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 ؛ مرگ شاعر   

 تأملی فلسفی پیرامون شعر

 (ی مرگ هوشنگ ابتهاجبه بهانه)

 سارا حضرتیان نویسنده:

 

ی اشکال روح را ها همههنگامی که اپیگون»  
یافتند و ازاین رو لذت بردن از دوجوماز قبل   

 فرهنگ را جایگزین دستاورد واقعی آن کردند.
 جایی که نوشتن شعر خوب آسان شده بود 
 و به همین دلیل شاعر بودن سخت«1 

 
 

ر متفکتوان گونی از شعر ارائه شده و در هر تعریف میهای گونهبه کرات تعریف در طول تاریخ هرچند

در آن تعریف شناخت، در عین حال باید  داخل« خاص عناصر»پشت آن تعریف را به تناسب برجستگی 

 «خاص تعریفی»تبع جریان شعری آن دوره شکل گرفته، یا بالعکس بود که تعریف شعر در هر عصر به فواق

ی کدام جریان بوده و در پیوست هر تعریف نماینده. به امتداد جریانی ادبی در یک عصر دامن زده است

مورد مداقه قرار  «اثر ادبی»تر چون ای گستردهیا وقتی شعر را در مقوله تاریخی کدام جریان معنا یافته؟

گوید اما نماید که سخن میای میانسان خود را چون هستنده دهیم چه خوانشی از آن خواهیم داشت؟می

 وای از انکشاف جهان شیوه «هستنده»ی آدمی است، بلکه این ویژه ،رساند که بیان آواییاین معنا را نمی

 (204: 8811)هایدگر،  خودِ دازاین است.

که اثری را ادبی و ژانری را شعر در شعر است  «عناصر خیالی»یا  «ذوق هنری»ازنمایی بآیا به صرف  

ورد؟ توان با خیال پیوند خادبی است که می یگسترهتر در ی شعر یا کلیکنیم؟ آیا فقط در عرصهخطاب می

نده به آی توانمیپردازی است؟ چگونه انسان به طور عام نیز خیال یی محرکهتوان متصور بود که قوهنمی

 تخیل نزد هایدگر صرفا   ؟دی خیال خود بهره نبربدون اینکه از قوه نگریست «آینده_پیش»چون رویدادی 

ؤکد است هایدگر براین امر م (808: 8831)کمالی،  شعر نیست. یصورتی برای پنهان کردن معنای حقیق

شعر نیست. در « تخیلات غیر واقعی»و « تخیلات محض»و سرهم کردن « بافتن دلبخواهی پندارها»که 

کند، خود به تنهایی مفوض می« ناپوشیدگی»کند و به حالت فرافکنی می حقیقیت هرآنچه شعر آن را

نان چ« خیال و تخییل»را از « ذات شعر»پیوندد تا کنندگان اثر به وقوع میمیان فهمرد های است کگشوده

ی خیال در سرایش دخیل است از نظر کانت زمانی قوه  (18: 8832)هایدگر،  .که باید به اندیشه درآورد
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نی آورد بلکه زماد باشد، نیروی خیال به صرف تخییل نیست که موجبیت سرایش را فراهم میکه خود مولّ

د شعر نمودار خود را در هیئت نیروی حسی مولّ ،(Dichtend) شود که سرایندهامر سرایش مسئله می

 (813: همان) کند.می

 یشکلی غریز به انسان با عاطفه است که زدایی کرد؟عناصر وحدت بخش انسانی را عاطفهتوان آیا می

 از بدن خویش و دریافت قسمی مادرانقطاع ی خود با پس از مواجههیابد و جهان را پیش روی خود می

پس آیا  رسد.ی خود میاز عاطفهآگاهی است که به  (otherعنوان )بازنمایی مادر به سوبژکتیو معرفت

 شعر عنوان کرد؟_شعر از نا یممیزهعاطفه را وجه  توانمی یا عاطفه مختص اثر ادبی است؟

گنجد و برابرنهاد او برای ی شعر نمیدر دایره (versifying) هایدگر معتقد است که هر کلام منظومی 

ی آفرینش را گیرد که کنش آزادانهمینام  ”Dichtung“ تتفکر اس أسرودن آنچه اصیل و منش

کند بلکه آن را به رویداد ه مبتنی بر روان قلمداد مینهایدگر هنر را نه مشتق از فرهنگ و  گیرد.دربرمی

(Ereignis) هرچند (38)همان:  گیرددهد، چراکه رویداد نیز از معنای وجود است که تعین مینسبت می ،

اعر او آفرینندگی ش ای منحصر در تعریف هنر صحه گذاشت.خاص و بر زاویهتوان بر تعریفی گاه نمیکه هیچ

  را اعخلق و ابدگیرد بلکه سازندگی و کند، آنچه کلام منظوم را دربرنمیی شعر قلمداد میرا عنصر سازنده

ی شاعر هم ممکن است چرا که خواب آشفته (808: 8831، د. )کمالیگذاردر شعر پیش روی خود می

از خواب برخواست فقط تخیل و موسیقی شعرِ در خواب را با خود به  که، اما هنگامیو مخیل باشد منظوم

این زبان و محادثه  خاطر آورده است.را به ع شعری در کار نیست بلکه کلامی منظومقبیداری آورده و دروا

را که تفکر را در  «متعالی دِمنزمان منِ»کند و تجارب شخصی روزمره منفک مین از بیااست که شعر را 

عنوان شعر را بهشدن زبان است که  اییکند. آیا موسیقمتمایز می «زیستی منِ»ها به ودیعه گذاشته از واژه

واس ی حواسطهموسیقی بهکند؟ تعریف میاوست ، اساس تجارب انتزاعی «فهمیدن»امری اصیل برای آنکه 

 اصوات را متبادر ،هنگام برخواستن از مکتوب در قالب نُتٍه بهشود، آنچبازنمایی می (ear)شنیداری و گوش 

اشاره به بخشی از بوطیقای ارسطو خالی از در این قسمت  گیرد.می بر ای از زبان را درکند و خود گونهمی

ن د و بدیناتحاد و ارتباط کن هاست که بین شعر و کلام موزون حکم ب نمردم را عادت برای»لطف نیست: 

برهمه اطلاق را  نهند اما لفظ شاعرسرا نام میاز و بعضی را حماسهدپرمرثیه را بعضی گویندانملاحظه 

 خوانند بلکه از این بابتتقلید و محاکات است شاعر می همه کار ها را نه از این بابت کهآن د. لیکننکنمی

ی علم طب یا لبی از مقولهر کسی هم مطگچنانکه ا، رندبکار میخویش وزن به ندر آثار و سخنا که همه

خن که بین سخوانند. درصورتیا به سخن موزون ادا کند بر سبیل عادت او را نیز شاعر میرحکمت طبیعی 

را )که رو صواب آن است که از این دو یکی هومر و سخن انباذقلس جز در وزن هیچ شباهت نیست و ازاین

  (48: 8828)ارسطو،  .«تر استیم اولیانو آن دیگر را اگر حکیم طبیعی بخو مهومر باشد( شاعر بخوانی

ورای زبان نیستیم که  ،ما .دازاین نهاده شده است و زبان در بنیان هستیِ  «ی وجود استزبان، خانه»

 :4003)گادامر،  .«ای که بتوان فهمید، زبان استهستی»تعبیر گادامر به یا  ای به آن بنگریمچون ابژه
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دستی  عنوان امری دمِبه «گفتار»ما نه  یهئلمس. آن است «کشف»هم و  «امکان وجود»هم زبان  (270

ان امکهرآنچه  و آورددیالکتیک را فراهم میامکان از طریق سخن گفتن است، هرآنچه  «فهم»بلکه دریافت 

عناصری لزوما   ،زبان آهنگین ،یا به تعبیری موسیقاییآورد. آیا زبان معرفت را با خود به ارمغان می

ی همان دریافت ای؟ آیا دریافت ما از زبانی موسیقکندذهن متبادر می پیرامون شعر به شناختیمعرفت

رز کردند؟ به راستی مرا موجب جنون حیوان قلمداد می انگیزشتربانان از زبانی آهنگین است که شعر طرب

ها را دربرگرفته و کدام عبارات توانایی تعریف شعر را در عصر تحول اندیشه و شعر کدام حیطهتعریف ما از 

 دارند؟برای ما به ارمغان آورده است  ی ادبیگسترهعصری که نیما در 

. زبان گشودگی آن چیزی است کندما آشکار می زبان عنصر آشکارسازی است، زبان خود و دیگری را بر 

ی بیان احساس نیست بلکه گشودگی دازاین است که فهم کردن است. زبان واسطهما پوشیده  که بر

(Verstehen) آشکارگی موجود جز از زبان و در میان زبان میسر نیست و ناپوشیدگی  کند.را میسر می

برای یافتن گادامر شعر را آزمونی  (838: 8832)هایدگر،  است. ذات زبان امری زبانی است که مختص

 ی. بدیهکنداند بیدار می. شعر زندگی پنهانی را در کلماتی که به نظر فرسوده شدهکندقلمداد میحقیقت 

ها را انجام دهد، چرا که شکلی از یک تفکر بازتابی مشخص نیست بلکه ی اینتواند همهاست که زبان می

حال زیر  (223: 4003)گادامر،  کند.کنیم کمک میگیری گرایش جهانی که در آن زندگی میبه شکل

 عناصری کهبه چالش کشاند؟ و  هتوان عناصری از شعر فارسی را نیز مداقه کردی این مفاهیم میسایه

و چند دهه است که خود را در لوای شعر نو، شعر منثور، غزل مدرن و غزل  طول تاریخ داشتهبهی اپهنه

عر شای بود که بار دیگر به این عرصه بازنگریست و مرگ شاعر بهانه کند.مدرن به مخاطب معرفی میپست

شمسی به این سو در بحثی کوتاه  چهل_سی یسرایی دههجریانی از غزل ینماینده عنوانبه ابتهاج را

 ارزیابی کرد. 

غشته آ روزمرگیشاعر منی نیست که به «ِ من»هایدگر در تفسیر خود از شعر هولدرلین معتقد است که 

 خواهند چیزی به مخاطبها برای او دلالت نیستند بلکه می، منی که واژهشاعر است« منِ»، بلکه شده باشد

مد آی شخصی ناکارای را در هیأت زبان عرضه کنند. اگر شعر را رخدادی منفک از تجربهالقا کنند و اندیشه

یا این شعر آنباید به میان بحث کشید؟ های استاتیک در بستر تاریخ ادبی را بدانیم، آیا تکرار تجربهشاعر 

شمند گوی مخاطب اندیدستی آن پاسخ بیمارگونه و استعلای دمِ  تفردتواند محفلی برای تفکر باشد یا می

، نگرش، یشزده از امکانات حداکثری سنت زبانی خو با کاربرد حداقلی و تکرارشعر هست؟ شعری که 

 و افزاید بلکه امکانات فرسودهدار را به سبد شعر ایرانی نمیتغییری جان ،تبعبه پرسش و ،دیدگاه

زند که شعر او ردایش را پوشیده بر تنش زار می اییتهکند. سوبژکتیورا نیز دستمالی می ی آناندیشیده_نا

حدود و بی مدر قال شعر راند.، شعر او را تلوتلوخوران به پیش میسنت ادبی ی امکانات استعاریکو پشتوانه

اما بدیع بودن اثر هنری از این مسئله  فردی را در پی ندارد.گنجد و امر اندیشگانی منحصربهپیشینی می

یابد ود میمدر نظر عام اینطور ن هانطور کمشود که بدانیم این اثر حاصل هنرمندی بزرگ است، هناشی نمی
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ناپوشیدگی »ن واقعیت است که یبلکه ا ،بودبودن اثر نیز مقوم بداعت آن نخواهد « لاادری»همچنین و 

دوام کار هنری را در خود  ،«اردتکان نانمو»یابد، به این عنوان که در این کار این اینجا وقوع می« موجود

رواقع امر شود. داثر ناپدید می« کارآمدگی»یابد بلکه در نگاه داشته است. این بداعت در کار برجستگی نمی

 (27: 8832)هایدگر، کند. ما را به واقعیت آن )بالفعل بودن( رهنمون می ،مبدع بودن کار هنری

ر را د« روح مفاهیممفروضات منجمد و بی»باید این معنا را به ذهن متبادر کند که اما تفکر در شعر ن 

 را بهتر «تفکر»ی مسئله کند تا خودِ ها توجه میشعر جستجو کنیم بلکه متفکر به کنه سخن شاعر و واژه

نشاند و را در برابر تاریخ می نارسطو در جهت اثبات خصلت فلسفی شعر، آ (37: 8831)کمالی، بیاموزد.

از  ، چراکه شعر حکایتتر از تاریخ استکند که شعر به نسبت تاریخ ارج بیشتری دارد و فلسفیاذعان می

 هدنبال چه مشخصاتی بود؟ چدر این اشعار مکتبی باید به اما   (21: 8828)ارسطو،  دارد.« کلی»امری 

است، شعری  «نازایی»ی آن گذارد؟ شعری که مشخصهعناصر متمایزی را پیش روی مخاطب جدی می

نه  نشده و واقعو بدعت است، بدعتی که نه در زبان و نه در ایجاد حس مشترک عقیم از امکانات ناب زبانی 

، آن رخداد راستین «آن لحظه»است. در آنچه که  ای برای مخاطب به ارمغان نیاوردهدر ساحت اندیشه ودیعه

ای را در فضایی که خود به ناگشوده رسند رخ نداده است و درِ ها به گشودگی میناب که واژه شعری، آن دمِ 

مل تفکر یارای حتبع از سنت دیالکتیکی گادامری( بهترکیبی ی ما )ه درآورده نگشوده است. ابژه/سوژهرسیط

ارتباط تنگاتنگ یا ادغام شعر و فلسفه امری تحمیلی نیست و غایت  گشودگی زبان ندارد.به معنای تفکر و 

، نیمگیر کما از بیان و تکرار این امر این نیست که دکارت و اسپینوزا و کانت و غیره و ذالک را در شعر جای

ی کلی را در همه آموزد که امراند؟ و به ما میدهد که حوادث چگونه ممکنبلکه شعر به ما آگاهی می

 (37: 8838)گادامر،  تشخیص دهیم. یها و مصائب بشرکنش

از برخوردی دیالکتیکی با سنت ادبی و غوطه خوردن در  بودن شیءوارگی فرم و زوال ارزش ادبی و تهی

 روفکه منش انضمامی اثر ادبی را در ساحت سانتیمانتالیسم  های دیگری است، ویژگیایماژهای فرسوده

 های پیشین را نداشته و ناتوانایستادن در برابر سنت که یاراینرمالیزه شده  غرض واست. شعری بی برده

نه بر الوهیت ادبی  وخود قرار داده  یه. هنری که انزوا و فردیت را بنیان متشکلهاستاز بسط و بهبود آن

 اساحس د ارزش و تنها بر اصالتپسند، هنری معلق که نه ارزش است و نه ضمؤکد است و نه بر مفاهیم عوام

  گذارد.صحه می فرد در ساحتی قدسی

زند، شاعر از کدام جهانبینی و از ها فریاد میپشتِ واژه فرض ما از تفکر این است که شاعر چه را پسِ 

شعری برخاسته از ی تاریخی را بر مسند پرسش نشانده است؟ کدام عنصر عصر خود خبر آورده و چه گره

مفاهیمی گنگ در ساحت آن است و  ،«ینامیک عناصر شعریاد»و  «دیالکتیک»و  «خودآیینی»مکتبی که 

و  اندپروری خود میبستر سترونی که شعری فقیر در عرصه ؛کندآهنگین می ،کلمات را در فرمی پوسیده

شخوار از ، به نینادبی پیش_ی دیالکتیک نیما با سنت فکریجای تکملهی خط زمان ایستاده و بهدر میانه

 کند.های استعاریک پیش از خود اکتفا میماندهپس
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شود بخشی نیست که به شاعری بزرگ بدل میهدف لذت اگذارد که شاعر بگادامر بر این نکته صحه می 

ند بلکه کو بیان نظمی موجود یا تکرار آنچه گفته شده با زبان و بیانی همسان نیست که شعر را یگانه می

 گشاید و تصاویر بدیعی از آنچه صرفا  ای از تفکر و احساس را پیش روی ما میهای تازهشیوه ،تأمل قابلِ شعرِ

یم توانی محسوس نمیبینیم و از این دایرهرا می« چه هست»مورد نقد  ما در شعرِ  کند.بینیم عرضه میمی

است که خارج از قواعد عریان خطایی گنگ و ناشناخته « چرا هست»فراتر بنگریم و در این پارادایم پرسش 

فتوگو گشود. شعری که با تجارب پیشینی از سنت ادبی خود به ی شعری قلمداد میی گسترهو زنگاربسته

زبان پشت پدری تنومند اما پیر دویده و چشم از هیبت او برنخواسته است و چون کودکی سربه راه و بی

 رو در رو خود اثر ما را با الگوهای قراردادی و از پیش تعیین شده است که کریمبا ت ما دارد. شاعربرنمی

 (482: 8831)پالمر،  کند.می

ای همین است که بپذیریم در این ساحت ترین تعریف برای چنین شعر نااندیشیدهمناسب ،به گمان

ی که در سایه شعری.« باشدخوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته شعر گره»

گاه به پرسش و چالش نکشانده است. شعری که در انقیاد رشد کرده و فرم یگانه و راستینش را هیچ

ی مفاهیمی آنتولوژیکی از اسلاف خود دست یازیده است. ی زیستی خود تنها به جعبهدورهآوانگاردترین 

تر و پیشینی بزرگ« دیگریِ»با  خود را« منِ»کوبد و تر پا جای پای دیگری میشعر حاضر هرچه محکم

 ند.سنت ادبی خود پنهان ک اندیشگانی خود را پشت هیبت دیگریِ_تا فقر و استضعاف زبانی کندادغام می

اریخی ی تی یک کل و خصوصیات یک دورهمثابهبه ،به تعبیر هایدگر شعر به نسبت بشر با موجودات

 گران و خالقانابداع»یابند، پس آنان دازاین تاریخی مردم را می ،شاعران و متفکران ی کهزمانخورد، گره می

 قربانی برایبرکت شعر یا ادغام فرم و محتوا فرم عقیم و محتوای بی (808: 8831)کمالی،  «.اصیل هستند

شعری . دنبال دارداندیشه را بهمحتوا و بیای بی، خلق ناهمگون نتیجهترکردن آن در پیشگاه تکرارهای بزرگ

ی گر نیست بلکه نجیب است، این شعر نیست که تجربه را به منصهد نیست بلکه مونتاژ است، پرسشمولّ

 دهد.را در ساحتی کوچک جای می کشاند بلکه امکانات زبانی محدود است که تجربهامکانات زبانی می

تد، انفکاک و جدایی بیاف گشوده است /اثرکه بین اثر هنری و جهانی که این کاربه تعبیری دیگر زمانی

شویم اما اثری که دیگر از جهان رو میهم پیوند داد. ما همچنان با اثر ادبی روبهتوان آن دو را بهدیگر نمی

ی ما سوژه/ابژه (37: 8837)حسینی،  خود دور افتاده باشد همان اثری نیست که روزگاری بوده است.

ت را بر دیالکتیک و بهبود خلأهای اندیشگانی گذشته و رهیافکرنش در برابر عظمت امکانات پوئتیک پیشین 

وری خلاقانه از فرم خود را از فرم و تجدید و بهره نهای تازه ترجیح داده و درک الکبه بدعت و خلق امکان

ی از خود ندارد و اگر دست به بدعت «خویشتن»را در سطحی نازل نگاه داشته است. شعر پیش روی ما 

اش را باخته، ریزد چرا که اگر از اصل و قالب راستین خود منفک شود هستیخورد و فرومیمی پس بزند وا

از تجارب زیستی دمِ دستی و محملی  رقالب است و در غیاب آن عنصری غیوابسته به  ای که ضرورتا هستی

عاطفی _هیجانیگریزد و برهم زدن خوانش که از پرسش می گرا نخواهد داشتبرای هیبنوز مخاطب واپس
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« آنچه بود»قواره برای آن است و تنها در تلاشی نافرجام و بی« شدن». شعری که سازداز شعر، او را تهی می

 یابد.است که معنای خود را می

ت م که شعر ما از دقریااز نگاه هایدگر که به این جریان شعری بنگریم ناگزیریم بر این امر صحه بگذ

ی تفکر کند، چراکه دقت درنهایت ما را وادار به ورود به عرصهمینقت د« ذاتی»هراسد. در هیچ باب می

زند تا دقت نکند، دستی چنگ می کند. شعر ابتهاج و جریان مذکور به هر تصور و خیال و ایماژی دمِمی

 گذارد.خشکاند و چیزی برای مستوری مخاطب عام باقی نمیدقت آنان را می

زمانی منحصربه خود، بلکه اثری است که پیراهنش را  آنچه رودرروی ماست نه اثری واحد با مقتضیات 

نش واک دارد. آزمایی در برابر آثار اصیل کلاسیک واتیسی ترازو منتقد را به رامجرد دو کفهچاک داده تا به

ست این عبارات ن نگرفته اما در عصری که هنوز جدال نیما با مدعیان پایای شعری گستره یدوگانه

ان ای که فرد بداثری هنری را کلاسیک نام نهادن بر وفق گروه یا دسته»شود که تی.اس.الیوت را یادآور می

: 8813)واینسهایمر،  «ترین دشنام.ی موهنتعلق دارد یا حاکی از حد اعلای ستایش است یا دربردارنده

. دو نوع که در تاریخ ادب در ما در برابر دو نوع تعریف، دو نوع نگرش و دو نوع سبک و اثر قرار داریم (817

 ر دیگریِ اند بلکه به نفی یکدیگر یا انقیاد صرف یکی در برابگو و دیالکتیک ننشستهومقابل یگدیگر به گفت

مقدس دربرابر آثاری صرفا  کلاسیک بر اند. در جهتی آثار کلاسیک راستین در قامتی تر تن در دادهبزرگ

ه، گاهی سوزانده شده و گاهی به تقلید و اقتباس و استقبال یافت، گاهی نفی شده، گاهی الوهیت صدر نشسته

قادی رویکردی انتضرورت تهی بوده، تفکر دیالکتیکی و از آن اکتفا شده است. آنچه غیاب آن در هر دوره به

انتقادی است. هر دو  دیالکتیکاساس  اند که اسّگری فروبستهپرسشچنان که چشم بر مبوده است. ه

رویکرد عصر حاضر، چه در نفی و چه در ادغام دربرابر آثار کلاسیک اصیل در امری مشخص با یکدیگر به 

  اند.تهی و عاری از معنا گشته ،اند، چراکه هر دو در برابر سنتتوافق رسیده

است و از  مایهمخاطب متوسط و میان یمردم نیست بلکه ملعبه_اجتماعی ما شعری درمیان سوژه/ابژه

ای است که بورژوامآبانه مخاطبان عام را به کارشناس ادبی بدل ی هابرماس دستاورد هنریی اندیشهدریچه

توان برایش معین نمود. شعری بسیط و مقید به تکرار ای نمیشعری رام و متناسب که وجه ممیزهکند. می

ی تصاویر و ایماژهای مکرر و نااندیشناک حقنه کرده تبع جریان غالبی که آن را به عرصهمند که بهضابطه و

در  جوییی پیشیکند و ایماژها در دایرهمسئله به بار آورده است. شعری که خطر نمیبیگریز و و پرسش

او » کند.خطاب آنتولوژیک فراهم میهمانندی راستین و اصیل، محملی نه برای اندیشه که برای ایراد و 

ی شایستگی ادبی تعیین شده است. منزلهها پیش از قرن خود زندگی کرده است، عبارتی که عموما  بهمدت

های محلی یا عقاید گذرا حاصل کرده باشد، هر حسنی که او ممکن است زمانی از اشارات شخصی، عادت

ضوع سرخوشانه یا هر مضمون مکرر اندوهبار که اشکال بسیار سال است که از دست رفته است و هر مو

کردند تیره و ها زمانی روشن میهایی را که آنکرد، اکنون فقط صحنهزندگی ساختگی برای او فراهم می

کند که متعلق ها، حیات خود را در عصری جستوجو میشعری منقاد به سنت( 483)همان: « کند.تار می
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ر اندیشگانی عص_های زبانیها به عصر حاضر بدون در نظر گرفتن امکانیشهبه آن نیست، بازگرداندن ر

تی ی زیسی تاریخ است، شاعر خلأ تفکر را در عنصر وجودی خود به دورهی زیست در میانهمثابهکنونی به

 خود فرافکنده و اثر را به انقیادی کور سوق داده است.

 غیر قابل»طور ند که بهادگیرد بلکه آن را چیزی میمیی تولید در نظر نگادامر اثر هنری را در عرصه

 «شآفرین»هنری را  رسازد. او اثمنحصر به فرد  خود را متجلی می ییابد و در وجهظهور می« تکرار

(Gebilde) آورد وامری متعالی را که تجلی یافته در نظر می« آفرینش»، چرا که «اثر» نامد تا صرفا می 

اثر  (78: 8838)گادامر،  ی یک آفرینش از نو ساخته شود.مثابهبازتولیدی، اثر هنری باید بهدر هنرهای 

 یابد.شود تحقق خاص خود را مینفسه هیچ کاربرد واقعی ندارد، اما آنگاه که نگاه به خود پدیدار جلب میفی

 (37)همان: 

د وادارمان کن»که ویژگی هنر آن است که  من بر این باورم» :بیان کرده ای به آندره دپرهآلتوسر در نامه

اثر  (813: 8833شیتز، )لیف «چیزی را که به واقعیت اشاره دارد.« احساس کنیم»و « دریابیم»، «ببینیم

ی شود بلکه در پیوند دادن ما به هسته نیست که ارزشمند تلقی میشئصرف لذت بخشی و ایجاد ن به ادبی

ی ما اثری نیست که سوژه/ابژه کشاند.ی اثری متفاوت میا به ورطهو واقعیت زمانی/مکانی است که آن ر

را در  پیشینفهمی و زبانی _امکانات پیش ،ی آنآثار اصیل را در هیأت میانجی درک کند و به واسطه

آنچه درخور عصر اوست به خلق اثری متفاوت و ا و متناسب ب جستوجو کند وجودی خود تهستی و واقعی

 یافته است.استحاله  تردر دیگری بزرگ جای مکالمه،برده باشد بلکه بهمحور دست اندیشه

کند. شعر قائم هنری بدل می را به اثر اثریاست که  «تجربه»اثر هنری به امر واقع مدیون است. اصلِ 

اما آن را تعالی  ای منحصربه فرد استهنری و خودبسندگی خود نیست، شعر حاصل تفکر و تجربه به ذاتِ 

شود و از دل سنت هرآنچه را که ای انحصاری ممکن میگونهبرای شاعر به، آنچه بخشد تا به بیان درآیدمی

ی ابهمثعنوان اثری هنری نحوی از حقیقت بهشعر به دهد.عضوی از عناصر اثر خود پیوند مییابد بهلازم می

خودِ زبان است که در شعر سخن  بلکه «ی شاعرگسیختهعنان فردیتِ». نزد هایدگر نه آشکارگی است

 (808: 8831)کمالی،  زبان و محادثه است. ،کلی گوید. شعر به مثابهمی

ای طلبد؟ با چه مخاطبی سروکار دارد؟ به بیان گادامری مخاطبی که از فاصلهشعر ابتهاج چه مخاطبی می

هایی ر ،ت خودیانها اثر هنری در این بازه در بشود، چرا که مواجهه شناختی شعر میامن تسلیم لذت زیبایی

از واقعیات پرفشار زندگی صنعتی را منظور دارد و با کسب لذت، آزادی دروغینی را به مخاطبان خود هدیه 

 )گادامر، دهد.تقلیل می« استثمار شده کنندگانمصرف»دهد و به زعم گادامر، مخاطبان خود را در سطح می

8838 :77) 

ه ده بگیرد، بلکه بنیان مسئله این است کیرا نادسنت ادبی پیشین خود  هنرمند ست کهمسئله این نی

ه آینده ک است بودی_در وضعیتی هم باید داشته باشد و ی هنرمند سکنا دارد وفرض اندیشهسنت در پیش
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نامد که می« ذات روح»برد و نه انتقطاع کامل و نه ادغام محض. گادامر این را و گذشته را باهم پیش می

 د.کشرا به رخ هنرمند می« ی غیر قابل تکراری گشوده و گذشتهتوانایی حرکت در درون افق یک آینده»

کشد که امکان فراروی و دستکاری دک میای از ادبیات را در محفل خود به یپیشینه ،اما جریان پیش رو

روشن، از دل شعریت -یر و تونل تاریکگذارد اما این سِو بهبود متغیرهای پوئتیک را پیش روی شاعر می

صر ها در عو به کدام بدعت و تجدید پیمان با سنت استعاریک هزارساله، به کدام مسیر ناشناخته راه برده

ی راه ایستاده و ما را به تکرارهایی نی را در ما پرورانده؟ بلکه در میانهنوین پرداخته و کدام امکانیت زبا

 : برابری با اصل.ه استو مرز تفاوت و تکرار را به نفع یک اصل درهم شکست هاستعلایی خرسند ساخت

نشاندن حقیقت است اما نه ازاین -کار-داند. شعر درنشاندن حقیقت می-کار-را در« ذات هنر»هایدگر 

ی فاقد معنا و غامض قرار دهد، بلکه قراردادهای عادت را زیرورو ربا بازی واژگانی شما را در معرض اثرو که 

یازی ی هنر، دستواسطه. پی افکندن حقیقت بهریزدهم میقالب شعر بهدر های عادی زبان را کند، تهییجمی

ا به امر واقع راست که حقیقت  لکه خود نوعی رخدادبشود، دست و عادی است واقع نمی به هرآنچه پیشِ 

 (11: 8832)هایدگر،  کند.)واقعیت بالفعل( نزدیک می

 تابد. در بستریمایگی است و گشودگی به جهان را ورای عروض برنمیی حاضر قانع به میانسوژه/ابژه 

تلزم ستدقیق نگشته و تعریف آن م« شعر سهل و ممتنع»و « شعر بلیغ»مفاهیم ادبی چون  زکدام اکه هیچ

 ای برای تمییز شعر بلیغ و شعرتوان سنجهمی زمانی است، چگونه_همهای تاریخی و نه بسندگی به مصداق

آلود برای ی روشن شعر اسلاف را به آبی گلمغشوش تدارک دید؟ آیا ثبات در تعریف از بلاغت، برکه

بلاغت در نگاه تفسیری ما )و نه تحلیلی( به امری قدسی گره خورده  تکرارهایی زایل بدل نساخته است؟

مکان از تاریخ _ها در یک زمانبا بارو و دیوارهایی بلند که فقط یک در دارد و در طول سده ایاست، قلعه

عصر  و اجتماعی کنونی به گشودگی رسیده است_ی ایرانی با معادلات فرهنگیذهن دوپاره ایستاده است.

از مجادلات خود با تجدد نیما به برآیندی  زم در شعر را با چند شاعر اندک از سر گذرانده و هنومدرنیس

اند، اما هنوز قادر به مدرن بر دامانش گذاشتهصحیح نرسیده است که فرزندی نامشروع چون شعر پست

ینامیک و اد فکریتدقیق و تغییر و تفهیم مفاهیم تحلیلی مختص به شعر خود نیست. شعر ابتهاج برآیند ت

-زمان، همه-را در قامت امری راستین و همه زمانی-درو  پویا پیرامون شعر نیست بلکه عنصری تاریخی

چکانی تکراری را قطرهو کی یهایی آنتولوژگلومکان مقابل خود علم کرده و تجربیاتی اموشنال صرف یا مونو

شعر فارسی، شعر ابتهاج چون حبابی  کی رکود ادبی و فضای رخوتنادر دوره به شعر تزریق کرده است.

 برآمد و ترکید و با عدم خود هیچ خلأیی در پی نداشت.

شعر فارسی نگاه کرد؛ شعری  مذکور از توان اینگونه به جریانمی ، کوتاهبا تکیه بر آنچه شرحش رفت

، شعری که هذیان خود است تاریخی شدهایستایی ک خود را در اعماق تاریخ گم کرده و دچار یعناصرکه 

 شعر گره خوردگی» :را در بستر مواجهه با مدرنیته واقعیت پنداشته و تعریفی ناصواب از خویش ارائه داده

چنین تعریفی شاعر و شعر را از برخورد با  .«باشدشکل گرفته عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین 
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عاطفی با زبان بسنده کرده است. از  یبه نوعی مواجهه خوردگی با تفکر مبرا دانسته و صرفا اندیشه و گره

 رسدر مینظبه چنین این ،کندعنوان کلیتی که این تعریف را نمایندگی میهرو مواجهه با شعر ابتهاج باین

 براهنی برای تئوریزه کردن نقد ادبینظری های و تلاش« ی شعرلهئمس»ان نیما با که پس از برخورد درخش

میان  یای برای ایجاد قسمی دیالکتیکمنظم، منسجم و اندیشیده یتلاش ،شعر فارسی به و نگاهی داینامیک

جریان  کلی طورمواجهه و برخورد با شعر ابتهاج و به .صورت نگرفته است سنت ادبی پیش از نیما و پس از او

 مورد مداقه قرار گیرد،فرسا سخت و طاقت یهای اخیر باید از رهگذر نوعی مواجههشعر کلاسیک در سال

ا تی نیما با سنت کلاسیک پیش از خود دوباره در کانون توجه قرار گرفته و ای که در آن مناقشهمواجهه

 یجاد کند. ا فارسی سنتری نظری و آفرینشی تازه در شعر مدون شود که جایی
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