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بوطیقای ناپی و ست

1بخش 

 ... از همینروسعععت کعععه خاصعععتن در قرن خونزدۀ بیسعععت و یعععک شععععر و
 ُپرسععش های شعری در وضعیععت ویژه تععر و دگرتری قرار گرفتععه اسععت،

 ، بجای بوطیقای که کارکرد زبانی- فلسفی یافته استبوطیقای پاشان 
باستان و بوطیقای انسجام یافته مستقر گشته است.

من زخم و چاقو هستم
من قربانی و جلدم

 
  شعری کعه نبعض زمانعۀ معا در آن معی َپرد، فضای آزادیبخشعی اسعت کعه
 آدمععی را برای ایسععتادن در برابر قطعیععت و پلشتععی و اقتدار، پای مععی
 بخشععد.  در دنیایععی کععه " بععه تعداد چشمهععا نگاه و بععه تعداد نگاه هععا
 واقعیععت وجود دارد " نمععی توان آگاهععی زبانععی را در منشور شکسععتۀ

ادراک منتشر نساخت.
 در دنیایععی کععه لبالب از تهاجععم زنجیععر و بنععد و ترفنععد، سععرشار از گردش
 جهعل و جنون و جنایعت، غرق در انباشعت غعم و قهقعه و سعرمایه، پیچیده
ر از خشعم و خنده و  در روایعت های نیعو آشویتسعی و کهعن سعومناتی، ُپ
 خشخاش، مملو از کابععل و بابععل...  و درگیرگسععترۀ بیععم و بغداد و بیداد

 یک متنه و یک ُفرمۀ و یک ریتمۀاسعت، شعرش نمعی توانعد انعکاس 
 چیعز هعا در خود باشعد، نمعی توانعد تکرارعتیقعۀ زبانعی در ریتعم و تصعویر و
 معنا باشد.  چنین شعری از خود انتقاد می کند، از خود آشنازدایی می
 کند، از مرز و حالت محض و خنثای رسانه ای (پیام دهندگی) عبور می
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 کنعد و توقعف معی کنعد و در روزمرگعی هعا و آشفتگعی هعا بطور کارگونعه و
چند پرداز و چندآمیز منعکس می شود.   

 توجعۀ ایعن شععر، بعه ویرانعی همعۀ آشفتگعی هعا و همعۀ جهات درآن واحعد
  "  اسعت نعهویرانی سازندهاسعت، ایعن شععر در برآینعد خود نوععی از " 

 .  بدون عزم بعه ویرانگری سعلیم، باغچعه های کریعمویرانسی ویرانسسار
 نمیرویعد، ایعن شععر آن حالتعی از ذهعن بعه خویعش آمده و کاونده و تأمعل
 کننده اسععت، کععه بععه سعُعخره مععی گیرد و مععی فرسععاید و مععی شکنععد،

 .اینبلهت دون کیشوتی شعر و استتیک وآگاهی اش را ویران می کند
 شععر نعه بعا انکار مطلق برخعی از نورمهعا و معیار های زیبایعی و آگاهعی،
 معیارهای دیگری را در کنارایععن نورمهععا و معیارهععا بععه همنشینععی دعوت
 مععی کنععد.  تععا خودش بعه قطعیععت و سععیطرۀ دیگععر مبدل نشود، در درون
 آشوب های زبانععی و اجتماعععی بععه آزادی کلکهععا و اسععتقلل نگاه هععا

 ، حقیقعت وآزادی را  پاس بداریسمسعرازیر اسعت و بقول رورتعی اگعر معا 
نیکی خود خویش را پاس خواهد داشت.

 شععر در وضعیعت آشوب زدۀ معا نجات زیبایعی و حقیقتعی اسعت کعه بعا آن
 جفععا و مرحمععت، صععفا و عداوت شده اسععت، شایععد رهایععی حقیقععت و
 زیبایعی، آن دغدغعۀ جاودانعه ایسعت کعه آدمیزاد پریشان را در مسعیر زمان
 بطور همیشگعععی بعععه خود جذب و مشغول نگهداشتعععه اسعععت.  شععععر

مسأله نیست، وسوسه است، هم هردو هست و هم هردو نیست. 
 در هر تحولی قبل از هر چیز نگرش تغیر می خورد، در تحول شعر، قبل
 از هععر تحولی نگاه دچار تحول مععی گردد، وقتععی کععه نگاه بععه انسععان و
 آزادی تغیر خورد به خودی خود در حوزۀ آفرینش شعر از ادبیت عادتی و
 سنتی رها می شود، نگاه تازه به معنای بدورافگندن گفتمانهای اخته و

عبث نیست، به معنای بریدن از جنجال های برده پرور است. 
 گفتمانهای تازه، زمانی در افق یک فرهنگ جان میگیرد که آدمهایش به
 خویعش و دیگران بعا وسعوسۀ نجات آزادی درگیعر شونعد. بعا ورود بعه نگاه و

  میگردد، و از چهار برج و چهارروزمره تعرافقهای آزاده تعر اسعت کعه شععر 
حوالۀ مجمع النوادری پرواز می کند. 

 ایععن شعععر بلهوسععی و تفنععن را نفععی نمععی کنععد،نوعععی آگاهععی و تکان
 خوردگی است، ادغام تفاوت ها در شعر بومی شدۀ ما، از ذات موقعیت
 چنععد پارۀ مععا برمیخیزد نععه از سععر تقلیععد و چشععم ُپتکان و مزدوری و برده
 گری، شعرما در فضای چند فرهنگعه، چند زبانه، چندشعره، چنعد ملیته،
 چندفکره، چنعد شمشیره، چنعد سعیطره، چندطبقاتیعه، چنعد سعنته، چنعد
 تحوله، چنعد زندانعه، چندلباسعه، چنعد جنگعه، چنعد حزبعه، چنعد ذوقعه، چنعد
 آشوبععه، چنععد چهره، چنععد تهاجمععه، چنععد مسععتعمره، چنععد نعشععه، چنععد

 ، ازچنسد بدبختسه نفسس مسی کشسدغارتعه، چنعد قدرتعه، چنعد گنگسعه و 
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 " و بععا گذار و بععا دسععت بععهچنسد همینروسععت کععه شعععر مععا باچندوچون "
  " ُانععععس میگیرد و بععععاتفاوتدسععععت شدن، آهسععععته آهسععععته بععععا " 

 شناورشدن درآن بعه شععر امروزینعه شدن (بیسعت و یکمعی) و  آگاهعی
های امروزینه شدن نزدیک می شود. 

  مععی شویععد ومتفاوتایععن شعععر خودرا در چشمععۀ صععدا هاونگاه های 
 چنسد منظوره و چنسد ُفرمسه و چنسددرفراینعد تولیعد و بازتولیعد، بعا لقای 

  ظاهععر مععی گردد.  بععا عبور از انسععجامریتمسسه و چنسسد متنسسه وچندپاره
یافتگی ایستا وخاموش به نوعی ناپیوستگی پویا میرسد. 

 شعععر مععا هنوز بععه ظرفیععت زمانععی و جنبیدن انرژی های منفرد و دسععته
 جمعی ضرورت دارد، شعر ما به خلق ادغام افق ها و رویش شارحین و
 منتقدین نگاه های تازه، نیازمند است.  آنگونه که شعر نیمایی و آزاد در
 دهععۀ چهععل در کشور مععا شگوفععا شععد، حال نیععز جمععع شدن قطره های
 متفاوت تجربه های زبانی و نگاه های فلسفی ترست که با خودشکنی

 تکانعهخود بعه رشعد شععر و اسعتتیک بطرز دیگعر میرسعند. شععر معا بعه یعک 
 از نوع دهۀ چهل و پنجاه ضرورت دارد، اینوآشناگرایی و آشنازدایی دیگر

 نیاز بععا بلنععد شدن تععک تععک کلکهععا بععه حیععث شمععع های یععک شمعدان
 یاحلقه های یک زنجیرۀ چند صوته در آینده به ثمر خواهد نشست چون
 در زمان جاری درمصروفیت تسویه حساب با وسواس ها و تنهایی های
 فلسععععععععععععععععععععععععفی خود بععععععععععععععععععععععععه سععععععععععععععععععععععععرمیبرد.
 در چنیعن فضایعی سعت کعه معضلۀ اسعتتیک در شععر برجسعته معی گردد
 وایعن شععر  بعا گذر از فلتعر های شکسعته در بوطیقای ناپیوسعت بعه صعدا
 درمعی آیعد و صعدایِ  بودن در زمزمعۀ نبودن تثبیعت معی گردد، چیعز هعا ی
 خشععک و خالی بالنفسععه در روابععط رویدادگععیِ  حقیقععت و  وقوع زیبایععی
 نمایان معی شونعد، و شععر، دعوت شورانگیزی معی شود بسعوی دریافعت
 های متناوب پاسخ ها، پاسخی که پرسش های خوابیده را بطور خطی

و قطعی به پایان نمی برد. 
 چون در حوزۀ اسعتتیک ذات زیبایعی در ذات شععر بصعورت درآمیزی ابژه –
 سعوبژه ظاهعر معی گردد و بازتاب ابژگعی در اجرای زبانعی و کار زبانعی در

 شکاف بیسسن ابژه و سسوژه،بزنگاه حععس مخاطععب محصععور مععی شود، 
  معی گردد.  از ایعن منظعر اسعت کعهقسسمن بسا مدارای بسی اختلل پسر

 درک زیبایی در شعر بوسیلۀ مخاطب با استتیک های متفاوت و معرفت
 یسسکهای متلون درگیععر میمانععد.  کشععف زیبایععی در شعععر یععک حععس و 

  اسعت، اسعتتیک نمعی توانعد بعا اندیشیدن ودریافست عامسی/ فلسسفی
نقادی فلسفی درگیر نباشد.   

 "زبان تجسم مادی تفکر است"، "زبان خانۀ هستی است "، چیز ها در
 خارج از زبان واقعیعت انعد و در شععر بعه نشانعه هعا و امعر واقععی و متنعی
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 تبدیععل میگردنععد " هیععچ چیزی خارج از متععن وجود ندارد " و دریافععت امععر
 واقعی فقط در اندیشنده صورت می پذیرد یعنی شعر در مخاطب است
 کعععه تأویعععل و تکمیعععل میگردد و زیبایعععی بعععه حیعععث یعععک حعععس خودرا در

صورتبندی حقیقت (امرواقعی) انتشار می بخشد. 
  بوطیقا و استتیک پیشین (که شاخصه ها و زیبایی های عناصر نحوی
 و بدیعی و تصویری شعر را با ملک هاو محک های قطعی منعکس می
 کنععد) و زیبایععی شناسععی و بوطیقای مدرن (کععه مطالعععۀ سععاختاری و
 منسععجم  عناصععر شعععر و زیبایععی اسععت در هالۀ معیارات و محععک های
 سععیال و تازه و بععه لحاظ زمانععی و سععبکی متفاوت) در بافععت معرفتععی و
 زیباشناسیک خود به نحوی با ساختار های خرده روایتی و کلن روایتی
 اتیععک و اتنیععک و تیولوژیععک (در درون افععق های معیععن فرهنگععی) محدود

میمانند. 
 براسعتی کعه ناقوس سعپتمبری قرن بیسعت و یعک بعا تباهعی و تاراج لیعه
 های مادی و معنوی بشر بصدا درآمده است، مرکز این تباهی سرزمین
 ،فاعلتععععن فاعلتععععن فاعلت یعنععععی زادگاه مولوی انتخاب شده اسععععت

 براسعتی کعه در عصعر جهانعی شدنِع بمعب و برمعه و بربریعت چگونعه معی
 َدم زد، درعصعری کعه زیعر چتعر جهانعی سعازیزیبایسی و نیکویسی توان از 

 عقعل، فقعر و قاچاق و زشتعی و جنایعت را جهانعی معی سعازند، از کجای
زیبایی های پنهان مانده در چهرۀ عالم می توان حرف زد.  

 عصعر معا عصعر بربادی هومانیسعم و مسعتی گرگمردانِ  نفعت و سعلح و
  اسعتحقیقست و زیباییسیکمپیوتعر و رکلم اطلعات اسعت، عصعر تاراج 

 رنسج و تنهایسیعصعر شکسعته شدن و مأیوس شدن انسعان  در بسعتر 
 است، عصر مترسک زیبایی و مضحکۀ بدنام حقیقت است. استتیک که
 فلسعفۀ زیبایعی اسعت، دریعن عصعر از چندیعن سعو دچار آشفتگعی و بحران

 مقولۀ زیبایسسسی دریسسسن عصسسسر از حضور خودگشتعععه اسعععت، حتعععا 
 . جایگاه زیبایعععی در شععععر معاصعععر معععا مکان متحوله اسعععت،میشرمسسد

 جغرافیعا و سعرزمینی کعه روز خوشعش بمباران و شمارش انتحاری اسعت
 و روز ناخوشععش بخاک سععپردن نعععش ناشناختععۀ عزیزان!  زیبایععی دریععن
 جایگعه خودرا بعا واقعیات ملموس تعر و چنعد تیغعه تعر مقابعل معی بینعد وبعه
 خود میآیعد کعه یعک ُگل همیشعه زیبعا نیسعت، زیبایعی یعک گعل متعلق بعه

موقعیت روانی – اجتماعی مخاطب است. 

آری ُگل
زمانی زیباست که درشب خینه                    

بنشیند بر دست یا بر سر سینه 
نه که در روز جنازه بر سینۀ تابوت نو عروس هلمندی. 
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ُگل
زمانی دلنشین است که به انسان پرخنده

چون صدق عظیم
در چخانسور هدیه شود 

نه که بر گور خود کشی شده های آتشگرفتۀ هرات
با تمسخر کریم 
افشانده شود. 

 براستی که منتقدیعن الیوت حق داشتند که در شعر " سرزمین ویران "
 بگوینعد کعه " الیوت دریعن شععر ترس آدمعی را از تنهایعی بعه تماشعا گذارده
 است، ترس از کشف دنیایی که زیبایی اصًل نقشی در آن ندارد، یعنی
 دنیای فاقعد زیبایعی " در دنیای سعراپا زشتعی افشانعی و هوچعی پاشعی،

  مععی کنعد، و در افععق فرهنگععی معاهنرسست کسه از ذات زیبایسی دفاع
 ماننعد زمانعه های پیشیعن ایعن شععر اسعت کعه در پیشاپیعش قافله های
 زخمعی هنعر بدفاع بر میخیزد و زیبایعی را در درون زبان(متعن) پاس میدارد

و حمایت می کند، زیبایی را از هر لحظه مردن نجات می بخشد.
 زیبایی در ساختار زبانی شعر یک رویداد است نه رویدادی از نوع بصری
 کعه در بیرون از حوزۀ زبان رخ میدهعد بعل رویدادی اسعت در حوزۀ زبانعی و
 بسعترمتن.  زیبایعی های واقععی و موجود، زیبایعی های ابژکتیعو، بعا حضور
 در شعر(متن) است که حک جاودانگی میخورند و گرنه عمر یک شاخه
 گل ، یک لبخند ، یک قطره شبنم بر گلبرگ ... رویای قشنگی اند که...
 در انقطاع زمان گععم میگردنععد. اگععر متععن و نوشتار نباشععد خاطره و تردیععد

میمیرد .

پی افگندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گععععزند

ُحب روانی

 شعععر در وضعیععت تازه و زمانععۀ مععا در ذات خود یععک ُمعمای هنری شدۀ
 فلسععفی سععت، برآمدگععۀ ایهام و آشکارگععی، آن شگرفععی شگفععت آور
 اسعت کعه در بینعش های تفاوت نگعر، از مسعیر تعویعق هعا و معنعا دهعی و
 معناگریزی های عامدانععععه و ناآگاه عبور مععععی کنععععد.  انتشار یافتگععععیِ 
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 ، زمینععۀمتغیرکاغسسذ و مصسسراع هسسا وضعیتسِس حقیقععت و سععفسطه در 
 دگرگون کننده ای را مسععتقر مععی سععازد کععه اندیشندۀ تأملگععر بععا تازه
 خوانععیِ  برهنگععی و ایهام و سععفیدی، پاسععخ هاو پرشهای پرصععلبت و

نوینی را برمی شوراند.
 انگیعز وهزل از ایعن روسعت کعه کارکرِد زبانعی و فلسعفی شععر در معرکعۀ 

 آلود، بععا بازی های تکاندهندۀ زبانععی و سععخنی، بععه شکععل پوشععشطنز
 برداری و پوشیده داری عمععل مععی کنععد و شبکععۀ زیبایععی خودرا در ابداع
 صیقل شده و متلون بطرز مسخره یا طناز در هستی زبان منعکس می
 کند که زیبایی درین منظر یکی از انحاء وقوع حقیقِت هنر در زبان است.
 کانععت در نقادی عقععلِ هنری نیروی تخیععلِ مؤلد را قوۀ حسععی سععرایش

 رضایسستمینامععد، در نگرش کانتععی،تخیععل زمانععی سععراینده اسععت کععه 
 مؤلد باشد.  بخشانه

 یکععی از پرسععشهایی کععه هنوز هععم در بارۀ چیسععتی شعععر مطرح مانده
 اسعععت، چگونگعععی بازتاب زیبایعععی و رسععیدن بععه تنوع حقیقعععت در حوزۀ
 خلقیععت زبان اسععت. تخیععلِ  مبتنععی بر حععس (از ابژکتیععو = چیععز های
 خشععک و خالی، بععی درخشععش و منفرد) بععه آشکارگععی، درخشععش و
 رویداِد  اسعتتیک میرسعد و  ماحصعل خیال در بافعت معرفعت انتزاععی (از
 سععوبژکتیو = مطابقععت شناخععت بععا چیععز های متکثرو معمولی) بععه وقوع

نسبی حقیقت یعنی تأویل حقیقت نزدیک می گردد. 
  تعا هنوز درعمدتًاشععر نزدیعک بعه زمانعۀ حال (نسعل خاکسعتر نشیعن معن 

 فضای ماضعی هعا ی شعری نفعس میکشعد) درگیعر دریافعت های تازه در
 فلسعفۀ زبان و اسعتتیک سعاخت شکعن و پاشان اسعت و معا هنوز بالفععل
 وارد ایعن درگیری هعا نگشتعه ایعم، شععر معا از چندیعن سعو یِ  تفکعرِ  بعه
 تفکر نیامدۀ خویش دچارنعشینه گی و ساده انگاری است اگرچه درین
 مورد اسعتاد فاروق فارانعی در مقدمعۀ " دریعن جعا هعر چعی زندان اسعت "
 نگرۀ متفاوتعی را نسعبت بعه انگارۀ معن مطرح معی کنعد : " پایتخعت شععر
 معاصر فارسی – دری از ایران به خرابه زار کشور ما انتقال یافته است،
 شععر معاصعر در تاجیکسعتان در حال چارغوک اسعت و در ایران بعا عصعا راه

میرود."
 واقعیعت این اسعت که هنوز بسیاری های ما در دهۀ اول سدۀ بیست و
 یکعم در اتمسعفیر بوطیقای باسعتانی و کلسعیک نفعس معی کشیعم (در
 بوطیقای قدیمععی ملک نقععد ونظععر، بررسععی و شمارش عناصععر تشکیععل
 دهندۀ شعععر بوده نععه بحععث فلسععفۀ زبان وهرمنوتیععک زبانععی و معنایععی
 متن) نقد و شعر شیرین ما تا هنوز در بوطیقای ابن سینا شناورست "
 شععر کلمعی سعت خیال انگیعز سعاخته شده از گفتعه هعا یعا کلمعه هایعی
 موزون، متساوی و مقفی، در شعر عنصر اصلی خیال انگیز بودن سخن
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 است نه راسعت و دروغ آن "... اگر استثناء را قاعده نپنداریم، گفته می
 توانیم که حس استتیک در شعر امروزینۀ ما تا فراگیر ترین و متکثر ترین
 حقایعق روان آدمعی بازگشایعی نمعی شود، معا هنوز تکثعر مصعراع هعا را بعه
 معنععی بخععش بخععش کردن سععخن برای وانمودن ذات متفاوت حقیقععت و
 زیبایی، درنظر نمی گیریم، ما هنوز در بند بند ساختن صوتی و تعلیقی
 شعر، بند بند کردن سپیدای کاغذ و افق انتظار و مداخلۀ فهم  پسامؤلد
 را بطرز تکععه تکععه مدغععم نمععی سععازیم.  مععا هنوز برای انتشار زیبایععی و
 رویداِد حقیقععت، کلیععت واژه های بععه لفععظ درآمده را در یععک فضای بععی
 انسعجام معنازدایعی و معناباوری لیعه لیعه نمعی کنیعم، از همنروسعت کعه
 نشاندن اسعتتیک در شععر، َدم دسعتی میشود و کارگونگعی معرفعت از
 نفعس تنگعی در چاه قطعیعت و تقلیعد َدم معی گیرد و شععر پیعش از حادثعه

(تبدیل شدن به متن یا پاره متن) در مرز اثر ، توقیف می گردد.
 شعععر سععه دهععۀ پسععین مععا هنوز در گذر های اندیشععه گیععر و برکععه های

 اسسستتیک آن اخلقسسی و اتیسسک آنعاطفععه گیععر درنععگ نکرده اسععت، 
 ، دانایعی(اپیسعتمه) آن تکرار موجود ومذهبسی و سسنتی مانده اسست

 ماضی های بلعیده و بعیده، وجوِد آن قتل حال و حقایق ممکنه. شعر ما
 زیععر نام شعارزدایععی و پخععش عاطفععی تعهععد در شراییععن شعععر، بععا وجود
 سععرازیر شدن در آرایععه های فاخععر و دهقانععی و جوهرۀ سععنتی و مدرن
 هنعر، در اتصعال بعه دو رویداِد زبانعی (وقوع زیبایعی، رخداد حقیقعت) بسعتر
 شعععر بخاطععر شرطععی بودگععی و کمبود عادت زدایععی، کععم ابداع و نععا

شکسته میماند. 
 شاعععر شرطععی شعرش بخاطری بسععوی نفععس تنگععی ونعشینععه گععی
 میرود کعععه بعععه اتکای نیروی عادت فردی (نعععه فردیعععت یافتعععه بعععل منفرد
 سعنتی) و تاریخعی (نعه ایسعتاده در برابر تاریعخ بعل افتاده و تسعلیم در زیعر
 ُسم زمان) به سرایش و ساختن قیام می کند.  شعر درین فضای مرده
 آفرین نه موجب تحولی در حس استتکی مخاطب می شود و نه زمینه
 ای برای دعوت و شوراندن دیگاهععععععععععِع خواننده برای تولیعععععععععععد خلق.
 تجربعۀ سعی سعال جنعگ و بربادی معیارات زیبعا شناختعی و معرفتعی معا را
 بطور تصاعدی دچار بحران سعاخته اسعت، گویعا که شلق خلق نیسعت،
 که بیداد داد نمی زاید، که استبداد به بامداد نمیرسد، که بوف از صوف
 نمی گریزد، که شام در بام ته نشین است، که وقار بر فاصلۀ دار آویزان

 زیبایسی همیشسه حنایسی اسست و نام مردگان همیشسهاسعت، کعه 
 اسست،نام زندگان همیشسه تنهایسی اسست، کسه اندیشسه یحیایسی

 ... گویععا زیبایععی حععس برخاسععته از  گزینععه هایفرزنسد حرامسی اسست
 خوشایند زبانی است، اندیشه زنجیرۀ مفاهیمی که از دریافت تجریدی

چیز ها و نامهای حقیقی و عملََ موجود بر میخیزد. 
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 از همینروسععت کععه در چنیععن وضعیتععی  رویدادگععیِ  اسععتتیک بععه و قوعِ 
 منتشعر و پعر ژرفعا نمیرسعد و شیفتگعی بعه حقیقتِع ممکعن در حعس های

 چونناپختعه و عاطفعه های سعطحی غیعر متفکرانعه منعکعس معی گردد. 
 شعرپارۀ از یسک متسن اسست وگاهسی هسم یسک متسن اسست  و شاعسر

 ، در عصعععرلحاظ  یسسک روشنفکسسر اسسست، ازایعععن یسسک متسسن نویسسس
 صسورتبندی نویسنماروشنفکعر عمدتعآ بعه کسعی اطلق میگردد کعه بعه 

 نگارش وبنیان افکنی درتولیدمتن درگیر باشد، روشنفکر کسی
 است که حیقت گو و مبارز باشد، بخاطرمنافع حقیر شخصی  با

. سرخمیده از دروازه های رنگارنگ استبداد عبور نکند
  چون روشنفکععر زخمععی مععا بععه علت اسععتقرارجنگ و انهدام مغععز های
 اصیل، مبارز و مؤلد از چنیعن ماموریتعی  بطرز نظام مند و مؤثرو دینامیک،
 دور مانده اسعععت، شاعرش نیعععز بیرونیعععت کاذب و سعععانسور شده را تعععا
 سعطح اسعتتیک َدم دسعتی پاییعن معی آورد و درونیعت دیکتاتور مأب و بعی

  غسعلقطعیعت یافتگعی مذهبعی و قومعی را در تالب یکریخستگسعتره و 
 میدهد. مرجعیت و حزبیت

  شایعد یکعی از اهداف عمدۀ شععر کعه القای زیبایعی و انتقال بخشعی از
 معنعی برای مسعتحیل سعاختن و متعالی کردن حعس و بینعش بنعی آدم
 اسعت، کعه شایعد برای دعوت کردن و ایسعتادن وشوراندن اسعت، بعه نحعو

دگر به عقب رانده می شود. 
 " معی توان امیعد وار بود کعه شععر بعه حیعث عالیتریعن شکعل هنعر همچنان
 بیشتعر ترقعی معی کنعد و بعه کمال معی گرایعد امعا صعورت آن دیگعر بالتریعن
 نیاز روان نتوانعد بود " هگعل باب ایعن سعخن فلسعفی را در بزنگاهِع جهعش
 دیعا لکتیکعی ایده بسعوی روان مطلق گشوده اسعت، ایعن گشودگعی کعه
ذات بحعث را در حوزۀ هنعر و زیباشناسعی، تریادی و هگلی کرده اسعت (

 - شناخعت فلسعفی)، معی شود3- شناخعت دینعی 2- شناخعت هنری 1
 آنرا تعا برداشعت های امروزینعۀ فلسعفۀ شعری گسعترش بخشیعد.  دریعن
 منظععر بععه جذابیععت و شگفععت آورندگععی و درگیری شعععر بععا روان چندلیععۀ
 آدمعی بعه لحاظ زمانهای خطعی (هنعر یونان باسعتان، هنعر قرون وسعطی،
 هنعر رنسعانس و روشنگری و مدرن) و تکامعل شععر بعه اندیشعه های غیعر

حسی و مطلق، عطف استتیک و فلسفی شده است. 
 چنانچععه اشاره کردم کععه اگععر اسععتتیک شعععر را بر مؤلفععه های اخلقععی
 بازخوانعی کنیعم درآنصعورت بعه آن بینشعی معطوف میگردیعم کعه از افلتون
 (همه چیز ُمثل و جمال وخیر و تهذیب) و ارسطو (همه چیز ُصَور و تقلید
 و لذت ونیکویی) به میراث مانده است.  افلتون و ارسطو بخاطری شعر
 هومعر و هزیود و معاصعرین را نکوهعش میکردنعد (نقعد یکجانبعه و بوطیقایعی
 و ریطوریقایعی معی کردنعد) کعه آنان گویعا بعه کردار وچهرۀ خدایان، اخلقًا
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 بی حرمتی کرده اند و خدایان را بر مبنای درک ُمثلی و صوری ترسیم و
 تقدیعس نکرده انعد، خدایان در شععر هعا ی شان بعه گونعۀ جعبروتی و بعی

نهایت زیبا و نیکو منعکس نگردیده است.  
 چون شعرهایعی کعه  بسعتری برای تهذیعب اخلقعی نباشعد شععر نیسعت،

  کار کشیده اند، به شأنزشت و مبتذل و رکیکآنان که  از واژه های 
 شأنی ست که منتهی به پاکیزگی و خیرشعر لطمه زده اند. شعر 

  میگردد. شعععر در بوطیقای ارسععطو بععه لحاظ شیوه وو نیکویسی مطلق
 تکنیععک بععه روایتگری و اجراء کععه بهععم نشینععی توتععه های مختلفععۀ هنععر

 به بیان می آید. ممتیکاست، به نحو 
 در نقععد افلتونععی و ارسععطویی نگاه بععه اسععتتیک و رسععیدن بععه حقیقععت
 وجودی شعر کامًل اخلقی و زمانه گیرارایه شده است.  فلسفۀ مدرن
 جرمنععی (هگععل، مارکععس، نیچععه و هیدگععر) جذابیععت شعععر باسععتانی تععا
 روشنگری را در جدا شدن عقععععل و تخیععععل از بنععععد معیارات و موهومات
 رسعععععععععععمی و سعععععععععععنتی و مذهبعععععععععععی معععععععععععی داننعععععععععععد.

 خوشایندی و رضایت و لذت واینکه مبنای زیبایی از قدیم الیام اصل 
  اسععت و اینکععه مبنای زشتععی اصععل ناخوشایندی و رنععج و انزجارتقلیسسد

 اسععت، در نگاه کلی حرف زنده و قابععل تداوم اسععت، امععا پرسععش دریععن
 اسععت کععه ایععن زیبایععی و زشتععی و ایععن خوشایندی و انزجار چگونععه در
 خواننده و منتقععد شعععر روی مععی دهععد، چگونععه در پهنای شعععر پهععن
 میگردد؟ " مقصد هنر لذتبخشی است " لذت در روش متافزیک (در فهم

 لغست و اسستعارهبوطیقای ارسعطو و خراسعانی) بر فهعم معنعی قطععی 
 لذت و تسکینمی چرخد ودرمدرنیست نیزغایت استتیک به وتشبیه 

 گرایعش دارد(فهعم زیبایعی بعه قطعیعت میرسعد) و در فهعم سعاخت شکعن
 لذت بععه سععوی تعویععق معنانععی و قطعععه قطعععه گععی میرود و در فهععم
 پدیدارشناسانه به منِ  یکپارچه و در فهم هرمنوتیک فلسفی به تأویل و

امرتولیدی..... 
 نیچه بکرات تأکید می کند که " جایی که لذت آمد، حقیقت میگریزد"...
 ادراک و شناخعت آدمهعا (مخاطعب عادی یعا منتقعد آگاه)در تأویعل زیبایعی از
 یک شعر  واحد مساوی و متقارن نیست، عوامل عدیده ای بطور غریزی
 و آگاه، بطور سعنتی و اخلقعی در قضاوت و تآثرات اندیشنده مطرح بحعث
 معی گردد.  آیعا معی شود هنوز هعم بعه تقابعل های دوتایعی (دوالیسعتی)
 باور داشت؟ آیا در نگاه امروزین این دو(زشتی و زیبایی) باهم درآمیخته

 مرجعیسست یکععی از آنهععا، مقدس کردننیسععتند ؟ آیععا مطلق کردن و 
 به یک معیار اخلقی نیست ؟بخشیدن

درک اخلقی -  
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درک سنتی  -  
 درک امروزین- 

  دارد و ایعنفاصسلۀ روانسیُمدرک اخلقعی قبعل از ورود بعه متعن بعا شععر 
 فاصعععله بالجبار بعععه فاصعععلۀ درک اسعععتتیک منتهعععی معععی گردد.  ُمدرک
 اخلقعی پیعش از درگیری بعا سعوژۀ شعربعا ابژۀ شاععر درگیعر معی شود و
 درغیاب شععر یعنعی بعا حذف شعربعه مدد احسعاس مذهبعی یعا اخلقعی،
 خودرا بعا متعن نویعس درگیعر معی کنعد.  فراموش معی شود کعه ازشناخعت
 حسی شعر است که درگیر شده به شعر به کشف استتیک میرسد، و
 امععا رویکرد اخلقععی،شعععر را قبععل از قطعععه قطعععه کردن و اوراق کردن و

 نوع مذهبسینقادی بصععری ُمثله مععی کنععد، مخاطععب اخلق گرا چععه از 
 ، با معیارات قبًل قبولنده شده، پس از درنگجنس لییکباشد چی از 

 بر شاعربععا بیرونععی های شعععر مکالمععه مععی کنععد ودریععن رویکرد یععا بهتععر
 است گفته شود که درین گردنکرد بی آنکه واقف باشد به دریافت های
 پایینتععر از مرحلۀ کانتععی بععه تمکیععن مععی نشینععد  " ذوق عبارت اسععت از
 قضاوت در بارۀ امر زیبا، زیبا چیزی است که رضایت بخش و عالی باشد
 و ایععن بجای خود چیزی اسععت کععه احسععاس لذت و الم را برانگیزد، زیبععا
 خواندن یک نوع قضاوت است " از باستان تا هنوز اخلق رسمی، عرفی
 و مذهبعی بعا قوانیعن نانوشتعۀ خود مقولۀ زیبایعی (شناخعت اسعتتیک) را بعا

 ، ...  ادغام کردهخیر و شر، نیکو و مبتذل، حرام و حللمقوله های 
 اسعت و ایعن مقوله هعا و معیارات چنان بجای همدگعر تکرار  شده انعد کعه
 در ذهععن انسععان اخلقععی بععه حیععث محرک درجععه یععک، جایگاه سععایقۀ

شرطی را اشغال کرده است. 
 مادامععی کععه خواننده یععا منتقععد یععک هویتععه مقولۀ زیبععا یععا جمال را ظاهرًا
 حعس معی کنعد، ذهنعش بعه فکعر خیعر و لذت و حلل و نیکویعی پرواز معی
 کنعد.  آدمهایعی از ایعن دسعت، وقتعی کعه بعه غزل دیرفهعم حافعظ ماننعد ایعن
 مصعرع اش کعه " آن تلخ وش کعه صعوفی ُام الخبایثعش خوانعد " درگیعر معی
 شونععد بععه شناخععت حسععی شعرکععه جداشده از هععر نوع اتیععک اسععت،
 نمیرسععند(چون در ذهععن شان واژۀ حرام، یععا مزه دار حععک جاودانععه شده

 واه یعا نکوهسشو فتوا اسعت) بعل بعه قضاوتعی قناععت معی کننعد کعه بعه 
  شباهعت دارد تعا بعه ادراک اسعتتیک. و قتعی بعه " زلف آشفتعه و خویواه

 کرده و خندان لب و مسععععت – پیرهععععن چاک و غزلخوان و صععععراحی در
 دست " برمیخورند نعرۀ  قشنگ قشنگ، یا حرام  حرام، زشت زشت را
 بعه هوا معی فرسعتند. ایعن نگاهِ  زیباشناسعانه از منظعر متافزیکعی و یعک
 دندگعی نشأت میگیرد و رویکرد زبانعی – فلفسعفی کعه در وضعیعت تازه "
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 نوعععی از نقععد متافزیععک " شمرده مععی شود ، بععه ضععدِ  "نوعععی از نقععد
متافزیک " تبدیل می شود .

استتیک = اتیک  
اتیک  = معیار زیبایی

  دارد. و ایعن ُحب باشعهُحب روانسیُمدرک سعنتی، قبعل از ورود بعا شععر 
 ایسععت کععه برمبنای تصععادف، برشانععۀ راسععت یععا چععپ ذوقععش نشسععته
 اسععت.  از همینروسععت کععه بععه جای خوانععش رویدادگععی های متکثععر
 درشععر،خودش در بازخوانعی شععر بعه نحعو یعک دنده در شععر روی معی
 دهد، این منعکس شدگعی و منقسعم شدگعی – من یکپارچعه- در اجزای
 شععر بعه ُحبعی منتهعی میگردد کعه -معن مخاطعب- را عادتًا احاطعه کرده
 است. در حلول روح بی ُبعد اش، فرقی نمی کند شعر موزون و مقفعی
 یعا از جنعس شکسعته و بعی وزن باشعد. هردو برخورد بعه طرز یکسعان بعه
 نتیجعۀ واحعد فلسعفی میرسعد.  در گفتمان موجود سعنت بمعنعی گذشتعه
 یعا حذف گذشتعه نیسعت، ابطال میکانیکعی ارزشهای دیروزینعه نعه ممکعن

 فرهنسسگ امروز بر فرهنسسگ دیروزاسععت، نععه علمععی و نععه عادلنععه، 
 .استقرار میابد

 نگاه های تازه و دگرگون شونده فقععط مععی تواننععد در درون یععک فرهنععگ
 ماضی و ساختزده شکل بگیرد، چیز هایی را جذب کند و با درآمیزی ها
 به ثمر ببنشیند.  نوعی نگاه و بینش سنگک شده، نوعی از تلقی های
 بسعته  و بدبختعی آفریعن را سعرانجام بایعد شکسعتاند. مدرک سعنتی، بعا
 ُحب چرخشعی روانعی، اول بعا شاععر و بععد بعا شععر نزدیعک معی شود، از
 حفره های آثار جویده عبور معععی کنعععد، نقادی غیاب و غیبعععت را  نعععه بر

  که تا ساختارحذف طی ظریق می کند، بل برمتافزیک حضورشالودۀ 
 ایستاده می کند .مترسک ظهور

  در حوزۀ زیبایعی و دریافعت حقیقعت، دربدتریعن حالت از بوطیقای ارسعطو،
 ابن سینا، چارمقاله و بوالو  یک اینچ عقب نشینی نمی کندو در بهترین
 حالت بعععا پذیرش مبانعععی اسعععتتیک روشنگرانعععۀ بومگارتعععن و لیعععه های
 استتیک مدرن، در تأویل زیبا شناسیک شعر بطرز عقب مانده، سنتی و

 ظاهر میشود. عادتی
  با ُحب روانی ویژه ای نسبت به آن، هنوز در قرن بیست ومعتاد عروض

 یعععک دریعععن دنیای بعععی تناسعععب و خشعععن تناسعععب و توازن، ظرافعععت و
  مععععی پندارد و ازمؤلفسسسه های قطعسسسی زیبایسسسیموسععععیقایی را از 

 همینروست که یا وزن و قافیه در بینش استتیکی اش از اساسات خلق
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 عروض شکنسسی و بسسی وزنزیبایععی بشمار میرونععد و یععا شیفتگععی در
کردن. 

  چنین بینشی نه بر شالودۀ ایستادگی دربرابر زمان بل متکی به ذایقۀ
 روانی، به بوطیقای یکه و استتیک خاصه اندر می شود، از همینروست

  را هنوزالمعجمسسی وچارمقاله یسسی و طل درمسسسیکععه مؤلفععه های 
 معیار زیبایی و حقیقت شعر میداند.از شعر، یک صدا و یک منظور و یک
 لیه را انتظار دارد.  هنوز به تنوع صدا ها و شکل ها و زبانها و متن ها...

 نحعععو افزایعععی و نحعععو شکنعععی، وزن شکنعععی و وزن افزایعععی،از طریعععق 
 ...  نرسععیدهمعناافکنععی و معنععا افزایععی و تصععویر شکنععی و تصععویر آوری

است. 
 مدرک سععنتی اگععر ظاهرًا بپذیرد ولی در عمععل تععا آخععر قبول ندارد کععه
 اسععتتیک فلسععفۀ هنععر اسععت، قبول ندارد کععه شعععر امروزینععه در قلمرو
 فلسععفۀ زبان مطالعععه مععی گردد، قبول ندارد کععه دوران نقععد وطواطععی و
 پیشعا بارتعی در عرصعۀ هسعتی شناسعی و زیبعا شناسعی شععر بعه پایان

 رنج کشف آبسترۀرسیده است، نمیداند که دریافت زیبایی در شعر، 
 ، نمعی دانعد کعه تکثعرفیگوریسستی زیبایسیاسعت نعه دریافعت زیبایسی 

 تجربه تکثر حس را بوجود میآورد واین تنوع فورانی است که تفاوت را در
 اندازۀ آدمها تآویل آزاد و تأملشناخت استتیکی ایجاد می کند و به 

  را بشارتگعععر معععی شود. قبول ندارد کعععه چیعععز هعععا یچندآمیسسز شاد و
 ، اشیاء در رابطه بهزشت اند نه زیباخوابیده در یک شعرفی نفسه نه 

 قدرت و درجعۀ تآویعل و دقعت جزنگعر و کعل نگعر مخاطعب اسعت کعه بعه وقوع
 اسعتتیک میرسعند. بعه تعبیعر آیزر کعه حتعا خوانعش  " سعپیدی  های میان
 سعطور بعه عهدۀ مخاطعب اسعت " و چون سعپیدی هعا ی میان مصعراعی،
 ملک آویزی شده و تثبیععت شده اسععت، حععس بصععری مخاطععب را نمععی
 جنبانعد.  زیبایعی، نتیجعۀ ارتباط حسعی و بالطبعع منظقعی آدمعی بعا موضوع

بینارشته ای و بینامکالمه یی شعر است.     
  است، باعث آن میعادتیدرک سنتی شعر که مساوی به برداشت 

 شود کعه از اسعتتیک امروزی فاصعله بگیریعم و در شرطعی شده گعی های
 قدیمی و یا تازه نمای خود چارمیخ بمانیم.  مخاطب سنتی پاسخش با
 هر نوع ُپرسش شعری ، شرطی است.  وزن و قافیه، عروض شکسته
 و سعععپید، فرم وقالب، تعهعععد و پیام، آرایعععه های مروج...  محرک هایعععی
 استند که فاعل شناسا ( اگر منِ  یکپارچه بخواهد که شناساست ) در
 لحظعۀ احسعاس یعا قضاوت بعه آنهعا توجعه معی کنعد و از همینروسعت کعه
 معتاد، از ادراک صععیقل شدۀ زیبایععی و حقیقععت هنری بععه حیععث رویداد

های نامکشوف و ناآشکار باز میماند.  
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  است، به تکرار می گویم کهچند صدا و چند منظوره شعر یک متن 
  معی خواهعد.منظور و یعک صعدا ویعک زیبایعیمدرک سعنتی از شععر یعک 

 مدرکِ  معتاد بععه عروض، رفتععه رفتععه عادت مععی کنععد و شور هارمونععی و
 ترنععم (فیثاغورث هارمونععی را ذات زیبایععی میدانسععت) در روحععش و در
 ناخودآگاهعش ذخیره معی شود و بعه مجردی کعه بعا یعک شععر ی از جنعس
 عروض شکسعته یعا بعی وزن درگیعر معی شود، نیروی عادت و چهره های
 درخشان شعرعروضعی بعه سعرعت نور بعه مددش میرسعند، فوج پعس زده
 شده و ذخیره شده بععه قیام و چکاچاک بر میخیزنععد(کهععن الگوهععا) و کار

  گفتعن سعاده، هیعچ و مسعخره و یکطرفعهنعهشععر را درایعن معرکعه بعا یعک 
 می سازند (ولو این شعر تصادفًا از شاملو یا الیوت یا باختری یا بورخس

باشد). 
  سعمبولیست هعا در ربعع پایان قرن نزدهعم (ورلن، بودلر و مالرمعه) ناگزیعر
 شدنعد کعه پعس از تجربعه های زبانعی بعه ایعن نتیجعه برسعندکه شععر های
 ریتمیک یعنی دوازده سیلبی، برای وزن درونی شعرهای شان مناسب

  دسععت یازیدنععد و بزودی بععه خاطععر بیان افکاروزن شکنسسینیسععت، بععه 
 شان به قالب شعرآزاد روی آوردند. سمبولیست روایت های قبل از خود
 (زیبایععی رمانتیععک) را ویران کرد و امععا خود بععه روایععت کلن دیگری تبدیععل
 شد (شعر یعنی ارایۀ نشانعه یی و نمادیعن یا بیان اندیشه بزبان تصویرو

بس). 
  دیالک تیععک زیبایععی نشان مععی دهععد کععه ایععن عنصععر همیشععه دچار
 دگرگونی و بازتعریفی و جابجایی های تازه تر بوده است.  واما فاصله از
 کجعا تعا بعه کجاسعت، هنوز هعم در فضای شعری معا یعنعی در ربعع اول قرن

 هارمونعععی منسعععجم وبیسعععت و یکعععم عده ای از شاعران و مخاطبان، 
  قلمداد می کنند و گویا زیبایی همان چیزی استزیبایی را ذات افاعیل

 که بطور مقتتدر در شعر کلسیک ها ی عروضی منعکس گشته است.
 مدرک معتاد بععه عروض شکسععته و بععی وزن، نععه از طریععق گذاراز رشععد
 متوازن، غیرخطعی و تجربعی بعل از طریعق سعطحی نگری و مدرن زدگعی،
 (دریعن منظعر هدف از مسعیر حرکعت در حوزۀ اسعتتیک شکنعی شعراسعت
 نععه نکوهععش  و ناسععپاسی در برابرکار های ارجمنععد و ماندگار شاعران
 مدرن کعه در دهعه های خود محصعول شکوهمنعد تجربعه و اجرای تحول در
 اسعتتیک شعرعروضعی بوده انعد) عادت معی کنعد کعه بعه برشالودۀ ذخیره

  و به ریش یا گیسوی غزل و مثنویافاعیل قفاق بزندهای عادتی بروی 
 و رباعععی بخندد، ایععن خندیدن و قفاقیدن اسععت کععه آهسععته آهسععته

  میسعازند و معتاد نیعز بعهمدرک را بسه خود معتادشرطعی معی شونعد و 
 مجرد تقابل به غزل و مثنوی (ولو در عالی ترین نمود زیبایی و بود محتوا
 یی خلق شده باشد)، درونِ  رفلکسی خودرا بیرون میریزد و نمیداند که
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 درون پوشیده و ناگشوده شعععععر، اسععععتحکام  نهایععععی خود را در ُافععععق
 مخاطععب میآفرینععد.  طیفععی ایععن چنیععن شرطععی شده از یکسععو پوسععت

  را میخراشنعد و از سعویی بعه ویرانگاهِع  شععر در وضعیعتافاعیسلبارگاهِع 
 نیز میخروشند .پسا نیمایی

ای بسا معنی که ازنامحرمی های زبان
با همه شعوخی مقیم پرده های راز ماند

  
 "الزام وزن ذهعن شاععر را منحرف معی کنعد چراکعه بناچار فقعط معدودی از
 کلمات را به خود راه می دهد"  شاید این قول شاملو در زمانۀ خود رسا
 و کارآمعد بوده اسععت و امعا چسعپیدن بعه ایعن معیار در قرن بیسععت ویعک
 همانگونعه کعه جادوی وزن، عروض پسعند را آشفتعه و معتاد معی سعازد،
 افاعیععل شکععن را نیععز دچار آشفتگععی و اعتیاد مععی کنععد.  هععر چیزی کععه
 سعرانجام بعه یگانعه محعک و یگانعه معیار داوری تبدیعل شود، بعه قطعیعت

میرود.                 
 عروض محور گمان مععی کنععد کععه شعععر بدون عروض نععه تنهععا کععه فاقععد
 زیبایعی و جذابیعت اسعت کعه اصعلن شععر نیسعت، ایعن حعس و دریافعت از
 کجععا سععرچشمه مععی گیرد ؟ از اعتقاد بععه ایسععتایی و جاودانععه پنداری،

  بعه ایعن نتیجعه رسعیدهدرخود و برای خودعاشعق چشعم بسعتۀ افاعیعل 
 اسعت کعه زبان عروضعی قدرت هعر نوع بیان و بازتاب زیبایعی را داراسعت و
 نیاز بعه رسعواییِ  شکسعتن وزن دیده نمعی شود، برخعی از اینان بعه ایعن
 باور استند که تا شعر فردوسی، سعدی، حافظ، خیام، مولوی... و بیدل
 وجود داشتعه باشعد معا اصعلن از شععر شکسعپیر، بودلر، الیوت، برشعت و
 بکعت، نیمعا و شاملو و سعپهری و باختری لذتعی نمعی بریعم (خُب نبریعد)
 چون معنعا و زیبایعی در بالتریعن حعد در شععر ایعن بزرگان فوران میزنعد و بعه
 شعععر بععی وزن و کعم وزن ضرورت نیسععت، بععه آدمهای کله شععق مشوره

می دهند که به این استنتاج سر تعظیم فرود بیاورند:

بیدل تجددی است لباس خیال من
گر صد هععزار سال برآید کهن نیم

 وزن کعه تقسعیم زمان بعه اجزای منظعم اسعت، در مخیله سعنتی (دریعن
 رویکرد خواش شععر مدرن نیعز در موقعیتعی امروزی بعه سعنت تبدیعل معی
 شود) بعععه اجزای نعععا منظعععم تقسعععیم میگردد، عیعععب کار درینجعععا پنهان
 میماندکعه ایعن انقسعام بعه موقعیعت قطععی، مرجععی و هویعت شدگعی
 اسععتحاله مععی کنععد. ایععن نوع نگاه نیععز بععا وجود مدرنیسععم اش، در حوزۀ
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 گرایش های سنتی زندانی میماندو مدرکش بی کم و کاست مخاطبی
از جنس غلتیده در ُحب های روانی درگیر و دردمند.   

 افاعیعل شکعن بعا یعک نوع گسعست تاریخعی و یعک نوع پرش عادت ، معی
 کنععد و بععا گسععست های تازه و تازه تععر و پرواز های بلندتععر و رهاترخوی
 نمیگیرد.  عروض گریعز نیعز در رخ دیگعر ایعن سعکه بعه درخشعش معی آیعد
 دریعن  نوع رویکرد مسعاوی معی شود بعه عروض آویعز.  یعک مصعراع و یعک
 بنعد فلن شهکار و ناشهکارشععر آزاد را بعه صعد قصعیدۀ غرا تبدیعل نمعی

کنم. ( ُخب نکن )

سخت گیری و تعصب خامی است
تا جنینی کار خون آشامعععی است

 ُمدرک پسعاسنتی و بععد ازمدرن وضعیتعی اسعت کعه شایعد بعا جسعارت و
 آگاهعی در برابر اسعتبداد و اقتتدار و کهنگعی معی ایسعتد، ایعن نام را معی

 هعععر درک تازه وتوان بعععه همعععۀ پرخاشگران زمانعععه شکعععن اطلق کرد.  
 ، اگععر چنیععناسععتحکام یافتععه ای در زمانععه خود، وال و زمان شکععن اسععت

 نباشععد ماندگاری و تآثیععر گذاری خودرا برباد داده اسععت.  هععر اسععتتیک
 درخشانعی در مرحلۀ معیعن تاریعخ، قابعل ارجگذاری و ماندگاری وبازخوانعی
 اسعت، مدرک بنیان افکعن و اوراقگعر مقوله ای نسعبی اسعت، جسعارت و
ایستادگی فرد را در برابر مرحله ای از وضعیت محسوس بیان می کند. 
  سعاخت گشایعی لقعب افتخاری نیسعت کعه برای آدمهعا همعه زمانعی و
 همه مکانی باشد. مانند مقولۀ روشنفکر که دیریست به لقب افتخاری

و هویتِ  خشکه تبدیل گشته است. 
 در دل سعاخت گشایعی امروز اهداف برومندتری پنهان اسعت، آنگونعه کعه
 از بطعن  حرکعت پیشیعن خیزش معاصعرتر متولد گردیده اسعت.  شبکعه ای
 از بوطیقعا های متافزیعک آفریده شعد تعا زیبایعی از باد و باران نجات یابعد .
 پویتیعک ارسعطو در چهارصعد قبعل از میلد شکوهمنعد اسعت همچنانعی کعه
 بوطیقای ابععن سععینا در قرن یازدهععم  و بوطیقای بوالو در قرن هفدهععم از
 شأنععی منحصععر بععه فرد برخوردار انععد، بوطیقای مدرن نیععز در زمانععۀ خود

خلق است.
  درایعن جعا هدف از مدرک سعاخت گشعا و شاععر و شععر نعه اینسعت کعه

  سالۀ شعر جهانی و هزار سالۀ شعر فارسی2900مخاطبان و شاعران 
 دری، هرکدام در مرحلۀ خود ارزش معاصعر وعادت شکعن نداشتعه انعد! ؟،
 درتاریعخ شععر، نقعد شععر و اسعتتیک تنهعا نام و شععر آنانعی حعک مانده

  روزگار در برابر سععنت وزمانسه شکنسی و عادت شکنسیاسععت کععه بععا 
 تاریخ ایستاده اند.  گنجوی اگر طرز نگاه و حس حماسی عاشقانه های
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 فردوسععی را نمیشکسععت، اسععتتیک تغزلی و رمانتیععک بجای زیبایععی
 های زبانیعی حماسعی نمعی نشسعت،اگعر حافعظ زبان و اسعتتیکش را در
 زبان مواج و اسعتتیک طنزآلود مولوی مسعتقر معی سعاخت شععر حافظانعه

 شکسعتن حعس و نگاهِع آشنعا ضمانعت جاودانعه ایسعتبوجود نمعی آمعد. 
.  قیتی  خل  برای حضور هر نوع 

 کسعی کعه برای پذیرش تحول و یعا بعه حیعث عاملی برای تغیعر عمعل معی
  ندارد، همچنان که بافاصلۀ روانیکند، چنین آدمی با شعر و نگاه ها 

  ندارد، درگیعر متعن میگردد تعا مرکعز مقتتدر را درُحب روانسینگره و شععر 
 نوشتار ، برای دسععتیابی بععه حقیقععت  ویران کنععد ، مدرکِ گشاینده ی
 سعاختار بعا نام و شخصعیت مؤلف(شاععر)درگیعر نمعی شود، در غیاب متعن
 نویس با حذف شاعر و نیت شاعربه کشف استتیک متن دست میزند،
 برای دسعتیابی بعه زیبایعی و حقیقعت بدون آنکعه از شیار پیشانعی شاععر
 عبور کند در متعن شععر سرازیر معی شود به همان صعمیمیتی که فرضعن
 بععا غزل "زخون خویععش " شهیععد سععرمد و غزل " نوروز " اسععتاد خلیلی
 درگیرمیشود بعا همان صعمیمیت و دقعت بعه شععر مدرنیسعتی " تعا شهعر

پنج ضلعی آزادی " .
 از شععر جادۀ یکطرفعه و میخعی و بعی روزنعه نمعی سعازد، از شععر کاریعز

 چنسد منظوره وشیععر و دریای عسععل نمععی خواهععد، ذات شعععر برای او 
  اسعت، در ذهعن مدرک امروزینعه ایعن پرسعشچندسسخنه وچنسد متنسه

 بطرز دغدغه وار شناور است که چرا شاملو  در تمامت زندگی شاعرانه
ت افاعیعل نیفتاد و نیمعا ی بععد از " ققنوس " هرگعز بسعوی  اش بعه پای ُب
 قالب های کهععن و عروض سععنتی برنگشععت و...  مؤلف " وآفتاب نمععی

میرد " از قصیدۀ قرن عصمت " تا " اشراق شکسته " پرواز می کند . 
 به گمان من اگر استاد باختری با این ظرفیت شگفت با این ذهن پخته

  و دهعۀ سعپتمبری بعه سعاخت90و بعا ایعن تجربعۀ عمیعق زبانعی...، در دهعۀ 
 گشایی در حوزۀ استخوان بندی ذوجوانب اندیشه و شعر بطور جدی تر
 دسعت معی زد، همان کاری را کعه روزگاری بعا شععر نیمایعی و آزاد انجام
 داده بود، اینععک در دهععۀ دوهزار شعععر و اندیشععۀ اسععتتیک مععا پدیده های
 خلق و پربارتری معی داشعت...  و چندتایعی هعم کعه در ایعن روزهعا معی
 خواهنعد ایعن تجربعه نشدگعی های زبانعی/فلسعفی  را در زبان اجرا نماینعد
 به علت کمبود آگاهی، فقدان شیفتگی وپختگی یا نمی توانند یا کمتر

  در90 در دهععۀ کارهععابععه ایععن مأمول دسععت مععی یابنععد. آنگونععه کععه ایععن 
 شعرفارسی ایران با " خطاب به پروانه ها " از براهنی ... و پیشتر از آن
 در شععر " اسعتانبول " ازناصعرنجفی، جرقعه زد و شارح تاریخعی نیمعا را بعه

" دگر شاعر نیمایی نیستم " رساند. 
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 براهنععی پیردیریسععت کععه بععا بوطیقای طلدرمسععی و بوطیقای انسععجام
 یافتعه وداع گفته اسعت ولی شاگردانعش هنوز در اوراق فراموش شدۀ آن

بجای تورق ، بر آن راه میروند.
تکانععه های قرن بیسععت و یکمععی هنوز شعععر مارا بگونععۀ آگاهععی آفریععن ،
 تکان نداده اسعت، شععر و نگاه امروزینعه معا ادغام  و بهمنشینعی نگرش
 هععا و وزن هععا و بینععا متنیععت هععا وسععلیقه هععا نیسععت، آمیزه ای از تکثععر
 تکنیک ها و ارجاعات نمی باشد، منشوری نیست که از آن نور هفترنگ
 بتابععد.  شععر معا بعه تحول عمیععق ضرورت دارد.  چشععم های یکسععو نگعر
 شعر را باید در چشمۀ چندبینایی ُشست، دست های یکریخت شعر را
 در مجمعععر چندآتشعععه دوباره ریخعععت و دهان یعععک لبخنده را بروی لبهای

چندلبخنده باز کرد.
 شععر رویدادی درهسعتی یعک متعن اسعت، یعک متعن عمیعق و جوشیده و
 پوشیده، شعرجابجایعی حالت هعا و نشاندن چیعز هاسعت کعه بعه زیگزاک

زیبایی منجر میگردد. 
 چیععز هععا در شعععر بععه حیععث موجودات آشنععا ومعمولی خودرا در شعععر

  چیعز هعا کعه درخاصسگیبازتولیعد معی کننعد یعنعی آن فردیعت یافتگعی و 
 روزمره گعی فراموش گشتعه انعد در زندگعی شععر بعه ماموریعت جدیعد و بعه
 دوبار ه زیسععتن دعوت میگردنععد، چیععز هععا نواقععص خودرا تکمیععل میکننععد.
 روزمره گعی قلمرو عادت های تکراری اسعت، روزمره گعی شناخعت کاذب،
 دم دسعتی و ُعرفعی اسعت.  روزمره گعی فاقعد تاریخیعت اسعت و شععر آنرا
 به تاریخ تبدیل می کند.  روزمره گی فاقد هدفمندی و شوریدگی است
 و شععر آنرا شوریده و هدفمنعد معی سعازد. روزمره گعی درگیری بعا دنیای
 واقععی و تجربعی اسعت و شععر آنرا بعه دنیای ممکعن تکامعل معی دهعد.
 روزمره گی حلقه های پراگندۀ فولد است و شعر آهنگ و ضرآهنگ آنرا
 به زنجیر تبدیل می کند.  روزمره گی نوعی برخورد با چیز های عامیت
 یافتعه اسعت و شععر خاصعیت بخشیدن بعه آن اسعت.  روزمره گعی اشکال
 یعک ُرخعۀ چیزهاسعت و شععر محتوابخشیدن و چندریخعت کردن درونعی و

 خاص /عام شدن و بعععه صعععدا درآمدن و تکمیعععل شدنبیرونعععی آنسعععت. 
.چیزها مؤلفۀ مرسوم استتیک است

 هنگامعی کعه دیوار روزمره گعی در دریای شععر فرومیریزد، شععر درسعاختار
 درونععی خود بععه عوام زدگععی و دریافععت اسععتتیک میانجامععد، مخاطععب در
 وضعیعت یعک شععر مطابعق بعه حالت و ذخیره هعا ی معنوی و روانعی خود

 مخاطععب عادی در خوانععش یععک شعععر درجایععی قرارمسععتقر مععی گردد. 
 ، مخاطب غیر عادی در یک شعر با طرد فاصلۀمیگیرد که عادتًا قرار دارد

 روانعی، در جایعی مسعتقر معی شود کعه صعدای شرط و عادت از آن رخعت
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 بربسته است.  شعر خوان و منتقد به دریافت های استتیکی و حقیقت
نمیرسند مگر که خودرا از منشور تجربه های عوامزده بگذرانند.

 شیلر در مورد مخاطبیععن شعرقاطعیععت نشان میدهععد " برای معاصععرین
 خود مطالبعی بنویعس کعه بعه آن محتاجنعد، نعه مطالبعی کعه معی پسعندند "
 روشنفکعر شرطعی و نازل پسعند، نمیدانعد کعه شععر برای احتیاج درونعی
 عصعر تولیعد معی گردد نعه برای پسعند بیرونعی عصعر، ترانعه هعا برای وارد
آوردن تکانه ها به صدا می آیند نه برای گل روی گلفروشان دیرمانده . 

 شععر بعه ذوقهای متداوله تسعلیم نمعی شود بعل سعلیقه های موجود و
 تنبل را دگرگون می کند.  شعر به اختگی تن نمیدهد اخته می شود و
 اختعه معی کنعد و ذهنیعت های سعترون را آبسعتن معی کنعد.  شعرپدیدۀ
 نسععبی اسععت و در هععر زمانععی اتفاق مععی افتععد.  شعععر عادت شکععن

 عصر خود هم به گذشته عقعب نشینیهمیشعه از استتیک و بوطیقای 
 . دریععن فضاسععت کععهمععی کنععد و هععم چندگام از عصععر خود جلوتععر میرود

 استتیک می گردد و رکیک های عوام شکن رکیکزیبایی های عادتی 
می شوند.

آتش عشقش فروزان آن چنان
که نداند او زمیعععن و آسععمان

چون ذکر سوی مقر میرفت راست
رستخیز و غلغل از لشعکربخاست
برجهید و ُکون برهنه سوی صف
ذوالفقار همعععععچو آتش او به کف
پهعععلوان مععردانه بود و بی حذر

پیش شیر آمد چو شیعععر مست نر
شیر کشتن سوی خیعععععمه آمدن

وآن ذکر قایم چععو شاخ کرگدن
آن خلیفۀ ُگول هعععم یکچععععند نیز
ریش گاوی کردخوش با آن کنیز
ذکر او کرد و ذکر بر پای کععرد

قصدخفت و خیز مهر افزای کرد
چون میان پای آن خاتون نشست
پس قضععا آمعد رِه عیشش ببست

َخشت و ُخشت موش درگوشش رسید
خفت کیرش شهععععععوتش ُکلععی رمیعد

با امیرت جفت خواهم کرد من
ال ال زین حععععکایت َدم مزن
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  اسععت. مععیاسععتتیک عرفانععیرویداد زیبایععی در شعععر مولوی نوعععی از 
 قبولنعد کعه زیبایعی یعنعی سعاختارشکنی . ایعن اسعتتیک بوطیقعا شکعن و
 روزمره شکععن اسععت. مولوی ثابعت معی کنعد کعه زیبایعی در شععر چیزی
 نیسععت کعه عادتًا موجود اسععت بعل زیبایعی امکانعی سعت کعه بایعد بطور
 متفاوت و نگونسععارشده  بوجود بیایععد، ایععن اسععتتیک پرخاشععی و مولوی

 بر میخیزد.  هزل و طنزوکنایهشده از روی 
 قصعۀ کنیعز پرآوازۀ شهرموصعل، بعی آنکعه مطابعق عادت زمانعه و مسعتمعین
 رویاروی مثنوی، بعععه شیوۀ فیگوریسعععتیک زیبعععا نگاری شود ، بیهراس و
 دلیرانعه بعه سعلیقۀ مبتدعانعه وخارق العاده ای رنعگ میگیرد.  مؤلف خودرا
 در متعععن انکیزسعععیون مذهبعععی و عوام پسعععندی های عرف نگعععر بعنوان
 شعرنویس عصیانی و دگراندیش تثبیت می کند.  مولوِی رباب نواز روش
 ِ بععه زیبایععی دسععت یافتععنِ  عاشقانععه های فردوسععی و گنجوی را در
 سسساختارمتداولۀ زبان و سسساختار معمولی چیسسز هسسا دگرگون مسسی

 .  کنیزک موصععععل کععععه زیبایععععی اش خلیفععععۀ عالم را شرمنده وسسسسازد
 سپهسالر زمین را رسوا  می کند، در تمثیل مثنوی به شکل یک شی
 در کنار تعابیععر کنایععی بععه زبان اروتیععک بععه درخشععش و طنیععن مععی آیععد.
 درخشعش کنیعز آنقدر کوچعک معی شود تعا رسعوایی خلیفعه و سعپهسالر

.درین شعر عناصر متهم به ماندگاری و مقدس فرو میریزندبزرگ شود. 
 در ایععن تمثیعل، زیبایعی از دیعد یعک مردِ  جنسععی بععه تللؤ نمعی آیعد، نعه
 آنگونعه کعه ذات زیبایعی در حوزۀ شععر و قلمرو روزمرگعی درقرن سعیزدهم
 عادتًا قالب بندی معی شعد.  آن ُحسعن اروتیکعی دختعر یعا جمال عرفانعی
 وش بچعه، کعه در حعس هدونیسعتی سعرازیر معی گردد، در شععر کنیزک

  در مصراع ها ی آشنازدا وفضای ُمذکر و جسمانیموصل با روحیه و 
نامکرر منتشر نگشته است.

 لذت و ارضای نرینگععیبععه نظرمععن اسععتتیک عرفانععی مولوی برای خلق 
 شکععل نمیگیرد، درخشععش هزل در اسععتتیک شوخ ، نقبععی مععی شود
 بسعوی نزدیعک شدن بعه حقیقعت ممکعن و تازه تعر، واقعیعت بعه حیعث ابژه
 های معمولی فقدان درخشععش خودرا نشان مععی دهععد و در زبان شعععر
 است که امکانات موجود، از طریق آمیزش طنز آلود و هزلی به موجودات

بهتر تحول میابد.  
 زیبایعععی  یکعععی از انحاء رسعععیدن بعععه انحای حقیقعععت اسعععت، مثنوی بعععا

 حوزۀاروتیسم تکان آورش یکی ازعالیترین شکل وقوع استتیک را که در 
  رفتععه اسععت ،برمل مععی کنععد، اسععتفاده از واژۀ آلتنوشتار بععه سععانسور

 زبانتناسعععلی مرد و میان پای خاتون...  آن رویداد زبانعععی سعععت کعععه 
  را برای اولیععععن بار در شعععععر فارسععععی دری بطور مسععععتحکماروتیسسسک
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 ( عرفانعی/فلسععفی ) شکععل میدهعد. وقوع ایعن زبان،امکانععی معی شود
 برای تابعو شکنعی و گسعترش و تکمیعل واقعیعت، آن امکانعی کعه تعا آنزمان

در ادبیات ما وجهان جایش خالی خالی بود.
 از آنزمان تا امروز زبان اروتیک مولوی را سانسورچیان دولتی ومذهبعی و

  و...  خوانده انععد(ازرکیسسک و زشسستمعتصععبین و محتسععبین سععنتی، 
 قدیمی ها شیخ صدرالدین قونیوی و از مولوی شناسان معاصر فروزانفر
 وآخونعد تقعی جعفری...) تمثیعل های اروتیسعمی مولوی خاصعتًا برخعی از

  و حرمعت و تهذیعبفاقسد زیبایسیقصعه های رسعواکننده در دفتعر پنجعم را 
آدمیزاد دانسته اند.

 گفتعععم کعععه اینان (چعععه مخاطبان آسعععانگیر چعععه مخاطبان مقدس نمعععا و
 سعختگیر) شععر را در جایعی قرار معی دهنعد کعه بر وفعق موقعیعت و ذخیره
 های ذهنعی و کهعن الگعو هاعادتًا قرار دارنعد. مخاطبینعی کعه بعا شمشیعر
 سععانسور مذهععب و اخلق اروتیسععم مثنوی را گردن میزننععد وانکار مععی
 کننعد، فوجعی هسعتند کعه بعا معیارات دلبخواه و اجباری بسعوی اسعتتیک
 مقدس مآب میرونعد و بیعن رکیعک و  زیبعا بعا تلوار مذهبعی و اخلقعی خعط

  که از فلسفۀ اخلقباید ها و نباید هافاصل می کشند. درین رویکرد، 
(اتیک)بر میخیزد، مذهبی می شوند.

زیبایی = نیکی وحلل
زشتی = بدی وحرام            

باید = امر
نباید = نهی

 اختلط اتیعک و اسعتتیک بعا عصعارۀ تیوکراتیعک، مثعل اختلل و اختلط قوای
 ثلثععه در افغانسععتان خشمععی وخشخاشععی  و ایران خمینععی و خلخالی
 اسععت. اختلل در صععورتبندی گفتمان هاسععت، کععه سععرانجام بععه بععی

گفتمان ماندن عقل و نقل منتهی میگردد. 
  رازبان اروتیعکمخاطبینعی کعه از ترس و شرم ناشعی از پوزخندجماعععت 

 زشععت و نازیبععا مینامنععد، فوج محافظععه کاران و بععه نرخ روز نان خوران را
 تقویعت معی کننعد کعه نتیجعه و ماحصعل سعکوت و خضوع شان در عمعل بعا

فوج سانسورچی تفاوتی ندارند. 
 اروتیسععم تراژیععک نگعر و طنععز تکانععه آفریععن بععا هزل رکیععک شکععن یکععی از
 شاخصعه های شععر امروزینعۀ جهان و منطقعۀ ماسعت. چیزی کعه بععد از
 مولوی نتوانسعت دربرابر اسعتبداد زبانعی جایعش را در بازی های متکاملۀ
 زبانعی مسعتانه باز کنعد. اروتیسعم یعک بخعش زندگعی واقععی و خوشاینعد
 آدمهاسعت، اروتیسم در روح انسان شورمندانه منتشر است، ناخودآگاه
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 هعر موجود متفکعر و غیعر اندیشعه ورز آتشفشان پعس زدگعی های اروتیعک
 اسعت.  آدمعی نمعی توانعد در عرصعۀ علم و هنعر ( در حوزۀ نوشتار) از ایعن
 واقعیعت باسعکوت و ماسعتمالی بگذرد از همینروسعت کعه روانکاوی درقرن
 نزدهعم و سعکسولوژی در قرن بیسعتم، زبان علمعی اروتیعک را بعا منتهای
 شرم از زیعر تپعه های شرم بیرون کشیعد و بعا ترس ولرز شگفعت زده ای
 بکار برد، و اما در هنر زبانعی اروتیسعم مکتوب در قرن سعیزدهم با مثنوی
 به طرز دلیرانه ای به انقیاد زبان می آید. باز گشایی می شود، بوسیلۀ

  مععی شود. ولی در پایان قرن بیسععتمانکار مسسی گردد و تکفیسسرروزگار 
 است تاریخ تکرار میگردد و شعر با زبان اروتیک نیزدرگیر می شود و این
 درگیری از موضعع " نقعد متافزیعک " صعورت معی پذیرد ، و اروتیسعم طنزی،
 زیبایعی و وقوع دیگری معی شود بسعوی اسعتتیکی کعه میراث زبان و متعن

مولوی است.

عروسی دید چون ماهی مهعععیا
که باشععععد جای آن مه در ثریا
در آب نیلگون چون گل نشسته
پرند نیلگعععععععون تا ناف بسعععته

نهان با شاه معی گفت از بناگوش
که مولی توام هان حلقه در گوش

کلید از دست بستانان  فتاده
ز بستان نار پستان درگشاده
دلی کان نار شععیرین کار دیده
زحسعرت گشته چون نار کفیده

چو برفرق آب می انداخت از دست
فلک بر ماه مععععروارید مععععی بست
تنش چون کوه برفین تاب می داد
زحسرت شاه را برفععععاب می داد
جز این چاره ندید آن چشععمۀ قند
که گیسو را چو شب بر مه پراگند
دل خسعععرو برآن تابنده مهعععععتاب
چنان چون زر درآمیزد به سیععماب

 اسعتتیک فزیکعیدریعن ابیاتِ  تشبیهعی  آماج زیبایعی قسعمن بر شالودۀ 
 مینقاط غیر ممنوعۀ  بدن زن  استوار گشتعه اسعت، زیبایی بر محورنگر

 ممنوعۀچرخد و درحالی که در تمثیل مولوی زیبایی در آمیزه ای از نقاط 
  متمرکععز مععی شود. درنظامععی گنجوی زبان اروتیععک گنععگاندام مرد و زن
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  استقرار نیافته است،زبان اروتیکواستعاری است و زیبایی هادر حوزۀ 
 زبانعی کعه شرح محرک کنیزک موصعل را بیان معی کنعد آن زبانعی نیسعت
 کععه اندام تابدار شیریعععن را در چشمعععۀ قنععد معععی شویعععد.  زبان گنجوی

  اسععت، تععا مرز اروتیسععم پیععش میرود و "جوانمردی"،عاشقانععه و تغزلی
 سعانسور...  و روحیعۀ حکیمانعه خودش اجازه نمیدهدش کعه پرده از رمزو
 حجاب اروتیسععم بردارد از ایععن روسععت کععه زبان در مرکععز اسععتعاری  بععه

تعویق می افتد.
 حتعا مفتعی وملی مسعجد هعم بعا خوانعش ایعن شععر گنجوی دسعت بعه

  خط فاصل نمی کشند. مخاطبینحلل و حرامتکفیرش نمی زنند، بین 
  نمعی کننعد،رکیسک گویسیو منتقدیعن َدم دسعتی نیعز شاععر را متهعم بعه 

  است،یکی استتیکیکثرت استتیکذات مسأله درتنوع دست یافتن به 
 کعه از گفتمان فلسعفی و تعلیمعی برمیخیزد و یکعی زیبایعی شناختعی کعه
 از عادات سعععنتی و مذهبعععی بال میگردد. اسعععتتیکی کعععه در بوطیقای
 باسعتان سعرازیر اسعت و اسعتتیکی کعه از چشمعه های امروزینعه ی زبان
 فوران میزنعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد.
 زیبایعی در تمثیعل کنیزک موصعل، ناتورالیسعمی  پرتلطعم اسعت، مخاطعب
 از طریعق شنعا در اقیانوس اسعتتیک بعه ناپوشیدگعی و حقیقعت میرسعد و
 ایععن همان ذاتیتععی سععت کععه فقععط مععی توانععد بر زمینععۀ  زبان اروتیععک بععه

 نار کفیده و تاناف بسعته وچشمعۀسعاختار برسعد. و امعا در شععر گنجوی 
  آن زیبایععی های جسععمیک اسععت کععه تللؤی آشکارگععی حقیقععت وقنععد

 پسندیدگی جماعت را در سطح یک منظوره و اخلقی سیراب میسازد.
 گنجوی معی گذارد کعه پروسعۀ اروتیسعم در خلوت مخاطعب جوش بزنعد و

 . عنصر زیبایی درکشف معنا در تأویل خواننده تثبیت گرددتکمیل شود.  
 شعر چشمۀ قند ُمذکرانه به ترنم نشسته است و این نگاه نرینه باعث
 معی شود کعه شععر بر شالودۀ بینعش و حعس مردانعه زیباشناسعیک شود.
 ایعن اسعتتیک سعاده و دم دسعتی نمایعی میکنعد کعه از ورای زبان اروتیعک
 مخاطععب را بععه نوعععی ازحقیقععت سععکسی رهسععپار مععی سععازد . نیععت
 سعانسور خوردۀ مؤلف در افعقِ  باز مخاطعب جاری شده و از آن طریعق بعه

بازتولید حس و نگاه اروتیک میرسد. 

استتیک منسجم
  

 بوطیقای مدرن غرق شدن در چشمععه های شیریععن باسععتانی، غوطععه
 خوردن در حوض اسععتتیک اخلقععی و معرفععت متافزیععک گرا و متافزیععک
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   پندار های پسا کلسعیک به پسا روشنگری وجابجاییشکن است . 
 از آن بعه مدرن اسعت . بوطیقای مدرن خودرا از بنعد دیعن میعبرد ( البتعه در
 غرب  نه در آرامگاه مشهد و شاه دوشمشیره) ولی در بند تقدساتی از
 جنعععععععععععععععععععس زمینعععععععععععععععععععی گیعععععععععععععععععععر میمانعععععععععععععععععععد .
 مععا دیریسععت کععه حععس و عقععل خودرا عامدانععه یععا ناآگاه دریععن آب هععا
شسعتشو میدهیعم  و درآن جاودانعه میگردیعم ( شایعد سعنگک میگردیعم )
 در حالی که بانیان این اندیشه ها از کنارچشمه های کوچک عبور کرده
 و بعه اقیانوس هعا ی طوفان خیعز رسعیده انعد.  از همینروسعت کعه شععر
 امروزینعۀ معا دچار سعردرگمی و اختگععی و پریشانععی سععت، بوطیقای معا
 اخلقعی و منظومعۀ معرفعت معا بطلیموسعی و پرواز های معا زندانعی مانده

است.
 شاید زندانیان حق بجانب باشند که با جرمی بنتام همصدا می گردند "
 فقط در زندان اسعت که به نظم و انسعجام می توان دست یافت " برای
 زندانععی، زمان ماننععد حلقععه های زنجیرمنظععم اسععت، مکان ماننععد حفره
 های  خاطره مترتععععععب اسععععععت، زمان دایروی اسععععععت ومکان مربععععععع.

  درهعر نظمعیسعفرزندانی دور و دراز امعا در محوطعۀ تنعگ زندان اسعت.  
 سععععلطه و سععععیطرهزندان و زندانععععی از بسععععتر قدرت برمیخیزد ودر مدار

میخکوب میماند. 
 در خطعۀ معا کعه جماع دسعته جمععی زیبایعی هعا و ابهعت انسعانی را برباد
 داده اسعت، در کشوری کعه هشعت مرد چکمعه دار و مقدس بر یعک طفعل
 معصعوم تجاوز میکننعد، در سعرزمینی کعه تعا بیعخ ارگ و تعا دماغ دفتعر ملل
 متحدش قانون ریععش و جنگععل ورق میخورد، در آسععمایی و شیرپور اش
 هنوز طالب های امارتععی نعرۀ بازتولیععدِ  سععنگسار و قمچیععن و دسععت
 بریدن را تلوت معععی کننعععد.  از چار تاق آسعععمان سععُعربی اش جنایعععت و

  میبارد، لب های عابریعن ودو ثوریتوهیعن و خشخاش مثعل باران های 
 مهاجرینش سکوت و دوختن و گرسنگی را زمزمه می کنند. در کشوری
 که برخی از اشیاء از ترس قومندان و شیخ و گلخانه بنام واقعی خود یاد
 نمععی شونععد، چگونععه مععی شود از زبان فراعادتععی و لرزاننده بععه نفععع
 چیزهای انسعانی شده سعود ُبرد.  درخطعه ی سعیاه پوشعی کعه برُامعت
 مسععلمه اش سععیمهای خاردار وحلقععه های جرثقیععل میریزد، بر حنجره
 های اعتراضععی اش کارد و کارطوس میبارد، نعلیععن پوشان مردسععالرش
 شور و شعور و سرمستی زنان را سنگباران می کنند، چگونه می شود

که فرش رنگارنگ تنوع گفتمان ها را گسترد. 
  شایعد معا در خلوت خود بعه هعر خطری دسعت میزنیعم، امعا در علن جرآت
 نمی کنیم که زبان تازه را به حیث یک متن مستحکم تکثیر و بازخوانی
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 نماییععم چععه رسععد بععه بازتولیععد و اجرای آن در بهمنشاندن زبان متوازن و
امروزینه. 

 بسیاری ها تا به دفتر پنجم مثنوی سر نزنند شاید باور نکنند که مولوی
 صاحب چنین بی پروا و نا زیباسخن گفته است!  حقیقت این است که

 ، بععه چنععدکاسسسِت زبان و هیرارشسسی زیبایسسی را فرو میریزدمولوی 
 وچون اسعععتتیک و معرفعععت از نعره های نویعععن و مخاطبزدا تعریعععف معععی
 بخشعد.   مولوی تطویعل چرخعۀ مکاشفاتعی اسعت کعه از هزار و یعک فلتعر
 میگذرد.  حس زیبایی را در تراژدی طنز منتشر می سازد، مخاطب را به
 تولیعد و خوداندیشعی دعوت معی کنعد و معی شورانعد، بعه تعجعب وامیدارد.
 اجرای مولوی در زبان نشان میدهعععد کعععه شععععر نوععععی اجراسعععت در
 تولیدزبان، میفهمانعد که چیعز هعا و واژه هعا بدون مداخلۀ مطلقعۀ سعکوت و
 سانسور، می توانند به وقوع استتیک شکعن زیبایعی منتهعی گردند مگر
 اینکععععه عقععععل جدا شده از بنععععد موهومات و معیارات رسععععمیت یافتععععه
 (مذهبی، دولتی، اخلقی) شاعر بتواند بنحو شگرِف شگفت آور بسوی

حقیقت های ممکن نقب بزند.
 شعرمععا درحوزۀ زبان ادامععۀ مولوی و...  نیسععت، مععا از شعععر خود طنععز
 شکننده، چندصعدایی، روزمرگعی و هزل و مطایبعه، چنعد فرهنگعی و چنعد
 متنه شدن و زبان طنز(گروتسک)ی و اروتیک را حذف کرده ایم، ما بجای
 استتیک چند لیه به جابجایی استتیک یکه و اخلقی تمکین کرده ایم،
 حیعف کعه معا از امکانات شگفعت انگیعز زبانعی خود دور گشتعه ایعم.   شععر
 امروزۀ مععا در وضعیععت پیشععا بحران بسععر میععبرد، چون تععا هنوز وارد حوزه
 های اسعتتیک شکعن و اندیشعه گیعر بحران نشده اسعت.  چون بحران از
 انباشعت متعن و گفتمان بوجود معی آیعد نعه از فرط نوشتار و سعخن.  شععر
 معا بعه لحاظ جابجایعی و سعاختار منظومعۀ بطلیموسعی اسعت کعه بعه غلط
 همعۀ سعیارات و خورشیعد را بعه گرد زمیعن زبانعی اش چرخ میدهیعم، شععر
 ما در قلمرو معرفت و استتیک به چرخش کوپرنیکی ضرورت دارد تا ما با
 نقعد آشکار دایرۀ سععنتی را بعه منظومععه شمسععی شععر  تبدیععل نکنیعم،
 شعععععععععر مععععععععا شعععععععععر ی از نوع دیگرتععععععععر نخواهععععععععد شععععععععد.
 اگعر ایعن تعبیعر گادامعر را کعه " افعق های پعس متعن فرهنگعی " برای تولیعد
 متعن، زمینعه ای سعازنده و شکوهمنداسعت، فرهنعگ معا عمدتًا شفاهعی

 شعسسربوده و یگانععه عنصععری کععه فرهنععگ مععا را ممتاز نشان مععی دهععد 
 اسعت.   امعا بعه علت برخورد تقدیعس گونعه بعه شععر، و شیفتعه شدن و
 مسعتمع ماندن، نقعد شعربطور تابوشکعن اسعتقرار نیافعت، سعالهاست کعه
 شهنامععه خوانععی و مثنوی خوانععی و بیدل خوانععی و حافععظ خوانععی جععز
 فرهنععگ ادبععی و آموزشععی ماشده اسععت و امععا از آن جایععی کععه ایععن

  بوده، نتوانسته که طی صد ها سالسمعی و شفاهیشیفتگی ها 
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 ورقگردانی، صد ها صفحه نقد وبررسی را بوجود بیاورد.  چون دراین جا
مستمع را خواب ُبرد / سنگ های آسیا را آب ُبرد. 

  است ،انسعجام گریز  و مرکز گریز شعر امروزینه هندسۀ ویران شده و 
 شعریست در وضعیت متفاوت با شعر دیروز و شعر پسا کلسیک، شعر
 امروزینععه ُققنوس حال انگیزی گشتععه اسععت کععه بععا ترکیععب صععدا های
 متفاوت بععه نحععو متفاوتععی سععاز مععی شود، شعععر در زبان، بالذات موزون

  اسعت، فقعطموسسیقی گفتار روزمره طبیعسی تریسن وزناسعت، حتعا 
 عروض باوران دچار ثقععل سععامعه هسععتند و موسععیقی دلنشیععن گفتار

طبیعی را نمی شنوند.
 شعععر گسععترۀ دریافععت هععا در پهنای حرکععت و رویدادن بازی های ارایععه
 شدنی وارایه نا شدنی در زبان ست، شعر پژواک ارجمندیست در برابر
 سعیمهای پابرجعا و خاردار اندیشعه، شععر نوععی دعوت بسعوی مقاومعت
 روشنگرانعه اسعت، نوععی قیام انسانی در برابر ُسم های مهاجعم و تیغعه
 های جنععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععگ و جاهلیععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت.
 ایعن شعرنحعو آفریعن و نحعو شکعن و هارمونعی آفریعن و وزن شکعن سعت،
 معیار شکعن و حجاب برانداز اسعت، پرخاشعی و نقبعی سعت بسعوی عدم
 قطعیعت و وابسعتگی، ایعن شععر چنعد گسعتره و چنعد فرهنگعه اسعت، چنعد
 زبانععه و چنععد ملیتععه اسععت، جهانععی زده و بومععی شده اسععت، فراموش
 نکنیعم کعه در شععر کنونعی معانعی نجاتبخعش و الفاظ ممنوععه کعم کعم گعم

  قابعل دسعتیافتزیبایعی نهایعی و معنای نهایعیگشتعه اسعت، دریعن شععر 
نیست.

 زبان هزل و اروتیک در مصراع ها جا یافته است، ممتاز گشتگی کنایه و
 طنعز گشودگعی شکوهمنعد یافتعه اسعت، معنعا های ذوجوانعب و متناقعض،
 بازی های آوایعی و سعخنی، ایهام های مخاطعب خوان و بعه تعویعق مانده

از چند جانب بیدار گشته اند. 
 شعععر امروزینععه ماننععد هعر شعععر اسععتخواندار گذشتععه در  جذر و مععد زبان
 چنان اجرا مععی گردد کععه وقوع اسععتتیکی و رویدادگععی حقیقععت بععه نحععو
 عمیقتععر و گسععترده تری بازگشایععی گردد.  دریععن منظععر دیگاهِ  سععنتی

 مسی شود، هسم جدی و هسم اسستهزاآمیز، ابطال میابسد وبازتولیسد
 هسم تنهایسی وهسم باهسم بودن اسست ، هسم یأس و هسم امیسد ، هسم

  ، نگرۀ تازه در فضای پععر امکان ومآیوسسسی و هسسم شادمانسسی اسسست
رهاییی بخش چشمها به پرواز می آید. 

  معا نسعل عجیبعی هسعتیم، نسعلی کعه در جهیعل تازیانعه و ترس و تلوار
 غرق بوده ایععم، نسععلی کععه در خانععۀ خود بععه حیععث تبعیدی نفععس مععی
 کشیععم، نسععلی کععه از خود و برداشععت های خود میلرزیععم، نسععلی کععه

 یأس ونمعععی خواهیعععم دریافعععت های صعععحیح یعععا غلط مان را از ترس 
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  خویش بیرون بکشیم، گویی که  ما معتاد یأس و تنهایی گشتهتنهایی
 ایم ، نسلی که از تپش قلب خود زمزمۀ قمچین اجنبی را میشنویم، در

سرک و پلوان خود با پاهای بلدیه و سرکار راه میرویم.
 نسعلی کعه از ریعش ماندن میترسعد از کعل کردن ریعش میلرزد، نسعلی کعه
 در زیر آه وچادری و چادر پیر می شود، نسلی که شعر را مثل شراب و
 شلغعم عُق زده اسعت و نقعد فکری خودرا بعه نقدینعۀ بعی عاطفعه تبدیعل
 کرده اسععت، نسععلی کععه اندیشععه و جذابیععت اسععتتیک را در چشععم و
 گیسوی ان جی او ها و تللؤی حکومتگران می بیند، نسلی که شعررا
 برای شعرجنگی و اندیشه را برای سرجنگی ذخیره کرده است، نسلی
 کعه بزرگانعش بعه چکاچاک زرگری مشغول اسعت و جوانانعش بعه تسعخیر
 نان و شهرت و میکروسععافت.  نسععلی کععه نععه ریععش سععپتامبر را مقراض

زده است و نه بروت و دستارثوری را به خاطره  سپرده است. 
 شعری کعه دیریسعت پایتخعت زبانعی را از دسعت داده اسعت، بعا انگشتان
 چعععه نسعععلی از زمیعععن عدل و عادت بلنعععد خواهعععد شعععد ؟ اسعععتتیک
 بطلیموسععی چگونععه کوپرنیکععی خواهععد شععد و کوپرنیکععی چگونععه بععه

کوانتومی تبدیل می شود؟
 وقوع زیبایععی در شعععر مععا شرطععی شده اسععت، واقعیععت موجود، مرده
 ایسععت کععه بععه حقیقععت کاذب و موجود میرسععد، وقتععی ناقوس مقولۀ
 زیبایعی بصعدا در معی آیعد ، زیبایعی ابژکتیعو میگردد ودر ذهنیععت شرطععی
 شدۀ مذکعر نعا گهان   " نرگسعش عربده جوی و لبعش افسعوس کنان " از

  میابعد و ایعن بیرونیافتگعی اسعت کعه حعسبیرونیعتحوزۀ نوشتار ناپدیعد و 
 زیبایی را طبیعی و عادتی وسطحی می سازد و از حوزۀ زیبایی هنری

( معنای محجوب زیبایی ) خارج می کند. 
  زیبایعی در سعطح ذخیره های عادتعی و تعه نشیعن شدۀ ذهنعی، بیدار یعا
 تداععی معی گردد و هرگعز بعا شنیدن لفعظ زیبایعی، دوشیزه ای کعه پعس از
 هجوم دسعته جمععی روی تذکرۀ شفاخانعۀ وزیعر اکعبرخان بعه کومعا رفتعه
 اسعت، در کله اش بعه تلطعم نمعی آیعد، گویعی زیبایعی فقعط جسعم اسعت
 که میمیرد.  مرثیه ای که برای دوشیزۀ به خون خفته ساخته می شود

  هایعی سعت کعه ذهعن شرطعی آنرا دیده نمعی توانعد.سرشار از زیبایی
 ایعن شرطعی شدگعی عمدتًا از ذهنعی بر میخیزد کعه بعه سعطح و یکریخعت

 نظر دارد و به یکه نگری عادت کرده است.اشیابودن 
  زیبایعی فعی نفسعه زیبایعی نیسعت، زیبایعی هنگامعی زیبعا معی شود کعه
 بالنفسععه در میان بسععترزبان روی بدهععد.  حتععا زمانععی کععه در بارۀ یععک
 زبیایععی عینععی  ( انسععان ، حیوان ، چیععز ، حالت ، خاطره ...) بععه انتخاب
 دسعت میزنیعم ، باز هعم از طریعق گفتار و جملت اسعت کعه معا از طریعق
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 مقایسه زیبایی یک چیز زیبایی مینامیم . نامیدن  و انتخاب بخودی خود
درحوزۀ  زبان گفتاری صورت می پذیرد .

 حقیقت شعری برای شاعر و مخاطب شعر دریافت قطعی و پایان یافته
 نیسعت، پرسعشی سعت کعه در درون پاسعخ افراشتعه معی شود، رابطعه
 بیعن چیعز های دم دسعتی و ذهعن، آهسعته آهسعته در بنعد بنعد شععر و بعا
 انتقال از یعک مصعراع بعه مصعراع دگعر بعه کلیعت بهعم ناپیوسعته و بنعد های
 بهعم پیوسعته و انتزاععی میرسعد.  در شعرگذار از واقعیعت موجود بسعوی

 معرفععت شناسععی بععه حوزۀواقعیععت های ممکععن اسععت یعنععی از حوزۀ 
  است.   شعر نشان می دهد که کلوخ ها باید لجوردهستی شناسی

 باشنععد و کارطوس هععا قاشععق چای خوری و مرز خیال و واقعیععت ویران
شود. 

  مدرنیسعت معی گویعد " تلش شاعران مدرنیسعت درپاونسدمادامعی کعه 
 راستای نایل شدن به شکوهی منسجم و بسامان است " می خواهد

   اسععت، همان چیزی کععهشعععر مدرن انسععجامبگویععد کععه هدف و مرکععز 
 مؤلف طل درمس آنرا " شکل ذهنی شعر " نامیده و حال در فضای نوین

به انکار آن برخاسته است. 
  شعععر سععاختاری و انسععجامی الزامًا بععه بایععد هععا و نبایععد هععا میلغزد بععه
 همیعن خاطرسعت کعه اسعتتیک مدرنیسعتی گونعه ای از قطعیعت معرفعت
 شناسعععی و اخلق را شامعععل معععی شود، از شاهراه رمعععز میگذرد و در
 بوطیقای شکوهمند و نظم یافته و متمرکزدرنگ می کند.  شاید زیبایی
 تعریعععف مطلق نداشتعععه باشعععد و بقول انگلس " در کلبعععه هعععا آن معععی
 اندیشند که در کاخها " باز هم بزبان انگلس " چوپان بچه حتی در خواب
 نیعز دوغ و دوده را معی بینعد و اشرافزاده زلف نازنیعن و کباب بره " زیبایعی،
 ادراک حسعی و نسعبی اسعت کعه از طریعق عادت و مقایسعه بعه رویداد
 میرسعد.  شایعد هعی هعی بره برای دره نشیعن فقیعر و زلف آشفتعه برای
 شهرنشیعن متوسعط، الگعو های بیرونعی و شععر ناشدۀ زیبایعی و حقیقعت
 انعد، کعه اگعر هعی هعی و گیسعوی پریشان بعه انقیاد شععر درآیعد، برخورد
 دره نشیعن و شهرنشیععن متکعی بعه امکانات ذهنعی نسعبت بعه آن تغیعر

میخورد.  

اگر بخانۀ من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار
و یک دریچه که از آن

به ازدحام کوچۀ خوشبخت بنگرم
 

 دریععن متععن، وقوع واقعیتعِع چیزهععا، کمبود ی خودرا بععه ُرخ خواننده مععی
 کشعد، و در شععر اسعت کعه حقیقتِع ممکعن بجای حقیقعت موجود، معی
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  انعکاسععی از چیزبودگععی واقعععی آن نیسععت،حقیقتسِس دریچسسهنشینععد، 
 دریچسه ای کسه آورده نیسعت، چیزی آوردنسیحقیقتِع موجودِ  دریچعه 

 شود اصسًل واقعیست ندارد، کوچسۀ خوشبخست نیسز وجود واقعسی را
  برنمعی انگیزد وقتعی کعه امکانِ  موجودیتعی ناموجوددر تجربسۀ حسسی

 باشد، تطابقت شناختِ  سالم از حوزۀ امکان واقعی بسوی فرا واقعیت
 و آرمان سعععیر معععی کنعععد.                                              در ذایقعععۀ

  همان سواراخ دایروی وکوچکی ست کهواقعیتِ  دریچهفرهنگی ما، 
 همۀ مان لاقل در تنور خانه های فقیرانۀ خود، تجربه اش را داشته ایم،

  در هنگام نان پزی بوسیلۀ آن روشنایی را حس کردهمادردریچه ای که 
   تجربعه کرده اسعت...، فعی نفسعه فاقعدخواهسراسعت، دریچعه ای کعه 

 زیبایععی و فردیععت یافتگععی وال و ممتاز اسععت، دریچععه بععه حیععث یععک ابژۀ
 خشک در قیافۀ سوهانِ  چشم عمل می کند که نه تنها حس زیبایی
 را برنمعی انگیزد کعه تکرار تجربعۀ دودآلود آن ملل انگیعز ی معی کنعد، و در
 حوزۀ زبان متعارف نیععز، دریچععه بععه حیععث یععک لفععظِ  معنادار و جداشده از
 زنجیرۀ مفاهیعععم، واژۀ فعععی نفسعععه زیبعععا نیسعععت.  فقعععط در ادغام بعععا

  بععا اشیای دیگرسععت کععه بععه وقوع زیبایععیمعناآفرینسسی و معنازدایسسی
 دریچه زمانی زیبا می شود که کسی از آن بهاستتیک میرسعد.  

  در غیععر آن اگععر مادر هردم شهیدی بر فرزنععدکوچسسۀ خوشبخسست بنگرد
 گپ ناشنو و قومندان مشرب خود چیغ بزند که از برای خدا در بام سنگر
 نگیر برادر کشی خوب نیست از بام پس شو  دریچه ره ُپت نکو " که از
 آن بععه تندور مبینععم "  دریععن عبارۀ گفتاری ( شفاهععی ) نععه ایععن دریچععۀ
 کاهگلی برای مادر درخششعععععی دارد و نعععععه شنیدن آن برای تفنگدار،

لذتی. 
  دریچععۀ کاهگلی کععه بوسععیلۀ آن ُدود بععه هوا میرود و روشنایععی داخععل
 تاریکخانعه معی شود، موجود معمولی و دم دسعتی اسعت کعه بعه بازتابِ 
 حقیقعععی و ممکعععن منتهعععی میگردد و دریچعععه ای کعععه بعععا آن بعععه کوچعععۀ
 خوشبخت نگریسته می شود، از وقوع یک زیبایی و یک حقیقت ممکن

و آرمانی خبر میدهد. 

یک دریچه که از آن به کوچۀ خوشبخت بنگرم = 
امر واقعی= زیبایی و حقیقت ممکن 
یک دریچه که از آن به تندور ببینم = 

رابطۀ ملل و حقیقت موجود اس نه رابطه بین موجود و رویا و آرمان.
 رابطعه بیعن واقعیعت و ممکعن، آمیزه ایسعت کعه در حوزه هنربوسعیلۀ خیال
 درخشان میگردد، ازاینروسعت کعه وقوع حقیقعت در سعطر های شععر  بعه
 شکعل دعوتِع رویعا خیعز و ممکنعه اجرا معی گردد نعه بنحعو حقیقعت موجود.
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 البتععه در شعععر امروزینععه، یععک پارچععه شعععر ماننععد یععک معماری موزاییععک
 اسعت، یعک پارچعه شععر ماننعد یعک میناتوری شرقعی اسعت و بعه همیعن
 خاطععر پرسععپکتیو و بععی حجععم اسععت. یععک قطعععه شعععر ماننععد نقاشععی
 کلسیک یک معبد است که از رنگ های متنوع برای ارایۀ ایدۀ وحدانیت
 اسعتفاده معی شود، نقاش بعا کار هنری خود بعه تصعویر مقدسعات دسعت

میزند. 
 سطر هایی در یک شعر موجود می باشد که بدون درنظر داشت حالت
 طنزی و تمثیلی و کنایعی و اسعتعاری و تشبیهعی  آن بعه حقیقتِع موجود
 و واقعیعت شباهعت میابعد ( کعه در بوطیقای سعنتیگفته معی شود کعه ایعن
 یعنعی  فاقعد شعریعت و جوهرۀ هنعر) و امعا از طریعق تدویعن پارادوکسعیکال
 قطعات متفاوت شعر است که به کلیت متن (ایدۀ ممکن، درک زیبایی)
 میرسعیم، کلیعت متعن بعه لحاظ سعاختار از واقعیعت طبیععی و اجتماععی
 (ابژگعععی) پیروی میکنعععد، واقعیات،متکثعععر و پراگنده انععد، جامععععه نیععز در
 ساختار درونی و بیرونی خود توته های متنوع و رنگارنگ است و در یک
 انسعان منفرد نیعز افکار، حسعها، عاطفعه هعا و کردار هعا متلون، تکعه تکعه و
 چندآمیععز اسععت. شعععر متنععی اسععت کععه از تکععه های پراگنده (صععدا هععا،

 ساختار می گیرد وتجربه ها، نگاه ها، حسها، عاطفه ها، خیال ها) 
 . ایعن نوع شععر هعر نام و رسعمی کعه بالی آن بگذاریعم،سساختار میریزد

 دعوت شاعرانعه ایسعت از فراز واقعیات متکثعر موجود بعا عبور از گذر زبان
 گیعر، بسعوی حقایعق پراگنده، زیبعا و ممکعن.  یعک پارچعه شععر امروزینعه
 شده مانند یک تابلوی آشفته وپرقدرت نقاشی است. هیچ ُهنری نمی

تواند در غیاب زیبایی و در غیبت تفکرمتکثر شکل بگیرد. 

 آبسعترکسیون هرمنوتیعک ادراک اسعت.  پیکاسعو شهکار خودرا در تابلوی
  نقاشععی مععی کنععد، چون در بعضععی از حافظععۀ1937گرونیکععا در اپریععل 

 تاریخی ما واژۀ اپریل به حیث یک محرک جانکاه جایگاِه شرطی شده را
  و1978اشغال کرده اسععت، میلد گرونیکععا در اپریععل، در غصععۀ مععا اپریععل 

  را به تلطعم میآورد. شاید گرونیکا هم اکنون نیزدو اپریل خونیننتایج 



30

  کابعل، آیینعۀمذهبسی و لییسکمعی توانعد بعه حیعث ماحصعل اپریعل هعا ی 
 جادویی و کوچکی باشد برای تماشای جهنم بزرگی بنام افغانستان .

چی چیز هایی در گرونیکا به وسیلۀ چشم حس می شوند :
 آدمهعا، حیوانات و اشیاء کعه بعا نگاهِ  ُبعدشکعن و زمان گریعز بعه جابجایعی و
 همنشینعی ویژه و فراواقععی (آبسعتره شده) رسعیده انعد، چیعز هعا دریعن
 تابلو چنان بطور جاذب و عجیبعععععی چیده شده انعععععد کعععععه واژه هعععععا در

شعرگنجوی و بیدل و مولوی... 
 آدم ضربععت خورده ای کععه بزمیععن غلتیده از میان شعله هععا بععا دسععت
 التماس بسععوی بال فریاد مععی فرسععتد، گاوی بععا چشمهای درشععت و
 شاخهای تیعز، زنعی را بزیعر گلو گرفتعه  کعه فرزنعد مرده اش را بر آرامگاهِع
 زانعععو جابجعععا کرده اسعععت. دسعععتی از بال مشعلی را بر فراز زخمانگعععی
 اسبی آویخته است که در زیر سمهایش کله و دست پریدۀ یک تا بنی
 آدم گیععر مانده اسععت، و چشععم فروزنده ای ماننععد یععک چراغ بر بالتریععن
 جایگععۀ بدبختععی، روشنگرانععه ایسععتاده اسععت و زنععی از میان تباهععی بععا

منتهای نیاز و صمیمیت بسویش مینگرد. 
چی چیزهایی در تابلو بوسیلۀ عقل ادراک می شوند :

#  مرگ و بحران 
#  خشونت و دربدری 

#   سردرگمی و درد و بی پناهی
#    آرمان وال و بازتولید فروزنده ترخوشبختی

 تمام چیعز هایعی کعه در تابلو مشاهده معی گردد، بعه تنهایعی و بعه حیعث
  را بعهزیبایسی دارنسد و نسه حقیقستِ  انسسانیشخصعیت های منفرد نعه 

 انقیاد بیان در معی آورنعد.  آدمهعا و حیوانهعا و اشیاء و حالت هعا بر مبنای
 آبسعتره شدن، ذاتیعت فزیکعی خود را درگیعر واقعیعت زدایعی و آشنازدایعی
 کرده انعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد.

  که مادردرشت چشمی واقعیعت ندارد، گاو چشم فروزان و آوایزان
 فرزنععد مرده را زیععر گردن محکععم بگیرد، وجود ملموس و زنده ندارد و بععه
 همین طور....  الخ.  چشم جدا از کاسۀ سر و معلق و آویزان در واقعیت

  وزشست کععه زیبسا نیسستو ُعرف زندگععی ، زیبععا نیسععت و نععه تنهععا کععه 
 لرزاننده هععم اسععت.  دسععت پریده ای کععه از شمشیععر مقطوع اش گععُعل
ر اگعر بعه گعل قرمعز انعی هعم  برویعد، واقعیعت عینعی ندارد.  شمشیعر خون ُپ
 تبدیل شو د زیبایی ندارد.  چیزها درین تابلو از واقعیت ساده و عادتی و
 آشنعا صعدگام جلوتعر رفتعه انعد، چیزگونگعی سعطحی درفراینعد کار آشفتعۀ
 هنری بعه حوزۀ معنعا و دریافعت متکثعر انتقال یافتعه اسعت.  چشعم فروزنده
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 در فضععا و وضعیععت کور و تاریععک، در میان سععیاهی مرگ و درد و ماتععم و
 مخاطععب اسععت کععه زیبععا مععی شود، و  قتععی نگاه اسععتوار زن از پاییععن بعا
 چشععم معلق و فروزان ترکیععب میگردد، بععه رویداد زیبایععی منتهععی مععی

گردد. 

یک چشم فروزنده
که از آن به سوی بال می نگرد

یک شمشیر بریده 
 که از آن گل ابریشم میریزد

یک جفت دست محکم
که از آن سقف کهکشان می گیرد

یک مشعل آویخته
که از آن به وادی روشن میرود

یک زنانگی 
که از آن صمیمیت و خوشبختی می افرازد  

 شعر یک تولید زبانی ست، شعر یک یا چند تا صدا و یک متن و یا چند
  می افتددرون یک متن اتفاقتا بینا متن و یشامتن است، زیبایی در 

 در صورتی که شبکۀ واژه ها بتواند چنان به بیان درآیند که به متن تبدیل
 شونعد و بینعا متعن را در خود تعه نشیعن کننعد وبعه خلق پسعامتن منتهعی
 گردنعد.  ادراک زیبایعی بالذات تکانعۀ خوشاینععد یعک حعس پرورش یافتعه و
 مجرب اسععت، مادامععی کععه زنجیرۀ چیععز هععا بععه مرحلۀ شناخععت شعری
 میرسعند (بعه درک اسعتتیکی تبدیعل میگردنعد) حعس زیبایعی بعه شناخعت

فلسفی رسیده است.
 در یعک شععر بیدار شدن عاطفعه پاسعخی سعت در برابر تأثیرات ذوجوانعب
 حسععی، عاطفععه واکنععش ادراک اسععت کععه در لیععه های احسععاس روی
 میدهد (خنده وگریه، لذت و رنج...)  رویدادگی عاطفه قبل از آنکه خودرا
 در زنجیره ای از مفاهیعععم شناور سعععازد در ذخیره های پعععس زده شده و
 غریزه ای بیدار معی کنعد،( در  معنِ  کودکعی یعا کابوسعی یعا رویایعی ) هنوز
 به شناخت حسی و دریافت حقیقی نرسیده است که به خنده و گریه،

حزن و سکوت پرتاب می گردد. 
 چون یکععی از اهداف اسععاسی شعععر خلق کردن زیبایععی و رسععیدن بععه
 چیسعتی حقیقعت ممکعن اسعت، در برآینعد ایعن دغدغعه، نعه تنهعا کعه نمعی
 توان ازطریعق وقوع یافتگعی شععر بعه حقیقعت مطلق (تزهگلی) رسعید بعل
 نمعی توان بعه حقیقتعی نیعز دسعت یافعت کعه واقعیات ملموس و روزمرگعی
 را منعکععس مععی کنععد، دریچععۀ متحرکعِع فروغ و چشععم فروزنده و آویزان
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 پیکاسععو، آن امکاناتعععی هسععتند کععه بنععی آدم را دریععن دنیای پرآشوب
 بسعوی مبارزه، ایسعتادن و آدم تعر شدن صعیقل میزننعد، نگرش عادتعی و

سطحی شده را به نگاه کنجکاو و ژرفناک فرا میخوانند.

در اقلیم شما
نام من ستارۀ قرمزیست

که تنها در افق شبنامه ها پدیدار میشود 
رودخانه ها در بستر های کهن

رو به دریا بار در پویه اند
نیای من

زخم باستانی خویش را
 با نوشداروی انتقام خواهد شست

 اسعتادباختری ایعن پدر مسعلکی و واقععی شععر مدرن افغانسعتان، میدانعد
 کعه سعطرهایش گشودگعی گشاینده اسعت " پوشعش برداری و پوشیده

داری را درین وقوع سراییده " است.  
 رابطعه بیعن اشیای واقععی و ایده و تصعویر، در اتمسعفیر شعراز ناممکنات

 زخسسم، سسستارۀ قرمسسز در افسسق شبنامسسه هسسا نمیرویسسدحرف میزنععد، 
 نوشداروی انتقام تسسا هنوز سسساخته وجود واقعععی ندارد، باسسستانی

 نشده اسععت پععس آن حقیقتععی کععه شناخععت مارا از ایععن زخععم و از ایععن
 شبنامعععه و از ایعععن نوشدارو بعععه بیان آورد، شکعععل نمعععی گیرد در قلمرو
 حسعی (موجود شدنعی و ملموس شدنعی) داخعل نمعی گردد.  سعطر هعا
 ماننععد نقاشععی کوبیسععم آبسععتره گععی مععی کننععد، زخععم و شبنامععه و

  ندارنععد.  هععر کدام حععس رنععج وذات مسععتقلنۀ خود زیبایععینوشدارو در 
 زخععم وبیزاری از خود و از وضعیععت را در آدمععی بیدار مععی سععازد.  اگععر 

  درتاق خانه گذاشته شود، هرگز حس لذت یا عاطفۀشبنامه و نوشدارو
خوشایند را بوجود نمی آورد.

 حعس شبنامعه برای کسعی لرزاننده و هیبتناک اسعت کعه در دهعۀ هشتاد
 در کابعل بخاطعر آزادی و عدالت،شبنامعه زده باشعد و بجرم یعک قطععۀ آن
 برای چندیعن سعال در زندان بتخاک یعا تبعیدگاه نامعلوم نشسعته باشعد و
 بخاطععر زیبایععی های رنععج افزای آن شبنامععه ، شعععر گفتععه باشععد...  و یععا
 شنیده باشعد کعه چگونعه شععر های الوار در ُفرم شبنامعه در کمعپ های
 نازی پخعععش معععی شده اسعععت و انتقال دهندۀ آن بععععد از افشاء شدن

 زیبایی در درونرهسپار آشویتس اول گشته است.بهوش باید بود که 
. زبان حک می گردد
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 زیبایی و دریافت برتر، وقتی در شعر باختری روی میدهد که " نیای من
 زخعم باسعتانی خودرا بعا نوشداروی انتقام بشویعد ". دریعن متعن چیعز هعا
 دانعه دانعه بطرز مسعتانه و غیعر عادی اتفاق معی افتنعد و  سعطح اسعتتیک
 ایعن سعطر هعا َدم دسعتی باقعی نمعی ماننعد، چنعد لیعه معی شونعد و در
 عادت زدایعی و گشودگعی و افراشتعن شناور معی گردنعد.  مصعراع هعا بعا
 فشار دادن دکمعۀ زنگعی بنام  " خواهعد " بسعوی حقیقعت سعایه روشعن و

ممکنه رهسپار می شوند.
  شععر اسعتاد باختری نوععی از فروریزی پندار های بعی حادثعه و معمولی
 اسعت، نوععی گذار اسعت از مرزهایعی کعه معا بعه آن بعه اتکای حعس هعا و
 درک های ناپختععه و تنبععل امور واقعععی و حقیقععی مععی گوییععم.  شعععر
 هسععتی شععی را بععه درخشععش و شورش مععی آورد، زخععم و شبنامععه و
 نوشدارو که چیز های دم دستی هستند و در روزمرگی ما جایگاه تکرار
 شونده را اشغال کرده انعد، دریعن شععر بعه فروزندگعی و فریاد در معی آینعد
 و آن نفرتععی کععه از واقعیععت زخععم و نوشدارو  و آن ترس تجربیععی کععه از
 حضور متحرک شبنامععععه در جامعععععۀ اسععععتبدادی، در انسععععان معمولی
 وسععیاسی خلق مععی شود، در شعععر ناپدیدگشتععه و جایععش را بععه وقوع

  وال ( وال بودگعی در حوزۀ معرفعت و اسعتتیکآرمان و صعلبت و زیبایسی
یکی ازشاخصه های شیرین بوطیقای مدرن است) می بخشد.

 ایدۀ انسعجام در شععر نیمایعی و آزاد، چنانچعه در سعطر های قبلی اشاره
 کردم، حال پس از یک دورۀ پرشکوه و ماندگار، از پایانه دهۀ نود با تجربه

 ، عروض شکسعته را دوباره شکنعی معیزبانسی/ فلسسفیهای جدیعد 
 کنند، بی وزنی را با وزن های نوین چندباره می شکنند.  شعر مدرن ما
 از تأکیععد برانسععجام (انسععجام وزنععی، اندیشگععی، تصععویری) بسععوی یععک

لیگی و قطعیت و اقتتدار  و کلن روایتی شدن میرود.  
 شععر بععد از مدرن شعری اسعت کعه انسعجام شکنعی و روایعت شکنعی
 معی کنعد. از اقتتدارِ  یکپارچگعی میگریزد . شععر را وارد ُبععد معی کنعد، ُبععد
 زمان و مکان، با زمان شکنی، در زمانهای شکسته و استمراری سرازیر
 می شود و با مکان شکنی در مکانهای پراگنده و چرخشی و روزمره تر،
 چیزی کععه در بوطیقای باسععتان و کلسععیک بسععوی لمکانععی و لزمانععی
 میرفت و در بوطیقای مدرن به شکل خطی و در غیبت درونگیر مکان َدم
 میگرفت...  در این شعر است که تدوین تفاوت ها و سبک ها و آرکاییک
 ها، پنجره هایی را بسوی تابش خورشید های مغشوش باز می کند و
 القصعه اینکعه اسعتتیک بععد از مدرن بعه حیعث یعک فضای تازه بعه حیعث یعک
 اعتراض تازه،بععه حیععث یععک پرسععش تازه، اسععتتیک منسععجم و بوطیقای

مدرن را دوباره به پرسش می کشد.
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اپریل ستمگر ترین ماه 
یأس ها را از خاک مرده می رویاند

خاطره و اشتیاق را به هم می آمیزد
فکر نکرده بودم به این همه مرگ ناتمام

  هععر متنععی بععا متععن های دیگععر و متععن های قبععل از خود در گفتگععو مععی
 باشد، ما مکالمه ایم ما تکرار همدگریم، الیوتِ  مدرنیست در شعر بلند
 سععرزمین ویران از مرز نگاه های مدرن و اسععتتیک انسععجام یافتععه بلندتععر
 میرود، پولی فونیعک معی شود، پولی مورفیعک معی شود و متعن اش بینعا
 متنعی معی کنعد.  ایعن شععر بعا ارجاعات عدیده ای بعه متعن های قبعل از

خود، دریافت زیبایی را دچار سیلن می سازد. 
 شعععر مدرن تععا وقتععی مدرن اسععت کععه بععه تفکععر انسععجام وتمرکععز وفادار
 بمانععد.  نمععی توان در بحععث گفتگععو بععا ماقبععل از خود بععا ژولیععا کریسععتوا
 همصدا نشد  " بینامتنیعت همان گذر از یک نظام نشانعه به نظام نشانه
 ای دیگراسععت کععه متضمععن تغیری در موضععع نهاده ای، تخریععب موضععع

قدیمی و شکل دهی یک موضع جدید خواهد بود" 

استتیک پاشان

 ...، معا در زبان شععر اسعت کعه بعا صعدا و درخشعش کنایعی اشیاء دوباره
 هسععتی میابیععم، در شعععر اسععت کععه زبان مرز خودرا از روزمره گععی و
 پوسته های زبانی جدا می کند. زبانی می شود که درگیرشده با بازی
 های چندبافتععه، رهاشده و متلون اسععت. در بوطیقای ناپیوسععته شایععد
 بتوان بععععععه طرز شاد تروغمگنانععععععه تربععععععه شعععععععر نزدیععععععک شععععععد.
 زیبایععی شناحتععی فزیکععی نگععر و اسععتتیک انسععجامی نمععی توانندبععه
 اسعتتیک تفاوتگیعر دسعت بیابنعد چون ابزار تأویعل شععر دیریسعت کعه بطرز
 عمیقی فلسفی تر شده است.  در شعر حرکت  زیباشناختی به شکل
 تنوع و تناقععض و تضاد هععا و ناهمگونععی هععا اتفاق مععی افتععد. و از نظععر

مفهومی به مرکززدایی از خود و جهان منتهی می شود.
  و بعی درخشعشزشست آنچعه بعه حیعث یعک ابژه درخارج از زبان شععر، 

  وزیبسااسعت در زبان شععر بعه حیعث یعک واژه، بعا درآمیزی غافلگیرکننده، 
درخشان می گردد.

 اگعر بعه سعلیقۀ مارجولیعه پرلوف حرف زده باشیعم معا وارد"بوطیقای عدم
 قطعیعت " گشتعه ایعم. اسعتتیک آشفتعه و انعطافعی پلی اسعت کعه از روی
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 سعیطرۀ مقدس آن معی توان بعه زیبایعی های مغشوش شده وبعه تعلیعق
 مانده و معناهای دیفرانسی (نگاه دریدایی که خود نقد متافزیک نیچه و
 هایدگعر اسعت) راه یافعت، ایعن اسعتتیک معنای زیبایعی را بعا تابعش سعایه
 روشعن در درون سعطر هعا اپوخعه معی کنعد و در تجدیعد شععر و مخاطعب،
 آشکاره و بازتولیععععععععععععععععععععععععد مععععععععععععععععععععععععی کنععععععععععععععععععععععععد.
 درنقد شعر دریافت زیبایی و تأویل معنا یکی از دغدغه های اساسی تر
 شده است، هرمنوتیِک درِک زیبایی نخست از فلتر دریافت معنا تیر می
 شود و بععد بعه حعس و بازتاب عاطفعی انتقال میابعد.  معنعا و زیبایعی بایعد
 کشععف شود و کشععف معنععا اگععر از یکسععو بععه سععطح تجربععه و روحیات و
 آگاهی مخاطب ارتباط می گیرد از سوی دیگر به چگونگی گشودگی  و
 نشاندن پوشیده گعی های تکنیکعی در حوزۀ تکثرقدرت در شاععر اسعت.
 چون شعععر بععه ذات خود تفسععیرشکن اسععت و تأویععل یکععه را پذیرا نمععی
 شود و هر کسی که بقدرهمت خود لیه های پیازینۀ شعر را پی افکنی
 کنعد ، اوراقگری کنعد، بازهعم معلقاتعی از منشورهای دیگعر در متعن شععر
 پنهان و معلق میمانعد پعس دریعن منظعر (نعه در همعۀ منظعر هعا) گفتعه معی
 توانیعم کعه برآمدگعۀ شععر در زنجیرۀ معنعا و غیاب و زیبایعی عبارت از تکرار

دگرگونۀ بازگشودگی ها، تعویق ها و پوشیدگی هاست.
 معنا و زیبایی در استتیِک هرمنوتیک به برداشت خواننده، به پس متن و

 معنسسی زمزمسسه ایسسست موهوم،خود متععن تعلق دارد، یععا بقول بیدل " 
  "از طریق ادغام افق مخاطبسازی است مشتمل نغمات نامعلوم

 بعا افقهای متعن و کانتکسعت هاسعت کعه بعه دریافعت و آن بازتولیدی نایعل
ُعب روانععی و فاصععلۀ روانععی) اجازۀ مان  میگردیععم کععه آگاهععی زمان و (ح

میدهد. 
  بعه گواهعی تجربعۀ بشعر،کمتعر افرادی (نوابعغ بزرگ) وجود خواهنعد داشعت
 کععه دریافععت و تولیععد ات فکری شان بلندتععر ازدانایععی زمان سععیر نمایععد.

  زمانۀنیت مؤلف که مساوی به المعنی فی بطن الشاعراسطورۀ 
 ماسعععت، در فضعععا های جدیعععد فرو میریزد، اگرچعععه پعععل ریکور در حوزۀ
 هرمنوتیععک انتقادی در خوانععش متعن، کشععف نیعت مؤلف را هععم قسععمن
 مدنظر میگیرد و  قبول دارد که همچنان به تعداد خواننده تأویل هم وجود

دارد. 
 کشش شعر امروزینه این است که ُافق مخاطب را به لحاظ فهمانی با
 تلطمهای متکثرحسی و تفاوت های مفهومی خود درگیر کند.  مخاطب
 را از گذر حعس های ترکیبعی بعه سعپیده دم اندیشعه هعا و اسعتتیک تازه و

کنونی شده برساند.                                         
 بحعث دریعن نیسعت کعه شععر و زندگعی زیبایعی دارد یعا ندارد بقول نیچعه

 پیدا مععی کنععد.شعسسر و زندگسسی فقسسط از منظسسر اسسستتیک معنسسی 
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 استتیک در زبان شعر با توعی از توقیف معنا و زیبایی گلویز می شود،
 از همینروسععت کععه هیععج شعری تکمیععل و تکمیععل نمععی باشععد و فراینععد
 تکمیل شدن خودرا تا غیرالنهایه در ذهن پویای مخاطب و مؤلد دیگرطی

می کند. 
 بر مبنای همین بینش است که هنوز هم شعر هومر، فردوسی، خیام،
 دانتععه، مولوی، حافععظ، زاکانععی، شکسععپیر، بیدل، بودلر، گوتععه، مالرمععه،
 الیوت، بکععععت، فروغ، شاملو، خلیلی ، باختری...مسععععیر تکمیععععل شدن
 خودرا دروجود مخاطععب های گسععترده و جهانععی بععه طریععق انتقال بینععا
 متنیتعی و مکالمعه یعی طعی معی کنعد.  یعک شععر حقیقعی (هیعچ معیار
 ثابتعی وجود ندارد کعه حقیقعی بودن و نبودن شععر را بطور قطععی و تغیعر
 ناپذیراعلم بدارد) یععک متععن هنری سععت کععه از چشمععه ی کار و پیکار

هنری زا میزند یک نوع فضای اعتراضی و آزادیبخش است.  
 قطعیت بخشی در نشاندن معنا و تصویر و زیبایی، کله شقی در فهم و
 درایععت و نافهمععی، خععط کشععی در روایععت های خطععی و اسععتعماری،
 خودمحوری و سععععاخت محوری محتوم، ...  سععععرانجام در حوزۀ نقععععد و
 سعرایش بعه اصعدار احکام قاطعانعه و کارطوسعی میآنجامعد، (غزل دوسعت
ُعب شیفتععه وار از قطعیععت غزل داد میزنععد، از مرجعیععت اسععتعاره و  بععا ح
 تشبیعععه و آرایعععه های معمول، از سعععیطرۀ شکسعععت ناپذیعععر عروض... و
 نیمایعی و پسعانیمایی بعا ادای نارسعیستی از قطعیعت اوزان شکسعته و
 بععی وزن، از مرجعیععت عناصععر موجود و سععاختارمند اندیشععه و تخیععل، از
 سیطرۀ تعهد فردی و اجتماععی و پسعت مدرن از ابطال روایت های کبیر

وفروریزی انسجام و تمرکز)  
 قطعیععت زهععر شعععر اسععت، انسععجام در نگاه بععه تکروی در عمععل مععی
 انجامععد، همانگونععه کععه آدمهععا در قلمرو سععیاست بععا حرکععت های یععک
 نگرشعه و یکپارچعه ، مخالفیعن را بسعوی پولیگون، چمتله، دشعت لیلی،
 گوانتعا نامعو، عزیزآباد، طناب جرثقیعل و آشویتعس میبرنعد، آدمهعا در حوزۀ
 شععر نیعز بعا نگاه های یکعه و قطععی و منسعجم، شععر را بسعوی منصعور
 شدن و حسععنک شدن سععوق مععی دهنععد. عقععل آزاد و نقاد را در قفععس
 نظمآویععز انداختععن بععه معنای ضیععق سععازی و دلتنععگ کردن تفکععر آدمععی

  برمیخیزد، نگاهطرز نگاهاسعت، همعۀ خوشبختعی هعا و بدبختعی هعا از 
 تفاوت پذیعر و دیوارشکعن و باز، فضایعی را خلق معی کنعد کعه در آن همعۀ
 افعق هعا و امکانات فرهنگعی بشعر در کنار هعم بعه درخشعش معی آینعد و
 نگرش یکه از طریق جانشینی ، فضایی را بوجود می آورد به حجم قلب

یک خسیس، به اندازۀ یک " َوَجب تنهایی ". 
 تفاوتدر آرای مدرن، آفریدن نظعععم و سعععاختار نعععه بعععه معنای پروراندن 

 هاسععت و نععه بععه معنععی ریشععه کععن کردن تفاوت هععا، بلکععه بععه معنای
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 اقتداری مجازدارنده آنهاسععت، وایععن بععه معنای وجود مجازداشتسسن
 اسعععت.  در بوطیقای پاشان و ناپیوسعععت کعععه بععععد از مدرن معععی آیعععد،
 سعاختارهای تکعه تکعه، روایعت های ازهعم گسعیخته و اپیزودیعک از کانال

زیباشناسیک شعرمیگذرد. 
 ایعن غلط خواهعد بود یعا نخواهعد بود را زیاد نمیدانیعم و امعا میدانیعم کعه اگعر
 بعه افعق فرهنگعی بشعر برخورد بعا مدارا و فرهنگعی نشود، بعه چیعز هعا و
 اندیشعه هعا برخورد اعتراضعی و تابعو شکنعی نشود، بعه تعریعف و نشاندن
 زیبایعی در شععر برخورد ویرانگعر ِ سعازنده نشود، بعه وزن و تکنیعک و آرایعه
 های شعری، برخورد ادغام کننده نشود( کنار همنشینععی) بععه بوطیقای
 باسعتانی و مدرن برخورد جدلی و انجذابعی نشود...  معا در عصعر خود از

عصر و نثر خود باز هم عقب میمانیم.
 شععر ما شععر آشفتعه و بعی نظعم اسعت، شععر ما شکعل ذهنعی منسعجم
 ندارد، ایععن شعععر چیععز های پراگنده و خاموش را در واژه های متشتععت و
 صدا دار منعکعس معی کند.  از ایعن خاطعر اسعت که ایعن نوع شععر زندگعی

را در زبان، تا سرحد کابوس و شیزوفرنیک به نمایش می آورد.
 آشفتگععی و عدم انسععجام بمعنای بععی معنایععی و بععی تأویلی نیسععت.
 همان گونه که " ساختار شکنی به معنای طرد ساختار نیست " ،  پاره
 پاره شدن زیبایعی و معنعا از آشفتگعی چیزهعا و آدمهعا بسعوی شععر معی
 آیند. آشفتگی و بحران خاصیت دنیای وحشتناکِ امروزی است، ما شعر
 را آشفتعه و متلشعی نمعی سعازیم، ایعن شععر اسعت کعه معا را بعه سعوی
 آشفتگعی و تلشعی میعبرد یعنعی معا را متلشعی میکنعد . معا فرماندۀ واژه
 هعا نیسعتیم کعه بعا قمچیعن حُب و شیفتگعی یعا کینعه و فاصعله ، تفاوت و
 تکثعر را  در کام آنهعا بریزیعم، دنیای آشوبزده ای ماسعت کعه واژه هعا را در

ساختار های متفاوت و متکثر فرمان مارش میدهد.

دوست دارد یار این آشفتگی
کوشش بیهوده به از خفتگی 

 از سعکوتِ  مسعتقر در سعپیدی های کاغعذ، خاموشعی منتشعر در گوشعه
 های مصعراع هعا، دیالک تیعک اندیشعه و تخیعل را در متافزیعک حضور جاری
 معی کنعد و از پعس مرگ و قطعیعت، از پعس تمرکعز و سعیطره ، بعه سعوی

توقیف اصدار حکم و زیستن میراند. 
  مطلب بروی کاغذ راعادتی نگارش و شکل قراردادیشعر امروزینه 

 فرو میریزد و همچنان ماموریععت مطلقععۀ کاغععذ را در برابر جابجایععی متغیععر
 واژگان دگرگون می سازد، به بازی های زبانی اکتفا نمی کند و به بازی
 های سععخنی مععی پردازد.  مادامععی کععه شعععر بطور انعطافععی و بععی
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 انسععجام خودرا بر پهنای کاغععذ جابجععا کنععد، سععپیده هععا ی پیععش بینععی
.تعلیق و پوشیده داری بصری اکتیف می گردندناشده نیز در امر 

 در شعرعروضعی، کاغعذ هعم عروضعی عمعل معی کنعد، چون حضور مکانعی
 غزل و...  در نمای مسعاوی وتعیعن شده، مترتعب اسعت، حاشیعه و میانعه
 های خطوط نیز مترتب و مساوی عمل می کنند و نقش کاغذ در فرایند
 تشکععل شعععر و سععاختار آگاهععی بععه قرارداد تبدیععل مععی گردد.   نحوۀ
 قرارگیری و درآمیزی مصراع ها در شعر نیمه عروضی و بی وزن، اگرچه

  کاغذ را تقلیل می بخشد اما این تقلیل بخشی به جایآمرانۀمداخلۀ 
 خود بعه نوععی قرارداد و روایعت ثابتعۀ دگعر تبدیعل معی گردد، بدیهعی سعت
 کعه هعم حعس مخاطعب میدانعد و هعم خاموشعی کاغعذ کعه مؤلفعۀ کمعی
 مصعراع هعا، کوتاهعی و بلندی آنهاسعت و از ایعن منظعر اسعت کعه پرسعش
 عادت زدایعععی و تفاوت اندازی در زیعععر ضربعععت هنجار میخوابعععد.  مسعععألۀ
 خاموشعی و تعویعق کعه در متعن شعری در صعورتبندی آگاهعی و زیبایعی
 مسعتقر معی شود تعا صُعَور مکانعی واژه هعا و کاغعذ ادامعه معی یابعد.  شععر
 وقتی می تواند تا حدودی خودرا از چنگ قطعیت، عادت و قرارداد برهاند

که خودرا تا اعماق روح آدمی در امکانات متفاوت و متکثر باز کند. 
  وضعیت زندگی انسان قرن بیست ویکی وضعیت شعرش را تثبیت می
 کند، این وضعیت است که آهنگ استتیک را از طریق مقایسه و نسبیت
 شکعل معی بخشعد، زیبایعی بعی آنکعه بعه تعریعف مطلقعه تقلیعل بیابعد، در
 هسعتی شععر تکثیعر معی شود و اینجاسعت کعه چنیعن شعری یعک متعن
 فلسعفی اسعت، چنیعن اسعتتیکی یعک بوطیقای ناپیوسعته و یعک نگرش
 فلسفی است این نوع شعر در فرهنگ شعری ما در حال روییدن است،
 در حال شسععععتن بالهای خود برای پرواز اسععععت.  در عصععععر آشفتععععه و
 آشوبناک ما، در عصر جهانی شدن کفتار به جای کبوتر، در عصر جهانی
 سعازی  بنعگ و برده  بعه جای تبسعم و خنده ، شععر نعه سعیمرغ اسعت نعه
 عنقعا و نعه مگعس، سعیمرغی بودن و عنقایعی بودن و مگسعی بودن اش

مربوط به قدرت، جایگه و نگاه مؤلف و نگاه مخاطب است. 
 شعععر فارسععی دری کععه شهکارهای کلسععیکش از سععتون های ادبیات
 جهانعععی اسعععت (مولوی، حافعععظ، بیدل..) و در زمانعععۀ مدرن (قرن نزده و
 بیسعت)شایعد بعه علت دیرجنبعی معا و زود جنبعی غربعی هاسعت کعه معا
 شهکار جهانعی و بعه جایزۀ نوبعل شعردسعت نیافتعه ایعم...   ولی تجاربعی
 کعه دریعن زبان، قدیمعی هعا و قرن بیسعتمی هعا اجرا کرده انعد،بیانگعر ایعن
 واقعیعت اسعت کعه ایعن زبان قدرت رفتعن بسعوی افعق های تازۀ بومعی و
 جهانی را داراست، من به این باورم که هرفرهنگ زبانی می تواند فضا
 های جدیدًا بوجود آمده را در خود تجربععه کنععد، بععه شرط آنکععه از ذهنیععت

چاه به کهکشان بیاید .
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 اگرچندیععن وزن در یععک ریتععم بجوشععد، چندیععن هزل در یععک طنععز  بخندد،
 چندیعن نگاه و افعق در یعک افعق همنشیعن شود، چندیعن پاره متعن در یعک
 متن منعکس گردد، چند ین آوا در یک صدا برقصد، چندین روایت در یک
 فراروایت بترکد، چندین تفاوت در یک دیفرانس بیاید، چندین بازی در یک
 بازی بازی کنعد، چندیعن توتعه در یعک تکعه بخوابعد، چندیعن زبان در یعک زبان
 بشورد، چندیععن فرهنععگ در یععک آهنععگ بریزد، چندیععن نحععو در یععک محععو
 بخروشد، چندین هزار و یک شب در یک هزار و یک شب بدرخشد، یک
 معناگریزی در چندیعن معنایعی بتراود، چندیعن ژانعر در یعک چشمعه ببارد،
 چندین تعلیق در یک تعویق بجنبد، چندین تجربه در یک مجمره بسوزد،
 چندیعن نویسعنده در یعک شاععر بشکوفعد، چندیعن متافزیعک در یعک دیالک
 تیععک برویععد، چندیععن حضور در یععک غیاب بلغزد، چندیععن زشتععی در یععک

 چندین ساختار در یک ساخت بشکند.زیبایی بنشیند و 
 از یکسو از قفس های نازک و نازنین پریدن است و از سویی با فضاهای
 پیش متن بومی و فرهنگی بشر، با آگاهی تازه درآمیختن است.  با این
 شععر وارد فضای آزادیبخشعی معی شویعم کعه خود محصعول نقعد و درهعم
 جوشعععی بوطیقای باسعععتان، اسعععتتیک خراسعععانی و عراقعععی و هندی و

بوطیقای مدرن بشمار میرود. 
 هوگععو زمانععه را انکار کرد "نقععد وجدان هنععر اسععت" در فضای بوجود آمدۀ
 ایععن نوع شعععر، بععه تعداد متععن، منتقععد متععن وارد میدان مععی شود، چون
 دریعن شععر بعه لحاظ نگاه و تکنیعک و زبان آشفتگعی موج میزنعد، ایعن تکعه
 تکعه بودن بجای خود حعس نقدپذیری و بعه نقعد آمدن راشگوفعا معی سعازد

  ).و تأویل و "نقدش تبدیل می شود به مبارزۀ ادبی" (بنیامین
  ، یعک سعبکمعماری سساخت شکسنشععر درحالت بععد از مدرن ماننعد 

 ادبعی نیسعت بعل یعک نوع نگاه تازه بعه چیزهعا و واژه هعا و انسعان اسعت،
 یک "آمیزه" است، آمیزه ای از نقل قول و نقد شعر کلسیک و مدرن که
 بی لطف هیچ انسجام و شکوهی به شعر تبدیل می شود.  این شعر
 مسععیر تازه در شهراه ماضععی هععا و آینده هاسععت، گسععیختن از شعععر
 گذشتعه نعه بمعنای فسعخ وسعرکوب آن اسعت نعه بمعنای  فتعح وتکرار آن،
 بلکه به معنای تکمیل تر کردن آن است، متنی است که از مونولوگ به
 سعوی دیالوگ درگذر اسعت، متنعی اسعت کعه معا آنرا معی نویسعیم و درآن
 نوشتعه می شویعم.  آن متنی اسعت که درزیر آتش های متقاطع اقتدار،

تفاوت ها را برسمیت میشناسد. 

هزار رنگ جلوه شکسته در نگاه من
فریب رنگ
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نگاه تنگ
بیدارانی چند

خواب ما را نظاره کردند

 تفکرات پسععا ثوری و پسععا سععپتمبری، پیععش از همععه " مسععأله ی بیان
 تفکراسعت، در هنعر، در ادبیات، درفلسعفه، در سعیاست " تفکعر اسعت کعه
ر معی کنعد، تفکعر  شکاف بیعن خواب و بیداری را در نسعل بعی گفتمان معا ُپ

به خود و تفکر به بیرون از خود. 

مفتی گفت
شیطان ُپر می کند

جای خالی زن را
ُمل گفت

از پایین آغاز می شود، همه چیز
هردو گفتند مشکلی نیست که آسان نشود

 دریععن قرن خونزده طرح ایععن پرسععش کععه چععه شعری مععی توانععد در برابر
 نابرابری هعا و ترفنعد هعا ی متکثرایسعتاده شود، پاسعخ یکپارچعه ای وجود
 ندارد، هرشعری کععه از پنجرۀ یععک وجبععی رهععا شده باشععد مععی توانععد

گوشه هایی از یک حقیقتِ  پراگنده را برافرازد. 

نمیدانم 
ماه در آب و یا ماهی در آسمان 

عشق بیهوده می جلید
یاد هایم را می بینم

همیشه در پس ابعاد 
می میریم و برای شجاعت مان دیگران کف میزنند

 شعععر ماننععد گردابععی در درون دریای معرفععت اسععت کععه همیشععه شعععر
 بودگعی (پاره متنعی) خودرا حفعظ معی کنعد، امعا محتوا و قیافعۀ خودرا تغیعر

 ، شععر اگعرمادر جاودانگسی و تکامسل اسستمعی دهعد، تغیرو اعتراض ، 
 به علت فقدان معرفت یا کمبود جسارت، درُبتوارگی و تنبلی جابزند، به
 مصععداق گنجوی بععه " تحرک چوبیععن " اندر میگردد.  شعععر مععی توانععد از
 طریعق همنشینعی جسعورانه ی دسعت هعا و نگاه هعا و حعس هعا بعه خود
 جان ببخشد. با گذار از هندسۀ اقلیدسی شعر به " فراسوی نیک و بد

" بنگرد .
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 بهوش باش که آنچه تو حقیقت می پنداری ضرورتًا حقیقت نیست،چون
امکان دیگری برای نگریستن به همان چیز هنوز وجود دارد، نازنین !

                        هاگ / هالند
2009                               جنوری 

                                     محمدشاه فرهود                        
  

ادامه دارد   


