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افسانه فرقدان

پوپ، مستشــرق بزرگ آمریکایی 
می گوید: »مردم ایران، شاعرانه ترین 
مردم دنیا هستند، به شهادت هزار سال 

شاعرانگی«.
انتشار روزافزون کتاب هایی با عنوان 
کتاب شعر، سکوت حیرت زده ای را در 
مِن مخاطــب برمی انگیزد که در پس 
پشت آن مفهوم دهشتناکی همچون 
شوک زدگی بر ســر جنازه شعر نهفته 
اســت. انگار از پس ضربه های فراوان، 
عصب هایمان بی حس شــده باشند و 
واکنش طبیعی اش بشود عبور کردن و 
بی تفاوت بودن برای آن چه بر سر میراث 
کهن زبان فارســی آمده است؛ ما تنها 
عبور می کنیم و می شنویم و نمی شنویم 
و با وجود داشتن پشــتوانه هزار ساله، 
همچنان بدون حتی برداشتن یک گام 
رو به جلو، به شعر قرن هفتم و خواجه و 

شیخ اجلش پناه می بریم. 
این روزهــا کتاب هایی بــا عنوان 
کتاب شــعر، یکــی پــس از دیگری 
منتشر می شوند و چه کاری راحت تر 
از ردیف کردن چنــد کلمه بی مفهوم 
و ناخوش آهنــگ که به اســم شــعر 
سپید و شــعر پســت مدرن به خورد 
خواننده کم مطالعه امــروزی بدهند 
که ســلیقه اش در شــعر نیز با مدل 
مو و آرایــش و پیرایــش امروزی اش 
جور درمی آیــد و همچون تمام روابط 
انســانی اش، کم عمق و سطحی شده 
است. شعر؛ خود شعر، غریب ترین عنوان 
برای نشستن روی جلد کتابی است که 
از شعر تهی است. با این احوال ناخوش 
شعر فارســی، کم بضاعتی در سواد و 
چنته های خالی از کلمــه، در ترجمه 
شعر نیز توقع چندانی نمی توان داشت. 
از سوی دیگر، ترانه نیز به موجودیتی در 
دوردست بدل شده است و جمله های 
ســخیف و بی معنــا و بی آهنگ جای 
ترانه و تصنیف های تأثیرگذار گذشته 
را گرفته اند. برخــی معتقدند معنا در 
شــعر افول کرده و این موضوع را یکی 
از مشکالت شعر امروز می دانند. از این 
روی، صفحه کتاب بر آن است تا برای 
بررسی وضعیت مفهوم در شعر امروز و 
اهمیت وجود آن در شعر گامی به پیش 
نهد و با طرح این مشکل و پرسش هایی 
چند، در شماره های آتی پای صحبت 
شاعران جریان ســاز و به واقع شاعر، 

بنشیند. 

اُفول معنا در شعر
برخی از شعرا و منتقدان، دگرگونِی 
پرداختن به معنا را نوعی اُفول می دانند 
که به شعر فارســی آسیب می رساند و 
بعضا این شعرها را مستهجن می خوانند. 
از دیگر سو، برخی معتقدند این تغییرها 
نوعی گذار است که درنهایت به تحول و 
رسیدن به سبک جدیدی می انجامد 
و گروه دیگر نیز این دگرگونی را راهی 
برای درخشش و انتخاب شخصی شاعر 
می دانند. روشن است که شعر کالسیک 
ایران مفهوم گرا بوده است، اما در حال 
حاضر، برخی از شعرا تنها به ظاهر آن 
توجه می کننــد و در نتیجه در غیاب 
کتاب های خوب، این گونه شعرها محل 
بروز و ظهور پیدا کرده اند و این درنهایت 

به ضرر شعر خواهد بود. 
به قضاوت برخی از شعرای معاصر، 
حافظ نمونه شاعر خوب فارسی زبان 
اســت. هنرمند اصیــل، مانند حافظ 
است که در تمامی تذکره های ما درباره 
او گفته انــد که به همه علــوم عقلی و 
نقلی زمان خود اشــراف کامل داشت. 
گذشــته از این، او از عواطف انسانی، 
احساســات بســیار غنی، جسارت و 
سخاوت بی اندازه ای برخوردار بود که 
در کم تر هنرمندی دیده شده است. این 
خصوصیات اخالقی به مدد توانایی های 
فنی کم نظیر و احاطه بر زبان مادری، 
شعرهای آن چنانی را پدید آورده است.

منتقدان شعر معتقدند  که از میان 
شاعران امروز، کسی حافظ نمی شود، اما 
به هر حال نمی شود آینده را پیش بینی 
کرد. نگاهی به دوران بعد از حافظ نشان 
می دهد که در دوره بازگشت، با برهوت 
روبه رو هستیم. در دوره بازگشت، همه 
شاعران به سمت ســبک خراسانی و 
عراقی ارتجاع ادبی دارنــد، اما نیما با 
بوطیقایش شــعر خــودش را از عالم 
انتزاعی و عالم واقع آورد. نیما ســبک 
ســمبولیکی را آورد که با فضای رئال 
خیلی فاصله ندارد و مانند سمبولیسم 
اروپایی نیســت؛ اما همزمــان با رواج 
وسایل ارتباط جمعی، فرهنگ بیگانه 
بدون در نظر گرفتــن فرهنگ ایرانی 
اشاعه یافته است. این اشعارِ تقلیدی، 
اصالت ادبیات فارسی را ندارند. اشعاری 
از این دست »مســتهجن« به حساب 
می آیند و به هیچ وجه با ادبیات ما جور 

نیستند.
الزم به ذکر است که هرزه نویسی از 
دیرباز در ادبیات و شعر بوده است، نمونه 
بارز آثار هرزه نگاری را در آثار ســوزنی 
 سمرقندی، شاعر قرن چهارم و بعضی 

از شــعرهای ایرج میرزا می توان دید. 
بنابراین زشت نگاری نشانه پیشرو بودن 

و داشتن سبک تازه نیست.
شــاعر می تواند واژه های شعرش 
را خــودش انتخاب و ترکیب ســازی 
کند تا از ایــن طریق معنــا را منتقل 
کند. همیــن عبارت ســازی ها باعث 
درخشش غزل بعد از نیما شده است. 
از همین روی، بعضا معتقدند که امروزه 
افولی در شعر صورت نگرفته است؛ در 
 واقع این کار رسیدن به چیز جدیدی 

در شعر است.
بر اســاس ایــن گفته هــا، برخی 
منتقدان ایــن تغییــرات را نوجویی 
می دانند و برخی مبتذل گویی. گروه 
دوم معتقدند که شــاعران به اصطالح 
نوگرا، کلمات پورنو را به عنوان اروتیسم 
وارد زبان می کنند و سعی دارند این طور 
نشان دهند که تابوشکنی می کنند و 
آوانگارد هستند، اما چون این شعرها 
از مفهوم تهی هستند، می توانیم لفظ 
»مبتــذل« را درباره این افــراد به کار 

ببریم.
پدیده شعر در سه سال اخیر، اوج و 
فرود فراوان داشــته و در آن نحله های 
زیادی ظهور کرده است. تا حد زیادی، 
این نــوآوری طبیعی اســت و باید در 
جوانان اتفاق بیافتد. امــا باید در نظر 
داشت که ما در کشورمان سد سکندری 
به نام »شعر کالسیک« داریم که بیش 
از هزار سال پیشینه دارد. در این فضا، 
این جور معناستیزی ها چندان دلچسب 
نیســت. اما آیا به واقع راه شعرهای به 
اصالح نوگرا، رو به بی راهه است؟ شاید 
بتوان گفت که نیازی نیســت سبک و 
کلمات مورد استفاده، از ادبیات پیشین 
انتخاب شود، اما اســتفاده از سبک و 
کلمات جدید اگر بــا ادب ایرانی جور 
باشد، قابل قبول است. شاملو، فروغ و 
نیما هم نوجویی می کردند، اما ادبیات 

را به بی راهه نکشاندند.
برخی از کســانی که این پدیده را 
منفی تلقی می کنند، به دنبال راه حلی 
برای آن هستند؛ مهم ترین کاری که 
می توان انجام داد، بررســی چرایی به 
وجود آمدن این پدیده اســت، اما باید 
آسیب شناسی شــود که چرا این نوع 
شعر به وجود آمده است. چرا این گونه 
اشعار مخاطب دارند. ما باید دنبال این 
باشیم که چرا این شعرها در جامعه ما 
مخاطب دارند و نیاز جامعه به این گونه 
شعرها چیســت و در چه فرآیندی به 

وجود آمده اند؟ 
شــاعران باید در هر زمینه ای که 

حرکت می کنند، خودشــان را ارتقا 
دهنــد. باید شکســپیر، نــرودا و... را 
بخوانند؛ اما نمی خوانند و متأسفانه در 
چرخه باطل افتاده اند. در چنین وضعی 
هیچ کاری تأثیرگذار نیســت. آیا باید 
این شــاعران را پذیرفت؟ آیا می شود 
کالم شان را ارتقا داد؟ در چنین وضعی 
باید منتقدان به میدان بیایند و کاری 
انجام دهند.  البته به زاویه دیگری هم 
در این موضوع اشــاره می شود. گاهی 
همین شــعرها مفاهیم اجتماعی و ... 
را بررســی می کنند که در سبک های 
معمــول نمی گنجد. البتــه خود این 
شعرها هم دسته بندی دارند. برخی از 
شــاعران این زبان را انتخاب می کنند 
تا یک درد اجتماعی، انسانی و بشری 
را انعکاس دهند. پیچیدگی همیشــه 
به مذاق مخاطب خــوش نمی آید. در 
نتیجه شعرهایی از شاعران گذشته که 
نیاز به دانش بیش تر در حوزه های زبان 
عربی و نجوم و موسیقی داشت، مهجور 

مانده است. 
 تأثیر فضای مجازی 
بر تنزل معنا در شعر

فضای مجازی بر تغییرات مفهومی 
در شعر تاثیر گذاشــته است. جامعه 
مجازی این گونه شــعرها را گسترش 
داده است و این شعرها در کمتر از یک 
ساعت در جامعه مجازی گسترش پیدا 
می کنند. شاعری که واقعا شعر خوب 
می نویســد و مفهوم برایش ارزشمند 
تلقی می شود، با این سرعت شعر خود 
را منتشــر نمی کند و مخاطب خاص 

خودش را دارد. 

فضــای شــبکه های اجتماعــی 
مجازی باعث اُفت شعر شده است. هر 
کســی چند جمله را پشت هم ردیف 
می کنــد و خودش را شــاعر می داند. 
البته شــاید این به نوعی مرحله گذار 
باشد؛ نوشــته هایی که در شبکه های 
مجازی به اشتراک گذاشته می شوند، 
از لحاظ ظاهری و مفهومی چیزی برای 
عرضه ندارند، زیرا شاعر مطالعه کافی 
ندارد. با این حال، برخی برآنند که افول 
مفهوم در شعر عمومیت ندارد، یعنی 
دسته ای از شــاعران که مناسب است 
عنوان شــعر بی مفهوم را به شعر آن ها 
بدهیم، استثنا هستند و سرودن شعر 
بی مفهوم عمومیت ندارد. اکنون این 
پرسش مطرح می شــود که فرق شعر 
پســت مدرن و بی مفهوم در چیست؟ 
شاعران پســت مدرن بر این عقیده اند 
که نمی خواهند شعرشــان، مفهومی 
را منتقل کند، بلکه درصدد شکستن 
قوانین و ایجاد فرم های تازه هستند. از 
شعرهای برجسته نه تنها یک مفهوم، 
بلکه مفاهیم متعدد استنباط می شود 
و هر خواننده به فراخور دانش و سطح 
فکــری و فرهنگی خــود مفاهیمی 

برداشت می کند. 
مسئله این است که باید برای شعر 
روند قاعده منــدی در نظر گرفت که 
هم فرم داشته باشــد و هم معنا. فرم 
همیشه جلوتر است؛ زیرا زیباشناسی 
در فرم به اثر هنری قوام می بخشد. اما 
اغلب جوانان امروزی که در شعر قدم 
می گذارند، پایه ای برای این کار ندارند 
و گمــان می کنند با یک تکه نوشــته 
نثرگونه می توانند بیان »ما فی الضمیر« 
کنند؛ در حالی که برای شــعر سرودن 

ساختارمندی نیاز است. 
عبارت »پسامدرن ها بیشتر به فرم 
می پردازند«، تصور غلطی اســت که 
بسیار رایج شده است؛ این که بگوییم 
هر تغییری در فرم اتفاق بیافتد، خود به 
خود معنای پنهانی هم آشکار می شود، 
به این معنا نیست که به مفهوم لطمه 
بزند و حتی اگر در شعر برخی از شاعران 
بیشتر به فرم پرداخته شود، باز به طور 
قطع معنایی را می ســازد. معنا امری 
جدا از فرم اســت و با چینش کلمات 
ناهماهنگ هم می شــود بــه معنایی 
رسید. به هیچ وجه نمی شود معنا را از 
شعر و کالم حذف کرد. باید به این امر 
توجه کرد که در هر فرمی معنا آفریده 

می شود. 
بازی با کلمات، بیشــتر شــامل 
شعرهای پست مدرن می شود. هرچند 
بعضی شاعران پســت مدرن، هم در 
شعرهایشان مفاهیم مهم و قابل تأملی 
را منتقل می کنند. پست مدرنیســم 
در ایــران و در برخــی مناطق جهان 
به درســتی تعریف نشــده است. ما 
پیش از غرب بســیاری از سبک های 
امروزی را داشته ایم، در شعر همیشه 
ساختارشــکنی وجود داشته است و 
امروزه تنهــا نام آن را تغییــر داده اند. 
به عنوان مثال رئالیســم جادویی در 

گذشــته ایران وجود داشــت و قصه 
»امیرارســالن« در این ژانر نگاشــته 

شده است. 
اکنون باید بپرسیم که آیا شعرهایی 
با مفهوم نازل باقی می مانند؟ پاســخ 
شاید این است که بعید است این گونه 
اشعار ماندگار شوند، زیرا فرهنگ شعر 
قرن ها پیشینه و ریشه دارد. نه تنها در 
ایران، بلکه در شــعر غرب و شرق دور 
هم شاعران نوپرداز که سبک جدیدی 
به وجود آوردند، این عناصر را از آثار خود 
حذف نکرده اند. هر چند شاعر مختار 
است در سرودن شــعر بدعت بگذارد 
و در عرصه زبان نــوآوری کند. اگر قرار 
باشد هنری به این واالیی که بسیاری از 
بزرگان و فالسفه و اندیشمندان جهان 
آن را ستوده اند، فاقد مفهوم شود، دیگر 
چیزی از آن نمی ماند که قابل ستایش 

باشد. 
به جای »شعر«، بگوییم: »نوشته«

پس بهتر اســت به جای »شــعر« 
به ایــن آثار بگوییم: »نوشــته«. چند 
سال پیش در نمایشگاه کتاب عنوان 
شــد که پنج هزار عنوان کتاب جدید 
منتشر شده اســت، حتی یکی از این 
کتاب ها نتوانسته جریان جدیدی به 
جامعه عرضه کند. این اشعار به خودی 
خود محکوم به شکست هستند، چون 
عمیق نیستند و پشــتوانه محکمی 
ندارند. مثل شــعرهای سانتی مانتال 
و ســطحی هســتند که خیلی زود به 
حاشیه می روند. البته باید زمان بگذرد، 
اما می توان مطمئن بود که این شعرها 
ماندگار نمی شــوند. اگر تاریخ شعر را 
رصد کنیــم، از این گونه شــاعران در 
ادبیات فارســی آمده اند، اما ماندگار 
نشده اند و اکنون شعر اصیل مانده است. 
شعرهای احساســی و سطحی مورد 
قبول مخاطب عام است، اما چیزی که 

می ماند جریان های اصیل شعر است. 
خواســته مخاطب نیز بر گزینش 
معنا مؤثر است. آیا می توانیم بگوییم 
در تعبیــر اُفول مفهــوم، کمی اغراق 
 شده است؟ آیا در شعر امروز، مفاهیم 
بیشــتر دســتخوش تغییر و تحول 
شده اند؟ آیا می شود شعری را بی مفهوم 
قلمداد کرد؟ یا این که ممکن اســت 
مفهوم منعکس شــده متعالی نباشد. 
در آن دوره، مخاطب از شعر انتظاراتی 
داشــته، امروزه نیز برخی مخاطبان، 
مفاهیم ساده و آسان فهم تر را به دلیل 
برقراری ارتباط سریع تر با شعر بیشتر 
می پسندند. به هر حال مفهوم چیزی 
نیست که بتوان آن را از شعر حذف کرد. 
مردم هم از شعر امروز انتظار مفهوم 
واال ندارنــد، اما از نکته های فلســفی 
خوششان می آید. به عنوان مثال شمس 
لنگــرودی می گوید: »از مــن تنها تو 
مانده ای«. این عبارت مفهوم فلسفی 
ندارد، اما خیال انگیز است. اما بازگردیم 
به سطر نخست و پیش بینی کنیم که 
پوپ اگر امروز بود، چه قضاوتی درباره 

شاعرانه بودن مردم ایران داشت؟

به بهانه انتشار روزافزون کتاب های شعر بی معنا و بی آهنگ

حضورغریبانهواژه»شعر«رویجلدکتابها

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پینوکیو، اثر جاودانه کارلو کلودی
چوبی که پینوکیو از آن 

تراشیده شده، بشریت نام دارد*
آبان مصدق

پینوکیو مثل بعضی از پسربچه ها دوست دارد 
پستی و بلندی های زندگی را تجربه کند، به حرف 
بزرگ ترهایش گوش ندهد و از درس و مدرســه 
فرار کند. او هم مثل همه پسربچه ها دوست دارد 
به دنبال آرزوهایش برود، اما مشــکل این جاست 
که از تجربه هایش درس نمی گیرد. مهمتر این که 
پینوکیو، قهرمان این داستان، مثل پسربچه های 
معمولی نیســت. اصال او نه معمولی اســت و نه 
پسربچه. قهرمان این داستان یک عروسک چوبی 
است و این عروسک چوبی وروجک، ساخته دست 
کسی نیســت جز پیرمردی تنها و مهربان به نام 

پدر ژپتو.

پینوکیو شخصیت محبوب سال های دور و همه 
دوران برای کودکانی از تمام نسل هاست. کودکان 
ایرانی پینوکیو را با سریال انیمیشنی آن شناختند، 
به آن عالقمند شــدند و با آن بزرگ شــدند. اما 
پینوکیو، اثر جاودانه کارلــو لورنزینی با نام ادبی 
کارلو کلودی است که در 24 نوامبر 1826 در شهر 
فلورانس ایتالیا به دنیا آمد. در نوجوانی وارد مدرسه 
دینی شــد و با این که به سیاست عالقه بیشتری 
داشت، تا 17 سالگی همان جا درس خواند. نخست 
او را به عنوان روزنامه نگار، منتقد، نمایشنامه نویس 
و نویسنده کتاب های آموزشی می شناختند، اما 
موفقیت دوست داشتنی ترین اثرش، پینوکیو، به 
حدی بود که نــام او را به عنوان یکی از بزرگ ترین 
نویسندگان ادبیات کالســیک و ادبیات کودک 
در تاریخ ادبی جهــان پــرآوازه و جاودانه کرد. تا 
امروز نمایش های بی شــماری از پینوکیو به روی 
صحنه رفته و انیمیشن های متفاوتی بر اساس آن 
ساخته شده است که معروف ترین آن ها انیمیشن 

والت دیزنی در سال 1940 است. 
اما پینوکیو، این اثر شــگفت انگیز در ادبیات 
جهان با تصویرگری روبرتو اینوچنتی گویی دوباره 
خلق شده است. روبرتو اینوچنتی در سال 1940 
در شهر کوچکی نزدیک ایتالیا به دنیا آمد. در جوانی 
بدون حضور معلم و اســتاد به هنر طراحی روی 
آورد و خیلی زود به عنوان یکی از تأثیرگذارترین 
تصویرگران، کتاب ُرز بالنش و داســتان اریکا را 
تصویرگری کرد. اینوچنتی جوایز معتبری چون 
جایزه هانس کریستین اندرســن و مدال سیب 

طالیی براتیسالوا را از آن خود کرده است. 

پینوکیو در ایران توسط بهروز غریب پور، یکی 
از سرشناس ترین ها در ادبیات و هنر ترجمه شد که 
در سال 1397 توانست تقدیرنامه سازمان یونسکو 
را از آن خود کند. بهروز غریب پور متولد 1329 در 
سنندج و دانش آموخته کارگردانی هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران و کارگردانی تئاتر از ایتالیا است. 
وی که کارگردان تئاتر و اپراست، مهمترین استاد 
نمایش عروسکی ایرانی است که اپراهای عروسکی 
باشــکوهی چون اپرای مولوی، رستم و سهراب، 
عاشورا، لیلی و مجنون و خیام را نوشته و کارگردانی 
کرده است. غریب پور پینوکیو را از زبان اصلی این 
کتاب، یعنی ایتالیایی ترجمه کرده اســت که به 
جرأت می توان آن را در زمره بهترین ترجمه های 

کتاب در ایران دسته بندی کرد. 
نشــر افق 26 ســال پیش حق کپی رایت این 
اثر جاودانه را از ناشــر اصلی کتاب خریداری و با 
تصویرهای اصلی روبرتو اینوچنتی منتشر کرده که 

اکنون به چاپ دوم رسیده است.
* بندتو کروچه
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این روزها کتاب هایی با 
عنوان کتاب شعر، یکی پس 
از دیگری منتشر می شوند 

و چه کاری راحت تر از 
ردیف کردن چند کلمه 

بی مفهوم و ناخوش آهنگ 
که به اسم شعر سپید و 

شعر پست مدرن به خورد 
خواننده کم مطالعه امروزی 

بدهند

فضای مجازی بر تغییرات 
مفهومی در شعر تاثیر 
گذاشته است. جامعه 

مجازی این گونه شعرها 
را گسترش داده است و 

این شعرها در کمتر از یک 
ساعت در جامعه مجازی 

گسترش پیدا می کنند

برخی از شعرا و منتقدان، 
دگرگونِی پرداختن به معنا 

را نوعی اُفول می دانند 
که به شعر فارسی آسیب 

می رساند و بعضا این شعرها 
را مستهجن می خوانند
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