را در ﮐﺠﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ،و ﺗﺤﺖ ﮐﺪام ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،و ﺑﺎ ﮐﺪام ﺧﻮاﺳﺖِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﺼّﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺴﺘﻠﺰم وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ و درﺑﺎره آن ﻗﺒﻼ ﻫﻢ در ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ »ﻫﻨﺮ ﻣﺴﻠّﺢ« ﯾﺎ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪام .اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﺰد ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در
ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮم ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم واﻗﻌﯿﺖ/ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮم ﺷﻌﺮ ﺑﻪ

واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻌﺮ از زﻣﺎن ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎدّی ﺷﺪن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،اﯾﻦ
دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ،و اداﻣﻪی آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدّیِ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ اﺻﻮﻻ ﯾﮏ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺷﻌﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺷﻌﺮ ﺑﺼﻮرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در دو
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮدﯾﺖﮔﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎدهﮔﺮاﯾﯽ و ﺧﻮاﺳﺖِ ﺳﺎده ﮐﺮدنِ ﺷﻌﺮ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از زﺑﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻢ ،در
واﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ را در ﺷﻌﺮ ﺑﺮدارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ
»ﺳﺎده« و »ﺻﻤﯿﻤﯽ« ﺷﺪنِ ﺷﻌﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ و ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ! اﯾﻦ ﻫﻢ اداﻣﻪی
ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﻌﺮ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدی و اﮔﻮﺋﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮوده ﻣﯽﺷﻮد و واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻓﺮدﯾﺖ و اﮔﻮﺋﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ )ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﻫﻢ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ! اﻣﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻌﺮ ﺑﺴﻮی ﻣﺎدّی ﺷﺪن ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدّیِ ﺷﻌﺮ در اﺟﺘﻤﺎع
اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﺎزی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬی ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻃﺎﻗﭽﻪای .ﺷﻤﺎ در ﮐﺘﺎب »ﻫﻨﺮ ﺑﺪون زﯾﺒﺎﯾﯽ«
اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ را ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻫﻨﺮ از ﺗﻘﯿّﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻫﻨﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﻌﺮ ،زﺑﺎﻧﯿﺖ ،ادﺑﯿﺖ،
ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻄﺤﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺮازی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در آﯾﺪ.
آرش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ :
ﺑﻠﻪ ! در ﺷﻌﺮ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺷـﺎره ﮐـﺮدی » ﻧﺎﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣـﺎ از واﻗﻌﯿـﺖ  ،ﻓـﺮمِ ﻧﺎﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﭘﺎرادوﮐﺲﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ «  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺣﺎل ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ی ﮐﻠﯿﺪی را روﺷـﻦ ﮐـﺮده اﯾـﻢ  .اﻣـﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻓﺤﻮای ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ دو ﻣـﺴﺌﻠﻪ »ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺗﻤـﺎم از واﻗﻌﯿـﺖ « و » ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی واﻗﻌﯿﺖ « را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﺎدﯾﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﻣﺒﻮ  ،ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ را » ﺷـﻮرش
ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ « ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺷـﻌﺮ را » ﻣﻨﻄـﻖ ﻫـﺎی ﺷﻮرﺷـﯽ « ﺑﺨـﻮاﻧﻢ .
ﭘﺎرادﮐﺲ ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺻﻮﻻ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﻧﻘـﺪی ﮐـﻪ
ﺑﺮاﻫﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ وارد ﻣﯽ داﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ  ،ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ
ﭘﺎﺷﻨﻪ ی آﺷﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮاﻫﻨﯽ ﻫﻢ در » ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ « ﻣﯽ ﺷﻮد  .وﻗﺘﯽ ﺑﺮاﻫﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺧـﺮده ﻣـﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ او ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺤﻮ زﺑﺎن را در » ﻣﺎ ﺑﯽ ﭼﺮا زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﻢ  /آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺮا ﻣﺮگ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﺎﻧﻨﺪ « ﺑـﺮ ﻫـﻢ زده و
ﻧﻪ ﻣﻨﻄﻖ زﺑﺎن را  ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻘﺪان ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ در ﻣﺘﻦ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﺮاﻫﻨـﯽ دارد
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻓﺎﻗﺪ آن ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ اﺳـﺖ
 .اﻣﺎ در آن ﺳﻮ وﻗﺘﯽ ﻣﻬﺮداد ﻓﻼح ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  » :ﺳﯿﺐ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ زﻧﻢ  /ﺗﺎ ﺳﯿﺐ را ﻧـﺸﺎﻧﺘﺎن دﻫـﻢ «  ،ﻣـﺎ

در ﺑﺴﯿﻂ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ »ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻮرﺷﯽ« روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ  .ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﺪون ﺗـﺰﺋﯿﻦ .
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﯿﺐ را ﺑﺎ ﻏﯿﺎب ﺳﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ ؛ اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫﻨـﺮ ﻣﺪرﻧﯿـﺴﺘﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻟﻪ وﯾﭻ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻔﯿﺪش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﭘﺎرادﮐﺲ ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ  ،ﻓـﻼح ﺻـﺮﻓﺎ
ﭘﺎرادﮐﺴﯽ رواﻗﯽ ﻣﺴﻠﮑﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد  ،ﭘﺎرادﮐﺴﯽ از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺎن ﭘﺎرادﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ در رواﯾـﺖ ﻣـﺼﻠﻮب
ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ! ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﻮد ! ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  ،ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﻮد ! اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷـﺎره ﻣـﯽ
ﮐﻨﯽ  :ادﯾﭙﯽ ﺑﻮدن ! ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻮرﺷﯽ ﻓﻼح ﭼﻨﺪان از آن ﭼﻪ ﻋﺮﻓﺎ ﻣـﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن دﯾﺪﮔﺎه ادﯾﭙﯽ » ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺖ « ﺳﻬﺮاب ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﺳﻮژه ی ﺷـﻌﺮ
در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن اﺑﮋهی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺑﮋه ی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﯽ ﺑـﺎ اﯾﻤـﺎن دارد ؟
ﻓﻼح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻃﻨﺰی ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ  :ﭘﺮده را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ زﻧﻢ  /ﺗﺎ ﭘﺮده را ﻧﺸﺎﻧﺘﺎن دﻫﻢ ! در اﯾﻦ ﺻﻮرت
او ﻫﺰارﺗﻮﯾﯽ ﺑﻮرﺧﺴﯽ از ﭘﺮده ﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ! در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪاﮐﺜﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ  ،ﻧﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺳـﯿﺒﯽ در
ﭘﺲ ﺳﯿﺐ  ،ﺑﻠﮑﻪ آﮔﺎﻫﯽ از ﭘﺮده ای دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد  :ﭘﺮده ای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟـﺎی ﺣﻘﯿﻘـﺖ  ،ﭘـﺮده ای دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ
ﺟﺎی » زﻫﺪان « ! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﭘﺮده ای ﺑﻪ ﭘﺮده ی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ  ،اﻣﺎ اﮔﺮ آﺧـﺮﯾﻦ ﭘـﺮده را
ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ  :آﯾﺎ ﭘﺮده ای دﯾﮕﺮ ؟ در اﯾﻦ ﺟﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آزاردﻫﻨـﺪه وﺟـﻮد
دارد :ﭘﺲ ﺟﻬﺎن از ﭼﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ  :از ﭘـﺮده ﻫـﺎ ؟! ﭼـﻪ ﭘﺎرادﮐـﺴﯽ ! ﻣـﺎ اﯾـﻦ ﺟـﺎ ﺑـﺎ آن ﻫﻤﺰﻣـﺎﻧﯽ
»اﺿﻤﺤﻼل « و »اﺳﺘﻌﻼی ﺟﻬﺎن « روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ؛ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻮدرﯾﺎر » وﺟﺪ « ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن
ﺷﻌﺮ » ﻧﻘﺸﻪ دﯾﻮاری « رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺗﺮدﯾﺪ اﺑﺪا ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﯿﺒﯽ ﭘﻨﻬـﺎن ﺗﻘﻠﯿـﻞ داده ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد  .ﺗﺮدﯾـﺪ
ارزش اﻓﺰوده ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺳﺎده ای اﺳﺖ  .ﻋﺪم ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺳﺎدﮔﯽ و ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ را ﻣـﯽ ﺗـﻮان
در ﮐﻼم ﻧﯿﭽﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻼم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﻮﻓـﺎن ﻣـﯽ
زاﯾﻨﺪ  .آن ﮐﻼم ﻫﺎ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ! آﻧﻬـﺎ ﺧﯿﻠـﯽ ﺳـﺎده و آﻧﭽﻨـﺎن
ﺳﺒﮏ ﺑﺎل ﮐﻪ در ﭘﺮواز ﮐﺒﻮﺗﺮان اﺳﺖ  ،ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ واﮐﻨﺶ ﻫـﺎی زﻧﺠﯿـﺮه ای را ﺑـﻪ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﺘﺮگ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ  .ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻨﻄـﻖ
ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ  ،ﻧﻪ در ﻟﺒﺎس ﯾﮏ دﺷﻤﻦ  ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻟﺒﺎس ﯾﮏ دوﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .اﻣـﺎ
ﺳﺌﻮال اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ  :ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ را ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺳﺎزد ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻟﻮﻧﮕﯿﻨﯿﻮس ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺣـﯽ
ﺑﺰرگ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺎرت ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ؟ آﯾﺎ ﻓﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﻂ و ﺳﺎده ی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن » ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺪن ﭘﺮﻧﺪه « و »
ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ « ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﯾﺎ ﻓﺮم ﺷﻌﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﻌﺮ روﯾـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﺮﻧـﺪه
ﺷﺪن ﻓﺮم ﺑﺎﺷﺪ ) وﻗﻮع ( ﯾﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻮرﺷﯽ »:ﭘﺮواز را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر  /ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺮدﻧـﯽ
ﺳﺖ « ) رواﯾﺖ ( ؟ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﺮ دو را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪم  .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫـﻢ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﯽ
ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻨﺮی دﻟﻬﺮه آور روﺑﺮو ﺑﺎﺷﻢ .ﻫﻨﺮی ﮐﻪ اﻟﺘﺬاذ و دﻟﻬﺮه را ﺗﻮاﻣﺎن ﻣﯽ زاﯾﺪ  .ﻓﺮم ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤـﻮاره ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ  .ﻓـﺮم ﺑـﺴﺘﻪ زﻧـﺪﮔﯽ دروﻧـﯽ دارد  ،ﺧﻮدﺑـﺴﻨﺪه اﺳـﺖ و

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ روح ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اش  .وﻗﺘﯽ ﺷﻬﺎب ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ در ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﻌﺮﻫﺎی اﺧﯿﺮش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺗﺼﻮﯾﺮت را در آب دﯾﺪم
ﺗﻮ رﻓﺘﯽ
ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رودﺧﺎﻧﻪ راه اﻓﺘﺎدم
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪان راه دوری ﺑﺮوم ؛ ﭘﺎرادﮐﺲ ﺷﻌﺮ ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﭼﯿﺰی ﻣﻦ را ﮔﯿﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﺎﻋﺮ دارد ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮔﺬاری ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ  :ﻣـﻦ ﺗـﺼﻮﯾﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ را در
رودﺧﺎﻧﻪ دﯾﺪم  ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد ! آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺗـﺮ ﺑـﺎ ﺷـﺎﻋﺮ _
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻮن ﻫﺮاﮐﻠﯿﺘﻮس روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ رودﺧﺎﻧﻪ را رودﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  ،آن رودﺧﺎﻧﻪ ی ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺴﺖ ؟ اﯾﻨﺠﺎ و در ﺧﯿﻠـﯽ از ﺷـﻌﺮﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﺳـﺎدﮔﯽ و
ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺷﻌﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻠﺤﻘﺎت ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ  ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮم را ﺑﺴﯿﻂ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  .ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ﺑـﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﻗﯿﺎس وار ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ » ﻏﺎﺋﯿﺖ ﺑﺪون ﻏﺎﯾﺖ «  ،را ﺑﺎ » ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺎی ﺷﻮرﺷـﯽ « ﻫـﻢ ارز ﺑـﺪاﻧﯿﻢ
ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ  .ﻣﺎدی ﺷﺪن ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺾ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد  ،ﺑﺴﯿﻂ ﺷﺪن » ﻣﻨﻄﻖ
ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ « ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺴﯿﻂ ﺷﺪن » وﺟﺪ « ! اﯾﻦ ﮐﻪ زﺑﺎن روزﻣﺮه ﮐﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ و داد و
ﺳﺘﺪ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ ! اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻮرت زﺑﺎن ﺣﺘﯽ در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد  ،ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ را ﺑـﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﺪازد  .اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ و در ﻓﺮم ﺑﺴﺘﻪ آن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘـﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻮرﺷﯽ را در » ﯾﮏ ﺷﻮﭘﻦ ﭘﺸﺖ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﭘﻨﺪ « ﺑﺮاﻫﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓـﺖ  .وﻗﺘـﯽ
ﺣﺴﻦ ﻣﻮزن زاده ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  » :ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺳﺖ ﺟﻐﺪ «  ،ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﻫﻤـﺎن ﮐـﺎری را ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  » :ﻣﻦ درد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ «  .اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻓـﺮم ﻫـﺎی ﭘﯿﭽﯿـﺪه و زﺑـﺎن
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﯽ ﮔـﯿﺞ
ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻮﻋﯽ زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ ﺑﺰک ﺷﻮد ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺪل ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ؟ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﮐـﻪ
اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻓﺮم ﻫﺎ  ،ﻓﺮم ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎز و ﺷﻠﺨﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻋﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ دروﻧـﯽ ﻧـﺎﺗﻮان اﺳـﺖ  .ﮔـﻮﯾﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮم ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮو و ﺳﺮﻋﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ! اﻣﺎ اﯾـﻦ درﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮ
ﺗﮑﺎن دادن دﯾﻮاﻧﻪ وار و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد  ،و ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آزادی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ وار ! اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ ﺷﻌﺮ را از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄـﻖ ﻫـﺎی
ﺷﻮرﺷﯽ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت زﺑﺎن و ﺻﻮت ) و ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎن و ﺣﯿـﻮان ( را ﺗـﺸﺮﯾﺢ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ !
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻣﺮز زﺑﺎن و ﺻﻮت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎرادﮐﺴﯿﮑﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺮﺳـﯿﻢ دوﺑـﺎره ی ﻣـﺮز
زﺑﺎن و ﺻﻮت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ  .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺮز  ،ﺣﺘﯽ اﮔـﺮ ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑـﺮای ﺧﺮدﺑـﺎوری ام ﺑﺎﺷـﺪ ،
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ .

ﻣﺎ درﺑﺎره ﻧﯿﻤﺎ و اﻫﻤﯿﺖ روﯾﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻌﺮ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ
ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﻣﻨﻨﻘـﺪان آﯾﻨـﺪه
ﮔﺮا ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ  ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰی و ﻫﻨﺠﺎری ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﺮ ﻫﻤـﯿﻦ اﺻـﻞ ﻣـﯽ ﺗـﻮان
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺮدن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب » ﻫﻨﺮ ﻣﺴﻠّﺢ « ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ را در ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰی و ﻧﻘﺪ آﯾﻨﺪه ﮔـﺮا ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪی ﮐـﺮد  .ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ در ﻧﻘـﺪﻫﺎی واﭘـﺲ ﮔـﺮا و ﻓﺎﻗـﺪ
ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ ی اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .
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