
  
  کند شاعر مدرن فرمِ جهان را تقلید می

   زادهیمی و بابک سلیآرش قربانگفتگوی 
  
  

   :  زادهیسلیم بابک
ت شعر امروز یکه ماهم ی کنییگو گزافهن مورد ینکه در ای ای به جا و شروعیبراز، یعز یقربانآرش 

 چه یخیند تاریفران شعر در یم که ایکن ین مورد سوال میابتدا در اتواند باشد،  یا چه می ستیچ
د یبا ین پرسشی پاسخ به چنیبرا.  استیا دهد و معرف چه دوره ی م را به خود اختصاصیگاهیجا

 چه »شعر هفتاد«با : م یپاسخ ده یجدن سوال ی به ای مبتذل محافل شعریبالفاصله و بدور از دعواها
د و همراه شدن و خواست تجدّ ی و افراطیاپی پیها ی نوآوریتوالشعر هفتاد را مشخصاً به عنوان م؟ یکن

د با یواقعاً با. رهیو غ» ییچندصدا«، »تکثر«ر ی نظیاصطالحاتبا . میشناس ی م»امر نو«با کاروان هرگونه 
) به قول منتقدانش(ا آن یآچه کار کرد؟  شعر هفتاد یعنی، ری اخیها  دههیشعر »سمپتوم«ن یا

د یشتر تاکی بر آن هرچه با برعکس،یم؟ یوش کنرا فرام» یسم افراطیفرمال«و آن » ی زبانیها یباز«
د از آن ی و حاال با استی زبانیها یشعر هفتاد فقط بازتوان گفت که  ی مین سادگیا به ایم؟ آیکن

 که ی کسین سوال برایپاسخ به ارا مطرح کرد؟ » مایبازگشت به ن«د دوباره یا بایآ کرد؟ یپوش چشم
ا به ی د دشوارین کوره در رفته، شایا اصال از ایو  شده به، ذوپخته، سوخت هفتاد ی  دههی خود در کوره

نسبت به آن » یرونیب «یگاهیجا که ر منی نظی و کسان منیاما برا.  باشد و جانبدارانهیان بهتر محفلیب
ن یمن در ا: ن است ی مثل من ایگاه کسیجا. تر باشد ن سوال آسانید پاسخ به ای، شادوران دارند

 تا بخواهم از آن گردم ی نمیقتیبه دنبال حق) نیشی پیخی تاریها دهیهمچون پد (یخی تاری دهیپد
ن یمن فقط به ا . برسانمیقت، خود را به جاودانگی حقیایآمبروزن یتا با کشف ا ، کنمینبداراج
 ی فکری ن که در حلقهیهمچون لن.  رفتر فراتیخی تاری دهین پدیا از توان یشم که چگونه میاند یم

 ت دادنیفعلو » ؟د کردیچه با«ل پاسخ به سوال ین دلیگلس حضور نداشت و درست به هممارکس و ان
نجات ان را از انحطاط یک جریست که ی نین همان کسیاا یآ .سر شدیمش یسم برایبه مارکس یابتکار

» ی ابتکاری هینظر« آن ی اصلی  که اصال در حلقهیکس، یک عنصر خارجی، یرونیک فرد بیدهد؟  یم
 به بار یانینکه هر جری ایپس براد؟ یت کرد، و لکان با فرویحیپل با مس ژک، سنی که بقول ژیکار. نبوده



ن یا.  تو جدا شودی از امر کلّیعنی. ف کندی که رها شود و از تو دور شود و تو را تحرید بگذاریند، بایبنش
ما ماندگار ی به خاطر نی فارسیا شعر نویآ. ییمایز با شعر نی نیما کرد، و براهنیست که شاملو با ن یکار

» مایبازگشت به ن«خاطر شعار  نیبه هم. یبه نظر من به خاطر دوم؟ »مای از نیفرارو«ا به خاطر یشد 
 یه معناخ نه بیتار. کنم صحبت یخیک امر تاری از کنم ی میمن سع. ستیم جذاب نیچندان برا

 یخی تاریها تیها و شخص  چهرهاحضار روح ی انگارانه  سادهیو نه به معنا ،یمتوال یدادهایبرشمردن رو
ن یت در ایک عقالنی کشف یبلکه به معنا، خین تاریا خود در ی براییو احتماال باز کردن جاات یادب
، ما را به کشف یخیند تاری فرای شانهیاند  ژرفیوارس) به قول هگل(ن یاات، ی در مورد ادب.یخی تارندیفرا
ما، شعر یشعر ندل  از پنجاه و چهل ی ن دههیبنابرا. کند یخ نائل میارن تیت همواره واحد در ایک عقالنی

.  هفتاد بوجود خواهد آمدی  بعد از دل شعر دههیها  و پنجاه، و شعر دههچهل ی شعر دههدل هفتاد از 
 یی شناسا رایتی چه عقالنیخیند تارین فرایم که ما در این مورد هم صحبت کنیم در ایتوان یحال م

ده و خود را پرورش داده و به یشیند به خود اندین فرای از شعر است که در ایزین چه چ آ.میکن یم
 ی به نوعیخیند تارین فرایز از ایاجتناب و گربهرحال م که یخواهم بگو ینجا می اما در ارود؟ یش میپ

 شعر باصطالحان ی مخالف و موافق جریها جبههست که  یزیچن یا .دی خواهد انجامیت و پسرویجزم
) ن دوره استی ایمنظورم دستاوردها(کرد نسبت به شعر هفتاد یامروز دو رو. اند ده گرفتهیناد» هفتاد«

د کرده یتاک»  هفتادرشع« آنقدر بر یاول.  و انحطاط دارندیرو  پسیوجود دارد که هر دو نشان از نوع
 که یزیهمان چ از دست رفتن یعنی. شده است» شعر هفتاد «خودِرفتن است که منجر به از دست 

 یبرا ن توهم است کهیدچار ا یو دوم. قت دارندی آن به حقیِکید بر نزدیت آن، و تاکید بر حقانیتاک
 قول خودمان  و بهمطرح شده است دست بکشدن دهه ی که در اید از امکاناتی با از شعر هفتادیفرارو

 »یباز« با شما یادی من زدی ببخشکه کند یاز نحو و از زبان عذرخواه!! »د کنیاز پدر عذرخواه«
 یلیجز تعداد قل.  را موجب شده استکارانه  محافظهیرو ک پسی، یرو شی پین هم به جایا !کردم یم

ن دو جبهه ی از ایکیا ناخواسته به ی خواسته ها ن سالیا  و شاعرانِ هوشمندانه، اکثر منتقدانینقدها
 به هشتادشعر  «را که یار جزمیبس و یات سطحعبارن ی ایا دهیحتما تو هم بارها شن. اند  هافتیتعلق 

ان ی ساده بیلیفالن شاعر جوان احساساتش را خ«نکه یا مثال ای، »دارد یرم گام بی سادگی نوعیسو
 و یبه زندگ«ا ی» !ن است شعر امروزیا. دهی قبل دست کشیها  کردن شعر همچون دهه دهیچیکرده و از پ

نکه ما ناچار به یجدا از ا .»!کنند یر با آن ارتباط برقرار مشتی و مردم بتر است کی نزدروزمرهات یح
» دشوار«م مگر شعر قبال یگوی خودم مشه بایم، من همیا ها افتاده یبند ها و دهه یگذار ن نامی ای ورطه

ش را در ین دوستان دشوار بوده و صدای اید قبال شعر برایشا؟ باشدبوده که حاال بخواهد ساده 
ک شاملو در یشان از آن زبان آرکائ ل استقبالیردم شعر ساده دوست دارند پس دلاگر م !وردندآ ینم

ن ید ایشا داند ی روبرو میخی تاریا دهی با پد خود را کهی کسیبرااما   قبل چه بوده است؟یها دهه
 که در مورد شعر امروز یا ا مقالهی هر مصاحبه ردباً یتقر یول. باشد صحبت ی برایفاقد ارزش ها بحث

 از یپوش چشم«، »یدگیچیدن از پیدست کش«، » شعریسادگ« در مورد ییزهایخوانم چ یم



 نرویاز ا .نمیب یره میغو ، » که همه بفهمندیا وهیسخن گفتن به ش«و »  گذشتهی  دههیدستاوردها
ز ین قبل ی توان به دهه یگر نمیل دین دلیقاً به همیو دق. ت ندادین حرفها اهمیشود به ا یگر نمید

در آتش بگذار . چ کاریه«م ی، بگوئ»؟می هفتاد چه کار کنی با دهه«ن سوال که یت نداد و در مقابل ایاهم
 نه ینینش عقب و یرو پسات مسلّط دارد به سمت یچون روند امروز ادب .»! خودش بسوزدییگو انیهذ

عر در تمام چند  شیخیند تاریفراکل ده گرفتن ی، بلکه به ناد که در شعر هفتاد مطرح شدیفقط از موارد
ن ینسبت به اد یباا یآ. شود یمنجر م آن ی  هرچند پراکنده و نابسندهی و دستاوردهاری اخی دهه

د از مارکس یبا؟ مطمئناً نه، کرد یخال» ی سادگیدئولوژیا «یجبهه را برا و بودتوجه  یدستاوردها ب
ن روند یاربناب. م و نه نقاط ضعفشیاش نقد کن توسط نقاط قوتقاً یدق را یخی تاری دهیم که هر پدیاموزیب

د درست نقاط قوت آن را یشنهادات آن منجر شود، بلکه بای از پیرو د به پسی گذشته نبای نقد شعر دهه
هرچند دستاورد شعر . ستیکال نیکند راد ینه آنقدرها هم که ادعا مین زمینقد کرد و گفت او در ا

، »ییگراتکثر«، »ییچندصدا«ر ی نظی، بلکه اصطالحات و امثالهمیانب زیها ینه فقط باز هفتاد ی دهه
ن ی ایها ی از نابسندگیکیم ین اساس باشد که نشان دهید بر اینقد ما با. ره استیو غ» یگذار فاصله«

. ستی نیی چندصدای کافی به اندازه یعنی. ستیبند نی خود پایشعارهان ین است که به ایقاً ایدهه دق
 یین تکثرگراینظر هم قاً از نقطهیدقم سیمدرن پست» ییچندصدا«و » ییگراتکثر«که نقد ما به همانطور 

 است که یکیالکتیقاً همان روش دین دقی پست مدرن امروز تکثرگرا است؟ ایدئولوژی اا واقعاًیآ. است
. ن نقد استی ایشناس من بحث روششود که بحث توجه . برد ی به کار میوازمارکس در نقد بورژ
ل از ی به تجل»ستیمونفست کیمان« از یا بخش عمدهرد، یگ یده نمی را نادی بورژوازیمارکس دستاوردها

 یبه نقد خود بورژوازکمر ن دستاوردها است که ی همقاً از راهِیو دق! پردازد ی میوازژ بوریدستاوردها
   .بندد یم

ه شدن شعر زیالی که به سمت ماتریخیر تارین سیدن از ایوجه دست کش چی من به هی دهین ایبنابرا
 یدئولوژین ایا. ستین» یسینو  سادهیدئولوژیا« ین هژمونیا یدان برای گذاشتن میو خالرود،  یم

است یسو گر هنر، فرهنگ، ی دیها همچون عرصهه را هم یه شعر و نگاه شاعران به نظرینظر یسینو ساده
د بد یامروز هستند و شا شعر یدهای و تردینیات عی از واقعیجزئنها یا.  ابتذال کشانده استیبه نوع

 ییکه به فراخور سالها ی بودی از منتقدانیکیتو . مینباشد به عنوان شاعر نسبت به آن توجه نشان ده
لم یما. یا  و فالح نوشتهییر عبدالرضاینظ» هفتاد« در مورد شاعران ی خوبی، نقدهایکه در آن قرار داشت

 »یسادگ یدئولوژیا«و » ی زندگیدئولوژیا«ن ی ادر مورد ست؟یچ» یرو پس«ن یبدانم نظر تو در مورد ا
 ی خوبیشعرهاز از ینکه تو خودت نیوجه به ا؟ با تیکن یچه فکر م ری اخی شعر سالهایدر فرم و محتوا

ان  و مخاطبیا وردهآرو » تر ساده« یبه شعرها یتا حد و یا دهیدست کش» شمارش معکوس«ر ینظ
البته . اند  استقبال کردهین سادگیاز اام  دهی که من دییز تا آنجاین اکثرا شاعر هستند هک وبالگت

ن است که یم، بل منظورم ای بکنیسینو خین چند دهه تاریر شعر در ایست که در مورد سین نیمنظورم ا



و تن دادن به )  که داشته باشدیاسمهر ( گذشته ی دهه یها دهیگسست از ا یعنی، ین دوگانگیتو به ا
   ؟ یده یپاسخ مچطور » ی سادگیدئولوژیا«
  
  

   : آرش قربانی
به نظر من . انتخاب کرد » فراروی از نیما « و » بازگشت به نیما « نخست باید موضع مناسبی درباره 

آیا . باید نخست به یاد آورد » فراموش کردن « برای . فراروی از هر چیز وابسته به رجعت به آن است 
. »عیسا که از خواب مرگ برخواست ، مرده یی متحرک شد « ؟ !ما به درستی نیما را به یاد آورده ایم 

به راستی مسیح موعود پس از ظهورش . بودریار این گفته را برای فراموش کردن فوکو به کار می گیرد 
به همین سان نیمای موعود در لحظه . تنها مرده یی متحرک خواهد بود که چندان نیازی به او نیست 

هد شد و یا بالعکس نیمای موعود در هنگام فراموشی کردنش دوباره به به یاد آوردنش فراموش خوا
یش ، »یادداشت ها« نیما در بخشی از . به یاد آورم  را دوبارهمن اکنون قصد دارم نیما ! آمد خواهد هایاد

« پیشنهاد اساسی خود دایر بر کنار گذاشتن موسیقی تزئینی و نزدیک شدن هر چه بیشتر زبان به 
مقصود من جدا کردن شعر زبان فارسی از موسیقی ِ آن است که « : را ، مطرح می کند » م طبیعت کال

من عقیده ام بر این است که مخصوصا شعر را از حیث طبیعت ِ بیان . با مفهوم شعر وصفی سازش ندارد 
 ی خود من زیاد رغبت دارم و دلباخته. آن به طبیعت نثر نزدیک کرده به آن اثر دلپذیر نثر را بدهم 

هستم که شعر را از مصراع سازیهای ابتدائی که در طبیعت اینطور یکدست و یکنواخت و ساده لوح 
این پیشنهادی است که . » پسندانه وجود ندارد و لباس متحدالشکل نپوشیده است ، آزاد کرده باشم 

/ تف تف /  شدم خسته« :شاید در زبان نزدیک به گفتار تندرکیا با صراحت بیشتری پیگیری شده است 
پرهایت را روی پلک هایم فروکش ای / خواب ، خواب ! / بمیر ! بگیر بتمرگ / عجب زندگانی سگی 

در این نمونه که از شعر تندرکیا نقل کرده ام ، . » خواب ، خواب / خواهر مرگ ، بر تو پناه از زندگی 
شعر و .  از آن فارغ شده است شعر دیگر درگیر مسئله تساوی و عدم تساوی مصرع ها نیست و به کلی

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 

رانی این آزادی را حتی تا حد استفاده نامتعارف از زبان بازی های زبانی است ، بخصوص که کیا و ای
اما اهمیت اساسی نیما در قیام فرم در . تا این جا نیما از تندرکیا عقب تر است . ادامه داده اند 

فرم در شعر نیما نقشی اساسی را در تعویق امر .آمبروزیای جاودانگی نیما فرم است . شعرهایش است 
بر همین اصل در . جزء و کل را در یک دیالکتیک دو طرفه قرار میدهد معنوی بازی می کند و  

از این رو زیبایی . شعرهای نیما ، درک جزء وابسته به درک کل و درک کل وابسته به درک جزء است 
. می دهد » یتزیبایی موکول به کل« لحظه ای و آنی شعرهای کالسیک ، در شعر نیما جای خود را به 

. ارسطویی است   » انتقال« افالطونی و » یادآوری « به واسطه فرم همزمان درگیر مخاطب شعر نیما 



... بی خودی بر دیوار / قرمزی رنگ نینداخته است / زردها بی خود قرمز نشده اند « وقتی نیما می گوید 
را در یک زمان در ذهن حاضر کند تا رابطه ی قرمزی ، صبح و » برف « مخاطب باید تمام شعر » 
« ، » زردی « است که سایه هایی چون » رابطه « در پرتو نور این . یهمان خانه مهمان کش را دریابد م

تاریکی و به . بر غار تاریک ذهن مخاطب نقش می بندد » میهمان خانه « و » وازنا « ، » قرمزی 
ق و تاریک فرم نخست پیشنیه ی معنایی کلمات را در ذهن مخاطب معل. یادآوردن مستلزم یکدیگرند 

می کند ، سپس مخاطب در منطق درونی متن ، قرینه ها را به واسطه شباهت و تضاد به یاد می آورد ، 
از این رو فرم ، .حاصل چیزی جز استعاره ها و سایه هایی از کلمات نیست که مرز مشخصی ندارند 

عت و ساختار جهان وابستگی امر جزئی و امر نامتناهی را نمایش می دهد و طبیعت شعر را به طبی
در یکدیگر است که » امر کلی/ نامحدود « و » امر جزئی / محدود « متقابل این تاثیر . نزدیک می کند 

این که . پارادکس کرانمندی و ناکرانمندی همزمان واژه ها و ذوات در شعر را برای ما توضیح می دهد 
شویم می گریزد ، جز در پرتو این تاثیر چگونه ، کلمه از هر معنایی که در لحظه برای آن متصور می 

چنین چیزی در شعر پیش از نیما و حتی در . محدود و نامحدود بر یکدیگر توضیح داده نخواهد شد 
واژه ها و اشیاء در شعر کالسیک ، مثل فلزی که از قوطی سر . شعر شاعری چون تندرکیا غایب است 

این زیبایی . آتش می گیرند و محو می شوند ) بی بی حجا( بسته بیرون آمده به سرعت در معرض هوا 
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 

  :نیما را  با هم مرور کنیم » برف « ضیح این مسئله اجازه بده شعر برای تو. ذهن حاضر کند 

 زردها بی خود قرمز نشده اند
 قرمزی رنگ نینداخته است

 .بی خودی بر دیوار
 اما» ازاکو« صبح پیدا شده از آن طرف کوه 

 پیدا نیست» وازانا «
 گرته ی روشنی مرده ی برفی

 همه کارش آشوب
 .ته قراربر سر شیشه ی هر پنجره بگرف

 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

یدا نیـست   راستی وازنا در این شعر استعاره از چیست ؟ می توان با اطمینان گفت وازنا ، این کوهی که پ                   
استعاره وازنا در این شعر البته فرق می کند         ! ، حال در این شعر همزمان هم وازنا ست و هم وازنا نیست              

لـک لـک    . لک لک اتفاق سفیدی کنار دریاچه بود        : در شعر سهراب وقتی می گوید       » لک لک   « با مثال   
نیاز به روایتـی کـه او را در کـل    شعر سهراب ، زیبایی بی واسطه دارد ، یک وقوع آنی و بی واسطه بدون           

شما وقتی شعر سهراب را می خوانی الزم نیست به لک لک که مثال در ابتـدای شـعر                   . خود تشریح کند    
اما وازنا ، به وسـاطت فـرم نیازمنـد         . است رجوع کنی تا معنای واژه ای دیگر در سطرهای بعد را دریابی              

 است که وازنا ، از یک امر عینی به امر ذهنی بدل می              از طریق این وساطت   . است تا خود را دوگانه کند       
در این جا ذهن اغـوا مـی        . از طریق این وساطت است که وازنا همزمان کرانمند و ناکرانمند است             . شود  

چنین چیزی است که انبساط عقل و       . شود ، و در می یابد که وازنا ، نه یک کوه بلکه امری معنوی ست                 
این همان به تعبیر کانت ، مرتبط سـاختن نظـم پدیدارهاسـت بـا               . می گذارد   خرد را در شعر به نمایش       

مرتبه باالتری از غایت مندی و با یک الگوی اعالی عقلی که عقل بـه اقتـضای طبیعـتش آن را ضـرورتا                       
در شعر مزبور عقل از امر جزئی به امر نامتناهی فراخوانده می شود ، انبساط مـی یابـد و                 . طلب می کند    

عامه همواره از درک رابطه ی امر جزئی و امـر نامتنـاهی عاجزنـد و      . انمندی خود آگاهی می یابد      از ناکر 
این مرزی است که همـواره      . لذا در برخورد با شعر مدرن ، نمی توانند سوبژکتیویسم شعر را درک کنند               

 بـر تـشدید     فیلسوفان و شاعران را از عامه جدا می کند و شعر مدرن به جای واپس روی بالعکس سـعی                  
غالب عامه بر این تصورند که      . به قول بنیامین همیشه باید به عوام گفت که او عوام است             . این مرز دارد    

اما فرم یک امر تزئینی و اضافه شده به شعر نیست کـه بتـوان شـعر را از               . است  » دکوراتیو« فرم ، امری    
فـرم  «یعنـی شـاعر     .  می کند و نه محتـوا        به نظر من ، این فرم است که از جهان تقلید          . آن منتزع کرد    

« اما اگر دوبـاره بـه نیمـا بـازگردیم ، نیمـا در همـان                 . را تقلید می کند و نه محتوای جهان را          » جهان  
هنـر مـاده دادن ، یعنـی        « : اندیشه می داند و تصریح می کند        » مادی کردن   « ، هنر را    » یادداشت ها   

 من تا این جا با نیما موافق هستم ، اما زمـانی کـه نیمـا فـرم را                    .» تصویر دادن به اندیشه های ما است        
به شعر یا داستان قلمداد می کند  و  آن را قوه ی شاعر در جمع                 » سر و صورت دادن     « وسیله ای برای    

در چنین تصوری از فرم ، فـرم امـری ثانویـه اسـت ،               . آوری اندیشه هایش می داند ، از او جدا می شوم            
شاید نیما اگر به جای آنکه از پروژه ی نزدیک کـردن            . ظر من فرم ، امر اولیه و اولی است          حال آنکه در ن   

فـرم  « زبان شعر به زبان طبیعی صحبت می کرد ، از نزدیک کردن فرم شعر ، به فرم هـای طبیعـت یـا                        
 یـداهللا رویـایی   . سخن می گفت ، قرابت بیشتری با اندیشه ی امـروز مـا پیـدا مـی کـرد                    » های طبیعی   

. بالعکس پروژه ی شعری خود را بر همین انطباق ساختار های شعرش با ساختارهای جهان مـی گـذارد           
روشی که آنچنان که هیدگر     . دارد  ) ترانساندانس  ( درک شعر رویایی همواره نیاز به درک مفهوم استعال          



تر کنیم روشی سـت  می گوید قدم زدن از یک چیز به روی چیزی دیگر است ، یا اگر باز هم آن را ساده      
( شعر رویایی با روشـی اسـتعالیی        . صورت می گیرد    » دیگر  « که درک یک چیز از طریق درک چیزی         

در . برخـورد مـی کنـد       ) که چه بسا سایه ای از اشیاء هستند         ( با شی ، جهان و واژه  ها         ) ترانساندانتال  
ای اسـت کـه     » شـی زنـده     « بلکـه   نیـست ،  » درآن جا   « ، ماهیت و اسانسی ثابت و       »  شی  « شعر او ،    

بـر  . و ارتباط  با اشـیای دیگـر حاضـر نمـی کنـد               » رابطه  « ماهیت لحظه ای و پرنوسان خود را جز در          
می توان آن را حفره ای تو خالی و بدون          . نیست  » رابطه  « همین اصل در شعر رویایی ، شی چیزی جز          

.  با واژه ی دیگر مفهوم خود را قـوام مـی بخـشد              ای  » رابطه  « ذات و اسانس تلقی کرد که تنها در پرتو          
» دیـوار  « و » دیـوار  « را در ارتباط با » پنجره « این شیوه ای پدیدارشناسانه است و رویایی می خواهد    

اشیا از این حیث ، چیزی جـز حفـره ی توخـالی از روابـط                . پدیدار سازد   » افق آن سو    « را در ارتباط با     
مـی  » هفتاد سنگ قبر  «وقتی رویایی در    .قا از همین جهت برای من معنا دارد         شعر رویایی دقی  . نیستند  

  : گوید 
  آن جا 

  میوه بر درخت اگر بودم
  این جا 

  درختی در میوه ام
دلـوز همـانطور کـه      . شاید هیچ تعبیری بهتر از تعبیر دلوز نمی تواند جان کـالم رویـایی را بـازگو کنـد                    

یا  ( Becomingsز او را ترجمه کردی  در کتاب گفتگوها از           خودت هم می دانی و متن های بسیاری ا        
این شوندگان دقیقا همان اشیایی هستند که رویایی در سازمان دادن رابطه            . حرف می زند    ) شونده گان   

شوندگانی که همواره در حال شـدن  . ای تازه به جای روابط دستور زبانی  آن را کشف و پدیدار می کند         
دلوز از ارکید و زنبور یاد می کند و می گوید همگان تصور مـی کننـد کـه    . ی ندارد هستند  و ذوات ثابت    

و یـک   » ارکید شدن زنبور    « تصور ثابت و مستقلی از زنبور و ارکید وجود دارد ، حال آنکه همزمان یک                
 شـدن میـوه   : رویایی هم همین مسئله را در شعرش نشان می دهـد            . وجود دارد   » زنبور شدن ارکید    « 
در ایـن   : درست مثل پرندگان موزارت اسـت       چنین چیزی   «  دلوز   زعمبه  .  میوه      شدن خت و درخت  در

موسیقی یک پرنده شدن وجود دارد ، که در موسیقی شدن پرنده درک می شود ، دو صورت یک شـدن                     
 اطمینان از عـدم وجـود هـیچ         "ه  بلک نه یک مبادله ،      _واحد ، یک اتحاد مجرد ، یک تکامل غیر موازی           

نقل از کتاب گفتگوهـای      ( ». تنها یک گفتگو    :  ، چنانکه یک مفسر موزارت می گوید         "همسخن ممکن   
اگر تا این جای سخن را خالصه کنم ، تاکید دوباره ام بر آن است که شاعر باید فرم های جهـان                ) . دلوز  

واسـته ام در مقالـه      این مسئله همان چیزی ست که من مکررا خ        . را تقلید کند و نه محتواهای جهان را         
. دارند  » شی فی نفسه    « های متعدی بازش کنم و آن هم این  که زبان و فرم ، ساختاری شبیه ساختار                  

لـذا بـا توجـه بـه     . یعنی شاعر مدرن با فرم خود ، نمایش ناپذیری شی فی نفسه را به نمایش می گذارد                 
مـن تـا   . ان آوانگارد ما جلوتر اسـت  همه ی این حرف ها می توان گفت رویایی یک قدم از همه ی شاعر   



حال اگر آن عقالنیت تاریخ را بخواهیم در نقطـه          .این جای بحث امیدوارم اهمیت فرم را نشان داده باشم           
های عطف شعر ایران پیدا کنیم باید آن را در حرکت به سوی انطبـاق هـر چـه بیـشتر سـاختار شـعر و                    

ساختارگریزی ، چند صدایی و حتی بازی های زبانی         بدین لحاظ   . ساختار های جهان واقع جستجو کرد       
امـا بـه    . شعر دهه هفتاد واکنش های عقالنی شعر به ساختارهای واقعی و البته سوبژکتیو جهـان اسـت                  

قول تو باید دید آیا این آثار به اندازه ی کافی چند صدا هستند ؟ آیا چند صدایی عنصری اضافه شـده و                       
 متن ؟ بدین لحاظ نمی شود گفت که هر متنی که خود را بـه چنـد                  تحمیلی است یا عنصر اساسی خود     

من اعتقاد ندارم که اگر مثال یک لهجه محلی در کنار یـک  زبـان       . صدایی بزک می کند چند صدا است        
اگر آن گفتگو به معنای دلوزی اش را مد نظـر         ! مثال رسمی تر به کار رود چند صدایی اتفاق افتاده است            

یـک  دو صورت یک اتحاد مجرد ، :   انگاشت تررویایی را هم می توان شعری چند صدا      داشته باشیم شعر    
آیا ما در شعرهای چند صدایی معاصرمان این تکامل غیر          .شدن واحد ، یک تکامل غیر موازی از دو چیز           

از  بـا    در شـعر   منفـرد    یصـدا  تصویر کردن چند     ؟موازی ، این دو صورت یک شدن واحد را در می یابیم           
شخصیت که مستقل از دیگری وجود دارد از منطق گفتگویی که دلوز از آن حرف می زند به                 چند  ق  یطر

بالعکس به نظر مـن شـاعر بایـد         . چرا که دیالکتیک صداها در یکدیگر نادیده گرفته می شود           . دور است   
 مـا در  امـا .   بـه نمـایش بگـذارد     چند صدایی را در وابستگی صداها و عدم استقالل فی نفسه ی صداها       

چنـد  . بسیاری از موارد در شعر دهه هفتاد با شاعرانی روبرو هستیم که صرفا متن ها را بزک می کنند                      
صدایی ، روایت گریزی و غیره باید مازادهایی در متن داشته باشد که متاسفانه در موارد بـسیاری غایـب                    

در این نوعی   . گی تاکید می کنند     ثانیا بسیاری از شاعران ما بیش از حد بر نوعی شیزوفرنی ساخت           . است  
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                     

 عقالمندم  بر علیه این ایدئولوژی سـاده نویـسی قیـام             من هم . خود را از دست داده و نخ نما شده است           
.  این که یک شاعر متنش را به چند صدایی بزک کند هم نوعی ساده نویسی و ساده گرفتن اسـت           . کنم  

من گمان نمـی کـنم بتـوان    . اما باید مشخص کرد ساده گی و سطحی بودن چه تفاوتی با یکدیگر دارند             
  : را شعری ساده و فاقد سوژه ی انتقادی خواند من » نقشه ی دیواری « شعری چون 

  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 



  ل طفره می رودبه شکل مرموزی از این سئوا
  و بپرسد ساالد چه میل دارید ؟

ن داده نمـی    آ، که در کل شـعر پاسـخی بـه           » آیا دریا همین نزدیکی است      « برای من پرسش ساده ی      
مـن تقریبـا در همـه       .شود بی شباهت به ساختار شی فی نفسه نیـست کـه نمـی تـوان آن را شـناخت                     

زندگی روزمره ، پیچیـدگی جهـان فـی نفـسه را            شعرهایم سعی کرده ام با نزدیک شدن به ساختار های           
جهـان پـارادکس    . سهل و ممتنع بودن چیزی است که در ساختار خود جهان هـم هـست                . کشف کنم   

/ برفـی سـنگین نشـست       « :وقتی شهاب مقربین در یک قطعه کوتاه می گویـد           . توامان خیر و شر است      
.  دوگانگی و پارادکس را بیان مـی کنـد           ، به ساده ترین وجهی این     » درختی شکست   / درختی زیبا شد    

بـه قـول بوالـو ، اوج        .حتما چند صدایی را به کار بگیرد یا زبان را بشکند تا این کار را بکنـد                  الزم نیست   
در چنین دیـدگاه عقالنیـت محـوری ،         . واالیی زمانی ست که بزرگترین اندیشه به ساده ترین زبان شود            

محتوای اندیشه مورد تاکید قرار می گیـرد و صـناعت هـای ادبـی               که منتسب به آثار لونگینیوس است ،        
چنین دیدگاهی را بعضا در نزد کانت و در مواردی که درباره ی قـاب تـصویر          . فاقد ارزش تلقی می شوند    

مثال یکی دیگر از دیدگاه های جالب کانت این است کـه زیبـایی هـای                . صحبت می کند می توان یافت       
اما چنین رویکردی که فرم را کنار می گذارد ابـدا           . بگذریم  ! ی تبعی افزوده شود     آزاد نباید به زیبایی ها    
قطعاتی کوتاه و درخشان همواره این جا و آنجا پیدا مـی شـوند ، امـا هرگـز نمـی              . مورد نظر من نیست     

هنـر  . اسـت    » ییبـا یهنـر بـدون ز    « ن تمام بحث من در کتـاب        یا. توان هنر را فراسوی فرم تصور کرد        
من ایـن تـشویش اذهـان       . همان چیزی است که شما و امین قضایی تشویش اذهان عمومی می خوانید              

حتی اگر بتوان خیلی ساده اذهان عمومی را مـشوش          . عمومی را به واسطه فرم و وابسته به آن می دانم            
رمند کار خـود    کرد و نشان داد که پشت این اشیاء ساده ، جهان آنچنان که آنها فکر می کنند نیست هن                  

  . را انجام داده است 
  
  

    : زادهی سلیمبابک
ص داد، یتوان تشخ ی که در شعر معاصر میخیت تاریآن عقالنرم که یگ یجه مینطور نتی تو ایاز صحبتها

 یوقت. عت استیطب/تی فرم شعر به فرم واقعیبعبارتا ی »فرم جهان«  به »فرم زبان«حرکت شاعر از 
ت و ی به واقعیکیبه مثابه خواست نزدرا شعر  یعنیشه است ی کردن اندی هنر ماد شعر ومیگوئ یم

. ما آغاز شدین حرکت به طور مشخص از نی، ایح دادیکه تو توضهمانطور . میا عت خوانش کردهیطب
شعر . د بد نباشد آن را عنوان کنمی که شاردیگ یک فرمول در ذهن من شکل میف، ین تعریطبق ا

ت را در ین عقالنیا م ردّیتوان یمم ی دو مرحله خوانش کنیم طیز را اگر بخواهران تا به امرویمعاصر ا
. تیعت و واقعیطبفرم  شناخت یتالش برا  اول عبارت بود ازی مرحله: میریبگآن  یخیند تاریفرا
ک کردن یشاملو، نزد. تیک کردن فرم شعر به فرم واقعینزدق یت از طرینیت و عیشناخت واقع: ما ین



ن دسته خوانش کرد یتوان در ا یم را هم ییای رویحت. عتیطب/دای فرم اجتماع و سپس فرم آفرم شعر به
 شعر معاصر، در یعنی .ای فرم شعر به فرم دریکی مثال نزد.عتیک کردن فرم شعر به فرم طبینزد: 

ه دوم اما در مرحل.  بودینی و عی امر جزئیا بعبارتیت یشناخت فرمال از واقع ی برای اول تالشی مرحله
ت ید شناخت او از واقعیشاعر فهمنکه ی دوم عبارت بود از ای مرحلهم، ی را شاهدیگریحرکت د

 ی  دوم دههی و اوج مرحله.  چهل و پنجاه بودی ما، و سپس شعر دههی ن اولی  اوج مرحله.نا تمام است
ن ی از ای کلیک شماین یالبته ا. رهیو غ، ی فالح، باباچاه،ییعبدالرضا، یاشعار امثال براهنهفتاد و 

د یا شییای مخصوصا رو.دی از هر مرحله دین شاعران اثرید بتوان در هر کدام از ایوگرنه شا. ند استیفرا
 را یا ین مراحل کلیدهد چن یخ در خود نشان مین تاری که ایتی اما عقالن.ن دو مرحله باشدیان ای میپل
خود  دوم ی  دورهیت است که شعرهایخت واقع در شناین ناتمامیلِ همیبه دل. گذارد ی ما میش رویپ

 در طرح یخین مراحل تاری به نظر من شناخت ا.ابندی ی متکثر میی معنایها  افقیرا باز و گشوده به سو
خ همواره حضور خود را حفظ کرده است، تالش شعر ین تاریآنچه در ا.  داردیر مهمی ما تاثی کنونیآگاه

ن یحال چه ا. تی فرم شعر به فرم واقعیکینزد. تینی به عیکی نزد ویل شدن به امر مادی تبدیاست برا
شاعر . میمواجه» سفر «ی اول با نوعی در مرحله. رد و چه ناتمام باشدی و شناخت صورت گیکینزد

ش یعت پیطب/تین، و مطابقت فرم شعر خود با فرم واقعی شناخت عی است که بسویمسافر
ک ی هم یسهراب سپهر، )ییایرو(عتی شناخت فرم طبیبرا یسفر ).ستی نین سفر ذهنی ایعنی(رود یم
مد بر آستانِ آد استاد و فرود یبا: » در آستانه«رسد به  ی جانکاه میشاملو پس از سفر. است» مسافر«
شود در  ی از جهل خود میت، بدل به آگاهی از واقعی شناخت و آگاهیحرکت بسو.  که کوبه نداردیدر

. است» سفر«ک ی اول ی ن فرم شعر دستهیبنابرا. و سفر جانکاه بودفرصت کوتاه بود . آستان مرگ
ک موج یا ی) فالح(پازل / ک هندسه یشتر ی دوم بی  دستهحرکتاما . تی شناخت واقعی بسویکترح
چ یه. ت ناتمام استیشناخت ما از واقعم یگوئ ی است که مین همان حالتین مبیو ا.  است)ییبدالرضاع(

 ییتکثرگرا. ت داشته باشدین واقعیتواند خوانش خودش را از ا یرد و هرکس م وجود ندایا کهیشناخت 
 ین جمالتیچن. ت رفتی واقعیها به سو یدئولوژیات و اید با ابر رواینبا.  دوم استی  از ارکان مرحلهیکی

. . . و ات است یر ابر روایرد که چرا شعرش اسیگ ید ماری به شاملو ایبراهن. ینیب یاد مین دوره زیرا در ا
 نفسه یفء یا به قول تو شناخت خود از شی، تینیع دوم چون شناخت خود از ی مرحلهخالصه شاعر 

 ی نمونه. کند ان یش بیها  را همراه با پارادوکسیت زبانین واقعیا دارد یسعابد، ی ی، را ناتمام میکانت
ها و عدم  پارادوکسن یا. میکن یمشاهده م هفتاد ی  دههی اصلیانهای را در شعر جریزین چیچن
ن پارادوکس ی همیو بعبارت. دهد یره نشان می و غییگرا ، کثرتی زبانیها یها خود را در باز تیقطع

 یها  پارادوکسیت فرمِ ناتمامی شناخت ما از واقعیناتمام. ردیگ یت را می شناخت واقعیاست که جا
 ی  بنا به گفتهیعنی ؟ دادی جا دومی مرحلهن ی در ایز به نوعی را نتوان تو یا میآ. کند یدا میپ را یزبان

 یها یژگی البته با و.ت ناتمام استین است که شناخت ما از جهان و واقعیانگر ایز بینخودت، شعر تو 
  .نمیب یشعر من یا که من در ی ژرفیباورهمچون خرد. مخصوص به خودش



ن یشه ایش من و دوستانم همتال.  نگاه کنمیخی تاریطحم تنها در سین مفاهیخواهم به ا یاما من نم
 .همواره مهلک بوده است  هنر و شعرین عرصه برایا. می بکشانیشناس  جامعهی  را به عرصههنربوده که 
ن ی در بهتریحت. اش را به اجتماع نشان بدهد یالت فردی کرده جهان تخی، شعر سعحالتن یدر بهتر

 به خودش واگذار یاگر کودک«: رد یگ یرار م ق»جامعه« که در برابر »تیفرد« بوده از یشکل خود، شعر
اش در  ین کودک با تمام حاالت فردی ا.»شود یو جامعه م/ کند ی میانیمادر پادرم./ شود یبزرگ نم/ شود

د یشا. دهد ین حالت، او را در مقابل جامعه قرار می شناخت، در بهتری و حاال پروسه. گردد یجامعه رها م
ما همواره در شعر . اند فراتر نرفته» سمیآنارش «ی ن شاعران ما از پلهیدترل باشد که هوشمنین دلیبه هم
 ی از منتقدان هفتادی را برخ ن سوژهیب است که ایعج. می روبرو هستیشناخت ت جامعهینی عیبا نف

 یپیت ادین به غایا. نامند یم» تیات اقلیادب«ت از دلوز یبه تبعات را ین ادبیا ایپ، ی، ضدّ اد»زوفرنیش«
 یا نابغه. »غربتار ید« در ی سرگشتگمام وطن و/ از مادریدور. خواست بازگشت به زهدان مادر: ست ا

 ی ن جملهی همیشناس ان شعر و جامعهی جمله در تقابل منیاتریگو. د کردندیکه او را از آغوش مادر تبع
 ی را زندگیتی جمعیین تنهایدهد و در ا یاش را انجام م یشاعر تنهائ« است که یمعروف هفتاد

  :ن عبارت نگاه کن یا مثال به ای. »کند یم
  
. شود ی بلد میاز بدو تولد، کودک از تنِ مادر نف. د استی از تن مادر، آغاز تبعیدور. . . مادر، زبان است «

ت یم، روایا یم، راویدیم، بعیدیبه محض تولد، در تبع. ردیگ یجاست که شکل م نیت از همیاساس روا
م، یا ا از دست دادهی که از دست رفته، یزیچ. میا د، از دست دادهی بعیا ا که در گذشتهچه ر م آنیکن یم

  )یپرهام شهرجرد/خطر شعر(»....دا کردنیم، گم شده را صدا کردن، گم شده را پیکن یدر متن حاضر م
  

فتن آن ای یدر پ زبان و فرم یها هیه از کنار زدن الکند هموار یف می توصی که پرهام شهرجردیا سوژه
ن کامال در شعر یا. آورد یاد می را بیافالطون» یادآوری«بازگشت به زهدان .  از دست رفته استی ابژه

 است یپی ادینه آنت. هستند یپین شعرها ادیل است که این دلیقاً به همی و دقصادق است ییعبدالرضا
ست که ی اول نی ان شاعر دسته دوباره همیپی ادی ن سوژهیا ایآ. است »تیات اقلیادب«ات ین ادبیو نه ا

ن یز حاصل ای و شعرش نخورد ی شکست میاپین راه بطور پیت را دارد و در ای شناخت واقعخواستِ
ک ی  که است یپسراو  .محتوا همان است رسد  یبه نظر مد فرم عوض شده باشد، اما ی شا؟شکست است

 یسپس شهرجرد. ردی پدر را بگی جاخواهد یحتمل میو ) یات فارسیهزار سال ادب(پدر قدرتمند دارد 
 به دنبالِ جامعه ]شاعر [کارِ او «: سدینو ید و میگو یسازد سخن م ی که استاندارد میا  جامعهیِرحم یاز ب

ل است که تمام یدل نی و به هم».ن باشد که جامعه را به دنبال خود بکشاندید کارِ او ایست، شایرفتن ن
 یو وقت! اند  دست بردن در دستور زبان به دستور جهان دست بردهن توهم هستند که بایشاعران دچار ا

چ یر جهان ندارد، و هیی در تغیریچ تاثی زبان هن دست بردن دریشوند که ا یت مواجه مینین عیبا ا



 ی سوژه. انگارند یم د شدهیافته و تبعیبرد، خود را از جامعه دور  ی در سر و شکل جامعه نمیدست
   .  استیپی ادی  از سوژهیگری دیرو یستیآنارش

شعر با وجود م، ی کردی که بررسیخیند تاریآن فرادر . ردیگ ینجا شکل میقاً حرف من در همیدق
.  را به خود نگرفته استی اجتماعیتیچگاه شکل واقعی هت،ی به واقعیکیت و نزدینیخواست شناخت ع

 ی شناسانه  جامعهی  هنوز به عرصه و نرفته استینگی شلیشناخت ییبای به هرحال فراتر از شهود زیعنی
اب معنا ید و گسست و غیت و تردین عدم قطعید ایتاً توانسته بگوینهاشاعر امروز . هگل وارد نشده است

هم  یشعر اجتماع از یا دوره یا حتی.  امروز استجامعهدر و بحران ک گسست ی از یدر شعر ما، بازتاب
ا ناخواسته از یشاعر همواره خواسته . میا  نداشتهی اجتماعیامراما شعر به مثابه ) مثال شاملو(م یا داشته
 یکی در نزدیاپی پی با شکستاد شده،ی ی   ما در هر دو مرحلهیعنی. د شده استی تبعیشناخت  جامعهتراز

ن اراده است ین است که در جامعه ایلش ایدل. می روبروئ) شدن شعری مادیعنی(تیفرم شعر به فرم واقع
در جامعه به  مسلّط است که یدئولوژین زبانِ ایا. یشناخت ییبای و زیل زبانی و نه تخکند یکه عمل م

را » یگرید«ک ی هنر نقش یل جامعه همواره براین دلیبه هم. و نه زبان شعرهزار زبان در سخن است 
 و »گرا نخبه«ات به یهنر و ادب یبند می بهتر از تقسیز پاسخیو شعرا و هنرمندان ن.  کرده استیباز
 ی  و چه در مرحله)تیشناخت واقع( اول چه در مرحله. ن مسئله بدهندی اهاند ب نتوانسته» گرا عوام«

مثال .  نشودی متصل شود و گاهشعر به ی گاهیگرین دیممکن است ا). تیشناختِ ناتمام از واقع(دوم
بت به اشعار نس )جامعه (یگریدن ی اران است که چی ما ایوز فضال و شعرا امریها  از دغدغهیکی

ن یلش ایبه نظر من دل! می چرا با بحران مخاطب روبرو هستیا به عبارتی .توجه است ی بشانیاگرانسنگ 
 محدود است و در یشناس ییبایز هنوز بهچون شعر . ند که شعر بخواندیب ی نمیلیاست که جامعه دل

ک اراده یشعر نقش . کند یمکنند، حرکت ن ی که همچون بردار در جامعه باهم تداخل مییها جهت اراده
 که ی شعریعنی. می نداریک امر اجتماعی شعر به مثابه یا به عبارتی. در اجتماع را به خود نگرفته است

  اگر زبان مسلّط و روزمره زبانِیعنی. ر کندیتسخبه خود اختصاص دهد و  را یت اجتماعیک موقعی
ک یشعر با حضور خود، چه به شکل است، و جمالت و واژگان مخصوص به خود غات یلبوردها و تبلیب

 ینکه برایانه .  را به خود اختصاص دهدها تین موقعی ا، کردن آلودهی برایا خطابه و چه به شکل لکّه
 مسلّط یدئولوژیها را به دست زبان ا  انسانی اجتماعیزندگ خود، یشناخت ییبای و زیت ادبیحفظ موقع

باشد که » خدا مرده است«معروف  ی تواند همان خطابه یمرسد  ی که االن به ذهنم میمثال. بسپارد
ن ی چرا شعر چن.شروع کردند به خواندن نتردام یاسی منبر کلیباال مبدل آن را یان با لباسیگرا تیموقع

بون را یک تری نباشد که یشعرچرا ؟ ی اتاقی  باشد در گوشهیا د حتما زمزمهیبا نباشد؟ یا خطابه
. ن سراغ ندارمی از اشروتریپ ییم، من فرم و محتوایرم و محتوا هم که بگوئدر مورد ف ؟کند یر میتسخ
دانم که اکثر شاعران در  ی م.کند یان می بی اجتماعیبرو برگرد به عنوان امر ی که خودش را بیشعر

 خود را یتواند قدرت زبان یم که می نگاه کنی اجتماعیم به شعر به عنوان امریائین حرف من که بیابرابر 
د یشارند و یگ یان کند، موضع می بیت اجتماعیک فعالیا یک خواست یدر قالب ) در مقابل زبان مسلّط(



در استفاده به مهارت خودِ شاعر  ین بستگا نبودن آیبودن  یشعار. بدانند» شعار«زها را ین چی از ایبعض
 که یاورند که چرا شعریب من ی برایلین دوستان بتوانند دلیک کدام از ایدوارم یاما امدارد، » فن«از 

ان یک بیدئولوژی مسلّط و ای زبانیها تیر موقعی، به عنوان خواست تسخهواسطه در جامع یخود را ب
 یک نوآوریصرفاً ا ی، و ی شخصیهام و استعاره، امری ای که در هزارتویشعرکند، نسبت به  یم

دانم که چرا در  یواقعاً نم. ردار است برخوی کمتری شناسانه ییبایکند، از ارزش ز یان می را بیستیفرمال
 تصور و شاعرانه یهنرهوشمندانه،  کمتر ی نسبت به دومی اول از نظر فرم و محتوادگاه معمول،ید
ح یترجاما من  باشد، ی جالبی د نکتهی، شای زدییایروداهللا ی که از دلوز در مورد ی مثالیحت. شود یم
 ن موردیدلوز در ا.  استیم، و آن فرمِ انقالبیک فرم داریرم که تنها ی بگدرس ران یاز دلوز ادهم  یم

 جداگانه صحبت ینکه از فرم و محتوا به عنوان اموری ایبه جا یعنی به خرج داده، یاری بسیهوشمند
ن فرم آکند، و سپس  یک فرم صحبت می را قائل شود، از یتیندو ارجحی از ایکیان یکند که بخواهد م

ز یرد، محتوا نیگ یتوا در مقابل فرم قرار نممح«. کند یم می تقس»انی بفرم« و »فرم محتوا«را به 
ان به ی بن فرمِیا . . .ون خودش را داردیزاسیز فرمالیان نیب. . . ونِ مخصوص به خودش را داردیزاسیفرمال

ها  بدنشده و فرمِ محتوا با پودِ  انی امر بتارِان با ی بفرمِ. ستیک محتوا نیف یو توص ییوجه بازنما چیه
ن لحاظ، یاز ا. میکن ی مشاهده میزیآمک درهمینجا ی در ا.)یدلوز و گتار/هزار فالت(»ابدی یساخت م

ان و فرم یان فرم بی میزیمآ ن همیز بهتریکند ن یان می بیماعتک انقالب اجی که خود را در یشعر
و نه از .  استیستی فرمال است، نه یالینه خ. گراست ک شعر تجربهی ین شعریچن .دهد یمحتوا را ارائه م

کنند که شاعر  یها فکر م یلیخ.  است» از دست رفتهی ابژه«آن  یابی زبان در صدد بازیق کار بر رویطر
 یوقت.  باور ندارمیزین چیمن به چن.  آشناست زبان و امکاناتِ کلمات و واژگانیایه به دنیشتر از بقیب

 ی زبانیها یا بازیسم ی را به رخ بکشد، کارش به فرمالاش در امکانات زبان ییشاعر بواقع بخواهد توانا
 ج کلماتی رای از استفادهم او صرفاً یگو یاگر بخواهم از اصطالحات دلوز استفاده کنم، م. انجامد یم

 یی فرم شعر، بلکه به معنای تازه برایشنهاداتیت و پیک خالقی یبه معنافقط اما نه . کند یم ییقلمروزدا
 آن یگر دارایاستِ شعر دیس.  استی مهمی ن نکتهیا. »استِ شعریس «یبه معنا ینعیتر،  هوشمندانه

زها یجور چ نی و ایر اجتماعی و غی، شعر اجتماعیاسیر سی و شعر غیاسین شعر سی بیبند میتقس
 درخود داشته یتینکه اهمید ایگر در قیکند، د یان میک خطابه بی که خود را همچون یشعر. ستین

. شوند ی هم سوار می بر رو»افتهین تیرسم« یی آن با فرم محتواانِیرم بقول دلوز فو ب. ستیباشد ن
که فالن  پرسم یشه مین من همی همیبرا.  سخن گفت»تیات اقلیادب«توان از  یقتاً مینجاست که حقیا

 یان کرده، و با کدام خواستِ اجتماعی بیتحت کدام گروه اجتماعچگونه، و شعر خودش را در کجا، 
  . شود یمجفت 
 ییها پروژهدر  و درباره آن قبال هم است یشتری بی ن موضوع، مستلزم وقت و حوصلهی امفصّلح یتوض
 که در یخیت تارین عقالنیام نزد من، یخواهم بگو ی اما م.ام نوشتهگر ی دیا جاهای» هنر مسلّح«ر ینظ

فرم شعر به  یکیداشته، به نزد یعت گام برمیطب/تی فرم شعر به فرم واقعیکیجهت نزد



ن یش رفت، ای شدن پیما به سمت مادّیاز زمان نشعر . شود یبرگردانده م یشناخت ت جامعهیواقع
ان ی میت نتوانست دوگانگیاما در نها. معاصر را ساخت خ شعریز تاری آن نی  بود، و ادامهیدستاورد بزرگ

 یک امر اجتماعی شعر اصوال ف برسد کهین تعری شعر به ایِد مادّی تولیعنی. خود و جامعه را حل کند
که در دو  ی حالدر. شود ید می تولیشعر بصورت اجتماع .می نداریر اجتماعی و غی ما شعر اجتماع.است

. دا کندی هم پی اجتماعیشد و حاال ممکن بود مصرفید میگرا تول تی کامال فردیبصورت مذکور ی مرحله
 در ،همم یکه از آن صحبت کردت یز از زبانیره شعر و پاده کردنِس  و خواستِییگرا  سادهیدئولوژیا

کند با  ی فکر میعنی.  را در شعر برداردیشناس  و جامعهیشناس ییبایان زی شکاف منیهمخواهد  یواقع م
 ی ن هم ادامهیا! دهد یفهمد و به آن توجه نشان م ی شدنِ شعر جامعه آن را م»یمیصم« و »ساده«

ن ید ایشود و واقعا با ی سروده میستی و اگوئیصورت فردکند شعر ب یکه فکر م است یهمان تصور
 به ما یخیت تاریکشف عقالن یبرااما تالش ! هم جذاب باشد) جامعه(ه ی بقیسم برایت و اگوئیفرد

 شعر در اجتماع یِد مادّی تولی شدن، حرکت بسوی مادّیحرکت شعر بسوم یابی کرد تا درکمک
ن یر ایدر غ.  را در جامعه برآورده کندیازیشود تا ن ید می شعر تولیعنیم یئگو ین می چنیوقت .است

» ییبایهنر بدون ز«کتاب در  شما. یا  مچاله باشد در طاقچهی کاغذن است کهیاش ا سرنوشتصورت 
 هنر یبه نظر من تلق .دیا  انجام دادهیشناخت ییباید زیّ جدا کردن هنر از تقین تالش هوشمندانه را برایا

ت، یت، ادبیسم شعر، زبانیالیماتر. ن مسئله باشدی به ایتواند پاسخ ی میشناخت ه جامعیبه عنوان امر
  . دی آ دریشناخت  جامعهیتراز شود، به ی بررسیشناخت ییبای زینکه در سطحی ایتواند بجا ینها میتمام ا

  
   :یآرش قربان

، فـرمِ ناتمـامی     ناتمـامی شـناخت مـا از واقعیـت           « یدر شعر دهه هفتاد همچنان که اشـاره کـرد         ! بله  
امـا  . م  یـ  را روشـن کـرده ا      یدی کل ینکته  چند   ما    حال به نظرم .  » کند  پیدا می های زبانی را      پارادوکس

ش ینمـا « و  » ت  یـ شـناخت ناتمـام از واقع     «د دو مـسئله     یـ با مستتر اسـت     بحث یهمچنان که در فحوا   
شـورش  « فلسفه را   ل  ی از چهار م   یکیو به نقل از رمبو ،       یداب. م  یگر جدا کن  یکدیرا از   » ت  ی واقع یریناپذ
 .بخـوانم   » ی شورشـ یمنطـق هـا  « من عالقمند هستم تا شـعر را   در مقابل   .  خواند   ی م  »ی منطق یها

 کـه   ینقـد   . هستند   ی شورش ین منطق ها  ی از هم  یر مجموعه ا  ی اصوال ز  یی و معنا  ی زبان یپارادکس ها 
 کـه البتـه     یزیـ  ، چ   وابسته اسـت   ی شورش یان منطق ه  ی  به هم    نیز  داند یوارد م  شعر شاملو    بر یبراهن

 ی بر شاملو خـرده مـ  ی براهنیوقت.  شود ی م»خطاب به پروانه ها «  در   هم یل خود براهن  ی آش یپاشنه  
  و بـر هـم زده    »آنان به چرا مرگ خود آگاهانند       / م  ی چرا زندگان  یما ب «  صرفا نحو زبان را در       اورد که   یگ
 دارد  یبراهنـ .  کند   ی اشاره م   در متن  یرش شو یمنطق ها فقدان  ن   به هما  قتیدر حق  منطق زبان را ،      نه
  اسـت ی شورشی فاقد آن منطق هاین مواردی در چن خودی زبانین ها ئیغم تز ر به   د شعر شاملو  ی گو یم
، مـا  » ب را نـشانتان دهـم   یتا س/  زنم یب را کنار م  یس« : د  ی گو ی مهرداد فالح م   ی وقت اما در آن سو      .



 .ن  ی بدون تـزئ   ی منطق شورش  ی نوع .م  یروبرو هست » یمنطق شورش  «یخود با نوع  ن شکل   یط تر یدر بس 
 یستیـ هنـر مدرن   ست کـه     ین همان کار  ی ا ای اما آ  ش دهد ؛  یب نما یاب س یب را با غ   ی خواهد س  یمشاعر  

  صـرفا  فـالح به نظر مـن ،       ؟ک پارادکس   یخلق   یعنی:  دهد یدش انجام م  یع سف بچ با مر  یماله و همچون  
ب ومـصل ت  یـ روادر   کـه    ی از جنس همان پارادکـس     ی سازد ، پارادکس   یمسلکانه را بر م    ی رواق یپارادکس

قت یگر ، حق  یبه عبارت د  !  شود   یحی شود ، تا جهان مس     یح مصلوب م  یمس ! افتی توان   یمح  یشدن مس 
 ی است که تو در نقد خود به آن اشـاره مـ  یزیقا همان چین دقی ا !  شودیقی شود تا جهان حقیب م یغا
 ی مـ   فالح چندان از آن چه عرفا      یم که منطق شورش   یابی یشتر در م  ی تامل ب  یبا کم  ! بودن   یپیاد : یکن
  شـعر ین جا هم سوژه   یا  و ستیسهراب متفاوت ن  » د شست   یچشم ها را با   «  یپیدگاه اد یدند و آن    یگو

  دارد ؟  مـان ی بـا ا   ی از دست رفته چه مناسـبت      ین ابژه   ی ا  اما . ی از دست رفته است      در پی یافتن آن ابژه    
ن صورت  یدر ا  !تا پرده را نشانتان دهم      /  زنم   یپرده را کنار م   : د  ی بگو قتریعم ی با طنز   توانست یفالح م 

 در یبی ما ، نه شـناخت سـ  ین صورت حداکثر آگاه  یدر ا !  از پرده ها را ساخته بود        یبورخس یی هزارتو او
گـر بـه   ی دی ، پـرده ا قـت ی حقیه جـا  بگری دی اپرده:  بود یگر می دیا از پرده یب ، بلکه آگاهیپس س 

ن پـرده را    یم رفت ، اما اگر آخـر      یگر خواه ی د ی به پرده    یام ما تنها از پرده      ید بگو یبا !  »زهدان   « یجا
آزاردهنـده وجـود    ن پرسش   ی ا ن جا یدر ا  گر ؟ ی د یا پرده ا  یآ: م شد   ی روبرو خواه  یزیم با چه چ   یکنار بزن 

 ی همزمـان  ن جـا بـا آن     یـ  مـا ا    !ی چـه پارادکـس    !پـرده هـا ؟    از  : د آمده است    یجهان از چه پد   پس   :دارد
اما اگر به همـان      . خواند   یم» وجد  « ار  یم ؛ با آنچه بودر    یروبرو هست   » جهان یاستعال « و  »اضمحالل«

د یـ  ترد . شـود    یل داده نمـ   یـ  پنهـان تقل   یبیافتن س ید ابدا به    یتردم ،   یرجوع کن  » یوارینقشه د « شعر  
  تـوان  ی مـ   را ی شورش ی و منطق ها   ی عدم منافات سادگ   . است   یساده ا  ی ها قن منط ینارزش افزوده چ  

 ی شود طوفـان مـ     ی که بر پنجه کبوتران حمل م      یید تنها کالم ها   ی گو یم ی وقت رددا ک ی پ چهیدر کالم ن  
 سـاده و آنچنـان    یلـ یآنهـا خ  !  مسلح هـستند     ی شورش ین منطق ها  ی شک به هم   یآن کالم ها ب   . ند  یزا

بـه   را   یره ا یـ  زنج ی هـا   واکنش  آنها  اما  کنند ،  یان م یخود را نما  از کبوتران است ،      که در پرو    بال سبک
ن منطـق  یچنـ . خت ی خواهد رفرو روزمره را   ی زندگ ی منطق ها   سترگ یوارهای د وجود خواهند آورد که   

امـا  .  کنند   یک دوست مخاطب را خلع سالح م      ی لباس   درک دشمن ، بلکه     ی ، نه در لباس      ی شورش یها
 یشه روحـ  یهموس  ینیا به زعم لونگ   ی سازد ؟ آ   ی م یزی را چه چ   ی شورش یمنطق ها : ن جاست   یسئوال ا 

 تواند  یا فرم م  یآ ا به زعم بارت منطق بزرگ نشانه ها ؟        ی است   ی بزرگ ین منطق ها  یبزرگ پشت سر چن   
« و  »  شدن پرنده    یقیموس« د به آن    یا الزاما با  ی باشد   ی شورش ین منطق ها  ی چن یط و ساده    یشکل بس 

پرنـده  د یـ  بااسـت  ییایـ رودر شعر   چنانکه   ا فرم شعر  ی مثال آ  یک شود ؟ برا   ینزد » یقیرنده شدن موس  پ
ـ  / پرواز را به خاطر بسپار      « :یک منطق شورش  یا نه تنها مسلح به      ی) وقوع   ( شدن فرم باشد    یپرنده مردن

 یفرمـ  دهـم بـا    یمح  یشه ترج یاما هم .  پسندم   یمن هر دو را م    د گفت   یب با ی؟ به تقر  ) ت  یروا( » ست  
 ی فرم بسته همـواره مـ      .د  ی زا ی که التذاذ و دلهره را توامان م       یهنر . دلهره آور روبرو باشم    یهنربسته و   
ـ  یفـرم بـسته زنـدگ     . د  ی تواند بگو  ید که مولف نم   ی را بگو  یزیتواند چ   دارد ، خودبـسنده اسـت و        ی درون



ن ی از همیکین در   ی شهاب مقرب  یوقت. ش  ننده ا یه است تا روح بزرگ آفر     شتر به منطق نشانه ها وابست     یب
  :د ی گویرش می اخیشعرها

  تصویرت را در آب دیدم
  تو رفتی

  من به دنبال رودخانه راه افتادم
  کند یج م ی را گ  من یزیچ.  کار خودش را کرده است       پارادکس شعر  ؛ بروم   یست چندان راه دور   یالزم ن 
ر رودخانـه را در     یمـن تـصو   : د  یـ  گو ی م یبی عج یار گذ زیدارد با تما  ن جا شاعر    ین است که در ا    ی ا و آن   

 _ بـا شـاعر      تمـام تـر   چـه    هـر    ی به سادگ  ا ما ی آ ! که رودخانه آن را با خود برد         یریدم ، تصو  یرودخانه د 
ن ی و به هم   برد یم رودخانه را    را رودخانه   دی گو ی که م  میستیتوس روبرو ن  ی چون هراکل  یعی طب یلسوفیف

 و  یسـادگ گـر   ی د ی از شـعرها   یلـ یو در خ   نجای ا  ؟ ستی ن قبل لحظه   ین رودخانه ، آن رودخانه      یخاطر ا 
 بـا   ل اسـت کـه    یـ ن دل ی به هم  . دهند   یش م ی خود را در شعر نما     ی همزمان  به شکل  ی شورش یمنطق ها 

بـه   اگـر  یحتـ  .  خواند ی شورشیط شدن منطق ها   ی توان فرم را بس    ی م  ، ینیکنار گذاشتن ملحقات تزئ   
ـ     » ی شورشـ  یمنطق ها « ، را با    » ت  یت بدون غا  یغائ « ه به مثاب  ییبایاس وار، ز  یق یشکل م یدانهـم ارز ب

منطق « ط شدن   ی خود ، بس   ین معنا ی تواند در محض تر    ی شدن شعر م   یماد .م  یچندان به خطا نرفته ا    
 مبادلـه و داد و      نیماشـ  که   ن که زبان روزمره   ی ا !» وجد  « ط شدن   ی بس  و چه بسا    باشد ،   »ی شورش یها

 را بـه   و مبادلهن شکل خود ، معنا    ی در ساده تر   ین که صورت زبان حت    ی ا  !فتدیز کار ب   ا  ناگهان ستد است 
. فتـد   یر ب یم به تاخ  ینی ب یما و در فرم بسته آن م      ی چنان که در شعر ن     ین که امر معنو   یا. اندازد  یق ب یتعو

 یوقتـ . افـت   ی توان   ی هم م  یبراهن»  شوپند   یانو م یک شوپن پشت پ   ی«  را در    ین منطق شورش  ی ا البته
 ی را مـ   ی ساده همـان کـار     ی، با زبان    » ست جغد  ی قشنگ یماریچه ب « : د  ی گو یمهم  حسن موزن زاده    

ده و زبـان    یـ چی پ ی بـا فـرم هـا      ییار شعرها ی چه بس   اما .»  کنم   یمن درد م  «  : د  ی گو ی م یکند که وقت  
ج ی گـ  یا با فرم   وجود دارد که شعر لزوم     ی چه ضرورت  یبه راست .  هستند   ین منطق یخته که فاقد چن   یگس

ژه کـه  یـ بـه و   مسلط بدل نشده اند ؟    ین فرم ها به فرم ها     یا ا ی آ  ؟ شود بزک یشی زبان پر  یکننده و نوع  
ـ  یی از ساختن الگو    شاعر  باز و شلخته هستند و     یین فرم ها ، فرم ها     یاکثر ا   ییگـو  .  اسـت   نـاتوان  ی درون

ن درسـت بـه سـر    یـ  ا  اما !را فراهم آورد    ز از مرکز    ی گر ی الزم برا  رو و سرعت  ین تواند   ی م یی ها ن فرم یچن
 نطـور ی و هم  شباهت دارد ،    خود یعیاز حالت طب    خارج شدن  ی برا  عرفا ی و مصنوع  وانه وار یدتکان دادن   

 ین منطـق هـا  ی کند همیز می متمایقیبه نظر من آنچه شعر را از موساما   ! وار   یقی موس ی آزاد یبه نوع 
 !  کنـد  یح مـ  یتـشر  را   )وان  یـ و تفاوت انسان و ح     ( ت که تفاوت زبان و صو     یزی است ، همان چ    یشورش
 مـرز  ی دوبـاره  می در ترسـ  تنهایکالیپاک کردن مرز زبان و صوت به شکل پارادکس   م  ید بگو ین با یهمچن

 ام باشـد ،     ی خردبـاور  ی بـرا  یهی اگـر تـوج    یمرز ، حت  این  م  یمن به ترس  . زبان و صوت قابل انجام است       
  .عالقمند هستم 



ه یـ  است کـه نظر یهیبد .میدیآنگاه به شعر دهه هفتاد رس وم ی سخن گفت ییایروت  یاهمما و   ی ن دربارهما  
نـده  ی آ نده و مننقـدان   ی که به آ   یی بلکه تا جا    ،  بمانند یباق یفی توص ییه ها ید صرفا نظر  ن توان ی ما نم  یها

 وان تـ  ی مـ  ن اصـل  ی بر همـ   . هم باشند    ی و هنجار  یزیتجو ییه ها ینظر توانند   ی م آنهاگرا مربوط است ،     
 در چـارچوب   رامطرح شـده اسـت  » ح هنر مسلّ «  کتاب   ی که در بحث ها    ییبای کردن ز  یجامعه شناخت 

 واپـس گـرا و فاقـد        ی کـه در نقـدها     یزیـ چ .  کـرد  ینده گـرا طبقـه بنـد      ینقد آ  و   یزی تجو ییه ها ینظر
  .افت ی توان ی معاصر کمتر می انتقادیته یویسوبژکت
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