جدْولى
شعرِ َ



محمدرضا شفيعى كدكنى

نمىدانم شما هيچگاه جدولِ كلماتِ متقاطع روزنامهها را حل كلهدهايلد
كمته كسى است كه دستِ كم يكى دو بار ،بله ايلك كلار ناهدا تله باشلدن دريلك
جدولها ،كه انواع و اقسام دارد ،شما بدون اينكه بدانيد در « لِّ مملود » چله
كلماتى در شُهفِ شك گيه است ،مشغول پُهكهدن « ِّّ افقى» هستيد و ناگهلان
متوجه مىشويد كه سله و كلله كلملات يلا جم تلى ،رو ِ لِّ مملود  ،پيلدا
شدهاست كه شما به هيچوجه در فكهِ آنها نبودهايد.
شعهِ جدولى نيز چنيك شعه است كله «نويسلنده» آن از بله هلم رينلتكِ
« انواده» كلمات و تهكيبِ تصادفى آنها به مجمومه بيشمار «استعاره» و «مجاز»
و حتى «تمثي » دست مىيابد؛ بى آنكه درباره هيچ كلدام آنهلا ،از قب ،انديشله و
حسّ و حالت و تلممّلى داشلته باشلدن از نلوادرِ اتتاقلات ،ايلك كله بنل ِ قابل ِ
م حظها از ايك «ايماژ»ها «جدولى» زيبا و شامهانه ،و گاه ،حيهتآورندن ميبِ
ايك نوع «ايماژ»ها در چيز ديگه است كه در آسيبشناسىِ بيمار ها فههنگلى
اقوام بايد درباره آن سنك گتت.
ن بنارا ،سال  ،1شماره ( ، )1377صص .59-47

20

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 6 /

قب از هه چيز به ايك جدول بسيار ساده توجه كنيد:
1

يك

سطه

شعهِ

مشقْ

سهودم

2

دو

ركعتْ

نمازِ

صبحْ

واندم

3

سه

ساغهْ

شهابِ

ارغوانىْ

نوشيدم

4

چهار

قطهه

اشكِ

شاد ْ

گهيستم

5

پنج

مددْ

آيينه

شتّافْ

آوردم

سطهها افقى (جمعاً پنج سطه) كه محلورِ  Syntagmatix Axisرا تشلكي
مىدهند هه كدام ،به طور مستق  ،قلمهو قاموسى (= غيه هنله و غيلهِ شلعه )
زبان است؛ يعنى كلمات ،در آنها ،در همان متهومى كه اه ِ زبلان آن را اسلتعمال
مىكنند ،به كار رفته است (= قلمهوِ استعمالِ حقيقلى) وللى اگله تهتيلبِ ملدد ِ
كلمات را در سطهها به هم بزنيم و كلماتى از سطه اول و دوم را جابه جلا كنليم،
بىآنكه انديشها به كار بهده باشيم ،ود بله لود و بله ا لهِ تصلادف ،مقلدار
«مجاز» (يا ايماژ و صوَرِ يال) پيدا مىشود كه ما نسبت به آنها هيچ گونه آگاهى
قبلى نداشتهايم؛ مث ً از در هم رينتكِ دو سطهِ افقى  1و  2مىتوان چنديك تصويهِ
تصادفى به وجود آورد:
اگه جا «وابسهها مدد »« ،سطه» و «ركعت» وننن را موض كنيم واهيم
داشت:
1ل يك سطه اشكِ شاد گهيستم.
2ل يك سطهْ آيينه شتاف آوردم
3ل دو ركعتْ شعهِ مشق سهودم
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4ل دو ركعتْ نمازِ مشق سهودم
5ل سه قطهه شعهِ ارغوانى واندم
6ل سه قطهه نمازِ شاد سهودم
7ل سه ساغهْ شعهِ مشق واندم
بقيهاش را ودتان پُه كنيدن غهض آوردنِ مثالى سلاده بلودن در تملام ايلك
هتت سطه  -كه از پس و پي

كهدنِ بعضى اجزا محورِ افقى به طور تصلادفى

به وجود آمد  -مقدار استعاره و تصويه ديده مىشودن فع ً كار به وب و بد
آنها نداريمن در تمام ايك جملهها زبان از حوزه قاموسىِ لود لارش شلده و بله
قلمهو «مجاز» و «استعاره» وارد شده است.
اگه به جدولِ اصلى ،مهاجعه كنيم مىبينيم كلملات در سلطهها افقلى در
انواده طبيعى ود قهار دارندن يعنى هه كس بنواهد بطور طبيعى پيلامِ لود را
بهساند مىگويد« :دو ركعتْ نمازِ صبح واندم» و نملىگويلد «دو ركعلتْ شلعهِ
مشق سهودم» چون «ركعت» ا تصاص به نملاز دارد و فعل ِ آن هلم « وانلدن»
است نه «سهودن» ولى وقتى جا «ركعت» را و جا «سهودن» را موض كلهديم
وارد قلمهو استعاره و مجاز شديمن يعنى از مُهف قاموسى زبان  -كه مشتهك بليك
همه اه زبان است « -تجاوز» كلهديمن «مجلاز» هلم از همليك «تجلاوز حاصل
مىشود چنانكه «متلافورا» و متلافهيك

Metapherein

يونلايك هلم ،همليك متهلوم

«تجاوز و مبور» را دارد.
كلماتى كه در كنار هم معموالً به كار مىروند از قبي «ابه و بلاران و مله و
سي ب» يا «پدر و مادر و واهه و بهادر و اله و دايه» يا «سهخ و سبز و زرد و
بنت

و كبود» يا «حهام و واجب و مكهوه و مستحب» يا «تشنگى و گهسلنگى و
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ستگى و آشتتگى» يا «پنجهه و در و دروازه و روزنه» يا «قندي و چهاغ و فتيلله
و شمعدان و شعله» يا «آفتاب و ستاره و ورشيد و سايده و صلبح و سلحه» يلا
«غم وشاد و حيهت و تعجب و شم و نتلهت» يلا «قبيلله و فهقله و حلزب و
دسته وجمامت» يا «جوانه و بهگ و ساقه و شكوفه و گ و گلبهگ» يا «مذهب و
ديك وآييك و شهيعت و مهفان و تصلوف» يلا «چشلم و گلوش و للب و ابلهو و
پيشانى و سه ودست و پا» و يا «نغمه و تهانه و پهده و ملود و موسيقى و آواز».
تصور مىكنم از قلمهوِ انوادگى نامها و اسامى به حدّ كافى ،و شلايد هلم
ستهكنندها  ،مثال آوردمن حاال اجازه بدهيد بها تكمي بحث همليك سلنك را
درباره فع ها و مصادرِ هم قلدر ملورد توجله قلهار دهليم :مصلادر از قبيل ِ
« وردن و نوشيدن و سه كشليدن و مكيلدن و بلعيلدن» و يلا «آملدن و رفلتك و
دويدنو قدم زدن و رقصيدن و شلنگ اندا تك» يا «شكستك و بهيدن و دريلدن و
شكافتك».
مىدانم كه سته شدهايد ولى اجازه بدهيد يك نكته ديگله را هلم دربلاره
«وابستهها مدد » بهايتان بگويم :ما مىگوييم «يلك جتلت كتل » «دو جتلت
جوراب» يا «يك باب منزل دو باب مغازه» يا يك «بطه شهاب» يلا «يلك چَطْلوَل
مهق» يا «يك ركعت نماز» يا «يك قطهه باران» و «يك چكه آب» و در شلمارشِ
ههيك از مجمومهها از يك نوع »وابسته مدد « استتاده مىكنيم مث ً نمىگلوييم:
«دو ركعت مغازه» مىگوييم «دو باب مغازه» نمىگلوييم يلك «چطلول جلوراب»
مىگوييم «يك جتت جوراب».
اينها پارادايم ها ِ

Paradigm

ابت يا نزديك به ابت زبلان هسلتند كله در

زبانها منتلف مالم ،با تتاوتها و سايه روشكها

اص ود ،هميشه حلهيم
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ود را به طورِ طبيعى حتظ كهدهاند مثل

لانوادههلايى كله در ميلان ودشلان

ازدواش مىكنند كمته با بيگانه «وصلت» مىكنند.
حال اگه شما بياييد ،از رو تعمّد ،انواده «باران و ابه و مله و صلامقه و
بهق و سي وننن» را  -كه هميشه با يكديگه وصلت مىكننلد و اسلتگاه طبيعلى
آنها چنيك وصلتهايى را ايجاب مىكند  -وادار كنيلد بله ازدواش بلا لانوادها
ديگه مث ً انواده «ايمان» و «حضور قلب» و «واليت» و «مذهب» و «ايدئولوژ »
مم ً نتايجِ مجيبى به بار مىآيد كه غالباً فهزندانِ ميهماد و غالباً ناقصالنلقه و
گاه «بديع و نوآييك» از ايشان زاده مىشود :ايمانِ اَبه  +حضورِ قلبِ رمد  +واليتِ
سي  +و مذهبِ صامقه و ايدئولوژ ِ طوفان يا:
مث ً به جا اينكه بگوييم« :يك قطهه باران باريد» يك «قطهه اندوه باريلد»
يا يك «قطهه شاد باريد» هميك كه شما وابسته مدد « انواده مايعلات» را كله
«قطهه» است به انواده ديگه كه انواده «شاد و غم» است دادهايد يك رشته
تصويهها و استعارههايى ،ود به ود ،حاص شده است كه شلما كوچلكتلهيك
احساس و تممّلى درباره آنها نداشتهايد.
حال با همان دو انواده «باران» و «شاد » يك رفتار ديگه مىكنيم؛وابسته
مدد

انوادگىِ آنها را از «قطهه» بله «ركعلت» يلا «سلطه» ملوض ملىكنليم و

مىگوييم «يك ركعت باران آمد» يا «يك سطه باران آملد» يلا «دو ركعلت شلاد
حاص شد» حال اگه به جا «ههمز پسه ممو ِ پهويز است» بگوييد «باران پسله
ممو ِ بهف است» و يا «موشْ پدْربزرگِ سي ب است» و «دريا دايه طوفان است»،
به وب و بدش كار نداريم ،مجمومها تصويه و استعاره حاص شلده اسلت
كه شما درباره آنها هيچگونه احساس و تمم ِ قبلى نداشتهايد.
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تصور مىكنم نياز به توضيح بيشته نيست و هه يك از آن لانوادههلا و
صدها انواده ديگه را مىتوانيد رو ِ بهگههايى استنهاش كنيد و بدونِ هيچگونله
تمملّى يكى ازيك انواده را با ديگه تهكيب كنيد و جمعِ انبوهى از استعارههلا ِ
«بديع» را  -كه در ادبياتِ جهان بىسابقه است!  -در ا تيار داشته باشيد.
بايد توجه داشت كه از هميك مقوله موردِ بحثِ ماست وقتى كلماتى كه در
سالها ا يه واردِ زبان شدهاند با انوادهها كهك همنشيك مىشوند ،دريك گونه
موارد م وه به امهِ «به هم وردگىِ نظامِ انوادگى» يك امهِ ديگله هلم وجلود
داردكه گول زننده است:
فهض بتهماييد كلماتى مث ِ «گواهى فوت» يا «شناسنامه» يا «احضلاريه» يلا
«تعطي ت» يا «مه صى» يا «بازنشستگى» وقتى در ميدانِ ايك مم ِ جلدولى قلهار
گيهند غالباً تصاويهِ جدولىِ اصى به وجود مىآورندن مث ً «احضاريّه» كه مهبوط
به «انسان و جامعه» است وقتى با «ابه» يا «باران» به كار مىرود:
باد ،احضاريّه ابهها را صادر كهد
صبح ،بها باران احضاريّه فهستاد
يا مث ً «شناسنامه» با انوادههايى از نوعِ «بهار» و «نوروز»:
شناسنامه بهار ،صادر شد
شناسنامه نوروز ،باط شد
يا مث ً «گواهى فوت» و انواده «بهگ» و « ورشيد»:
گواهىِ فوتِ ورشيد را ،شب ،صادر كهد
پاييز گواهىِ فوتِ بهگها را صادر كهد
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يا «مه صى» و «تعطي » با انواده « ورشيد» و «ستاره»:
شب كه مىشود ورشيد به مه صى مىرود
صبح كه شد تعطي تِ ستارهها آغاز مىشود
حتى كلماتِ فهنگى هم ،كه در بعضى از قشلهها جامعله متهلوم هسلتند
وقتى با انواده ديگه تهكيب شوند ،ايماژ و استعاره مىآفهينند مث ً كلمهاستهپ
تيز

(Striptease

به معنى بههنه شدنه به تدريج) با انواده «در لت» اگله بلهكلار

ببهيم:
در ت در پاييز ،استهپ تيز مىكند
نتْسِ تازه بودنِ كلمات ،يعنى فاقدِ سابقه تارينى بودن آنها ،سببمىشلود
كه در ايك «جدول» واننده احساس نلومى تلازگى بيشلته كنلدن بلاز بلاايك
جدول ،يكى از سهگهمىها نس جديد و بعضى پيهانِ نسل ِ قلديم شلدهاسلت
(تمام كاريكلماتورها).
در حقيقت ،بن ِ مظيمى از توليدات ادبى سى  -چه سلال ا يله شلعه
فارسى از هميك مقوله است؛ يعنى حاص در هم رينتگى نظامِ انوادگىِكلملاتِ
زبان فارسى است.
در قديم ايك گونه تغييهات ،گاهگاه ،و از سهِ نومى نيازمند روحى و فلهو
رفتك در امماقِ وجود حاص شده است :تعبيهِ بايزد بسطامى كه« :مشلق ،باريلده
بود» و تعبيه ح ش« :دو ركعت نمازِ مشق» از آن نوع بودن حاال كار بله «جلدول»
كشيده و هه آدم بيكار  ،كه حوصله كار با ايك جدول را داشته باشلد ملىتوانلد
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هزاران نمونه از اينها ،در هه شبى « ،لق كند» يا بهته است بگوييم «قالب بزنلد»ن
در سالها ا يه چند نته هستند كه سالى چنديك دفته ازيك قالبزنىهلا دارنلد و
بايد هم اينجا يادآور كنم كه بن

امظمِ «غزل نو» كه در سالها ا يله ههلور

كهده است از محصوالت هميك كار انه است.
اگه بنواهيم به زبانِ متتكهانِ بزرگ تاريخِ انديشله در سلهزميك ودملان،
ايك موضوع را بيان كنيم بايد بگوييم بايزيد و ح ش در آن شطحيات وي

قب ً

تجهبها در قلمهوِ «ك م نَتْسى» داشتهاند و آن ك مِ نتْسىِ ود را به ك مِ صوتى
و ك مِ منقوش بَدَل كهدهاند ،اما پديدآورندگان ايك ايماژها جلدولى ،بلى آنكله
تجهبه ك مِ نَتسى داشته باشند از طهيقِ باز با كلملات و آميلزشِ لانوادههلا
دور از هم ،به قالب زدن ايك گونه حهفها و تصويهها مىپهدازند.
«ك م نَتْسى» يكى از مسائ ِ بنياد االهيّات اشلعه اسلت كله در مسلمله
حدوث و قِدَمِ ك م االهى ،اشامهه از آن اصط ح استتاده مىكنند( )1و تقهيباً بيلان
ديگه است از رابطه ذهك و زبان كه از مصه اف طون تا همليك قلهن بيسلتم در
انديشهها كسانى مانند واتسون ،از پيشلگامان رفتلارگهايى هملواره ،طهفلدارانى
داشته و اينان ،بدون استثناء ،مقيده داشتهاند كله انديشليدن نلومى سلنك گتلتكِ
اموش استن( )2گذشته از اشعاره و ماتُهيديّه كه مسمله ك مِ نتسى بلها ايشلان
يكى از مبانى اصلى مقايد االهيّاتى بوده است ،ا وانالصتا نيز ،متهوم ك مِنتسلى
را با تعبيه «حهوفِ فكهيّه»( )3مورد توجه قهار دادهاند و ا ط شامهِ مهب (متوفى
 92هجه ) كه گتته است :جا ِ سنك دل است و زبان جز نشانه نيست:
اِنّالك م لتى التؤاد و انّما
جُعِ َ اللسان ملىالتؤاد دلي

()4
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از هميك تجهبه ارتباط مستقيم ذهك و زبان سنك گتته است.
ايك گونه «فكه»ها يا «تصويه»ها يلا «بيلان»هلا جلدولى از هلزاران يكلى
ممكك است در مهصه تاريخ ادب و زبان باقى بماندن تنها در مصهِ ما نيسلت كله
جوانان به «كشفِ جدولِ مندليفِ واژهها» پهدا تهاند ،در مصه صتويه و در دايهه
«رديفها و قافيهها» شامهانى از نوع «زالللى» و «ههلور » و ننن هلزاران هلزار از
ايكگونه استعارهها ا تهاع كهدهاند كه غالباً پي

از داوندِ ود مُهده است زيلها

فاقدِ «ك مِ نَتْسى» بوده است ولى «دو ركعت مشلق» و «بله صلحها شلدم مشلق
باريده بود» بايزيد و ح ش پس از  12قهن و ده قهن همچنلان طلهاوت و تلازگى
ود را حتظ كهده است زيها استگاهِ آن ،تغييه آگاهانه انواده كلمات نيسلت،
بلكه به استه از «ك مِ نَتْسى» گوينده است.
كسى كه پدربزرگ ايلك مكتلبِ «شلعهِ جلدولى» در زبلان فارسلى اسلت،
شامه است از شعها مصهِ صلتويه كله متاسلتانه تلاكنون نسلنه ديلوان

را

نتوانستهام به دست بياورم ولى از همان چند نمونها كه در تذكههها نق كهدهاند
نبوغِ ايك شامه و پيشاهنگ  Pioneerبودنِ او را حقّاً بايد پذيهفت:
دندانِ چپ دريچه كور است
آدينه كهنه بى حضور است
و از نوادرِ روزگار اينكه ايك شامه تمام مسه نظامى را ،كه البلد چنلديك
هزار بيت مىشود ،به همليك اسللوب جلواب گتتله و هلاههاً بنل ِ مظيملى از
انوادهها لغو و دستور زبان فارسى را به «وصلت»ها غيه طبيعى واداشته
تبسلم» جلاي
استن مث ً «تكلم» را كه مىتواند به فارسى يا به مهبى باشد با « ّ
موض كهده و گتته است:

را
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ليلى ز دريچه تكلّم
مىكهد به فارسى تبسّم
در مصهِ ما هوشنگ ايهانى ( )1352-1304فقِّ از رو

واندن بيانيهها

شعه شامهانِ مُدرن فهنگ ،بطور مبهمى ،پى بله ايلك نكتله بلهده بلود كله اگله
انواده كلمات در هم رينتگى پيدا كنند ،ود به ود ،نومى نوآور و بلدمت
 Innovationدر زبان رو مىدهد و تازگى دارد اما توجه نكهده بود كه بيك تازگى
و «جمال» به معنىِ راستيكِ كلمه غالباً م زمها نيسلت و چنلان نيسلت كله هله
«نو» زيبا و جمي باشد معهوفتهيك دستاوردِ او همان مضحكه «جيل بلنت »
است.
سههاب ساهه ( )1359-1307كه حقيقتاً شامه بلود و از حاصل كلارش
چند شعه در شان در زبان فارسى به ميهاث مانده است او نيز پى بله ايلك نكتله
بهده بود و در مصهف ايك جدول ،گاه بلا امتلدال و هملهاه بلا حلس و ماطتله و
انديشه يعنى ك م نتسى مانند ايك سطهها:
به سهاغ مك اگه مىآييد
نهم و آهسته بياييد مبادا كه تهك بهدارد
شيشه نازك تنهايىِ مك
و گاه به گونها فاقلدُِ حلسّ و ماطتله و جملال و بلى هليچ زمينلها از
ك منتسى مانند ايك شعهها:
يال مىكهديم
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ميانِ متكِ اساطيه تشنّجِ ريباس
شناوريم.
ايك جدول را به ويژه در «ما هيچ ما نگاه» مورد بهلههبلهدار اسلهافكارانه
قهار داد.
البته ،اينجا ،تا حدود قلمهو سليقه استن ممكك است كسانى باشند كلهاز
«دندانِ چپ دريچه كور است» و يا «مىكهد به پارسى تبسّم» و «جي بنت » لذتى
بيشته از سنك سعد :
ديدارِ يار غايبِ ،دانى چه لطف دارد
ابه كه در بيابان به تشنها ببارد
و يا:
بگذار تا بگهيم چون ابه در بهاران
كز سنگ ناله يزد روز وداع ياران
ببهند؛ ما را با آن گونه ذوقها كار نيستن /همه مُدرنها اُمّ و افهاطلى
در ممقِ حهفشان ايك نكته نهتته است كله «دنلدانِ چلپِ دريچله كلور اسلت» و
«مىكهد به پارسى تبسّم» و «جي بنت » غهابت و بدمتى دارد كه آن را به قلملهو
هنه مىبهد ولى در ابياتى كه از سعد آورديم چون انواده كلمات در سه جلا
طبيعى ود هستند و هيچ استعاره و مجاز و ايماژ رو نداده اسلت ،آنهلا را
بايد «نظم» دانست نه «شعه»!
ايك را نيز ،چون امه است ذوقى و چندان اسلتدالل بلهدار نيسلت ،بايلد
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ازيك «ارباب ذوقِ مُدرن» پلذيهفتن وللى يلك حقيقلت اجتملامى و تلارينى را
نبايدمورد غتلت قهار داد و آن اينكه تاريخ هلزار و دويسلت سلاله ادب فارسلى
بهصهاحت به ما مىگويد كه در هم رينتگى افهاطى نظام انوادگى كلملات  -از
آنگونه كه در شعهها شامهان سبك هند و يا محصوالت روزنامهها مصه ما
ديده مىشود  -اگه وب و اگه بد ،دلي انحطاطِ روحِ جامعه است و نشانه ايلك
است كه جامعه به لحاظ فههنگى فاقد روحِ

قيت واقعى است،

قيتى كه در

آن سو آن نشانى از نگاهِ تازه به حيات باشد و زيه سلطه مق ن نمىگلويم هنله
بايد زيه سلطه مق باشد ،مىگويم جامعها كه ايك هنه در آن باليده زيله سللطه
مق نيستن بها دفعِ دَ

ِ مُقَدّر يادآور مىشوم كله :والله و لوركلا و اليلوت

وريلكه و بلوك شامهان جامعه هدگها اند.
چند سال قب در حدود  ،1978-1975دوستى( )5در امهيكا ،از سهِ لطف و
بهته است بگويم از راهِ تعارف به مك گتلت تلو ملىتلوانى «محاكلاتِ»

Mimesis

ادبيات ايلهان را بنويسلى ،هملانگونله كله اريلك اويهبلاخ( )6محاكلاتِ ادبيلات
مغهبزميك را ،از همه تا ويهجينيا وُلف ،نوشته است و مقصودش پيلدا كلهدن آن
طهوشللك و «جللوهه» اصلللى ادبيللات غللهب بللود كلله اويهبللاخ در آن كتللاب
بهجستهاشكوشيده است يك ِّ ممتد را تعقيب كند ِِّ ممتلد واقلعگهايلى و
رئاليته ران مكتعارفِ آن دوست را با تشكه از حُسك هك او ،پاسخ دادم ولى بعلد،
مدتها انديشيدم كه اگه ،به فهض محال ،مك همان احاطها را كله اويهبلاخ بله
فههنگ مغهب زميك داشته است ،به ادبيات فارسى داشلته باشلم ،در آن صلورت
بايد در جستجو چه ِّ مستقيمى باشم سالها انديشيدم و به ايك نتيجه رسيدم
كه تكام و انحاطاط هدِ ايهانى و ژرفا بلندِ مق نيلتِ ملا ،در ارتبلاطِ مسلتقيمى
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است با هميك مسمله رمايتِ معتدلِ انواده كلمات و يا در هم رينتگلىِ آنن هله
گاه روحِ جامعه ايهانى رو در س مت و مي به نظامى ِهَدگها داشته است ،از
مي به استعارهها و مجازها افهاطى و تجهيد اندر تجهيد كاسته و زبان در جهتِ
امتدال و همنشينى طبيعىِ انوادهها كلمات ،حهكت كهده اسلت :فهدوسلى در
مصهِ ود و بيهقى در مصهِ ود و يام در مصه ود ،مظاهه ايك هدگهايىاند
و در دورهها بعد نيز ايك قامده صادق استن آ هيك مهحلها كه ِلهَد ايهانلى
رو در س مت مىآورد داستان مشهوطيت است كه شعهش (شعه بهار و ايهش و
پهويك و دهندا) ،گهيزانِ از هه نوع استعاره تجهيد و غهيب استن و متاسلتانه
بايد گتت ِّ :ممتدِ ادبيات و فههنگِ ما ،درست به مكسِ مغهب زميك است،هه
چه از مصهِ فهدوسى و ناصه سهو و يام دورته ملىرويلم ميل بله بلاال بلهدن
استعارهها و «تجهيد» بيشته و بيشته مىشودن و در مصهِ تيمور و صتو به اوش
مىرسد تنها در مشهوطيت است كه ما به آستانه هدگهايى ملىرسليم و طبعلاً از
«تجهيد» دور مىشويم و بلاز در «دوره»هلايى ،پلس از مشلهوطيت ،حلهيص بله
تجهيد مى شويم و ايك نشانه ايك است كه روح جامعه از ِلهَد گهيلزان اسلت و
روزبهروز سيطهه تتكهِ اَشعه با تصامدِ هندسى باال مىرود ،حتى در دورههلايى
كه يك نته هم ،رسماً ،هوادارِ تتكهِ اشعه نيست ،يعنى در اوشِ تشيّع صتو .
اگه كسى بنواهد زمينه اجتمامىِ ادبيات فارسى را ،به شيوها كه لوسليك
گُلدمَكْ( )7در دا ِ پنهان انجام داده است ،تعقيب كند به نظه مىرسلد كله رو
ايك ِّ مىتواند حهكت كند و بى گمان به همليك نتيجلها

واهلد رسليد كله

دريك يادداشت به آن اشاره كهدمن هه چند كه ايك مسمله امه است ،به قول قدما،
ذاتِ مهاتبِ تشكيك و شدّت و ضعف آن در ادوارِ منتلف قابل بهرسلى اسلتن
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البته هميشه ،استثناهايى هم وجود دارند كه ِّ مشلىِ لود را ،از جهيلانِ ملام،
جدا مىكنند و راه و رسمى

ف سيهه اكثهيت به مىگزينند.

شايد تحلي ايك نظهيه و تطبيق آن به همه ادوار تاريخ فههنگ ايهان زميك،
كار يك تك نباشدن اما آيندگان بايد به ايك نظهيه با جديت بيشلته بنگهنلد و در
راه ا بات ،يا نتى آن ،بكوشندن مك در حدود آشنايى منتصه كه با ابعاد منتلف
فههنگ ايهان و ساحتها گوناگون شعه و ادب فارسلى دارم ،در صلحّت ايلك
نظهيه تهديد ندارم.
حتى اگه تطبيق ايك نظهيّه ،در شهايِّ كنلونى ،بله ادوارِ منتللف فههنلگ
ايهانزميك قاب ا بات ملمى نباشد ،در مورد نمايندگان بهجسته آن تهديد نبايلد
كهد كه حتى شامه به هاهه «ضد هد » چون موالنلا كله ناقلدِ هوشليار قلملهو
فعاليت مق است ،او نيز در مالم ناقد ِهَد بودن  ،ايك نظهيّه را ا بات ملىكنلد
زيها يكى از بهجستهتهيك نمايندگان فههنگ ايهانى است و در قلمهو

قيت او،

جايى بها ايك گونه استعارهها جدولى و بيمارگونه و قلالبى وجلود نلدارد ،بلا
اينكه او ود ،بطور غهيز و از سهِ نياز ،گاهگاه انواده كلمات را از نظام طبيعى
وي بيهون مىآورد و در فضا بيكهان مجازها شگتتآور وي

بشهيت را

مسحورِ ذهك درياوار ود مىكند و مىگويد:
آبِ حياتِ مشق را در رگِ ما روانه كك
آينه صبوح را تهجمه شبانه كك
كه در مصهاع دوم «آينه» با «صبوح» و «تهجمه» با «شبانه» از انوادههلا دور از
هماند كه از رهگذر نبوغ موالنا همنشيك شدهاند و «وصلت» كهدهاند.
مك در جا ديگه به ايك نكته كه چگونه رابطها استوار بهقهار است ميانِ
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در هم رينتگى نظام كلمات و زوال هد جامعه ما پهدا تهايم و در يلك جملله
آنرا در اينجا

صه مىكنم كه «وقتى هنهمند (و در اص  :جامعها كه هنهمند

در آن زندگى مىكند) حهفى بها گتتك ندارد ،با در هم رينتكِ نظلام لانوادگى
كلمات سهِ ود را گهم مىكند و ود را گول ملىزنلد كله :ملك حلهفِ تلازها
دارم!»( )8و هاههاً نيز چنان مىنمايد كه حق با اوسلت و ايلك طلا را از نزديلك
كمته مىتوان مشاهده كهد؛ تنها با فاصله گهفتك و دور شدن مىتوان بله حقيقلت
ايك امه پى بهدن ما اكنون ،به راحتى ،در بابِ ِهَدگلها بلودنِ مشلهوطيت و طبعلاً
ِهَدگهيز بودن جامعه صتو و قاجار  ،مىتوانيم داور كنيم.
كسانى كه در متكِ ايك بيمار قهار داشته باشند غالبلاً از امتلهاف بله ايلك
بيمار  ،سه باز ملىزننلد؛ چنانكله شلامهان مصلهِ صلتو چنلدان مسلحورِ در
همرينتگى نظامِ كلمات در شعهها ههور و زاللى و مُهفى بودنلد كله مقيلده
داشتند بزرگتهيك شلامه تلاريخ ادب فارسلى ههلهو تهشليز (متلوفى 1025
هجه ) است كه از مصهِ رودكى (اول قهن چهارم) تا روزگار ايشان (پايان قلهن
دوازدهم) در طول هشتصد سال نه شامه به مظمت او آمده و نله نثهنويسلى و
ايك اههار نظه بزرگتهيك اديبان و ناقدان مصه است نه سلنكِ يلك آدمِ بيسلواد
بىمايهن( )9اما ما كه امهوز با بيمار

اصِ آنان فاصله داريم ،ايك طا ايشان را

بهصهافتِ طبع و بى هيچگونه دلي و بههانى در مىيابيم ولى در آن روزگلار جلز
افهاد نادر  -كه به دالي ِ اصّى ازيك بيمار بهكنار مانده بودهاند  -هيچ كلس
از ايك بيمار ايشان به نداشته است.
در مصه ود ما نيز نسلى كه به ساهه چنان هجوم بهده كه گويى از نظه
ايشان ساهه شامه بزرگته از سعد و حافظ و مولو است ،به هميك دليل
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است؛ ايك نس  ،نسلى است كه از هه گونله نظلامِ هدگهايانلها بيلزار اسلت و
مىكوشد كه هد وي

را ،با هه وسيلها كه در دستهس دارد ،زيه پا بگذارد و

يكى ازيك نهدبانها شعهِ سلاهه اسلت و اگله سلاهه كلم آملد كهيشلنامهتى و
كاستاندارا هم ضميمه مىكند وگهنه چهگونه امكان دارد كه جوانى يك مصهاع از
سعد و حافظ و فهدوسى و مولو و از معاصهان امثال ا وان و فهوغ و نيما به
ياد نداشته باشد ،و مسحور هشت كتاب ساهه باشد ،آيلا ايلك جلز نشلانههلا
آسيبشناسانه همان بيمار است ،بيمار نسلى كه دل

نملى واهلد پلاي

را

رو نقطه اتكايى هدپذيه استوار كند و تهجيح مىدهد در ميان ابههلا و در مله
م يم يال« ،وضو با تا ِ پنجههها» بگيهد و «تنها» باشد و از هه سازمان و گهوه
و حزب و جمعيتى بيزار است؛ ساهه شامهِ «تنهايى» است.
صد بار گتتهام و در هميك يادداشت هم تكهار كلهدم كله ملك سلاهه را
صددر صد از مقوله آن شامهِ مصهِ صتو و هوشنگ ايهانى نمىدانم بلكله او را
يكىاز شامهان بزرگ شعهِ مدرن فارسى پس از نيما يوشيج ملىشلمارم در كنلار
فهوغ وا وان ولى حهفِ مك درباره ايك هجوم كوركورانه است كه نس جوان ما،
به اودارد به ويژه نسلى كه بعد از جنلگِ ايلهان و ملهاق و ملوارض اجتملامى و
فههنگىآن ،به صحنه زندگىِ اجتمامى ما دارد وارد ملىشلودن بسليار ازينلان را
ديللدهام كللهاز مسللائ شللعه معاصلله يعنللى شللعهِ امثللالِ فللهوغ و ا للوان و نيمللا
كوچكتهيك اط مىنداشتهاند و به ايك شامهان هم كوچكتهيك تملايلى از لود
نشان ندادهاندن با ايكهمه چنان شيتته هشت كتاب ساهه بودهاند كه كمته كسلى
از ماها چنيك مشقىرا به حافظ و مولو و سعد و فهدوسى نشان مىدهدن آنچه
نشانه آن بيمار است ايك است وگهنه در شامه بلودن و هنهمنلد بلودن سلاهه
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كوچكتهيك تهديد نيست.
ايك نكته را از راه كتابشناسى ساهه نيز مىتوان ا بات كهدن حجم مقاالت
و انشاهايى كه دريك بيست سال تنها در باره ساهه نوشته شده اسلت بيشلته از
كتابها و مقاالتى است كه جمعاً درباره سعد و فهدوسى ومولو  ،و ازمعاصهان،
مجمومه رو هم رفته نيما و ا وان و فهوغ ،نوشته شده است و اگه بهممقِ ايلك
نوشللتههللا نيللز توجلله شللود هملله ايللك نوشللتههللا ،جللان ك مشللان و

صلله

«انشانويسى»شان دموتِ به هدگهيز و پناه بهدن بله ملالم اسلاطيه و مقلوالت
بيهون از تجهبه و «مهزها سحه و افسون» استن همانهايى كه به احضار جلك و
كهيشنا مورتى و كاستاندا پناه مىبهند.
بهگهديم به شعهِ جدولى و ملوارضِ ذاتيّله آنن در يلك چشلمانلداز ملام،
تصادف در همه هنهها نق ِ اساسى داردن اص ً مىتوان گتت كه هيچ ا لهِ هنله
بزرگى وجود ندارد كه تصادفى اص در آن رو نداده باشلد تملام كسلانى كله
بهنومى با

قيت هنه سه و كار دارند ايك گتته مها ،بدون هيچگونه اسلتثنايى،

تمييد مىكنند كه در كارها در شانِ ايشان ،تصلادف را سلهمى قابل م حظله
استن در يك ك م مىتوان گتت« :هنله چيلز نيسلت جلز تصلادف» املا بايلد
ب فاصله تبصهها به آن افزود كه :ايك تصادف فقِّ در تجارب هنهمندان واقعلى
رو مىدهد والغيه.
بى گمان نمونهها بسيار از تغييهات انوادگى كلملات ،در شلعهِ همله
بزرگان ،مىتوان يافت و بى گمان حافظ بن

مظيملى از ممله لود را صلهف

تغييه م يم انواده بعضى كلمات كهده استن اگه در شعهِ موزون  -واه به وزن
آزاد و واه به وزن مهوض كهك  -دايهه انتناب و ا تيارِ  Optionايك جانشيكها
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و انوادهها كلمات محدود بود اينك با بهداشته شدنِ قيدِ وزن و قافيله ،دسلت
شامهان «شعه منثور» تا بىنهايت در ايك ميدان باز است و مىتواننلد شلبانهروز
رو جدولها بى نهايتِ انوادهها لغات آزمون كننلد وللى بايلد بداننلد كله
اندك اندك كامايوتهها زبانشناسان ،جا اينگونه شلامهان را همانگونله واهلد
گهفت كه كامايوتهها پيشهفته ،جا چُهتكهها بازار قديم را ،ولى پيچيدهتهيك
كامايوتهها قهنها آينده هم از آفهيدن سننانى ازيك دست كه:
اگه غم را چو آت

دود بود

جهان تاريك بود جاودانه
بياييد تا ايهش كه گتت:
دستم بگهفت و پا به پا بهد
تا شيوه راه رفتك آمو ت
ماجزند و نيز ماجزند ازيك كه مانند ايك سنك غيه جدولى همان سلاهه ِ
جدولگها به وجود آورند:
كسى نيست،
بيا زندگى را بدزديم ،آن وقت
ميانِ دو ديدار قسمت كنيم.
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