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كليه حقوق اين اثر متعلق به نشـريه ادبـي مايا است و هرگونه استفـاده از اين اثر اعـم 
از كپي ، بازنويسي ، استفاده در پايگاه هاي ديگر اينترنتي ، وبالگ ها ، و يا تكثير به هر 

صورت ديگر ، كلي و جزيي ، ممنوع و قابل پيگرد قانوني است .

      نشريه ادبي مايا داراي ثبت لوگو و محتوا است .
      نشريه ادبي مايا ، آماده ي دريافت شعر ، ترانه ، داستان ، نقد و ترجمه است . 

      همراه با مطالب ترجمه ، اصل متن را ارسال بفرماييد .

اين كلمه  . در عين حال  توليد شكل است  مايا ، به معني شكل و قابليت 
به معني نيرنگ و افسون نيز هست، در واقع اين اشـكال و صـــور است كه 
مـايه فريب مي شوند و موجـب دل خواستگي ها و دلبستگي ها در عالم 

پراكـريتـي و عـالم كثـرات مي گـردنــد .

در مقـام تطبيق ، عرفاي اسالم آن را به عشق ترجمه كرده اند . 

در تعـريف مـي توان مايا را  عبارت از صورت عنصريه دانست كه باعث پوشش 
حقايق است .
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اشعار ) به ترتيب حروف الفبـا (
 محمد آشور 

 مسعود احمـدي 

 پرستو ارستو 

 رضا بختياري اصل

 عليرضا بهنام
 

 روجا چمنكار 

 فرشيد حاجي زاده 

 سمانه حسيني زعفراني  

 جمال ذوالفقاري

 عفت كيميايي

 سهراب مازندراني

 نسترن وثوقي

مصاحبه
 مهدي خطيبي

تاريخ به راه راست برود! ـ گفتگويي به طعم غزل
پرسشگر : وحيد پور زارع

داستان
 صادق هدايت ـ با مقدمه اي از محمدعلي سپانلو

قضيه يك داستان باستاني يا رومان تاريخي !

 رضا باريكاني
ايستگاه آخر

نقـد
چالشي در كتاب تجربه ي مدرنيته ـ مارشال برمن

بخش : بودلر ـ مدرنيسم در خيابان
 فريد حسينيان تهراني

ترجمه
قايق شناور

اشعار آنتولوژي شعر ذن ِ چيني
  فريد حسينيان تهراني

مقاله
 گذرگاه انديشه 

گذر اول ، واكاوي فلسفه و ادبيات
  آزاده بيات
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فهـرسـت

واژه شناسي
هاي كو

Hai-Ku
  همايون حسينيان تهراني
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محمد آشـور

روايت يك آن

موسا با عصا و عيسا از صليب نمی آيد
من زنده و از نيل رد می شوم

ماه را دوشقه نمی كند
می كرد هم تعجبی نداشت

كرد!
نكردم!

فرعون هم خدای خودش بود
ابوالهول!

عاصی براي چه؟
عصيان همزاد آدم است
عصيان... عصا... صليب

و انسان اين سان كه زاده شد
آماده شد برای كمی مرگ

“عيسا اگر نبود نمی مرد!”
خوابيده بر صليب خودش بود

دقيق...
با تاج خار و زخم زير سينه و ُگل ميخ

موسا؟

 

او هم نشسته بود
با ريش انبوه و عصا و كمی اخم

معجزه بود ديدن آن دو
پشت ويترين سمساری!

 
من رد نمی شدم

ايستاده بود “تماشا”
حاشا اگر دروغ بگويم

هر دو به انتظار معجزه ای بودند

كودك شيطانی ماشين ها را كنار می زند
 و زنده از خيابان رد می شود!

شـعـر                                               2
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مسعود احمدي

 
بايد بشكنند ، مي شكنند

مو به مو  
با تو نگاه می كنم    رج به رج با تو حظ

از جست و خيز فرشته هايی كه به مدرسه می روند
و از اين خنده ها

كه حباب می شوند     می روند به هوا
 

نگاه نمی كنم
به دلهره ها     ترس ها

و وحشت شان از كلمات ِ در كتاب های درسی
از خط و نشان معلم     از كمبود ستاره های كاغذی در دفترهای مشق

 
حاال

اين قهوه را با تو مزمزه می كنم     اين سيگار را با تو دود
و ابداً فكر نمی كنم

به آن چه بايد باشد     به آن چه بايد می بود
و به مرگ اين همه برگ

كه با رؤياهام بر اسفالت غلت می خورند    واغلت
 

هر كجا كه باشی    گيرم در آن سر دنيا
فقط

با تو مجذوب شكل يک فنجان می شوم     مسحور رنگ يک ليوان
بی آن كه فكر كنم

شكستنی اند     بايد بشكنند    می شكنند 
دی 1385 
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) 1 (

دست ِنور
می لرزد

ُدور ِسر ِكلمه ای
روی مردمک شعر ام

تِكانه ای
پشت پلک ِثانيه

َترك می زند
ماه را

سايه ای می افتد
روِی ناِف نفس ام

خيال ات را
زوم نكن 

وحشی می شود
پلنگ ِتن ام

) 2 (

آسان نيست

ِگل گرفتن ِدر ِ پلک های بسته
گشودن ِ دهان ِ فسيلی ِخواب
بُريدن ِتنه ها ی پوسيده ِفصل

دوست دارم

با ناخن های قزمز ام 
خط بكشم 

بر الك ِسكون

اما
تنها

گيسوی سوگوارم
هر روز 

يک تار
كفن می بافد

در آينه
برای

سنگ پشت ها

پرستو ارستو

شـعـر                                               4
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رضا بختياري اصل

صبح تا اطالع ثانوی تعطيل است

صبح تا اطالع ثانوی تعطيل است
ماه به تاخير افتاده

خورشيد فندك نكشيد
ـ زنان چادری

از غروب اهل قبور گذشتند
و در طعم رنگ ها ، بوی صداها

قايم شدند.
- در شهرهای شيون آلود پاييزی

باقيمانده ی ديروز را چال می كنند
و از اعماق عطر

فرشته بيرون می كشند.
- ساكنان پالك 1+12

لوبيای سحرآميز خود را داشتند

شـعـر                                               5

كاشتند ولی بر نداشتند شبی را كه افتاده بود كاملن زير در
- از روزنه به خيابان

و در معيت باران
آتش دو الله عباسی پيداست.

گر گرفته عصر همسايه
غلت می زند ستاره باز در تاريكی

- هر آينه آفتاب عالمتاب!
در كوچه های يتيم

با دندان لق سياه كرموی آخرش
می خندد.
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عليرضا بهنام

صدايم كن خضرا

صدايم كن خضرا
با كله ي سنگينم

و پلک هايي كه مي بارند

صدايم كن خضرا
با صداي زني كه مي گفت

“صداي تو خوب است”

صداي تو خوب است
بيرون كن از گلوي دريده ات     فرياد كن

آوار كن نگاه خسته ات را بر گله هاي رونده در كوچه هاي 
شهر

صداي تو خوب است خضرا
فرياد آن زني است كه مي گفت

“بر سه شنبه برف مي بارد”

برف سنگين روي سه شنبه هاي شهر
دوچشم وامانده ازمنظره ی واپسين

صدايم كن خضرا

شـعـر                                               6
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روجا چمنكار

شـعـر                                               7

پناهگاه

تنها كمان كمرگاهت
پناهگاه گاه به گاهم بود

وقتی گلوله ها ال به الی زندگی ام منفجر... و  جرعه جرعه خون
كمانچه از كنارم كشيدی و رفتی

آسمانم خراب و از زمينم بوی دود
ضد ضرب گرفته ام روی كوبه های كبود

از همين هيچگاه نيامدن هايت
گيجگاه زنی ضربه خورد و خمير

كجای گرما گرم جنگ  گم ترم كردی
كه گمراه تمام راه های صعب العبور گرفته گلويم

هر چه كشيدم از كناره های صدايت بود
و كمان رنگين دور گردنت

وتنی گاه به گاه

گر گرفته ام و سوز می كشد كمانچه و رفتی
كشان كشان مگر به كناره ای 

كه هنوز گلوله می بارد از آسمانمان
گهر بار سنگين هميشه بر دوشم

كهن بوم تمام نقاشی های ترك خورده ام بودی.
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فرشيد حاجي زاده
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شهرستان را مي ريزم توي جيب هايم
ساكي از نان و سفارش
بر جاده هاي ناشناخته

كول مي كشم
چشم هايم مشق سرباال مي نويسند

يادم نمي ماند
پوزخند تو بر كفش هاي وصله دار من

آويزان شده خيال مي كنم
بارم سنگين شده است

روي صورت خيابان
جيغ مي كشد الستيک

من سوار مي شوم
بايد عادت كنم به خنده هاي پالستيک

چه قدر انگار تو همان آنايي
كه تفاوتي نمي بينيم!

جبر را الي پلک هايم
سيگاري در دهان

وجب به وجب هندسه ي اين اتاق را مي جوم
نبايد كه بخوابم

تو در اين امتحان رفوزه شدي
نمي خواهم كه ببينم ات

افسوس كه فردا فرياد كشيدم
آنا تو خراب  ام كردي .
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سمانه حسيني زعفراني

رفتن هميشه رفتن است
چند گام بيرون از صبح

چند گام درون شب
به خانه می رسم

از شهر بيرون زده ام
از مردم 

از آسمانی كه هميشه چشم باز ميكند و نمی بيند
از درخت هايی كه از خود باال می روند

شهر هميشه شهر است
پرستوی مشغول

آشيان به دهان گرفته
و گل ها سرگرم اعجازی  بيهوده اند

زيباست بيهودگی
وقتی يک فصل فاصله می افتد 

                          بيهودگی ِمن
زيباست چهره ات

وقتی بيننده اش منم بی هيچ چشم داشتی
زيباست  رفتن

در هيبت شهری ساكت
با اين همه اثاثه

 تا بوسه ای 
بلرزاندت
و بريزد

             بهار،
                      

                      درخت 

                            پرستو

                                   به پاييز
زيباست

ر
      ی

                خ 
  ت

        ن
در آيينه

موهای سفيد ِ شقيقه ها
چند چين كوچک نارس در مهربانی زمان

و رفتن ات
  كه سال هاست 

اين چشم ها را زيبا كرده
نبودنت

           ز 
ی 

 
         ب 

ا
        س

                  ت ...
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جمال ذوالفقاري

اعتراض )1(

من به تعداد زيادي خميازه در باور سيگار
بلند نمي شوم از درد 

و تو در خواب مي ماني
طلوع اولين ديدارم را !

بلند شوم ، كهنه تر شوم
بروم لب بام هوس 

ُسر بخورم از لب رفتار خودم .
كسي چه مي داند نخستين برگ افتاده از درخت ام 

به صورت كدام خيابان بود و 
بعد ها كود كدام گياه و

اهل كدام گور ؟
خط نمودار توازن گياه در بيابان     بي رنگ به نظر مي رسد 

پس بلند شوم تو را بيدار كنم كه چه بشود ؟!
بيشتر در من مي خوابي و غلت مي خوري به كدام پهلو      در حرف هاي بي پهلويم 

پهلو   به    پهلويم    كه بنشيني
تازه ياد دلم مي افتم كه زير وزن توست 

بتمرگم به مرگم َكم ُگم نشده ام در راه هاي فرار و
بازگشت اصولي به خود !

واژه اي بي نصيب نماند از رگبار تف و خلط ام
در گذر معلق خط هاي موازي بر هر كدام و      كمي ليز 

تيز مي شوي به سويم     پاره خطي رسم كني بر صورت ام     در ابتداي زواِل دست هات 
و انتهاي چشمم به سمت افق اشک مي ريزد .
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لعنت بر خاطره كه در ياد آدم 
دنيايي سينه پهلو مي كند 

در خواب 
مرا مي بيني ؟

آمده ام ُسرفه كنم به تعداد الزم و
قاشق مربا خوري ام سال هاست بي مربا از حلق آويزان .

شكل سمبوسه هاي بي بوسه لب هات فرم نام مرا دارد و در َسِمّ بوسه هاي پي در پي 
حذف مي شويم از رفتار 

دست بردار از سرش َمرد !
تو در جايي ته ِ رويا 

هر بار انگشت فرو مي كني در خوابم
روزنه اي باز مي شود به سمت آفتابي كه از آفتابه ها غروب كرده هر شب و

هميشه خيس است خوابم .
تازه ابتداي داستان است دخترك !

مترسک هاي زيادي ديده ام شبيه خودم
به انتهاي يک آه عميق

كه هر كدام از هر دست شان
                             تعدادي كالغ 

سرود آب هايي كه بابا نداد 
مشق مي كنند و ترجيح مي دهند عاشق باشند

چون سياهند !
و مترسک سگ هراسيده 

از ميدان گياه و تابش مستقيم نور 
از شرقي ترين زاويه ي ديدار ماست

كه بر ماست !
صبح ها توهم مطبوع به خورد حقيقت مي دهي باغبان ؟

ساعت چند و نيم بامداد از تيزاب شب خسته بر مي خيزم 
تو را مي بينم ساعت ها كنارم بودي و برهنه پشت كرده اي به تمامم !

سيگاري دم مي كنم و 
سفره ي زير سيگارِي از ته مانده هاي ديشب باز مانده آماده ي طبخ 

بلند شو مرد !
اين همه درد را كجاي دل ات پنهان كرده بودي       اين همه سال ؟

خاك بر سرم
كه تو را در رژيم مدام بوسه به تنبيه تن دادم

بي چاره “من” ! 
چند سال تمام به رفت و آمد تو عادت كرده بود

خب حيوانكي
               آدمكي

                        گفته اند
هنــوز خــوابـي غــروب تمــاشـايم را ؟! 

84/2/24  تهران
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عفت كيميايي

)1(

جور ِ جوَرم 
با هوای بارانی 

جور خيسم 
چتر ، ناجور است !

شـعـر                                               13
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)2(

بو می كشد 
سگی ويرانی را 

سمت دخترك انگشت ِمادر
خونی بود .

بم بود !

)3(

به روشنی 
تيره است 

صدای آوازه  خوان 
از گلويی كه پرنده می گريد.

نمک و ،
زخم شهر !

)4(

سر گيجه می آورد 
خوب يا بد 

ارزانی خودش . 
كاش روزگار 

گوشه ای داشت !

)5(

چراغ خوب است 
و گلدوزی روی پَرده ای كه ،
روزی آن را پَس خواهی زد !
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سهراب مازندراني

... و جاودان يعنی
آخرِت تولِد پاره پاره ی من

مرگ های 
پی-هم.

چه قيامتی ست قامِت شعله كه در ساقه ی سهراب، زبانه می دهم

شكِل تولد آخرِت حياتی مبهم بود
و مرگ؟ مردن ُو
            مرگ.

“من” 
كيهاِن بی حدم

چگونه سهراب را بيابم؟
من

فقط می توانم از تماِم “شش جهات” شرِق شعله را به “نام” بميرم

* * *                                  

تماِم وعده هام را با تو دخترم
به آخر می برم

بجز مرگ- كه وعده كرده ام 
نميرم 

“شكايت كجا برم؟”
كه آغوش گرسنه ی توست

گرسنه ی مرگ هم؟
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نسترن وثوقي

قلبم،
شايد

بازمانده ي قلِب
دخترِك زنده به گوری باشد،

كه يک بهار،
در سينه ی من روييده !

چشمم،
شايد

ادامه ی 
چشم انتظارِی يعقوب

كه اتفاقی
روحم را

در خاِك مزارش
دميده باشند !

دست هايم،
شايد

امتداِد ريشه های غربِت
تک درختی در امامزاده ای متروك !

و داِغ دلم
ميراِث

داِغ انكيدو
بر سينه ی گيل َگميش !

و گرنه هيچ زنی،
نمی تواند،
يک تنه،

اين همه عاشق باشد !
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درساعت23 روز دهم مهر ماه سال يک هزار و سی صد و پنجاه و پنج شمسی در تهران ديده گشودم – اگر چه پروزم از نيماست- و اولين چيزی كه 

گفتم »اون نه«بود.دانش آموخته حقوق قضايی هستم .تا كنون هفت كتاب تاليفی و چهل و شش كتاب به ويراسته و مقدمه ی من منتشر شده است 

.گذشته از آن كه شاعر و منتقد هستم در زمينه ويرايش و تصحيح متون نيز فعاليت دارم . كتابدارم و گذشته از اين شغل، مشاور و ويراستار انتشارات 

آفرينش نيز هستم.نمونه وار كتاب هايی كه از من چاپ شده است عبارتند از:

1 ( ترانه های آدم و حوا ،دفتر اول ،انتشارات روزگار،چاپ اول ،1378

2 ( آيينه دار آب)نقد ،بررسی و گزيده آثار شيون فومنی(انتشارات روزگار،چاپ اول ،1379

3 ( شعر متعهد ايران )چهره های شعر سالح(بررسی شعر سال های 1347تا1357،دفتر اول:جعفر كوش آبادی ،انتشارات آفرينش،چاپ اول 1383

4 ( ترانه های آدم و حوا ، دفتر دوم، انتشارات آفرينش،چاپ اول ،1384

5 ( ماه ماهی )قصه شعر(تصويرگر ليلی درخشانی،انتشارات زيتون 1384

6 (  در اشراق ماه ، انتشارات زيتون ، چاپ نخست ، 1384

7 ( بوتيمار بی اشک )قصه - شعر (، همراه با يک پيشنهاد: قصه - شعر به مثابه يک قالب ، همراه با نقدی از محمود كيانوش ، تصويرگر ساناز فالحتی 

، انتشارات آفرينش 

8 ( تاول حكايت راه است برگزيده اشعار همراه با سی دی با دكلمه 12 شعر توسط شاعر و گفتاری از محمود كيانوش : شعر برهنه ، شعر جهانی ، 

انتشارات آفرينش ، 1389

9 ( غزل نامه طوفان ، گزاره و گزينه ای پيرامون غزل فرخی يزدی ، انتشارات آفرينش ، چاپ نخست 1390
.............

زير چاپ:

1 ( نسل ستاره در شب توفان)شعر و زندگی نعمت ميرزازاده م.آزرم(انتشارات ثالث

2 ( شناختنامه محمود كيانوش،انتشارات آفرينش
...........

آماده چاپ:

پيشگامان غزل امروز ايران ؛ دفتر نخست:محمد ذكايی )هومن(،صدای روشن

مهدي خطيبي ـ عكس از آرشيو شاعر
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تاريخ به راه راست برود ! ) بخش نخست (
گفتگويي به طعم غزل

پرسشگر : وحيد پورزارع
وحيد پور زارع : مهدی جان ! می خواهيم مثل هميشه با هم گپ بزنيم . فقط فرقش اين بار اين است كه اين گپ را بر كاغذ می آوريم . به عنوان اولين سوال ، آيا غزل   

شعر زمان ماست ؟
مهدی خطيبی: ممونم وحيد عزيز. برای پاسخ به اين سوال اول بايد به اين سخن پرداخت كه ما توقع چه كاركردی را از شعر داريم  ؟  بحثی فلسفی را در باب  يكی از قالب های شعر  	•

مطرح می كنيم و آن مساله جاودانگی است . تكثر نگاه و نيت مخاطب ،كاركردی ديگرگونه برای شعر می آفريند و اين مهم ترين مساله است . همان مصرع معروف حضرت موالنا كه قّل و دل 
ّ سخن را در اين موضوع  می گويد : هر كسی از ظن خود شد يار من .  به هر روی اين اولين مساله است كه بايد در هنگام طرح اين سؤال مطرح شود  و البته گوناگونی ديدگاه ها مجال نمی 
دهد كه تمام نظريات طرح شود. اما من نظر خودم را می گويم . بی آن كه به تو اطمينان بدهم كه اين سخنم درست ياغلط است به هر روی دريافت من است .  اين سؤال سابقه ای ديرينه در 
ادبيات ما دارد . درگيری های نيماگرايان و كالسيک ها همين بوده است و يكی از نوشته های پر سر و صدای شاملو هم به همين مساله پرداخته  و البته پاسخ هايی را هم به دنبال داشته  است 
. آنچه من از آن جدال به خاطر دارم آن است كه شاملو به نگاه مرداب گون شاعران كالسيک آن عصر كه با بيان و زبانی خودكار به توصيف می پرداختند ، تاخته بود .  توصيفی كلی كه به رابطه 
سطحی پوست با پوست ختم می شد . شاملو كه می ديد نگاه اقتدار گرايانه كالسيک گويان مجال هيچ نگرشی را نمی دهد در برابرشان با نوشتن اين مقاله ،  واكنش نشان داد . من اما غزل 
را در يک پوسته نمی بينم . گو اين كه به اين مساله توجه داشته باش كه قالب ها در شعر ايران بيشتر بر پايه جايگيری قافيه و تعداد ابيات طرح ريزی  شده است و همين يک پوسته ظاهری 
برای  شعر می آفريند. غزل را اگر با توجه به محتوايی كه در خود دارد ، در نظر بگيريم . دايره شمولش بسيار گسترده تر از اين می شود . زنده ياد ، شهيد محمد مختاری در كتاب هفتاد سال 
عاشقانه بر كنار از بررسی تحول و تطور نگرش تغزلی كه به صورت مصداقی از ويس و رامين  تا امروز  به نمونه هايی همراه با كالبد شكافی متن  می پردازد به خوبی به اين مساله اشاره می كند 

كه تغزل را نبايد فقط در سخن عاشقانه صرف دو نفره خالصه كرد . او سويه تغزلی را در سه رابطه خالصه می كند :
عشق به معشوق  .1

عشق به خود  .2
عشق به ذات يا ارزش يا حقيقت برتری كه در كل جهان می گنجد   .3
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مختاری نگاه را وسعت می دهد . ستايش معشوق در همراهی به سوی عظمت انسانی كه به نوعی توجه نخبه گرايانه ای به بت – قهرمان – خويشتن در آن نهفته است . در همين مديحه – 
عاشقانه هاست كه به نوعی آفرينش جديدی از تغزل روی می دهد . شاعر از عاشق – معشوق در می گذرد و به انسان – جهان می رسد و گاه تن معشوق چنين زمينه ای را می آفريند . مثال 

در اين بيت محمد ذكايی به خوبی می توانی اين نگره را ببينی :
عريانی ات حجاب گناهان عالم است 

عريانی ات گناه جهان را جواب هاست  
وحيد پورزارع : خب ، من با اين حرفت موافقم . اما تو داری به تغزل می پردازی نه به قالب غزل كه به هر حال شكل مشخص و محدودی دارد. شاملو هم منظورش   

همين قالب بوده است كه تكراری شده و نمی شود به عنوان يك ظرفيت در شعر امروز به آن نگاه كرد.
مهدی خطيبی: غزل يک قالب مشخص است ، درست است . اما رويكرد شاعران به آن متفاوت است .سنت سترگ غزل خودش سندی است برای ديرپايی اش . بركنار از محتوای غزل  	•

و شيوه های بيانی و زبانی . هنجار گريزی  شكلی در سنت غزل وجود دارد  نمونه اش حضرت موالنا در ديوان شمس است . يک شاعر هنجارگريز شكلی است . تو در برخی از غزل های ديوان 
شمس می بينی كه شاعر الگوی تكرار را در قافيه رعايت نكرده است و يا حتی از تعداد ابيات مشخص كه معمول است ،گذشته و گاهی فراتر يا فرو تر سروده است . اين ها تازه چيزهای بسيار 
ساده در غزل موالناست . هنوز مدرن تر از موالنا نديده ام در عرصه زبان غزل . خاصه در عرصه برجسته سازی زبان . موالنا يكی از هنجارگريز ترين شاعران غزلسرای ماست .  من فقط يک نمونه 

از هنجار گريزی های او را ياد آور می شوم و آن حضور صدا واژه هاست در غزل او . اين نمونه ها را از حافظه نقل می كنم :
من كوكويی ديوانه ام ، صد شهر ويران كرده ام 

بر قصر قيصر قی كنم ، بر تاج خاقان قو زنم
***

اِشكم دهل شده است از اين جام دم به دم 
می زن دهل به شكر دال لّم لّم لم

اين طبل شكر زن كه می طبل يافتی 
گه زير می زن ای دل و گه بّم و بّم و بم 

يا 
ور گوش رباب دل بپيچی

در گفت آيم كه تن تنم تن 
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اين ها يک از هزار نمونه هايی است كه در ديوان كبير حضرت موالنا ديده می شود . اتفاقا وحيد ! به نظرم ديوان شمس بهترين نمونه جهت يافتن عناصر دادائيسم است بركنار از مساله برجسته 
سازی كه در قلمرو فرماليسم است . به نظرم غزل موالنا تكانه های نخستين دادائيسم است پيش از آن كه اساسا دادا شكل بگيرد .

شاملو با نوشتن آن مقاله می خواست يک تو دهنی به شاعرانی كه نيما را مسخره می كردند ، بزند . وگرنه او يكی از كسانی است كه تا پايان عمر همواره از غزل حافظ با نوعی بهت سخن می 
گفت . من خودم در دو ديدار شيفتگی  زايد الوصفش به حافظ را ديدم و شنيدم و خوب شعر حافظ هم در قالب غزل است و اگر ....

وحيد پورزارع : حافظ برای قرن هشتم است ...  
مهدی خطيبی: آره ... اما وحيد بگذار اول به يک  مساله مهم  بپردازم . به تعبير كارل  پوپر : مابايد عادت دفاع از مردان بزرگ را ترك كنيم . مردان بزرگ هم بی شک اشتباه می كنند  	•

. انسان نه موجودی ممكن الخطا بل كه به نظرم حتمی الخطاست . چون با همين خطاهاست كه خودش را می سازد . به هر روی، مابايد اين عادت را ترك كنيم و اين خيلی سخت است . می 
دانی چرا ؟ به خاطر خصلت دين خويی ای كه داريم . ذهن مان نقال است چرا كه به همه چيز تعبدی نگاه می كنيم . همواره سايه تقليد و قبول بر ذهن مان است از اين رو حكايت ما عين 

همان حكايت حضرت عبيد است كه می گويد...
وحيد پورزارع : مخلصتم مهدی ... اگر از آن حكايت هاست ...  

مهدی خطيبی: نه بابا ... حاال اگر ديدی از اون حكايت هاست خودت حذفش كن ! القصه حضرت عبيد می گويد : سلطان محمود را در حالت گرسنگی بادنجانی بورانی پيش آوردند،  	•

خوشش آمد، گفت: بادنجان طعامی است خوش. نديمی در مدح بادنجان فصلی پرداخت. چون سير شد، گفت: بادنجان سخت مضر چيزی است. نديم باز در مضرت بادنجان مبالغتی تمام كرد. 
سلطان گفت: ای مردك نه اين زمان مدحش می گفتی؟ گفت: من نديم توام نه نديم بادنجان، مرا چيزی می بايد گفت: كه تو را خوش آيد نه بادنجان را.

بله ،  خرد انديشه ورز و نقاد در جامعه ايرانی  كمتر نقشی دارد، تنها بر حسب شرايط، احساسی از قبول يا رد بر سطح ذهن ها جاری می شود . جايی نوشته بودم : » در جوامع توتاليتر و بدتر 
از آن در جوامعی كه هم استبداد سايه گستر است و هم افراد آن جامعه، نگاهی سياه ـ سفيد به جهان و پيرامون شان دارند و با ذهنی نقال با مسائل گوناگون روبه رو می شوند، آيين پرستش يک 
رهبر، يک مراد، يک پدر، يک استاد، همواره يک سنت بوده است. اين آيين پرستش تأييدی است بر اين نظريه ی فرويد مبنی بر اين كه بيش تر اين پرستندگان در طلب و جست وجوی دائمی 
پدر، مادر، استادی هستند كه محور امنيت و ثبات احساس شان باشد، در نتيجه همواره خأليی از ايمان و قبول و تقليد رفتار در آن ها وجود دارد. « . حاال با اين تفاصيل ، تصور اين كه شاملو 

تمام چيزهايی كه گفته و نوشته ، درست است . سخن مضحكی است . به نظرم شاملو نگاه محققانه ای به غزل امروز نداشته است . او حداكثر تا سايه به غزل امروز نگاه كرده است .
يعنی غزل هايی از حميدی و نادر پور و توللی را خوانده تا سايه .

از اين جلوتر نيامده است .
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وحيد پورزارع :غزل امروز چه شاخه هايی دارد ؟  
مهدی خطيبی: برای بررسی غزل امروز ناگزيريم كه از مشروطه آغاز كنيم . من در آخرين كتابم بيشتر بر اين مساله درنگ كرده ام . در غزل نامه طوفان با درنگ بر غزل فرخی يزدی به  	•

ويژگی های غزل مشروطه اشاراتی داشته ام . دو دستاورد عمده غزل مشروطه . يكی نزديک كردن زبان به كوچه و اصالحات سياسی روزمره و ديگری حضور گسترده مفاهيم اجتماعی و سياسی 
كه در قلمرو  مفاهيم روز می گنجد ، است . برای دستاورد اول شايد برخی بگويند در غزل سبک هندی هم نمونه های اين گرايش بسيار است . مثال صائب می فرمايد:

ز هم نمی گسلد كاروان ملک عدم 
كجا جهان وجود اين برو برو دارد 

يا در غزلی ديگر :
ای غزال چين چه پشت چشم نازك می كنی
چشم ما آن چشم های سرمه سا را ديده است

يا اين بيت:
می زند حرفی برای خويش واعظ ، می بكش 
نيست پشمی در كاله محتسب ، ساغر بنوش 

يا حتی اين بيت كليم :
مدعی گر طرف ما نشود صرفه ی اوست 

زشت آن به كه به آئينه برابر نشود 
اما در غزل مشروطه بسامدش خيلی باالست . و ضمنا زبان به سمت گفتار حركت می كند . اين سه نمونه را از غزل فرخی در حافظه دارم :

زندگی خواب است  و در آن خواب عمری از خيال 
مردم از بس خواب های هولناكی ديده ام 

يا اين بيت معروف :
شب چه در بستم و مست از می نابش كردم

ماه اگر حلقه به در كوفت جوابش كردم 
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و اين بيت كه دربرگيرنده اصطالحات كوچه است :
گر تويی سرمايه دار با وقار تازه چرخ 

كهنه رند الت و لوت خانه بر دوشيم ما 
شاعران معاصر جسارت نزديک شدن به كوچه و مفاهيم اجتماعی – سياسی را از دل تجربيات غزلسرايان اين عصر به دست آوردند . البته در زبان خام و شيوه ی بيانی حرفی غزلسرايان مشروطه 
شک نكن . بعد شهريار و سايه پلی شدند بين مشروطه و غزل امروز  . زبان خام غزل مشروطه با تالش های اين شاعران شكلی به خود گرفت . اما غزل امروز بعد از گفتمان نيمايی و اساسا با 
رهنمودها و پيشنهاد های نيما شكل گرفت . زمينه هاي غزل امروز از سال 1340 با تالش هاي شاعران مكتب سخن )به تعبير نادر نادرپور( كه به صورت تفنني به غزل مي پرداختند، نضج گرفت 
و در سال 1350 نمود پيدا كرد. تراش زباني شاعران مكتب سخن كه البته شعرشان رو به سوي نوعي سانتي مانتاليسم مي رفت، تالشي بود كه در ادامه ي غزل شهريار و ابتهاج بود.غزل امروز در 
سال 1350 تثبيت شد و اين تثبيت در يک روز و يک سال متحقق نشد. سنت ارزشمند غزل ديروز در كنار دستاوردهاي شاعران عصر مشروطه و رهنمودهاي نيما يوشيج شكل دهنده غزل امروز 
و يكي از شاخه هاي اصيل آن يعني غزل نئوكالسيک است. درست است كه غزل امروز از معايير غزل سنتي فاصله گرفت؛ اما هيچ گاه لجام گسيخته تمامي سنت ها را نفي نكرد؛ بلكه شاعران آن 
كوشيدند با رهنمودهاي نيما و رويكردي ديگر به زبان و بيان و حتا هنجارگريزي شكلي به چهره غزل امروزي ببخشند. نمود اصلي اين گرايش در دو كتاب »ديروز خط فاصله« منوچهر نيستاني 
و »حنجره زخمي تغزل« حسين منزوي متبلور شد. بسياري از تجربه هاي شكل گريزانه در عرصه غزل امروز در تالش هاي نيستاني ديده مي شود. اصال مي توان غزل نئوكالسيک را به شاخه هاي 
گوناگوني تقسيم كرد كه اين تقسيم بندي بيش تر محتواي غزل را مي نمايد؛ اگر چه شكل نيز بي تأثير نيست.غزل شكل گرا يا بهتر بگويم غزل شكل گريز نيستاني با هنجارگريزي هاي شكلي 
خاص از يک سو، تغزل عريان و امروزي منزوي از ديگرسو و غزل اجتماعي محمد ذكايي كه رو به سوي مديحه – عاشقانه ها مي رفت  و ضدغزل سيمين بانو )بهترين تعبيري كه خود شاعر براي 

غزل هايش در مصاحبه اي برگزيد( چهار شاخه اصلي غزل نئوكالسيک است.
من حيرانم كه چرا آن چنان كه بايد و شايد به غزل نيستانی پرداخته نشده است . البته در يک سخنرانی اشاره كرده بودم كه اين عدم توجه بيشتر به زبان نيستانی در غزل باز می گردد و البته 

فراتر از آن به ذهن نقال جامعه ادبی بی حال ما . اين بيت ها را بشنو :
به ساحل آن تن افتاده ی به راه كه بود؟

تن برادر من ؟ خواهر تو؟ آه كه بود
به يک دقيقه چو يک باغ – آفتاب در او 

به يک دقيقه
چو يک باغ ، باغ نيلوفر-           

كه بود باغ ؟
          نه آن سنگ ، آن گياه كه بود؟

او شكل غزل را به هم ريخت و الحق وسعت داد . نمونه ها بسيار است .
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منزوی كه خوب ، معروف است . نخستين بار زن با تمام هويت مادينگی اش در غزل او عريان شد  و كسی كه سير غزل را از ابتدا خوانده باشد به اين تحول با نگاهی تحسين آميز  می نگرد :
زنی كه صاغقه وار آنک ، ردای شعله به تن دارد 

فرو نيامده خود پيداست ، كه قصد خرمن من دارد 
محمد ذكايی اما به سنت غزل مشروطه نزديک تر است . مديحه – عاشقانه ها در غزل ذكايی بی داد می كند . او به انسان تاريخی زجر كشيده ای می پردازد كه در همه زمان ها وجود دارد . 

اين بيت را ببين چه هوشمندانه كاركرد عادی كلمات را به هم می ريزد 
تو آب بودی و من ريگ جويبار وطن 
تو ماندگار نبودی ، مرا چه می دانی 

آب و ريگ كاركردهای ديگری در بيان خودكار داشتند و شاعر به ساده ترين شكل و انسجامی خوب كاركرد اين دو واژه را ديگر گون كرده است 
يا سيمين بانو كه كوشيد به جای توصيف ، روايت را وارد غزل كند . الحق اين كار به نام او ثبت شده است :

اسب می ناليد ، می لرزيد ... سرفه ها اسفنج و خون می شد 
هر نفس بر لب چو می آمد ، از جگر لختی برون می شد 

اين غزل نمونه ای شگرف از حضور روايت با ارجاعی بيرون متنی در غزل های  سيمين بانو بهبهانی است .
وحيد پورزارع : شاخه های ديگر غزل كه امروز به نام های غزل  پست مدرن ، غزل سپيد و هزار نام ديگر وجود دارند . نظرت در مورد اين ها چيست ؟  

واهلل ... بيهقی زيبا می گويد :  و تاريخ به راه راست برود كه روانيست در   تاريخ تخسير و تحريف و تقتير و تبذير كردن .. تاريخ راه خودش را می رود و زمان صيرفی بزرگی است . من  	•

اما اين تالش ها را دوست دارم  اما معتقدم تاريخ هنگامی آغاز می شود كه غبار يادها فرونشسته باشد . هنوز خيلی زود است كه درباره اين غزل ها به قضاوت بنشينيم . البته می توان بررسی 
موردی كرد . اما به نظرم بايد به اين مساله توجه داشت كه  اين عزيزان هنوز در  مرحله تجربه اندوزی هستند . اما من فقط به يک مساله اشاره می كنم كه در غزل های امروز می بينم و به 
نوعی آن را ضعف می دانم . بركنار از افق انديشگی كه ضعف اصلی است . می بينم كه شاعران غزلسرا آنقدر درگير كشف تازه هستند كه به پيكره اصلی غزل توجه نمی كنند و آن تناسب در 

محور افقی غزل است . بگذار يک نمونه از گذشتگان دور نه بل از معاصران  از يک نسل پيشتر ارائه دهم يعنی از نئوكالسيک های غزل امروز . منزوی می گويد :
شايد حسد به خاطر حوا دليل بود 

ابليش اگر كه سجده به آدم روا نداشت 
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زنجيره زبانی را در دو مصرع خوب بكاو : حسد، حوا ، ابليس ، سجده ، آدم . اين ها دقت شاعر را نشان می دهد برای گره افكنی زبانی جهت پيوند دهی يا استحكام سازی محور افقی در غزل . 
اساس شيوه بيانی بيت ناظر بر تلميح است . اما شاعر  چفت و بست برای پيوند دو مصرع را فراهم كرده است و اين باز می گردد به يک ورزيدگی و آن ورزيدگی  زبان است. مساله مهمی كه در 
شعر بايد به آن توجه داشت . من ضعفی كه می بينم در غزل های همنسالنم . همين مساله است . كشف جالب است . آنقدر جالب است و بديع كه متحير می مانم اما گاه خام است  به دليل 
عدم احاطه بر زبان كودك زيبايی است كه خفه اش كرده اند  و گاه  می بينی گسيخته است . يک مصرع جالب است اما وقتی می خواهی در وحدت يک بيت مشاهده اش كنی می بينی كه  
دو مصرع در يک بيت به دو سوی متفاوت می روند : شرق و غرب . ابوريحان بيرونی گفته درخشانی دارد : نفس آدمی به هر چيز كه در آن تناسبی وجود داشته باشد ميل می كند و از آنچه بی 

نظام است روی گردان است و مشمئز. و اين تناسب چه خوب است كه در يک كشف تازه باشد و يک كشف تازه نيز بايد با  تناسب همراه باشد 
به هر حال ، من غزل های اين عزيزان را دنبال می كنم و با برخی از آنان هم دوست هستم . اما برای داوری به زمان بيشتری نياز دارم . اين تالش ها را در حد جست و جو برای يافتن می دانم 

اگر چه به قول منزوی 
چه غم كه عشق به جايی رسيد يا نرسيد 

كه آنچه زنده وزيباست ، نفس اين سفر است 
نفس اين سفر مهم است . در اين روزها كه مرداب تنها گزينه ی پيش روی ماست. اين تالش ها ستودنی است 

وحيد پورزارع : ممنون مهدی عزيز . و سخن آخر     
مهدی خطيبی : سپاس از تو . عزيزم من هنوز به مقدمه غزل امروز هم وارد نشده ام چه برسد به سخن آخر . اين ها كه گفتم ديباچه ای برای ورود به مقدمه است.  	•

مقدمه ای برای مقدمه  …

پايان بخش نخست
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هدايت ، معلم اول داستان نويسی مدرن امروز ايران ...
محمد علی سپانلو 

          در تهران 1311 شمسی ، شايد چهار نفر آن جوان بيست و هشت ساله را قبول داشتند . ظرف چهار سال هدايت مهم 
ترين آثارش را نوشت و به شماری اندك منتشر كرد . مجموعه ی قصه های مدرن و در عين حال تلخ سه قطره خون و سايه 
روشن ، هجونامه ی شوخ وغ وغ ساهاب ، نيرنگستان : پژوهشی نظريه مند در باورهای عامه ، داســـتان فولكلوريک علويه 
خانم ، و باالخره شـــاهكارش ـ آن آميزه ی ســـكرآور و واقعی و فرا واقعی : ) بوف كور ( و شايد چند قصه از مجموعه ی 
سگ ولگرد كه سال ها بعد در آمد  همگی محصول آن چهار سال شگفت انگيز ، مخلوق بزرگترين فوران نبوغ هدايت اند .

          اما سازی كه نواخت صدايش بعد ها در آمد ! . معلوم نيست ، در آغاز ، چه ميزان تكان های خفيف و دير فهم توليد 
كرد ، ولی بعدها در سرزمين خاطر جمع و رخوت گرفته ی داستان نويسی مألوف فارسی ، زلزله ای پديد آمد . امروزه چون 
به پشت سر بنگريم می بينيم كه داستان بوف كور ، با فرم دو رويه ی مدرن اش ، و تلفيقی كه ميان روايت آسيايی و شكل 
غربی داستان انجام داده بود در حقيقت شناسنامه ی تولد داستان جديد ايرانی و گذرنامه ی ورود ادبيات داستانی كهن ما 

به قرن بيستم است . 
          جو ادبی دوران جوانی هدايت ، اين اشـــراف زاده ی فرنگ رفته ، متخصص زندگی پست ترين طبقات مردم ، شيفته 
ی زبان پهلوی و ميراث های ايران باستان ، و خبره در فرهنگ ها و نيرنگ ها و خرافات ، توده او را نمی شناخت ، و آن كه 
او را می شناخت به سختی می فهميدش ! و آنها كه با او می چرخيدند بيشتر مجذوب دايره ی شخصيت او و هراسان از 
نگاه درون شكاف جغدانه و نيش متلک های كژدمانه اش بودند . ولی آن گاه كه به سال 1330 شمسی در پاريس داوطلبانه 
مرگ را پذيرفت ، ناگهان ديده شد كه اغلب نويسندگان تازه پای بی جاه و منزلت ، كه در عين حال نوجو و آينده كيش 

بودند ، هنگام نوشتن به او می انديشند ! 
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شبح هدايت همه جا رفت و آمد داشت . يک نفر كه تازه زنده بود ، در جامعه ی چشم های نيمه بسته و خوابناك ، هميشه چشم هايش را به تمام و كمال در جستجوی اشباح انسانيت گشوده 
بود . مشاهده گری كه ظاهراً بی طرف می نمود ولی گويی نوشته هايش نفرين شده بودند .

و اينک سی و اند سال پس از خودكشی پدر » بوف كــــور « چون به وارسی تاريخ نگر داستـان نويسی ايران می پردازيم ناچــار با نام او آغــــاز می كنيم. شبح باز گشته است يا هيچ گاه 
نرفته بود . و افسانه هرگز نمی ميرد ، گاه فراموش می شود . اما به جز افسانه مسلماتی نيز وجود دارد :

يک چيز مسلم است ، هدايت بارآورنده ی رئاليسم در داستان نويسی ايران است . و با توجه به ارزش اين مكتب ) يعنی با توجه به آثاری كه در اين طيف قصه نويسی به مدت يک نسل تمام 
در ايران آفريده اند ( اين مرتبه ای است بس پر قدر .

می گويم بارآورنده ، زيرا نطفه ی رئاليسم با نهضت مشروطيت وارد تمام عرصه های قلم شده بود ، اما در مورد بحث ما ) يعنی قصه نويسی ( اين هدايت بود كه بدان ساختمان الزم را اعطا 
كرد . استحكامی كه هدايت به قصه ی معاصر داد در نويسندگان قبل از او وجود نداشت . نيز علی رغم آشنايی نظری با سبک نويسندگانی چون موپاسا يا چخوف ، تصور عملی هم از آن وجود 

نداشت . اين است كه برتری هدايت بر مثاًل ـ حجازی ، نويسنده ی مقبول روزگارش ـ در وهله ی نخست نه در پيغام های نويسنده ، كه در ساختمان كار اوست .
ـّرا ساخت :  هدايت از اين سربند به هر حال ، ابعاد قصه نويسی روزگارش را گسترش داد . سجايا و آدم های تازه و گوناگونی را به جهان قصه پاگشا كرد . زبان قصه نويسی را در دو قلمرو بـ

اول ، در قلمرو اصطالحات و تعابير روزمره ، زبان ساده ی مردم .
دوم ، همين ابزار يعنی زبان ساده را كه می بايست ظاهراً از چيزهايی ساده هم دم می زد به تشريح و تحليل پيچيده ترين بازی های روح بر گماشت . و همه را به نحوی به انجام برد ، كه به 
مدد يک عنصر روانشناسی يا تبليغات روانی ) مقصود زندگی جذاب و متناقض و پر رمز و راز هدايت به عنوان يک روشنفكر در عصر خويش است : مثاًل شوخ طبعی كه دايم از مرگ دم می زد 
( به شكل الگويی به نسل معاصرش عرضه شد . به جاست يادآور شويم كه هدايت به عنوان يک مبارز هنری نيز خطی پيوسته و پيشرو را پيمود ، هيچ گاه آشتی جويی يا اغماض نشان نداد و 
هرگز وارد دسته بندی های سياسی نشد . در تاريخ ادبيات مان موارد ديگری از بدعت گذاران را می بينيم اما قليل اند كسانی كه چون هدايت ) و همين طور نيما يوشيج پدر شعر نو ( توانسته 
باشند سنگرهای عادت و شرم و مجامله را بشكنند و راه را برای نو آيندگان هموار سازند . اگر در خيل نويسندگان درخشان امروز ما كه اين همه بی اعتنا، اين همه مستقل و مدعی سبک های 

ويژه قلم می زنند دقت كنيم ، قلم هر يک را به نحوی آغشته به مركب » ميرزا قلمدان « بوف كور می بينبم ، به تعبير ديگر اگر هدايت نبود ...
اين است ارزش ويژه ی هدايت : او معلم اول است . 

ـ  محمدعلي سپانلوداستان                                               27 هدايت ، معلم اول داستان نويسي مدرن امروز ايران ... 

برگرفته از بازآفريني واقعيت ـ انتشارات نگاه 
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قضيه داستان باستاني يا رومان تاريخي
ابرهاي سياه ژوليده سطح شفاف آسمان را پوشانده بود ، صداي غرش آسمان غرمبه در صحن صحرا طنين انداز شده بود . كه ناگهان سواري بلند باال از دور خودش را در پوستين بخارايي   

پيچيده چهار نعل مي تازاند، همين كه دم كلبه حقيري فرارسيد دق الباب كرد . در باز شد و دختر جواني با گيسوان سياه ، چشم هاي درشت جذاب و دماغ قلمي از پشت در گفت :
ـ اي سوار رعنا تو كيستي و از كجا ميايي ؟  

همين كه چشم سوار بر دختر اصابت كرد محو جمال او گرديد؛ دست روي قلب اش گذاشت و گرپ روي زمين نقش بست، دختر بازوهاي او را مالش داد ، سوار به حال آمد و زير لب   
با خودش گفت :

ـ مان كاراپي تاپان ، قونسول آرمانستان هاستام، كه بداربار مالكان مالكا ايران و آنيران اسمرديس غاصب عازم مي باشام .  
قلق و اضطراب دختر از وجناتش هويدا بود، زيرا كه او هم به يک نظر عاشق كاراپي تاپان فرستاده ارمنستان شده بود . سپس گفت :

ـ اي جوان خيلي خوش آمدي: صفا آوردي كلبه ي حقير ما را منور نمودي . همانا به درستي كه روز سپري شده و شب فرا رسيده ؛ امشب را در كلبه ي حقير ما به سر آور ، يک مالغه   
آب ديزي را زياد مي كنيم .

كاراپي تاپان از فرط ضعف و انبساط در پوست خود نمي گنجيد گفت :  
ـ بدين مژده گار جان بيافشانام روا باشد ، اي ماه شاب چاهارداه تو را نام چه باشاد ؟  

ـ مرا ماه سلطان خانم نام نهاده اند، عزيزم .  
ـ ماه بايد فاخر كناد كه اسماش را روي تو گذاشت !  

ـ عزيزم ، بيا گرد راه را از رخسارت برگير .  
كاراپي تاپان افسار اسب اش را به در بست ، زير بغل ماه سلطان خانم را گرفته خرامان خرامان وارد كلبه ي حقير شدند . ولي كلبه آنها حقير نبود و دختر از راه شكسته نفسي گفته   
بود كه حقير است . باغ بزرگي بود كه به انواع رياحين آراسته و به گل هاي خوشبو پيراسته بود؛ مرغان خوش الحان روي شاخساردرختان نغمات عشق انگيز مي خواندند . كاراپي تاپان گلچين 

گلچين با ماه سلطان خانم راه مي رفتند، گل مي گفتند و گل مي شنفتند . ماه سلطان خانم اين تصنيف را با خودش مي خواند :
امان از دل من ، چه شيدا دل من ! طوطي به سر درخت چه شيدا مي كرد،          

كاراپي تاپان يک سيگار هاوان كه گوشه لب داشت آهسته مي كشيد و دودش را غورت مي داد، تا اين كه دم اطاق مجللي رسيدند كه مبل آن به شيوه ي لوئي ِهودهم بود . پيرمردي جلو رادياتور 
الكتريكي روي صندلي نشسته بود كه از پديكور كردن ناخون هاي دست خود فارغ شده به مانيكور كردن ناخون هاي پاي خود پرداخته بود، همين كه چشم اش به كاراپي تاپان افتاد بلند و گفت :
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ـ اي سوار شجاع خيلي خوش آمدي صفا آوردي ، كلبه ... ) باقي مطلب يادش رفت (.  
ماه سلطان خانم دنباله حرف او را گرفت : كلبه حقير ما را منور نمودي . همانا به درستي كه روز سپري شده و شب فرا رسيده، امشب را در كلبه حقير ما به سر آور يک مالغه آب ديزي را زياد 

مي كنيم .
پيرمرد : ـ من كلب زلف علي، مرزبان مرزبانان جزيره شيخ شعيب هستم . اي سوار شجاع شما كي هستي و از كجا آمدي ؟  

كاراپي تاپان : ـ مان كاراپي تاپان ، قونسول آرمانستان هاستام، كه بداربار مالكان مالكا ايران و انيران اسمرديس غاصب عازم مي باشام .  
كلب زلف علي : ـ به به ! خوش آمدي كه مرا خوش آمد از آمدنت . هزار جان گرامي فداي هر قدمت .  

كاراپي تاپان شرط تعظيم و تكريم به جاي آورده، زمين ادب بوسه داد و به روي نشيمن قرار گرفت . كلب زلف علي، گيالسي ويسكي ُسدا به سالمتي كاراپي تاپان سركشيد و يک گيالس   
كاكتيل هم به دست او داد كه گرفته به سالمتي ماه سلطان خانم الجرعه هرت كشيد . سپس از هر در سخن به ميان آمد . ساعت ديواري كه زنگ 9 و 3 دقيقه را زد . آنها از جاي برخاسته به 
سالون ناهارخوري رفته هر يک روي روس مسندي كنار ميز قرار گرفتند . از انواع غذاها و اطعمه و اشربه تغذيه و تطمعه تشربه كردند ، چون خوب سير شدند كلب زلف علي به كاراپي تاپان 
پيشنهاد كرد كه يک دست بريج بازي كنند، ولي كاراپي تاپان كه از عشق ماه سلطان خانم نه هوش داشت و نه حواس گفت كه خسته ام و معذرت خواست . پيرمرد هم قرار گذاشت كه فردا 
صبح با اتومبيل استودبيكر 8 سيلندر به پالژ بندر جاسک و از آنجا به جزيره شعيب براي گـــردش بروند . كاراپي تاپان دعوت او را اجابت كرد و اجازه رخصت خواســـت تا برود و استراحت 
بنمايد . ماه سلطان خانم او را به اطاق خواب مجللي داللت نمود كه همه مبل و اثاثيه آن كار ›› گالري باربس ‹‹ بود بعد بوسه اي با انگشتان مواج به طرف او فرستاد و رفت . كاراپي تاپان جامه 
از تن برگرفت و در رختخواب افتاد، ولي كجا خواب مي توانست به چشمانش بيايد ؟ همه اش مثل مار غلت مي زد و به خودش مي پيچيد و سيگار پشت سيگار مي كشيد و خواب به ديده اش 

نمي آمد . ناگاه در همين وقت صداي پيانو از اطاق مجاور بلند شد كه آهنگ ›› طوطي به سر درخت ‹‹ را مي زدند .
شست كاراپي تاپان خبردار شد كه ماه سلطان نيز عاشق بي قرار اوست و هنوز خوابش نبرده زيرا كه دل به دل راه دارد با خودش گفت : ›› شامورتي ...  مالوم ميشاواد ماه سلطان خاطر   
مارا ميخاهاد . آه يس گزي سيرومم . ماه سلطان جانم . شات الو ! ‹‹ اختيار از كفش رها گرديد. با پيراهن خواب از جاي برخاست ، كوركورانه به طرف پله رفت . ناگاه دست بر قضا پايش به 

گلدان بگونيا گرفت جابجا زمين خورد، بر جاي سرد گرديد و باقي عمرش را به شما داد .
......................................................................................................................

اگر اين قضيه رخ نمي داد ، داستان تاريخي عشقبازي كاراپي تاپان با ماه سلطان خانم در زمان اسمرديس غاصب در جزيره شيخ شعيب خيلي مفصل و بامزه مي شد ، ولي متاسفانه   
قهرمان رمان ما صداي توپ كرد و ما مجبوريم داستان او را همين جا خاتمه بدهيم ، وس سالم .
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رضا باريكاني

ايستگاه آخر

ايستگاه اول
به ايستگاه كه رسيدم صفی بلند از آدم های عبوس را ديدم كه با چشمانشان خستگی كار ديروز را با خود حمل می كردند. عابرها همگی با عجله   
به سوی وسايل هميشگی در حركت بودند؛ انگار پرده ای از اوايل پيدايش سينما -با پخش رنگی- در سرسرای خيابان كشيده باشند. صدای قمری ها 
موسيقی هميشگی اين نمايش بود و حماقت احتياطشان می بايست كه مختص همين ايستگاه تعبيه شده باشد. با نگاهی از دور می پريدند و با لگد فقط 

چند قدمی به جلو می رفتند.
تنها صدای بچه های مدرسه بود كه يادم آورد اين ها مجسمه نيستند. اين ها شايد والدين اين موجودات پر سرو صدا باشند؛ شايد!  

“زياد ناراحت نباش! اينجا زياد در فكر باقی نمی مانی؛ از بوق ماشين ها و صدای هواپيما هم كه بگذريم، صدای ترقه آرامت نمی گذارد.” 
به خودم می گفتم !  

خم شدِن دسته جمعی آدم های عبوس به سمت هميشگی نويد آمدن وسيله ای بر خالف نگاه ها را می داد كه با صدای زيادی، همزمان با خوردن به 
شاخه های درختاِن كنار خيابان و صدای باز شدن  در، در حال ترمز كردن بود.

در ميان ازدحامی از تالش های نامحدود و بوی عرق، كسی نمی تواند مطمئن باشد كه چه چيزی آن ها را به جلو می راند. شايد اين حركت   
خود جوش نتيجه ی تكرارِی مشاهده ايستگاه بعدی باشد. آخر اين ايستگاه، ايستگاه اولی نبود كه آدم هاش برای رفتن به پله ای باالتر، دست و پا می زدند. 
با حركت اتوبوس بود كه مجسمه های كم رنگ كمی جا بجا می شدند. جوانی در حال تقال برای آزاد كردِن كيفش از ميان پای همقطارانش بود كه 

پير مردی بلند  گفت “بر جمال محمد صلوات” .
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ايستگاه دوم
“بلند بگو ال اله اال ا... !” و همچنان همه آهسته تكرار می كردند، به روی شانه هاشان عالمت سوالی حمل می كردند شايد جای بوسه ی شيطان روی اين شانه ها می بوده ، كسی چه   
می داند؟! مردم اين روستا پاييز را دوست نمی دارند، اين را می توانی از حركت دسته جمعی آن ها به سمت ابديت بفهمی ابله! تنها صدای دنبال دويدن بچه ها بود و های های كالغ ها كه سكوت 
مترسک های روان را می شكست. مرد سنگين بی اختيار می شكست و زن ها به اجرای سمفونی هميشگی مشغول بودند. زايش ،بی اختياری هم گرايی شان بود شايد. “الل از دنيا نری! صلوات 

بفرست! الل از دنيا نری!”
ايستگاه سوم

صدای اذان بلند بود و آفتاب در ميانه ، . . . “ترافيک هميشگی جردن واقعا با روح آدم ها بازی می كنه خانم!” خانم جوانی كه زميِن زير پايش از حضوِر به موقع در محل، بسيار  بر خود   
می باليد در حال خريد برای مهمانی دوره شان بود و فروشنده ی زبان باز و حيِض برج های به هم رسيده، در حال عذر خواهی به دليل تمام شدن ناگت مرغ؛ وه كه آدم را به ياد خواجه های دربار 
قاجار می اندازد! اگرچه معلم روحانی خانم نخوردن گوشت را برای لطافت روح تو صيه كرده بود اما كسی چه می داند، شايد اين بازی از ده صفحه ی اول واژگان و چيزها، تمام  كننده ی فلسفه ی 

زندگی پر وصله ی باالی سطح فقر نباشد.
ايستگاه چهارم

راننده ی خمار اتوبوس چند بار دستِی ماشين را با حرص باال و پايين كرد و با صدای خسته ی  بلند  گفت “شام ، نماز نيم ساعت ديگه حركت می كنيم ، كسی جا نمونه!” كودِك مسافر   
پشتی مدام گريه می كرد و پير زن جلويی با ناله زانو هاش را ماساژ می داد . بوی كباب و دنبه تمام كوهستان را پر كرده بود و مسافر ها بی صدا در حال خوردن كلوچه بودند و بيسكوئيت. و جاده ای 
كه از دو طرف بی انتها شاخ و شانه نشان می داد سخت معتقدت می ساخت. انگار در انتهای جاده ها چشمی بزرگ به مسافرها نگاه می كند ، نمی دانم ، اما بی ترديد تا آن سوی تاريكی خواهم 

آرميد بی هيچ دقدقه ، كودك پشت سری در آغوش مادر آرام گرفته اكنون ، بی هيچ اعتراض.
ايستگاه پنجم

فرياد كه ميزنی هميشه توقع داری بعد آرام باشی،همه با هم فرياد ميزدند ولی انگار فرياد بی تاب ترشان ميكند.من شرم دارم درين ميانه ی خلوص از دلتنگيهايم به خدا بگويم چون   
ارزش شب قدر را نه من ميدانم كه بر سرسرای مسجد و روی كفشهای مردم نشسته ام ؛ نه او يادش بيتاب ترم ميكند بگذار پاهايم بيشتر يخ كنند. شايد دل خدا به رحم بيايد. بگذار پاهايم 
از خواب رفتگی بميرند و آخرين جرقه های آشتی، فرصت خداحافظی را نصيب چشم هايم كنند در مسجدی كه زنانه را هم مردان پر كرده اند فقط بايد به عشق خداوند چشم بدوزم. شايد 

اين آخرين نخ اتصالم به مردانگی را به موزه اهدا كنم كسی چه می داند.
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ايستگاه ششم
صدايی . . . ميخكوبم كرد. تا بحال چند بار در زندگی كوتاهت ميخكوب شده ای ؟ يادت هست؟ موتور ايستاد . راننده ی موتور با شتاب از ترك موتور پايين پريد و من دستپاچه يک قدم به   

عقب برداشتم. انگار همه دنيا می دانند من خطايی مرتكب شده ام. موتور سوار آدرسی پرسيد و مرا تنها گذاشت. 
باز هم من ماندم و زوزه سگ ها كه رهايم نمی كنند. به بينهايِت كوچه ی تاريک و روشن نگاهی می كنم و فكر ی می مانم:  

نكند من انتظار می شكم ! صدای تلفن به گوشم می رسد، آرام در را می بندم و به داخل می آيم.  
شايد من انتظارمی كشم! شايد، كسی چه می داند!  

ايستگاه آخر
حركت كه می كنم كافيست، فقط همين . نه چيزی می گويم نه دوست دارم چيزی بشنوم. عرق كه از پشت يقه ام سرازير می شود كالفه ام می كند. موهايم ژوليده است و آفتاِب مستقيم   
چشمانم را نيم باز می كند. تنها نمی توانم ماندن را تاب بياورم . راه كه می روم با خودم حرف می زنم؛ بلند بلند به خودم ناسزا می گويم و به جلو می روم. پاهايم ديگر خسته شده اند و فكرهای 

لعنتی رهايم نمی كنند. دلم می خواست بلند زير گريه بزنم و با ناله بغضم را بشكنم . اما اين بغض لعنتی هم ديگر با من همراه نيست .
ماشينی با سرعت زياد از كنارم گذشت و صدای آهنگی بندری ، تمام شادی يک منطقه را با سرعت در فضا پخش كرد و من همچنان تند تند به راهم ادامه می دادم.  
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مارشال برمن )به انگليسی: Marshall Berman ـ 1940 نيويورك، برانكس(
نويسنده ي ماركسيست–اُمانيست، فيلسوف آمريكايی و نويسنده ي كتاب مشهور هر

آن چه سخت و استوار است، سخت می شود و به هوا می رود 
 )All That Is Solid Melts Into Air :به انگليسی(

است كه در ايران با عنوان تجربه ي مدرنيته
توسط مراد فرهادپور ترجمه و در نشر نی منتشر شده است. وی استاد فلسفه ي
سياسی در كالج شهر نيويورك و استاد مطالعات شهری و فلسفه ي سياسی در

دانشگاه نيويورك است.

چالشی در كتاب تجربه مدرنيته
بخش: بودلر، مدرنيسم در خيابان

نوشته مارشال برمن
برگردان مراد فرهادپور

 فريد حسينيان تهراني

درآمد
در آغاز، شايد آنسان كه زندگی در من می زيد و من در او فرديت می يابم، بستر نوشته حاضر نيز عرصه ای باشد   
بی مزد و منت من، كه در خود كامل شود و مرا بكشد و خود را رها سازد در تعابير مخفی و سفيد خوانی های خالقش. 
از اين روی، اين نويسنده موقتی در پی آن است كه جايی را هم برای شخص خود استوار كند، بشايد كه اندكی در سايه 
سار دلمشغولی هايش شعر و شعوری به هم در رسندو آوازی در كشد كه ای های ! اين دقدقه دقايق مدرن در من  هم، 

كه شهر را، و همين شهر نو و نوار شده را هماره مام و ميهن خود ديده ام، دق الباب هزار مشق و معاشقه كرده است.
و اما و اكنون، تجربه مدرنيته. حتما از بخت ياری من بوده است كه مست باده اين كتاب ناب گشتم و فال فرصت   
اين گشت و گذار قريب و غريب بر شور و شعور من زده شد. از اين دست، دستم تنها به تخليص مفاهيم از پيش نگاشته 
آنرا تنها در چكاچک چالشی  ام و  نو بوده  از سر آفريدن لذتی  نيامد و ورای مفاهيم، سراغ يكی فاهمه مشترك  كتاب 
ديالكتيک ميان سفيد و سواد نوشته های كتاب می دانم و می جويم. پس قلمم هر چند گاهی به ابهام و گاهی از سر سبزم 
خبر می دهد، با اين همه بر دار بردن معانی دستمالی شده را و بر تخت نشاندن نشانی نو، هر چند كوچک و چاك چاك 
و نامنسجم را مرجح می دانم. چندی بود كه اين كتاب بر رف وسوسه انگيز كتابخانه ام خاك می خورد و دم بر نمی آورد، 
تا اين كه اين بار از سر اجبار سر به زانوی پر بركتش ساييدم و هر چه خواندم كمتر فهميدم و هر چه كمتر فهميدم بيشتر 

دانستم . دانسته های من اندك اندك از فراسوی خوانده های بی تاب و آشفته ام گرد می آمدند و مرا به حوض و حوزه 
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جديدی به آبتنی تن غير كالبدی ام می خواندند. از همان روی جلد كتاب، وقتی تمركزی پيش می آمد به مركز اذكار مارشال برمن با خدايان مدرن و خرافات خرفت متجدد نما دل می باختم 
و اين شد كه بر آن شدم تا با شما هم اندكی از غور و غوص خود در حال و هوای روی جلد كتاب هم گپی بزنم. شايد در شور شعله های شهودی من با هم حظی ببريم و از هزيز حضور به هوای 

تازه زايش گامی بركشيم.
از روی جلد 

در آن تصوير مرموز روی جلد، هزار حرف و حديث با من بود. در آن معماری راسيوناليستی قرن نوزدهمی ساختمان در عكس، بوی آرزوهای اسالف نو مدرن شده مان می آيد، آنجا كه   
طاقی های يونانی و مثلثی های دكوراتيو پيشانی پنجره ها كه از معماری رمی می آيند، نوستالژی حزن انگيزی را در فضای عكس مترنم می كند و بعد، آن نئونهای سبز و قرمز كه شمايل شب 
بيداری های شاعرانه شهرهای مدرن همه جای جهانند. راز تن و تب الكل در سوسوی چراغ های چشمک زن نئونی، نفس های تنگ، دود غليظ سيگار و چشمان به خون نشسته هزاران انقالبی 
خسته را فرا ياد می آورند. و دلهره ها و دل از دست دادن ها و دل بريدن ها و دل دل اولين ديدار. گيتار پای پنجره های بسته توهم. توحش در بسته ترين درهای بی همسايه مدرن. فضاهای 
شخصی خطی معماری آن ساختمان شايد نشانه ای باشد از همجواری هزار روح سرگردان آپارتمان نشين آنروزها و امروزها. ولی شتک خون بر ديواری اگر مجاور دست نوشته شاعری مسلول 

بر پس پشت همان ديوار باشد، هيچ كس از خواب نمی پرد، هيچ كس ككش نمی گزد، و هيچ كس نوای راز و نمازش بر آسمان نمی خزد.
و دست آخر، آن شعار كه بر بلندای بام آن ساختمان پينه بسته از ويترين های ملون مدرن، دارد هاشور می خورد تا خودی بنمايد. بزرگ و رسا:

“ مرا از آنچه من می خواهم حفظ كنيد “   
جوهر ذهن پارادوكسيكال مدرن. چيزی شبيه اذان، چيزی شبيه ذن. باری:  

هوا بس نا جوانمردانه سرد است آی  -
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت  -

سرها در گريبان است  -
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ديباچه)چكيده(  
من در بخش اعظم زندگی خود، يعنی از سی سال پيش كه دريافتم عضو خانواده ای مدرن هستم و در ساختمانی مدرن در محله برونكس زندگی ميكنم، همواره شيفته كشف معانی   

گوناگون مدرنيته بوده ام.
كوشيده ام ماجراها و دهشتها و سويه های مبهم و طنز آميز زندگی مدرن را بكاوم.  

من در عين حال می كوشم محيط های جغرافيايی و اجتماعی را نيز قرائت كنم، محيط هايی چون شهر های كوچک، محوطه ساخت و ساز بزرگ، سدها، قصر بلورين ) كريستال پاالس(   
جوزف پاكسون، بلوارهای پاريسی هوسمان، تفرجگاهای پترزبوگ، بزرگراهای رابرت موزز در نيويورك؛ و باالخره قرائت زندگی آدميان خيالی و واقعی، از دوره گوته تا عصر ماركس و بودلر و در 

نهايت، زمانه خودمان.
تمام اين آدميان درگير برخی مسائل مشخصا مدرن اند. آنچه آنها را تحريک می كند، نوعی خواست تغيير و خواست دگرگونی خود و جهان خود و به طور همزمان، ترسی از سردرگمی   

و آشفتگی، ترس از اضمحالل زندگی است. در جهانی مه هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود.
مدرن بودن يعنی زيستن يک زندگی سرشار از معما و تناقض.   

برای مدرن بودن بايد هم انقالبی بود و هم محافظه كار.  
مشتاق و جويای در آويختن به امری واقعی ، آنهم درست در زمانی كه همه چيز دود می شود و به هوا می رود. حتی می توانيم بگوييم كه برای سراپا مدرن بودن بايد ضد مدرن بود.  

پس به قول كی ير كگور، اين مدرنيست و ضد مدرنيست اعظم، جای شگفتی نيست كه ژرف ترين جديت مدرن بايد خود را از رهگذر طنز و كنايه بيان كند.  
برای همه ما مدرنيسم همان رئاليسم است.   

جهان مدرن همان پايه كه شادی آفرين و هيجان انگيز است در عين حال بی نهايت ظريف و شكننده است.  
حفظ و دوام اين زندگی مستلزم مبارزه ای سخت و قهرمانانه است، كه ما گهگاه در آن بازنده ايم. ايوان كارامازوف قهرمان رمان داسايوسكی  می گويد مرگ كودكان، بيش از هر چيز   
ديگری، اين ميل را در او برمی انگيزد كه بليت ورود خويش را به عالم هستی پس دهد. ولی او بليت خويش را پس نمی دهد. او به جنگيدين و عشق ورزيدن ادامه می دهد: او به ادامه دادن ادامه 

می دهد.
 چالش: 

پايان بند آخر مرا به ياد شاملوی بزرگ می اندازد. آنجا كه در رثای فروغ فرخزاد در بيم و اميد ماندنش می سرايد:  
دوره می كنيم شب را روز را       

هنوز را      
يا آنجا كه نيما كه ترنم می كند:  

به كجای اين شب تيره بياويزيم       
قبای ژنده خود را      

و همگی می آويزند به اين زندگی، دوره می كنند، ادامه می دهند و ادامه را ادامه می دهند. و اين است آن تناقض مرموز، آن ضد مدرنيسم اعظم.  
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به هر روی اين چكيده راهنمای ورود ما به هستی اين متن است و به ساحت تعلقات مارشال برمن در چالش با هستی مدرن. و كم كم سو يه هايی از نظرگاه  )P.O.V.( وی در قضاوت   
نمود پيدا می كند آنجا كه سعی می كند تناقضات ارگانيک زندگی و اساسا هستی مدرن را به رخ بكشد و برای آن مثل و مسند بياورد، ما را زنهار می دهد كه در فرصت همراهی او در اين كتاب، 
ما نه به ميهمانی پاستورال های مدرن دعوتيم و نه سر سفره سنت آئينان جامد خواهيم نشست. ما در اين راه به اعماق هنر و هستی مدرن نقب می زنيم و پيجوی معما ها و پارادوكس های آن، 

البته با هدايت و نگاه مولف، می شويم. 
شايد بشود گفت كه اين امر منصفانه ترين راه برای شناخت خود ما، و زاد و بوم و زندگی مان باشد. چرا كه همانند او ما نيز فرزندان همين ابژه ها و سوژه های مدرنيم. و فرجام ما نيز   

فربه تر از اين شهرهای دود گرفته و آن انديشه های انديشناك نيست. و در همين بستر ها می گنجيم و می جنگيم، تا دوره كرده باشيم شب را و روز را.

مقدمه : مدرنيته-ديروز، امروز، فردا )چكيده(
محيط ها و تجارب مدرن، تمامی مرز های جغرافيايی و قومی، طبقاتی و ملی، دينی و ايدئولوژيكی را در می نوردند: در اين معنا، می توان گفت كه مدرنيته كل نوع بشر را وحدت می   

بخشد. اما اين وحدتی معما وار و تناقض آميز است، وحدتی مبتنی بر تفرقه: اين وحدت همه را به درون گرداب فروپاشی و تجديد حيات مستمر می افكند.
مردمان ميان اين گرداب هميشه خود را نخستين و شايد تنها كسانی می دانند كه در اين وضعيت گرفتار آمده اند. اين احساس سرچشمه بسياری اسطوره های نوستالژيک و دلتنگی   

برای بهشت گمشده ماقبل مدرن بوده است.
اگرچه بيشتر اين مردمان مدرنيته را تهديدی برای سنن و تاريخ خود می دانند اما مدرنيته طی پنج قرن طيف متنوعی از سنت های خاص خود را بسط داده است. من قصد دارم اين   

سنن را بكاوم.
گرداب زندگی مدرن از سرچشمه های بسياری سيراب گشته است:  

كشفيات بزرگ در قلمرو علوم  -
صنعتی شدن  -

افت و خير های عظيم در تركيب و شمار جمعيت  -
رشد سريع مناطق شهری  -

نظامهای ارتباط جمعی  -
دولت های ملی با ساختارها و عملكرد بوروكرتيک  -

جنبش های اجتماعی توده ای  -
و دست آخر: بازار جهانی سرمايه داری  -

اين فرايند های اجتماعی كه چنين گردابی را به وجود می آورند، و آن را در حالت شدن دائمی نگه می دارند، در قرن بيستم مدنيزاسيون نام گرفت .
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اين فرايند تاريخی جهانی به طيف بس متنوعی از خيال ها و ايده ها دامن زده اند كه جملگی می كوشند مردان و زنان را به سوژه ها )فاعالن( و همچنين ابژه ها )موضوعات( مدرنيزاسيون بدل 
سازند، به آنان قدرت تغيير جهان را عطا كنند- همان جهانی كه در كار تغيير آنان است- تا شايد از اين طريق بتوانند از دل اين گرداب گذر كرده و آنرا ازان خويش سازند. طی قرن گذشته، 

اين خيال ها و ارزش ها ، به صورتی كلی و نه چندان دقيق، تحت نام مدرنيسم دسته بندی شد. اين كتاب پژوهشی در باب ديالكتيک مدرنيزاسيون و مدرنيسم است.
تاريخ مدرنيته را به سه بخش تقسيم كرده ام:

مرحله اول، حدودا از آغاز قرن 16 تا پايان قرن 18 : شروع تجربه زندگی مدرن. درك جمهور يا اجتماع مدرن كه در متن آن می توانند شريک اميدها و آزمون ها يكديگر شوند، بسی  	•
ناچيز است. 

مرحله دوم، با موج يا خيزش انقالبی دهه 1970 می آغازد. در پی انقالب فرانسه يک جمهور مدرن عظيم به ناگهان و به نحوی دراماتيک قد علم می كند. همه آحاد اين جمهور در  	•
اين احساس شريكند كه در عصری انقالبی می زيند. در عين حال زيستن ، به لحاظ مادی و معنوی، را در جهان های غير مدرن پيشين به ياد دارند. از اين دوگانگی ايده های مدرنيزاسيون و 

مدرنيسم شكوفا می گردد.
آخرين مرحله، قرن بيستم: فراگيری مدرنيزاسيون در همه عرصه ها. اما جمهور مدرن همچنان كه بسط می يابد، به شمار كثيری از پاره های پراكنده تجزيه می شودكه هر يک با  	•
زبانی خصوصی و قياس ناپذير خويش سخن می گويد. ايده مدرنيته، كه اينک به شيوه های پراكنده و بی شمار درك می شود، بخش وسيعی از درخشش، طنين و عمق خود را از دست می 

دهد. قابليت سازمان دهی و معنا بخشی زندگی مردم را از كف می دهد. ما در عصر مدرنی هستيم كه با ريشه های مدرنيته يا ماهيت مدرن خود ارتباطی ندارد.

  نمونه صدای مدرن در مرحله نخست: ژان ژاك روسو است. آثار او منشا حياتی ترين سنت های مدرن اند. از خيال پردازی های نوستالژيک گرفته تا كند و كاو روانكاوانه در نفس، و 
دموكراسی مشاركتی.

روسو اعالم كرد كه جامعه اروپايی در آستانه انفجاری ترين تالطمات انقالبی ايستاده است . ← انقالبات فرانسه و آمريكا
او زندگی روزمره در اين جامعه – بويژه در پاريس، پايتخت آن- را به مثابه گردباد ، گردبادی اجتماعی، تجربه كرد.

در رمان رمانتيک روسو، الوئيز نو، قهرمان جوان رمان، سن پرو، به قصد كشف دنيايی نو از روستا به شهر مهاجرت می كند – هجرتی كه به واقع الگوی مردمان قرون بعدی بود.   
مدرنيسم قرن نوزدهم: ماركس و نيچه

ماركس می نويسد: ما نيز به نوبه خود، بی خبر از آن روح تيز هوشی نيستيم كه پيوسته مهر خويش را بر همه تناقضات می كوبد. ما می دانيم كه خوب كار كردن نيروهای نو ظهور   
جامعه فقط در گروی مهار آنها به دست انسانهای نو ظهور است- و اين انسان ها همان كارگرانند. آنان همان قدر اختراع نسل مدرن هستند كه خود ماشين آالت.

تشابه نيچه و ماركس آمادگی چرخش عليه خويش، نفی و تشكيک در هر آنچه گفته شده است. اين صدايی است كه با درد و دهشت آشناست، اما به قدرت خويش برای غلبه بر آن ايمان دارد.
در قرن بيستم چه بر سر مدرنيسم قرن نوزدهمی آمد؟ اين مدرنيسم بسی بيش از آنچه در ذهن می پرورانده رشد كرده است. در همه زمينه های هنری و علمی. ما حلقه اتصال فرهنگ خويش 

با زندگی های خويش را گسسته ايم.
تناقضات مدرن را اين گونه حل نموده ايم:

سنت: بندگی خواری  / مدرنيته: آزادی
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چالش
از آنجا اساس بحث من نبايد حول مطالب مطرح شده در مقدمه باشد، تا همين جا بيشتر به پژواك مقدمه كتاب نمی پردازم و نكات باقی مانده در خصوص فرويد، وبر و پست مدرنيسم   

و غيره را در حين و حال بيان نظريات خويش، به گوش و كنايه ای، اعتنا خواهم نمود.
در اين مقدمه چگال كه براستی چكيده تمام كتاب با گستره ای گاه گسترده تر است، نويسنده پا از بيان كلی تناقضات پيش گفته فرا تر می گذارد و به ساخت دهی مطالب خود اقدام   
می كند. با تقسيم كردن تاريخ مدرن به سه بخش عمال بخش اول به كناری نهاده گشته و به قياس معنای مدرنيته در دو بخش ديگر می پردازد. در اين حال مدرنيته قرن نوزدهمی را به واقع 
می توان مدرنيته سالم، زنده و پويا دانست زيرا كه در تفكرات نيچه، فرويد و ماركس دائما طنينی از اميد و ايمان برای شكستن دژ دهشت و دژ خويی نشسته در جان مدرنيته پژواك می كند. 
آنسان كه دست كم فرويد با بيان تعارضات روانی و كاوش آنان به چاره جويی می خيزد و اساسا وجود آن تناقضات را صحه می گذارد. و ماركس در ديدی كالن تر مبارزات اجتماعی را و وجود 
و ايجاد طبقات را مورد مداقه قرار داده و نسخه می پيچد كه ابر مردان ما – همانی كه نيچه چاره درد عصر مدرن می داند- كه جز كارگران كسی نيستند امكان حل تضاد ها و تناقضات موجود 

را دارند.
با اين نگاه دنيای مدرن قرن نوزدهمی همان حال كه انسان را به اسارت می برد، نويد رهايی را در آسمان آرزوهايش می تراود. باری مدرنيسم در قرن بيستم روی ديگری نشان می   
دهد. آدمی مسخ شده است. آدمی پوك شده است. و آدميان توده ای يا آدميان توخالی نسل نوين بشری شده اند. اين نگاه كه در نوع نقد كسانی چون وبر قوام می يابد و آدمی ديگر هويتی 
ندارد تا آن پايه كه به فوكو او را دارای هيچ قدرتی حتی در هدايت و اعمال غريزی خود نمی بيند و تنها انسان گنگ خواب ديده ايست كه تكنولوژی های قدرت او را تحريک كرده و بند های 

خيمه شب بازيش را به تكان در می آورند حتی و حتی برای تكانه های جنسی اش.
مسخ كافكا يا بيگانه كامو نمونه مناسبی از اين موجود بی وجود است. در اين دوره ارتباط مدرنيته با زندگی مدرن قطع می شود. هنر برای هنر كه توسط بارت و گرينبرگ و ديگرانی   

توشيح و توجيه می گردد و عمال به جامعه پشت می شود. 
در واقع به گونه ای مضحک هنر مدرن برای در هم كوفتن زندگی مدرن پاشنه ها را ور می چيند يا با وسواس از ناخالصی های زندگی مدرن خود را بری می داند و می كند. در آخر نيز   
بايد اشاره كنم كه اين بحران كه در كتاب انسان تک ساحتی ماركوزه به گونه ای جدی ترسيم گشته است ماحصلش بحرانی بود ،و صد البته نه يک نحله فكری، كه پست مدرنيسم نام گرفت 
و به قولی past مدرنيسم است چرا كه نگاهی به آفرينش ها و هستی پيش از مدرنيسم دارد و در جهت كشف يک زيبايی شناسی بومی گام می زند كه پاپ آرت از زهدان آن چشم به جهان 

گشود . 
پاپ آرت كه گرايشی آشتی دهنده ميان هنر مدرن و زندگی مدرن می نمود بر خالف آنچه در كتاب آمده از نظر من توانست بخصوص در رقص و نقاشی راهگشا باشد و به زمينه های   

زيستی واقعی تری از حيات ناتوراليستی و رئاليستی آدمی نظر اندازد.
جان كيج می گويد: به درون همين حياتی كه سر گرم زيستن آنيم، چشم بگشاييم.
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بودلر: مدرنيسم در خيابان )چكيده و چالش توامان(
اين بخش از كتاب به دليل گستردگی مباحث، بخصوص در ساحت هنری و فلسفی، ونيز به جهت آنكه آنچه كه من بدان موظف گشته ام بازتاب اين مفاهيم در عرصه شهر است، مرجح   
دانستم كه راوی اول شخص خودم باشم. اگر چه گاهی دهان من و مارشال برمن به يک صدا در بيايند كه در آن حال من به تخليص مطالب پرداخته ام و در ديگر مجال نظر و منظر خود را با 

شما به تشريک می نشينم.
در مطلع فصل از تی اس اليوت آمده است: بودلر نه فقط به لطف نحوه استفاده خود از مناظر زندگی عادی ، و نه فقط با ارئه مناظری از كثافت زندگی در كالن شهری عظيم ، بلكه با   
ارتقا اين گونه مناظر به مرتبه اعالی فشردگی و شدت – با نمايش آنها بدان گونه كه هستند، و در عين حال واداشتن آنها به بازنمايی چيزی ورای خود – توانسته برای ديگران، شيوه يا وجهی 

از رهايی و بيان نفس بيافريند.
تكه باال تمام آنچه در فصل پيش رو قصد بيان آن می رود در خود دارد. اليوت بسا تيز هوش و دقيق به ترسيم موقعيت بودلر به عنوان هنرمندی كه بيش از هر كس ديگری در قرن   
نوزدهم در آگاه ساختن زنان و مردان عصر خويش به هويت مدرنشان نقش داشته پرداخته است. او صريحا دوگانگی فرهنگ مدرن را در نگاه بودلر توضيح می دهد. بين آنچيزهايی كه به واقع 
هست و در عين حال چيزی ورای آنها. همان مدرنيسم و مدرنيزاسيون. همان اصول مستقل فكری و هنری و در ديگر سوی مجموعه پيچيده ای از ساختار های مادی. درآميختگی نيروهای 
مادی و معنوی اين زندگی ، و وحدت تنگاتنگ نفس مدرن با محيط مدرن. آنچه كه نويسندگان و متفكران نخستين موج بزرگ تامل در مدرنيته از جمله ماركس،گوته،هگل،ديكنز،داسايوسكی 
و خود بودلر به گونه ای غريزی آنراحس می كردند. ولی امروزه در نوشته ها اثری از آن نيست. اين فصل از كتاب با قرائت چند مقاله معروف بودلر در تبيين زندگی ، هستی و هنر مدرن پيش 

می رود و آنها را در حوزه های مختلف زيستی در عصر مدرن به تماشا می نشيند.
بودلر عالوه بر اينكه تصوير گر تناقضات حاكم بر عصر و عرصه مدرن است، خود نمونه ای از اين تضاد و تناقض، به عنوان نمونه ای از انسان مدرن است. مقاالتی كه موضوع جستار در   
پی است به گونه ای گاه طنز آميز حاوی پارادوكس هايی است در جهت گيری و جان خود او. اما همين هاست كه جمع می شود تا اگر قرار باشد تا كسی به عنوان نخستين مدرنيست معرفی 

شود ، آنكس بودلر باشد.
در بخش اول اين فصل كه من مصرا به آن نخواهم پرداخت تحت عنوان مدرنيسم پاستورال و ضد پاستورال، ما با نوع نگاه متناقض بودلر در مورد مدرنيته روبرو می شويم. اول در مقاله   
} نقاشی زندگی مدرن { كه وی در حد نويسنده آگهی های تبليغاتی به پرستش زندگی مدرن می پردازد و در ديگر سوی كه تصاوير ضد پاستورال زنده ای به دست می دهد به در مقاله ديگری 
عالوه بر پيشرفت، كل انديشه و زندگی مدرن را به سخره می گيرد. اين گزافه گوييهای ارتجاعی بودلر به سبب نگرانی عميق وی از خلط نظم مادی و نظم معنوی است و در اين باره پيشگوی 
ماهری بوده است. اما بودلر در مقاله ای در مورد عكاسی به ناگاه دوباره دچار چرخش شده و در رد عكاسی قلم می زند و رسالت هنرمند را بازنمايی آنچه هست نمی داند بلكه نقاشی خيال ها 
و روياها می انگارد و در حقيقت دوباره در جهت جدا نمودن هنر مدرن و زندگی مدرن گام می زند. و اين رفت و برگشت ها در آثار وی ادامه دارد باری وقتی از رويا حرف می زند بايد دانست 

روياهای بودلر از آنچه او می بيند الهام می گيرد و اين همان تناقض غريزی است كه هماره نگاه مادی و معنوی مدرن او هم پو شانی پيدا می كنند.
در بخش بعد كه قهرمانگری زندگی مدرن نام دارد نيز چندان عميق نخواهيم گشت و از آن به سود و سودای بخش نهايی كتاب در می گذريم باری اندكی از اين فصل توشه ای می   
شود كه برای كنكاش شهری ما مفيد است. او در مقاله ای با همين نام در حالی كه ظاهر و بزك آدمهای شهری را به گونه ای ترحم آميز به سخره می گيرد اما قايل به اين است كه اين آدميان 
ورای ظواهر مدرن به خودی خود می توانند قهرمانان عصر خويش باشند و به اين ترتيب هنوز برای انسان مدرن مسخ به هويتی باور دارد و اين است كه او نيز مانند مدرن های هم دوره اش 

انسان را موجودی مقهور و مجبور و پوك نمی انگارد.
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در بخش بعدی با بودلر به مثابه كاوشگری بی نظير و تيز بين در پژواك تغييرات شهری و به دنبال آن اجتماع در نقش يک شاعر روبرو می شويم. اين فصل خانواده چشمها نام   
دارد و يكی از اشعار مجموعه مالل پاريس است كه به عنوان پاورقی مسائل شهری در روزنامه پر تيراژ پاريس به چاپ می رسيد. در اين شعر از مالقات رمانتيک دو دلداده در كافه ای تازه 
ساخت در گوشه ای از بلوار حكايت می كند. او عالوه بر دم زدن از شكوه و جالل بازاری كافه كه در خلسه عاشقانه راوی كه همان پسر جوان است می تواند پذيرفتنی باشد، از سنگ و 
كلوخ هنوز جا مانده در بلوار هم می گويد و نيز از يک خانواده فقير كه روبروی كافه می ايستند و از ديالوگ ميانشان كه از حسرت و هراس ايشان از همه آراستگی و شكوه خبر می دهد.

در اينجا چالش زيبايی را مارشال برمن شروع می كند. او در شعر به دو نكته توجه دارد اولی كه نشانه ای از تغييرات كالبدی شهر پاريس است همانا اطالق بلوار است كه گويا   
انقالبی را در آن اثر می مانسته است و منشا تغييرا ت فراوان در شهر پاريس. آنسان كه آمده است در آن زمان با خراب كردن بافت های قرون وسطايی و ايجاد راهها و بلوار ها شهر پاريس 
مجال تنفس می يابد و بجای توده ای از خانه های منفرد تو به تو فضای تنفس حادث و حاصل می گردد. و با اين موضوع مشخص می گردد كه مدرنيزاسيون در حد بااليی در آن زمان در 

پاريس جريان داشته است تا آن پايه كه شاخص توسعه و تجدد شهر های ديگر می گردد.
اما روی ديگر سكه آن است كه از خراب كردن اين بافت های زاغه نشينی و فقير نشين آن انسان هايی كه ساكن آنجا بودند چه می شوند و به كجا می روند و اين غير از اين است   
كه سهوا حصار دور زندگی اين افراد شكسته می شود و ما ايشان را و ايشان زيست در جاهای ديگر شهری را تجربه می كنند و شهر را به ناگاه و ناخودآگاه می انبارند. و همان گونه كه ما 

پی جوی لذت نور و نو نواری شهريم ايشان نيز سهمی می خواهند.
و بعد حضور و ظهور پديده های نويی چون مالقات های خصوصی در مكان های عمومی و سرگرم شدن و تفريح كردن در كافه ها و بلوار ها خود نمونه های از زندگی شهری   

مدرنيستی است. نمونه هايی جديد از عادات و رفتار مدرن نمونه هايی متناقض  كه در عين شاد بودن پر از حزن و نوستالژی عبور است.
در ديگر بخش اين فصل نيز زوايه ديگری از شهر چه از نگاه فيزيكی چه از نظر ماهوی و رفتاری كاويده می گردد. اين بخش نيز كه گل الی خيابان ناميده شده است نام يكی از   
اشعار مجموعی مالل پاريس است. در اين شعر فردی معمولی با مردی شاعر در يک روسپی خانه بر می خورد. مرد معمولی كه هنرمندان را مقدس می پنداشته از شاعر كنجكاوی حضورش 
را می نمايد در آن مكان پست. شاعر می گويد در هياهوی بلواری در چيزی مثابه ترافيک و شلوغی حلقه بر گل و الی می افتد و برای آنكه جان شالم به در برد حلقه قداستش از كف می 

رود و از آن پس به كارهای پست می پردازد.
اين شعر خدای خود بودلر است كه می شكند می ميرد. و اين اتفاق گرچه اتفاقی ذهنی و معنوی می نمايد باری در بستر شهر رخ می دهد. شهر كه سنبل مدرنيزاسيون است. و   
بدين سان است و در اين جايگاه است كه تاريخ مدرنيزاسيون و تاريخ مدرنيسم در هم ذوب می شوند. و آدم شهری دين و تقدس زدوده می گردد. او به گونه ای تراژيک در همان بلوار زيبا 

و رمانتيک دچار تقدس زدايی می گردد همان سان كه ماركس هم پيش گويی كرده بود.
قرن بيستم هاله و بزرگراه، نام بخش پايانی اين فصل و نيز نوشته های من است . اين بخش باز دو نگاه معنايی و ديگر ساختی به امروز مدرنيته دارد. در واقع نظرگاهی ايدئولوژيک   
و ديگر فيزيكی. می گويد كه فرقاين عصر  با قرن نوزدهم در اين است كه ما شبكه ای از هاله خلق نموده ايم تا جايگزين هاله هايی كه بودلر و ماركس زدودند گردد. گرچه مشخصا اين درد 
دل و افسوس به نگاه نسبی گرای اخالقی پست مدرنيست ها می آيد باری از نظر من آزادی عبور از ساختار های سخت و شكننده مدرنيسم اوايل قرن بيستم و رسيدن به نگاهی هر چند 
نسبی و شخصی اگر حتی نشانه ای ماورايی در خود داشته باشد محملی برای آرامش خواهد بود. و در سوی ديگر داستان تفرد انسان است كه با انقراض دوباره بلوار ها و اختراع بزرگراه در 

اتاق اتوموبيل ها حبس شد و فرديت بی روح و نفس گير در كنار رفاه و آسودگی وسائل نقليه دوباره برای انسان مدرن حامل همان تناقضی خواهد بود كه بودلر احساس می كرد.   
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دانشمندان  بازنشسته،  دولتی  كارمندان  راهبه ها،  و  راهبان  ژنده پوش،  كوه نشينان  سانسكريت،  مقدس  متون  مفسران   
دربارِی امپراتوری چين، ساكنين ديرهای محقر كوهستانی، مهتران بودايی كه اعتبار و نفوذ اخالقی شان اغلب آن ها را رقيب 
قدرت های حاكم می ساخت: شاعران قرون ششم تا بيستم همه در اين جنگ گرد آمده اند، كه نشان می دهند با وجود خطوط 
تنوع  به روشنی كثرت روش ها،  منتقل می كنند. در عين حال  را  يكسان  انديشه ی  و درخشان همگی يک  شاعرانه ی شاداب 
تكنيک ها، و آزادی خالقانه ی روح انسان كه تجسم راستين “چان” است را باز می نمايند، گونه ای از طريقت بودايی كه، در چين 
زاده شده، در آسيای شرقی برای بيش از 15 قرن رشد و رونق يافت. روشی زنده و اغلب شادی بخش به سوی، و از دل، رستگاری 
روحانی، راهی صلح جويانه و تاثيرگذار برای هميشه ی جهان، كه به واژه ژاپنی اش “ذن” در غرب مشهورتر است. ذن در غرِب قرن 
بيستم پر رمق و زنده، در حال رشد و دگرگونی مداوم است، كه اين نويد را می دهد تا بدل به ويژگی ای از فردای فرهنگ جهان 

در قرن بيست و يكم گردد همان طور كه هزاران سال در ديروِز آسيا نقش آفرينی كرده است.
اين مجموعه شايد  بنابراين  به دست می داد.  دانش مدرن  ارائه گرديده اند كه  زمانی ای  ترتيب  به  ُجنگ  اين  شعرهای   
بتواند بينشی اندك در خصوص جوهر تكامل مكتب “چان” عرضه نمايد، مكتبی كه اصالتاً به گونه ای ظريف و بطئی وقف مسير 
روشنگری شده كه از مجرای مراقبه ی عميق ذهنی، به اين نهاِد پويا كه امروز ذن می ناميم، رسيده است. آن شور معنوی كه 
مسيرهای بی شماری را، در دنيای امروزين، پيشتيبانی می كند، چه رهبانی و چه غير روحانی، می توان در نخستين شعرها هم 
مشاهده كرد. رشد بينش “چان” در دوره دودمان تانگ آغاز گرديد، اتفاقی نيست كه اين دوره توامان عصر طاليی “چان” و عصر 

طاليی شعر چينی لقب گرفته است.

قايق شناور
بخشی از مقدمه  و اشعار آنتولوژی شعر ذِن چينی

برگردان فريد حسينيان تهراني
ويراستاران:

سيُتن و دنيس مالونی
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اين امر در طيف متنوع آثار از اندرزهای عاميانه ی راهب كوهستانی افسانه ای “هان شان” تا مراقبه های بازيابی شده ی شاعر، نقاش نامدار و انديشمند صاحب منصب مكتب “چان”، “َونگ   
ِوی” قابل ديدن است. ميان اين دو، به ياری شاعران راهبی چون “چياو جان”، “لينگ يی”، “كوان سيو”، و نُه راهب “سونگ”، شاعران غير روحانی مانند “لی پو”، “پو چو-يی”، “لين هو-چينگ”، 
و “سو شی”، تالقی اشعار مذهبی دوره ابتدائی “چان” در بستر اين جريان عظيم با شعر سنتی چين آغاز گرديد. در پی اين رخداد، عالوه بر تعميق بستر جريان شعری، اين پيوند مبارك در 
كالبد “چان” روح تازه ای دميده، اجازه داد اين تعامل با توان باورنكردنی نهفته در فصاحت زبان مكتوب چينی و تاثير كلی تكنيک ها و ابزارهای شعری آن، صورت پذيرد. “چان” كه از تائوئيسم 
گونه ای شک به سالمت كلمه را آموخته بود، منبع جديدی از توان را در زبان شعری كالسيک يافت، صراحتا به اين خاطر كه آن زبان بر اساس اصِل “هيچ انديشه ای وجود ندارد مگر در چيزها” 

شكل گرفته بود. 
همزيستی سلسله ی “تانگ” با هر دو سنت شعری روحانی و غير روحانِی “چان” برای آماده نگه داشتن دو گروه شاعران )كه اغلب با هم دوست بودند(، بسط يافته عاملی برای رويارويی   
و ارتقاء كيفيت هنر آنان شد. شعرهای شوك آور برهنه ای از “هان شان” و “شی ته”، شعری كه تظاهر و تدليس را مورد استهزا قرار می دهد، و سيلی محكمی بر صورت مراقبه كنندگان سست مايه 

و مقلدان احمق آئين قراردادی می نوازد، برای صدها سال سايه به سايه ی سنت غيرروحانِی همواره در حال رشدی كه به مراقبه و آرامش، خود آگاهی و مهربانی اهميت می دهد، گام می زند. 
هر دوی اين جريانات زيبايی و زوال تدريجی را در زندگی دنيوی به ما يادآور می شوند. و همچنين نهايت ابتذالی را فرا ياد می آورند كه اغلب بسياری از مردم را به گودال رنج می كشاند.   

هر دو ضعف را می پذيرند و قبول می كنند همان حال كه وجود قدرتی روحانی را كه در بينشی باطنی نهفته است به آهستگی نويد می دهند.
بوديسم زنده ی  امروزين رسومی را در بر می گيرد كه اندكی با ساختار و كاركرد مذاهب و مكاتب سنتهای روحانی بزرگ دنيای مدرن متفاوت است. در ذن، بوديسم مكتبی عام را دربردارد   

كه يک مكتب نيست، اجتماعی است از مشاركت كنندگان روحانی و غير روحانی در رويه ای گزينشی و تجربی كه دريچه هايش به روی تاثيرات بيرون از مرزهای مشخص خود گشوده است.
  اين گروه، كه دربرگيرنده ی شمار فزاينده ای از شاعران و هنرمندان غربی است، قديمی ترين مسيرهای مكتب “چان” را پوييده، هدف خود را همان پايه كشف شايستگی های رستگاری 

قرار می دهند كه رهايی از هرگونه دستخوش احساسات بودن. كشف شايستگی ها مقدم بر خود شايستگی هاست.
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ماه نشين

آبشارهای كوهساِر بلند 
كف می كنند.

اين ِدير جنگلی 
اندكی فانوس دارد.

نشسته رو به ماه تاب:
سرماِی سرزده.

باد و آب

بادی مدام ماه پاييز را می زدايد 
از چشمه ی شفاف، از مرداب

اكنون همه چيز ناب ... درست آنگونه كه هست.
پس چرا، هنوز، بخت پيچيده و پرده  پوش ست؟

چينه ی مگنوليا

قباِر سبِز بّراق، يراِق غروب،
آواِز تند پرندگان برابِر تندباد.

سيالن سبزش ژرف در جريان
آنگاه تاريكِی طوالنی، زماِن بی كران.

كوهستان پاييزی نوِر پراكنده را می پيوندد.
پرندگان در پرواز به هم نزديک می شوند.

ابرهای درخشان، آفتاِب كبوِد تابان-
در ناكجا می ايستد مه شامگاهان.

باغ آهوان

صبح و شب كوهستان را می بينم
آنگاه كه تنهايی، مهماِن نا منتظرم.

نا آگاه از راه بيشه ی كاج
تنها رّد جفِت آهوان را پی می گيرم.

در كوهستان خالی كسی ديده نمی شود.
آنجا تنها طنين آواهاست.

روشنايی می خلد خيره در بيشه ی ژرف
و باز مخمِل خزه، سبِز تابان.

كاله فرنگی كنار بركه

از پنجره دسته ای از موج ها پيدا،
ماِه مجرد به پيش و پس شناورست.

از گلوگاه دره شيوِن ميمون ها رها می شود.
باد آن ها را به جايی كه من نشسته ام می راند.

قايق كوچِک مهماناِن خوش خوانده
از دورسوی باالی بركه می آيد.

پِس پنجره ها، آن ها به سالمت باد باده می نوشند.
همه جا بوته ها  ی باميه جوانه می پوشند.

مراقبه بر كوه

پرندگان در آسمان ناپديد می شوند
اكنون آخرين ابر از آسمان بيرون می رود.

ما كنار هم نشسته ايم، من و كوهستان،
تا آن زمان

كه تنها كوه می ماند.
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خاک كهنه

ما زندگی هايمان را می گذرانيم چون سرگشتگان
تا، مرگ، كه سرانجام به خانه می رسيم.

يک سفر سريع ميان بهشت و زمين،
سپس خاك ده هزار نسل.

خرگوِش ماه اكسيرها را می آميزد برای هيچ.
درخت عمِر طوالنی می درخشد.

مرده، استخوان های سفيد ما در سكوت خفته اند
وقتی كه درخت كاج تكيه می كند به بهار.

به ياد می آورم، آه می كشم؛ به پيش رو می نگرم، دوباره شكِوه می كنم:
اين زندگی غبار است.       كدام شهرت؟     كدام شوكت؟

شبی در معبدی كوهستانی

كوهان كوه ها برآمدند و
رنِگ سرما گرفتند. بريدگِی راه

اينجا، به سوی پرستشگاه.
ستاره های ريزان پِس درختان برهنه می درخشند،

و ماه ابر های جاری به جان می گيرد.
از باالدست، چند مرد می آيند؛

يک كاج بلند فوج مرغان ماهيخوار را تاب نمی آورد.
يک تارك دنيا اينجا، در هشتاد سالگی،

هرگز سخنی از “دنيای” آن پايين
نشنيده است.
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من خانه ام را بر كوه ها بنا می كنم

می پرسی چرا تنها
در جنگل كوهستانی زندگی می كنم،

و من لبخند می زنم و سكوت می كنم
تا روح من حتا در سكوت شود:

او در دنيايی ديگر می زيد،
جايی بی صاحب.

درختان هلو شكوفه می دهند.

آب به جريانش ادامه می دهد.

پس از پايان يك شعر

آن دو خط برای من سه سال آب خوردند:
آن ها را يكساله سرودم، و دو ديگر، به گريه گذشت.

دوست من، اگر آن ها را خوش نمی داری ...
من به خانه خواهم رفت، و دراز خواهم كشيد،

در خزان كوهستان پير.

رباعی

در كف اقيانوس: ماه،
ماه درخشان، گرد چون چرخ آسمان.

تنها به مشتی از اين شكوه
تو می توانی فرسنگ ها بهار را به دست آوری.
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    شعار روشن نگری : دلير باش در به كار گرفتن فهم خويش !1
  كانت بسـيار متهورانه اعـالم می دارد “ روشن نگري، خروج آدمي ست از نابالغي ِ  به تقصير خويشتن ِ خود و نا بالغي، ناتواني در بكار گرفتن فهم خويشتن بدون هدايت ديگري  
است” . از اين رهگذر)فهم( اما با نگاهی جستارشناسانه ، دل به گاليه می گشاييم از كژفهمی و يا بدفهمی های دورانی كه واتيمو2 دست و دل بازانه آن را “عصر تاويل” نام می نهد . دورانی 
كه در آن توقع می رود دست كم پس از پشت سر نهادنِ  چالش های هرمنوتيكی و پديدارشناختیِ  دو دهه ی اخير در باب  فهم و تاويل و تفسيرِ  آن ، كم تر شاهدش باشيم  كه متاسفانه 
اينگونه نيست يا الاقل در جامعه ی ما چنين نمی باشد . “فهم” مفهومی كه بسيار در دوراِن مايی كه بر شانه ی غول ها ايستاده ايم3 تا بفهم تر باشيم ، غريب و مهجور است ؛ مفهومی كه 
بسياری از اهالی انديشه كه نامداِر فيلسوف اند و حامِل فلسفه، آن را امری فطری و پيشين می خوانند و بديهی ميشمارند اين امر را بر حيوانِ  ناطقی كه داعيه ی تفكری را دارد كه بی فهم 
عقيم است .  و البته قابل ذكر است كه اكنون و در اين جای باش قصِد بررسی يا پديداری شناسی ِ فهم را نداريم گرچه چنين عزمی را برای كوچ گه ايی نه چندان دور جزم نموده ايم اما 
نقدا دست ابزاری است برای گله ورزی از غرابت ِ دو قريبی) فلسفه و ادبيات( كه به استناد بستِر بسيطی بنام تاريخ ، هماره بده بستانی تنگاتنگ داشته اند و امروزه به سبب كم لطفی اگر 

نخواهيم كم توجهی بخوانيمش ، در گردابی از كژفهمی ها موجِب بروز آسيب هايی در گستره ی فرهنگ و ادبياِت امروز امان گشته اند . 
گادامر دربخشی از كتاب  ، ادبيات و فلسفه در گفتگو ، به دنبال اين است كه رابطه ما با فهم چيست و برای پاسخ به اين پرسش هستی شناسی فهم را پيش می كشد و در ادامه   
می گويد فهم چيزی جدا از ما نيست. اگر بتوانيم نسبت وجودی خود را با هستی پيدا كنيم و در برابر هستی و وجود گشوده باشيم اين فهم خودبخود برای ما ايجاد می شود.                                                                                           
لذا فهمِ  نسبت ميان اين دو حوزه يعنی فلسفه و ادبيات در حال حاضر دغدغه مندِی اين گذار است . معبری كه عزم آن دارد كه با عينک انديشه به تماشا بنشيند بررسیِ  تعابدها   
و تقارب های اين دو حوزه را . كه در نوشتارهايی در همين گذر ارائه خواهد شد با رويكردی فلسفی البته ؛ و به صورت ادامه دار به تورِق آرا فالسفه درباب هنر به معنی االعم و ادبيات به 
معنی االخص پرداخته خواهد شد؛ به منظور آشنايی بيشتر با رويكرِد فالسفه به ادبيات و بررسی سير ِ انديشه ورزی در اين حوزه  ؛ و مدنظر سيری است تاريخی در اين نگاه كه بيشتر 

مانوس گرداندمان برای ساختن ِ بستری ملموس تر برای بيان ِ آنچه “فلسفه ادبيات” نام می نهيم اش .
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  بطور كلی حضور فلسفه و نظام های اش در تمامی شئونات زندگی غيرقابل ناديدن است . هماره ردپای فلسفه در تمامی حوزه های زندگی بشری قابل مشاهده  و پيگيری است و 
شايد بتوان اين حضور را الزامی تلقی نمود بطور مثال در حوزه های اخالق ، فرهنگ ، دين ، علم ، سياست ، اقتصاد و هنر  و غيره فلسفه بنوعی نقشِ  پشتيبان و راهنماينده را ايفا نموده 
و به اموِر مربوط به آنان رنگ و بوی انديشه ورزی می پاشد ؛ كه اين رنگ و بو در برخی از حوزه ها تبلور ِ ديگری دارد ازجمله در ادبيات كه پيوندی غير قابل گسست با خردورزی دارد .

اما متاسفانه برخی اوقات وقتی كه سخن از پيوند فلسفه و ادبيات در ميان می آيد برخی از فرهيختگان، به ويژه اديبان سنت گرا را به حيرت می اندازد! برخی از حيرت زدگان   
چنان منكر اين پيوند و اين ارتباط اند كه تو گويی بين اين دو مقوله - بين ادب و فلسفه، يعنی بين عاطفه و انديشه - به قول اهل منطق از نسب اربعه، نسبت تباين می بينند؛ همان 
نسبتی كه - فی المثل - بين جماد و انسان برقرار است، كه: »هيچ جمادی انسان نيست«، و »هيچ انسانی جماد نيست«! و اگر به تحليل عملی و منطقی بيانجامد بسا كه برخی از حيرت 
زدگان - كه ارتباط را صرفا در پيوندی آشكار می بينند - از اين معنا سخن در ميان آورند كه خاستگاه شعر و ادب، عاطفه است و خاستگاه فلسفه، خرد، و خرد را با عاطفه و عاطفه را با 

خرد چه كار؟! كه اين امر نيز باز به همان كژفهمِی مذكور قابل ارجاع است .
با نگاهی نه چندان گذرا می توان به سادگی دريافت كه اين روزها از جمله مسائل ِ مطرح نه تنها در ايران زمين كه در نظری وسيع تر در دامنه ی تفكر روح دوران ، اشتياقی نو   
را به نظاره نشسته كه به بررسی در باب ادبيات و فلسفه ذوقمندانه و پيگير می پردازد . در بررسی و ديداِر ابتدايی در اين پرس و جو آنچه بيش از ديگر عناصر بر ما رخ نمايی می كند ، 
مفهومی به نام “تفكر” است يعنی جانمايه ی آنچه در اين دو حوزه يعنی فلسفه و ادبيات  است . آری ! تفكر مساله ايی كه از فطريات و درونمايه های وجودیِ  انسان می تواند باشد . امری 
كه قدمتی به اندازه ی حضور و وجود ِ انسان در اين عالم دارد و از دوران های كهن نيز بسيار مورد عنايت و توجه ِ انديشه ورزان و متفكران ِ هر دوران بوده است ، از زمانی كه به رحم ِ 
تاريخ  و همت بشر اسنادی در اختيار است بنامانی چون سقراط ، افالطون ، ارسطو تا هيدگر و تا اكنون در باب اين مقوله و ماهيت و مراتب اش بسيار تفتيش ها شده است . سقراط تفكر 

را ابزاِر نفوذ به سپهر حقيقت می داند .
ويناك4 در كتاب روان شناسی تفكر،  تفكر را چنين تعريف می كند : “ تفكر سازمان دادن و تجديد سازمان در يادگيری گذشته جهت استفاده در موقعيت فعلی است” . سولسو5   
)1990(،  معتقد است كه “ تفكر فرايندی است كه از طريق آن يک بازنمايی ذهنی جديد به وسيلة تبديل اطالعات و تعامل بين خصوصيات ذهنی، قضاوت، انتزاع، استدالل و حل مسئله 
ايجاد می گردد” .  ايسون6 معتقد است : “تفكر فرايندی رمزی و درونی است كه منجر به يک حوزه شناختی می گردد كه نظام شناختی شخص متفكر را تغيير می دهد” . جان ديويی7 در 
كتاب معروف “چگونه فكر كنيم)1933(” آورده است: تفكردو مرحله ی ابتدايی و انتهايی وپنج مرحله ی ميانی دارد مرحله ی ابتدايی : مراحل ترديد وابهام است وآن زمانی است كه فرد با 
يک موقعيت پيچيده رو به رو می شود و در صدد يافتن پاسخی برای برون رفت از مشكل است مرحله ی انتهايی زمانی است كه فرد از شک وابهام در آمده ،به پاسخ يا راه حل دست يافته 
است. برای رسيدن به اين مرحله، فرد بايد مراحل ديگری را طی كند. و اما اينگونه تعاريف تنها مختِص غربيون بقول خودمان نيست بلكه فالسفه و متفكران اسالمی8 نيز درصدد شخم 
زنِی اين مقوله بر آمده اند ؛ مالهادی سبزواری تفكر را “حركت از مبادی تا مراد” دانسته است9. شيخ محمود شبستری10 چنين بيان داشته :”تفكر رفتن از باطل سوی حق به جزء و اندر 

بديدن كل مطلق ؛تصور كان بود بهر تدبر به نزد اهل حق آمد تدبر” . 
و يا هيدگر در ديدی پديدارشناسانه در يكی از مكتوبات اش بنام “معنای تفكر چيست” به بررسی سير معنايیِ  تفكر به مثابه ی پديداری مستقل می پردازد و نكته ی جالب توجه   

در رويكرد ِ وی به اين مقوله در اين جمله متجلی است كه می گويد : “انديشه برانگيزترين امر در زمانه انديشه برانگيز ما آن است كه ما هنوز فكر نمی كنيم.”
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با التفات به اين بيان از تعاريفدرگذشته و به همين چند نعريف عام اكتفا نموده و به خط خود با ميگرديم كه در اين مقوله آنچه برای ما قابل تامل و تعمق است وجود و حضورِ  ابتدايی   
ِ اين عنصر در بدو ِ پويش ِ ميان فلسفه و ادبيات است كه با هرگونه تعريفی باز جايگاه ِ خاصی در اين دو حوزه دارا می باشد ؛ بگونه ايی كه ما می توانيم حتی به نحو خطی سير ِ آن را در اين 
دو حوزه دنبال نماييم با توجه به اين امر كه همين نقطه ی اشتراك به معنی االعم می تواند اتفاقا نقطه ی افتراقِ  اين دو حوزه به معنی االخص  نيز باشد چراكه كاربردِ  تفكر در اين دو حوزه 
بسيار متفاوت است در ابتدا ودر غايت گرچه كه در ميانه شايد تنی به هم رسانند ليک در كاربرد بسيار متفاوت اند . و از منظری ديگر می توان تفكر را اسطوره ايی ديرين دانست كه به ارتباِط 

عميق ِ ميان اين دو حوزه ی قديم ، دامن می زند ارتباطی جدايی ناپذير كه بوده و هست كه مقصود ما نيز در اين مجال جست و جو و گردشی در نگاهی به اين ارتباط است . 
البته پيش از ادامه برای ابهام زدايی و شايد هم ايجادِ  ابهام گريزی به صورتی كامال گذرا و به اندازه ايی كه در حوصله ی اين جوالنگاه است نگاهی كوتاه به چيستی11 فلسفه و ادبياتی   
كه بارها در متن به تكرار آمده است پرداخته و با افقی معلوم تر به ادامه ی تفحِص كوتاه امان خواهيم پرداخت . ابتدا از آخر می گويم كه در باب چيستی ِ اين دو ، سخن ها گفته اند و زمان 
ها خرج نموده اند فالسفه و ادبايی كه دغدغه مند ِ تعاريف بوده اند؛  اما در جهان امروز ما كه غرق در نسبيت است با ساختارهايی شكسته شده و زمان هايی كه ديگر برای تعريف درنگ نمی 
كنند و زبان هايی كه گزيده گو گشته اند و گوش هايی كه بی حوصله و چشمانی كه تيترخوان شده اند ، جای پای محكمی برای اينگونه بررسی ها ديگر وجود ندارد . در باب پرسش از  چيستی 
فلسفه با اقتدا به سخنان دكتر رضا داوری اردكانی ، از زياده گويی دست شسته و پيش می رويم :  * “ از طرح  پرسش  فلسفه  چيست ؟ چه  مقصودي  داريم ؟ وقتي  مي پرسيم  كه  فلسفه  چيست ، 
بسته  به  اينكه  پرسش  در چه  مرتبه اي  طرح  شده  باشد، جواب  آن  متفاوت  است . مثاًل ممكن  است  كسي  در متني  كه  مي خواند به  لفظ  فلسفه  برخورد كند و معني  آن  را نداند و بپرسد كه  فلسفه  
چيست . در جواب  اين  پرسش  مي توان  شرحي  در باب  لفظ  فلسفه  داد يا نوع  مسائلي  را كه  در فلسفه  مورد بحث  قرار مي گيرد ذكر كرد. اين  پرسش  را اهل  منطق  و فلسفه  پرسش  از ماي  شارحه  
مي گويند. »ما« به  معني  »چيست « است  و با ماي  شارحه  پرسش  از مفهوم  شي ء مي شود. اين  نوع  پرسش  در چه  مرتبه اي  مطرح  مي شود؟ آيا اين  سؤال  را صرفاً اشخاصي  مطرح  مي كنند كه  هيچ  
مفهومي  از فلسفه  ندارند؟ نه ، گاهي  اهل  پژوهش  هم  اين  پرسش  را به  ميان  مي آورند و به  پژوهش  در آثار فلسفه  مي پردازند كه  تعاريف  فلسفه  را گردآوري  كنند. در اين  مورد هم  پرسش  از مفهوم  
فلسفه  شده  است ، بدين  معني  كه  پژوهنده  احياناً تماسي  با معني  فلسفه  نداشته  و اقوال  ديگران  را نقل  كرده  است . اما فيلسوف  كه  فلسفه  را تعريف  مي كند به  پرسش  ماي  شارحه  جواب  نمي دهد 
و شرح  لفظ  و بيان  مفهوم  نمي كند، بلكه  معني  و ماهيت  را باز مي گويد؛ اما همين  تعريف  را وقتي  پژوهنده  نقل  مي كند، ممكن  است  پاسخ  ماي  شارحه  داده  و از مفهوم  تجاوز نكرده  باشد. چه  
مي شود كه  تعريفي  را يكبار جواب  از ماي  شارحه  مي دانيم  و همان  تعريف  در محل  ديگر جواب  ماي  حقيقيه  است ؟ )با ماي  حقيقيه  پرسش  از حقيقت  و ماهيت  اشياء مي شود.( اين  اختالف  ناشي  

از اعتبار نويسنده  و خواننده  يا گوينده  و شنونده  است .
براي  روشن  شدن  مطلب  يكي  از تعاريف  فلسفه  را مي آوريم : فلسفه ، علم  به  اعيان  اشياء چنان  كه  هستند به  قدر طاقت  بشر است . تمامي  محصالني  كه  شروع  به  يادگرفتن  فلسفه ي  اسالمي    
مي كنند اين  عبارت  را ياد مي گيرند ولي  هنوز ماهيت  فلسفه  را نمي دانند، هرچند كه  تعريف  مذكور بيان  ماهيت  فلسفه  است ؛ بسته  به  اينكه  پرسش  را با چه  زباني  بگوييم  و با چه  گوشي  بشنويم  
مراتب  فهم  و ادراك  ما از پرسش  و پاسخ  فرق  مي كند. طوايف  مختلف ، از فيلسوف  و متكلم  و صوفي  و سوفسطايي ، كه  پرسش  از فلسفه  مي كنند، مرادشان  از اين  پرسش  متفاوت  است  و جوابي  
كه  مي دهند صرفاً بيان  ذات  فلسفه  نمي كند و اي  بسا كه  اصاًل به  ماهيت  فلسفه  ربطي  ندارد بلكه  به  نحو صريح  يا مضمر متضمن  نوعي  انكار و اثبات  است . حتي  فالسفه  به  پرسش  فلسفه  چيست ؟ 

پاسخهاي  متفاوت  داده اند. 
آيا مي توان  گفت  كه  هر فيلسوفي  در تعريف  فلسفه  به  فلسفه ي  خود نظر داشته  و از زمان  ارسطو تاكنون  هر وقت  پرسش  از ماهيت  فلسفه  شده ، پرسش  كننده  جوابي  متناسب  با مبادي    
تفكر خود به  آن  داده  و فلسفه ي  خود را تعريف  كرده  است ؟ ظاهراً به  اين  پرسش  بايد پاسخ  مثبت  داده  شود، زيرا به  نظر افالطون  فلسفه  سير از عالم  شهادت  )محسوس ( به  عالم  غيب  )ُمُثل ( و 

ديدار معقوالت  است  و كانت  مابعدالطبيعه  )به  معني  فلسفه ( را تدوين  مرتب  و منظم  تمام  آن  چيزهايي  مي داند كه  ما به  وسيله ي  عقل  محض  و بدون  مدخليت  تجربه  دارا هستيم .
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مطابق  تعريف  كانت ، وجود كه  به  اصطالح  كانت  از مقوالت  فاهمه  و به  تعبير فالسفه  از معقوالت  ثانيه  است ، موضوع  فلسفه  نيست  بلكه  در زمره ي  مسائل  است  و فلسفه  محدود به  مبحث    
شناسايي  و تحقيق  انتقادي  در اين  زمينه  مي شود. پيداست  كه  تعريف  افالطون  با آنچه  كانت  در باب  ماهيت  فلسفه  گفته  است  تفاوت  دارد. اكنون  اگر به  تعريفي  كه  برگسون  كرده  است  توجه  كنيم ، 
مي بينيم  كه  تعريف  او با آنچه  از افالطون  و كانت  نقل  شده  و از تعريف  تمام  فالسفه ، ممتاز است . برگسوان  فلسفه  را به  عنوان  شهود وجداني  زماني  كيفي  )به  معني  دهر و ديرند( تلقي  مي كند كه  

مخصوص  فلسفه ي  اوست . اين  اختالف  مخصوصاً در عصر ما دستاويز مخالفت  با فلسفه  و نفي  و انكار آن  شده  است .
مخالفان  و منكران  فلسفه  مي گويند در حالي  كه  هر فيلسوفي  طرح  نو درانداخته  و آراي  اسالف  خود را نقض  كرده  و در هيچ  موردي  فالسفه  به  اتفاق  رأي  و نظر نرسيده اند از كجا مي توان    
دانست  كه  كدام  رأي  درست  است  و كدام يک  درست  نيست ، و شايد كه  همه  برخطا باشند و سخنانشان  پايه  و اساس  نداشته  باشد. اين  اشكال  در حد خود اهميت  ندارد اما از آن  جهت  كه  با وضع  
تفكر عصر حاضر ارتباط  دارد بايد به  آن  توجه  كرد، به  خصوص  كه  مدعي  چيزي  را در برابر فلسفه  قرار نداده  و وجود فلسفه ها را دليل  شكست  فلسفه  قلمداد كرده  است . اينكه  آيا فلسفه  شكست  

را در درون  و باطن  خود دارد يا نه ، مطلبي  است  كه  بعداً به  آن  مي پردازيم ؛ اكنون  بحث  بر سر اين  است  كه  آيا اختالف  ميان  فالسفه ، فلسفه  را از اعتبار مي اندازد.
پاسخي  كه  به  اين  پرسش  داده  مي شود تابع  رأي  و نظر پاسخ  دهنده  نسبت  به  فلسفه  است . اگر پاسخ  دهنده  در مرتبه ي  حس  و خيال  و وهم  مانده  و فلسفه  را مجموعه ي  سخناني    
مي داند كه  هر فيلسوف  به  مقتضاي  فهم  و ذوق  خود گفته  است  و اختالف  آراي  فالسفه  را حجت  موجه  بي اعتباري  فلسفه  مي انگارد، به  اين  معني  كه  احكام  و قواعد فلسفه  را با قوانين  علم  جديد 
كه  مي تواند مورد قبول  و تصديق  همگان  قرار گيرد قياس  مي كند و هر قاعده  و حكمي  را كه  واجد اين  خصوصيت  نباشد در مرتبه ي  پايين تر نسبت  به  احكام  و قوانين  علمي  قرار مي دهد، به  اين  

اعتبار فلسفه  اگر بي معناي  صرف  نباشد و بتوان  به  آن  اطالق  شناسايي  كرد، نسبت  به  علم  به  معني  جديد ناتمام  و ناقص  است  . 
هرچند زمينه ي  اين  اشكال  را در آراي  سوفسطاييان  و شكاكان  مي بينيم ، تا زمان  دكارت  به  اين  صورت  كه  گفتيم  درنيامده  بود. دكارت  كه  مؤسس  فلسفه  جديد است  بناي  اين  اشكال    
را هم  استوار كرده  است . مي دانيم  كه  از زمان  دكارت  مالك  درستي  و صحت  احكام  علمي  قطعيت  و يقيني  بودن  است . چه  احكامي  را مي توان  يقيني  و قطعي  دانست ؟ ضامن  علم  يقيني  و يقين  
علمي  و قطعيت ، بديهي  بودن  اعم  از بداهت  حسي  و وجداني  و عقلي  است . پيداست  كه  قصد دكارت  تأسيس  و اثبات  فلسفه  بود؛ او مابعدالطبيعه  را ريشه ي  درخت  دانش  مي دانست . اما اگر همگان  
بخواهند با مالك  او به  نحوي  كه  خود در مي يابند، در باب  درستي  احكام  بحث  كنند، بايد فلسفه  را منكر شوند زيرا احكام  فلسفي  بداهت  حسي  و وجداني  ندارد و اگر عقل  معاش  و عقل  سليم  را 

بخواهند مالك  تحقيق  در اين  احكام  قرار دهند، فلسفه  جايي  نخواهد داشت  زيرا تا كسي  از حد عقل  معاش  نگذشته  باشد، طرح  مسائل  فلسفي  براي  او معنايي  ندارد. 
يكي  از اتباع  و شارحان  دكارت  به  نام  آلكيه  ، مانند تمام  كساني  كه  از فلسفه ي  يک  فيلسوف  دفاع  مي كنند، اين  مدعا را نمي پذيرند كه  با فلسفه ي  دكارت  بناي  شک  و ترديد تازه اي  نسبت    
به  فلسفه  گذاشته  شده  است  و به  نظر او احكام  فلسفي  برخالف  قوانين  واقعي  علمي  كه  اعتبار آن  دائمي  نيست  مطلقاً معتبر است  و هيچ گونه  خدشه اي  به  احكام  نفس االمري  در فلسفه  نمي توان  
وارد كرد. حتي  اولين  اشكال  را متوجه  علم  جديد مي كند و مي گويد قوانين  واقعي  علمي  برخالف  احكام  نفس االمري  كه  ثابت  است ، در طي  تاريخ  علم  جديد مورد تجديدنظر و تغيير و تبديل  
قرار گرفته  و اي  بسا كه  از بعضي  قوانين  يكسره  سلب  اعتبار شده  است . اين  مطلب  هم  در جاي  خود مورد بحث  و رسيدگي  قرار خواهد گرفت . فعاًل همين  قدر مي گوييم  كه  پاسخ  آلكيه  مدعي  را 
ساكت  نخواهد كرد زيرا او هرچند كه  قعطيت  احكام  علمي  را مستمسک  رد فلسفه  قرار داده  است ، قطعيت  را به  معني  دكارتي  لفظ  مراد نكرده  بلكه  با نظر ظاهربين  ديده  است  كه  قوانين  علمي  
قابل  اطالق  بر واقعيت  و وسيله ي  تصرف  در عالم  است  و حال  آنكه  در زندگي  روزمره ، فايده اي  از قواعد فلسفي  عايد نمي شود و به  اين  جهت  بايد آن  را در حكم  تفنن  دانست . اگر در اين  سخنان  
دقت  كنيم  مي بينيم  كه  انكار فلسفه  از ترتيب  مقدمات  نتيجه  نشده  بلكه  از ابتدا مسلّم  فرض  شده  است . مدعي  اصاًل نمي خواهد بداند كه  فلسفه  چيست . او مالك  و ميزاني  دارد كه  فلسفه  را با 
آن  مي سنجد. اين  مالك  آراي  همگاني  مطابقت  و موافقت  ندارد و به  نحو بي واسطه  فايده اي  بر آن  مترتب  نمي شود. تا اينجا هنوز پرسش  فلسفه  چيست ؟ جدي  تلقي  نشده  و در واقع  به  آن  عنوان  

پرسش  هم  نمي توان  داد، يا الاقل  پرسش  حقيقي  نمي تواند باشد.
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اشاره  كرديم  كه  قدما مطلب  »چيست « را دو قسم  مي دانستند كه  يكي  را ماي  شارحه  و ديگري  را ماي  حقيقيه  مي گفتند. مطلب  ماي  شارحه  بر پرسش  از وجود و عدم  شي ء مقدم  است ،   
يعني  قبل  از آنكه  وجود چيزي  تصديق  شده  باشد، مي توان  در باب  آن  پرسش  كرد. في المثل  كسي  كه  لفظ  فلسفه  را مي شنود، بي آنكه  به  وجود و عدم  آن  كاري  داشته  باشد، بر سبيل  كنجكاوي  
يا به  مقتضاي  خاصي  مي خواهد بداند مفهوم  اين  لفظ  چيست  و چون  كم كم  با جوابهاي  مختلف  مواجه  شود و نتواند به  وجوه  اختالف  و اشتراك  آنها پي  ببرد، اي  بسا كه  از معني  رو برمي تابد؛ و 

اگر اتفاقاً ضرورتي  ايجاب  كند كه  در باب  فلسفه  چيزي  بگويد يا بنويسد، به  اصطالح  با بي نظري  و بي غرضي  به  گردآوري  اقوال  مي پردازد.
نتيجه ي  اين  سعي  مفيد است  و شايد بعضي  از خوانندگان  فوايدي  بيش  از آنچه  نصيب  پژوهنده  شده  است  از آن  ببرند، زيرا خواننده  ممكن  است  قابليت  و استعداد تحقيق  در معني  فلسفه    
داشته  باشد و از مجموعه ي  تعاريفي  كه  يک  پژوهنده  فراهم  آورده  است  چيزهايي  دريابد كه  پژوهنده  به  هيچ  وجه  به  آن  توجه  نداشته  و اهميت  هم  نمي داده  است . مع هذا با اين  قبيل  پژوهشها 
نمي توان  به  حقيقت  و ماهيت  فلسفه  رسيد. يادگرفتن  تعاريف  فلسفه  و تكرار الفاظ  و عباراتي  كه  اهل  فلسفه  گفته  و نوشته اند چندان  دشوار نيست  و بيشتر محصالني  كه  درس  فلسفه  خوانده اند 
تعاريف  فلسفه  يا الاقل  بعضي  از اين  تعاريف  را مي دانند اما از وجوه  اشتراك  و امتياز اين  تعاريف  خبر ندارند و به  طريق  اولي  وجه  امتياز فلسفه  را از علم  تحصلي  جديد و هنر و ديانت  هم  نمي دانند. 
پس  به  صرف  اينكه  تعريف  يا تمام  تعاريف  فلسفه  را لفظ  به  لفظ  فرا گرفته  باشيم ، نمي توانيم  به  پرسش  فلسفه  چيست ؟ پاسخ  بدهيم  زيرا در فلسفه  تا پرسش  جداً مطرح  نباشد پاسخ  جدي  هم  
وجود ندارد. اين  پرسش  چگونه  و كي  مطرح  مي شود؟  و ... “12. و بيش از اين را در اين راستا بر عهده ی خواننده گذاشته و می گذريم و وارد ديگر حوزه ميشويم . بسياری از آنچه در باب فلسفه 
آرديم در اين موضع نيز مصداق دارد كه از تكرارِ  مكررات می پرهيز نموده كه تحصيلِ  حاصل نشود . از ميانه ی ديگر تعاريف تری ايگلتون13 بر اين پرسش كه ادبيات چيست ؟ توجهی خاص 
دارد لذا بدان اكتفا نموده و گذر ميكنيم . وی معتقد است كه كوشش هاي بسياري براي تعريف ادبيات صورت گرفته است. به عنوان مثال، ادبيات را مي توان نوشته اي تخيلي به معناي داستان يا 
نوشته اي كه حقيقي نيست تعريف كرد. كه اين تعريف كاملي نيست. ادبيات قرن هفدهم انگليس صرفا آثار شكسپير، وبستر، مارول و ميلتون را شامل نمي شود، بلكه گسترة آن مقاالت فرانسيس 
بيكن، خطابه هاي جان دان زندگينامة معنوي بونيان و نوشته هاي سرتوماس براون را نيز دربرمي گيرد. حتي مي توان لوياتاِن هابز و يا تاريخ قيام كالندرن را نيز در اين محدوده جاي داد. تمايز 

ميان »داستان« و »واقعيت« راهشگا به نظر نمي رسد. چرا كه خود اين تمايز سوال برانگيز است.
در اواخر قرن شانزدهم و اوائل قرن هفدهم در زبان انگليسي واژة »رمان« در مورد حوادث واقعي وتخيلي، هر دو، به كار مي رفت و حتي گزارش هاي خبري به ندرت واقعي تلقي مي شد.   

رمان ها و گزارش هاي خبري مشخصا نه واقعي تلقي مي شد و نه تخيلي.
شايد بتوان ادبيات را نه بر مبناي »داستاني« يا »تخيلي« بودن بلكه براين اساس كه زبان را به شيوة خاصي به كار مي گيرد تعريف كرد. به موجب اين نظريه، ادبيات نوعي نوشته است   
كه به گفتة منتقد روس، ياكوبسن، نمايشگر »درهم ريختن سازمان يافتة گفتار متداول است.« ادبيات زبان معمول را دگرگون مي كند، قوت مي بخشد و به گونه اي نظام يافته آن را از گفتار 

روزمره منحرف مي سازد. 
اين تعريف از ادبي بودن را در واقع فرماليست هاي روسي مطرح كردند. فرماليست ها كه منتقديني مبارز و جدلي بودند اصول نيمه رازآميز نمادگرايي را كه پيش از آن ها وارد قلمرو نقد   

ادبي شده بود رد كردند و با روحيه اي عملي و علمي توجه خود را به واقعيت مادي خود اثر ادبي معطوف نمودند.
به درستي بايد گفت بسياري از آثاري كه در موسسات فرهنگي دانشگاهي به عنوان اثر مسلم ادبي مطالعه مي شوند در واقع ادبيات به حساب نمي آيند. ممكن است اثري در وهلة اول   
تاريخي يا فلسفي باشد اما درنهايت بتوان آن را در زمرة آثار ادبي قرار داد. همچنين اين امكان وجود دارد كه يک اثر ادبي خلق شود اما صرفا به دليل محتواي باستانشناختي آن ارزش پيدا كند.

بر اين اساس ادبيات كيفيت يا مجموعه اي از كيفيات ذاتي نيست كه در برخي آثار خاص به چشم مي خورد، بلكه بيشتر در چگونگي ارتباطي كه مردم بين خود و اين آثار برقرار مي كنند. 
جدا كردن مجموعه ويژگي هاي مشخصي كه از ديدگاه هاي مختلف ادبيات ناميده مي شود كار آساني نيست.
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جان اليس براين عقيده است كه واژة »ادبيات« در عمل مانند واژة »علف« است؛ بدين معني كه علف به گياه خاصي اطالق نمي شود بلكه انواعي گياهاني كه باغبان به دليلي مايل نباشد   
در باغچه برويد علف ناميده مي شود. شايد »ادبيات« مفهومي كامال معكوس داشته باشد، يعني به انواع نوشته هايي اطالق گردد كه به دليلي براي شخص بسيار باارزش است.

از ديدگاه فلسفه واژه هاي ادبيات و علف واژه هاي حاوي اطالعاتي دربارة آنچه كه ما انجام مي دهيم هستند و از وضعيت ثابت موجود اشياة چيزي به ما نمي گويند.  
هنوز نتوانسته ايم اين راز را بگشاييم كه چرا آثار »ميل« و »لمب مكولي« به طور كلي ادبيات به حساب مي آيند و آثار ماركس و داروين در اين مقوله نمي گنجند. آسانترين پاسخ اين است كه 

آثار گروه اول نمونة نوشته هاي »زيبا« هستند و حال آنكه در مورد آثار گروه دوم چنين قضاوتي نمي شود. 
عيب اين پاسخ آن است كه دست كم به نظر من تا حدود زيادي نادرست است. اما اين مزيت را دارد كه نشان مي دهد مردم روي هم رفته نوشته اي را كه به نظرشان خوب مي آيد   
ادبيات مي نامند. ايراد مسلم اين نظريه آن است كه اگر آن را صد درصد درست تلقي كنيم ديگر مقوله اي به نام »ادبيات بد« به گمان من وجود نخواهد داشت14. و با تمام آنچه آورده شد ، من 
باب تذكار آنچه در اين نوشتار مراد است از واژه ی ادبيات تقريبا معادل است با literature در زبان انگليسی و ادبيات به معنای خاص در ادبِ  سرزمينِ  خودمان كه برای ما يادآوِر نام آورانی 
چون فردوسی ، موالنا ، هدايت ، جالآل احمد ، ديوان حافظ ، هوای تازه ، بوف كور ، كليله و دمنه و امثالهم است . در اصل شايد منظورمان مجموعه آثار مكتوبی است كه بهترين افكار را به 
عالی ترين صور بدل ساخته است15. و پس از مرور از عنصر تفكر و اعالن ِ بی طرفی امان در هجوم تعاريف ، به بررسی اجمالی ِ ديگر عنصِر به ظاهر متشابه می پردازيم كه همانا مبحث “زبان” 
است  . زبان نيز چون تفكر كه در هر دو حوزه جاريست ، سيال بوده و نقشی كليدی را ايفا مينمايد . زبان بستری است صيال كه در هر حوزه ايی با مكری خاص ِ خود ِ آن حوزه به نظری  نو 
بدل می شود لذا ما انواع خاص زبان ها را داريم برای نمونه زبان ِ فلسفی ، زبان ِ ادبی كه در اين گاه منظور ماست . كه قابليتی را در هر حوزه ايجاد مينمايد برای تبلور ِ ايده ايی خاص و شايد 
هم كهنه اما در پوششی نو و ديگرگون . در اينجا قصدِ  م بررسی زبان شناسانه به معنای امروزين اش نمی باشد اما به سببِ  همان سياليت و قابليتی كه فی حدذاته در زبان موجود است انسالخ 

ِكاملی نيز از آن نداريم .
داريوش آشوری از نيچه  چنين آورده است :”نيچه16نشان داده است كه در زبان فلسفه و بنيادِ  بظاهر سفت و سختِ  مفهومی آن ، كه می خواهد معنای ناب باشد و بس ، تا چه اندازه   
استعاره )متافور( كه بنظر ميرسيد تنها از آِن زبان شاعرانه باشد نقش بازی ميكند . با اين شناخت ، او توانست مرِز بظاهر گذرناپذير زبان فلسفی و زبان شاعرانه را از ميان بردارد و در “ چنين 
گفت زرتشت”17يكسره به زبان شاعرانه انديشه ورزی كند . زبان جدلی شاعرانه ی نيچه در خردورزی فلسفی از تمثيل نيز بسيار بهره می گيرد18” . و مقابل ِ اين امر نيز صورت پذيرفته است 
يعنی ديگرانی چون آلبر َكمو19 در بيش تر ِ نمايش نامه هايش ، ژان پل سارتر20 در تهوع و يا سيمون دوبوار21معنا و بی معنايی ؛ نيز اين مرزها را در هم تنيده اند . از ديگر فيلسوفانی كه در 
باب زبان و پديدارشناسی آن بسيار انديشيده و وضعيتی چنين بی مرز را برای امروز ما رقم زده است ، مارتين هيدگر22است . وی به امری بنام روح زبان اعتقاد دارد و در مورد زبان بر اين باور 
است زبان مامن هستی است  و در اين راستا در باب ِ فاخرترين صورت زبان يعنی شعر نظرات منحصر بفردی دارد . پرسش هايدگر اين است كه كجا حقيقت بودن امكان بروز بيشتر را می يابد 

و پاسخ او به اين پرسش همسايگی تفكر با اصيل ترين شكل زبان يعنی شعر است. او زبان را سرای بودن می نامد يعنی افقی كه در آن چيزها آشكار می شوند.
حدوث هر چيز يعنی وقوع آن در زمان و زبان است. چنين حدوثی را هيدگر Ereignis می نامد اما هيج حدوثی نمی تواند در يک لحظه خاص و با كلماتی محدود عيان شدن كامل   
حقيقت بودن باشد. اين حقيقت در كليت خويش چونان يک راز باقی می ماند. به تعبير هيدگر زبان اصيل ما را به سوی ابعاد همواره فروبسته بودن باز می گشايد. وی از زبان اصيل به عنوان 
Poesis نام می برد كه اگر چه به شعر ترجمه می شود اما شامل هر سخن اصيلی است چه در قالب نظم و چه در قالب نثر. در تفكر شاعرانه معنای بودن بر تفسير آدمی از جهان خود فاثق 

می شود و بدين سان شاعر از رويكرد مصلحت طلبانه رايج ميان مردم و خود رها می شود. بنابراين زبان شاعرانه اصيل ترين شيوه بودن با ديگران و بودن در جهان است.
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از نظر هيدگر شعر  ماهيت سكنی را می سازد. شعر و سكنی نه تنها با يكديگر تضاد ندارند بلكه با يكديگر پيوند و تعلق دارند. هر كدام از آنها در طلب ديگری است. شايد سكنی غير   
شاعرانه ما و ناتوانی از آن در سنجش از افراطی شگفت در سنجش و محاسبه ديوانه وار برخاسته باشد و فهم اين كه ما به طور غير شاعرانه سكنی كرده ايم و نيز فهم چگونگی آن فقط در صورتی 
ممكن است كه ما شاعرانه را بشناسيم. شاعرانه استعداد و توانايی بنيادين برای سكنای انسان است. انسان در هر زمانی تنها به اندازه ای مستعد شاعر است كه بودنش متناسب با آن چيزی است 
كه به او نزديک است و ميل به انسان و نياز به حضور او دارد. شعر متناسب با ميزان اين انتصاب اصيل يا غير اصيل است. از اين روست كه شعر اصيل در هر دوره ای به درستی و روشتی حضور 

نمی يابد. انسان از ماهيت شاعرانه، شعر می سازد. وقتی شعر به درستی آشكار شود انسان به گونه ای انسانی روی زمين سكنی می كند23 .
از ديگر فيلسوفانی كه با زبانی ادبی به تفلسف پرداختند سورن كی ير كگارد24 است كه بطور نمونه در كتاب “خاطرات اغواگر “ يا “ ترس و لرز” با روشی ادب گونه خردورزيده است و   

باز مرزهای اين دو ديار را در هم تابيده است .
ويتگنشتاين25 نيز از جمله فيلسوفانی است كه به سبكی خاص و ادبياتی مخنص خود كه ميتوان از آن به عنوانِ  سبک ادبی ويتگنشتاين نام برد به فلسفيدن می پرداخت و جالب اينكه   
وی را در زمره ی فالسفه ی تحليلی قرار می دهند كه برای شان بسيار دقيق و حائض اهميت است و نگاهِ  رياضی وارشان بر اين دقت به گونه ايی خاص دامن ميزند اما وی با تمام دقت نظر و 

توجه ويژه ايی كه به اين اصول دارد فرمی ادبی را برای خويش برمی گزيند .
در ميان فالسفه ملقب به اسالمی ودر ديار خودمان نيز فالسفه روشی اين چنينی در بيانِ  تفكراتِ  خويش داشتند و اين هم سويی ادبيات و فلسفه و اين درنورديدنِ  مرزِ  زبانِ  فلسفی   

و ادبی ، در اين حين شايد برای ما ملموس تر باشد . 
شيخ شهاب الدين سهروردی26 از جمله مفاخر ما و فالسفه ايی است كه دارای داستان هايی است كه در آنان به تبيين های فلسفی مبادرت ورزيده است از “همچون عقل سرخ” و “   

آواز پر جبرئيل “ و يا رساله ی “ فی حقيقه العشق” كه در آن به عشق شناسی و تبيين و نوصيف ِ فلسفی آن پرداخته است .
ابن سينا 27در رساله ی “حی بن يقضان” روايتی داستان گونه دارد كه برای ما مانوس تر است در بررسی دراين موضوعی كه در حال تفتيِش آن هستيم . و در روی ديگر سكه بسيار   

اديبانی هستند كه به هنگامه ی زايش ِ يک اثر ادبی كه سرشار از عناصری مختص ِ ادبيات هستند به مسائل مهم فلسفی نيز پرداخته اند .
داستايوفسكی28 نويسنده و متفكری است كه در آثارش وجوه مختلف انسانی را از خير و شر مورد بررسی و واكاوی قرار می دهد. “ خير و شر “ از جمله مفاهيمی است كه هماره در   
فلسفه مورد بحث و فحص است و وی به خوبی اين دو بعد وجودی انسان را به قلم ميكشد . در كتاب جنايت و مكافات وی يكی از اساسی ترين مسائل فلسفی مطرح است و آن اينكه آيا هدف 

وسيله را توجيه می كند ؟ و اموری از اين قبيل كه با مسائل ِ اخالقی و وجودی ِ انسان سروكار دارد .
هرمان هسه29 آثاری همچون بازگشت زرتشت، سيذارتا و سفر به شرق از عالقه و اشتياق بسيار هسه به نگاه شرقی است .تعهد به مسيحيت در كنار گرايش به انديشه های فلسفی-  

مذهبی بودا، زرتشت و الئوتسه )الئوتزو( شكل دهنده ديدگاه اعتقادی هسه و زيربنای افـكار و نظريه های فلـسفی اوست. و البته ديگـــر آثــار وی نيــز چنين خصائثی را داراسـت كه در اين 
حال نميگنجد .

  فرانتس كافكا30 مفاهيم اگزيستانسياليستی را در آثار ادبی خود دستمايه قرار داده و به مسائلی چون مرگ انديشی ، ترس ، مرگ و اموری كه از عناصر اصلی فلسفه اگزيستانسياليسمی 
است در آثار خود بهر می برد . 

در ادبيات ِ سرزمين خودمان نيز از اين گونه موارد بسيار است كه با زبان ِ ادبيات به فلسفه و امورش پرداخته اند . به مسائلی چون “ جبرو اختيار” ، “علت و معلول” ، “قضا و قدر” و اموری كه 
خاص فلسفه است ، شاعرانی چون خيام ، موالنا ، خاقانی ، سنايی، حافظ و غيره كه برای ما و نوع نگاه امان بسيار دل آشنا هستند .
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مجموعه جستارها ، هرمنوتيک مدرن ، ترجمه بابک احمدی ، مهران مهاجر ، محمد نبوی ، تهران: مركز، 1377   )16

هابرماس ، يورگن ؛ نقد در حوزه عمومی ، ترجمه حسين بشريه ، تهران : نی   )17
هيدگر ، مارتين ؛ معنای تفكر چيست ، ترجمه فرهاد سلمانيان ، تهران : مركز    )18

حلبي ، علي اصغر ؛ تاريخ فلسفه ايراني از آغاز اسالم تا امروز ، تهران : زوار ، 1381  )19
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Hai-Ku   هاي-كو

همايون حسينيان تهراني

آشنايي :  

هاي-كو ) بخوانيد : هاي-كو  Hai-koo( ) با واكه بلند او و يک ايست بين دو نيم واژه ( ، كه در پارسي گاهي به آن ) به نادرستي ( هايكُو گفته مي شود ، روش يا گونه اي از شعرسرايي   
در زبان ژاپني است . 

اين روش سرايش ، در ميان بسياري از سرايندگان و شعراي شعر ژاپني ، فراگير است و بسياري به آن دلبسته هستند . همچنين از دهه دوم سده بيستم ميالدي ، پس از گرايش ازرا   
پاوند Ezra Pound  شاعر آمريكايي ) كه در زمره شاعران خيال گرا يا پندار گرا Imagist بود ( به اين سبک و روش ، آرام آرام جاي خود را در زبان انگليسي و سپس ديگر زبان ها باز كرد و 
امروز ، همان روش كالسيک ژاپني ، و همچنين ديگر روش هاي برآمده از آن ، در ميان بسياري از سرايندگان زبان هاي گوناگون جهان ، پذيرفته شده است و جاي خود را در ميان روش هاي 

كالسيک يا سنتي آن زبان ها باز نموده است .
آوايش اين واژه در زبان ژاپني ، به ريختي است كه پس از گفتِن نيمواژه “هاي” يک ايست كوچک پيش مي آيد و سپس نيمواژه “كو” بر زبان رانده مي شود . جداي از آوايش درست   

يک واژه ، اين ايست يا برش  Cutting، يكي از ويژگي هاي بارز سبک هاي-كو است كه در آينده به آن خواهيم پرداخت .
نگارش اين واژه ، كه نخستين بار در زبان انگليسي Haiku نوشته شد ، در بسياري از ديگر زبان هاي اروپايي التيني ، درست با همين نويسه هاي انگليسي است . تنها در زبان هايي   
با ريشه سيريليک ) مانند روسي يا اوكرايني ( و زبان هاي با ريشه يوناني ) يوناني و بخشي از قبرسي ها ( با نگاه به اين كه ريخت الفبايشان و گاهي آوايش برخي از نويسه هايشان ، ديگرگون 
است ، ريخت واژه دگرگون مي شود ، اما آوايش واژه تا بيش از نود درسد يكسان است . تنها در برخي از زبان هاي زيرشاخه زبان آلماني ، مانند ايسلنديک يا ولش ، آوايش آن كمي همانند 

ديگران نيست .
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ريشه شناسي :
اين واژه نخستين بار در دهه پاياني سده نوزدهم ميالدي ، به دست شاعر و نويسنده و منتقد نامدار ژاپني ، موزا اوكا شيكي ،   Mosa Oka Shiki براي اين روش سرايش  به كار برده   
 Genre شد و با كوشش و درگيري ادبي فراوان سخن خود را به كرسي نشاند . او مي گفت ، هاي-كو هم مانند ديگر سبک ها يا گونه هاي شعرسرايي ژاپني ، خودش به تنهايي يک گونه ) ژانر

( است . به اين بهانه ، او را برپا كننده جنبش ادبي هاي-كو در فرهنگ و ادب ژاپني مي نامند .
واژه ي هاي-كو ، پيش از دوران موزا اوكا شيكي هم در شعر ژاپني ، از سده شانزدهم ميالدي ، به كار برده مي شده است . اما نه براي يک گونه يا سبک يا روش شعرسرايي ، كه براي   
ناميدن “تكه آغازين” شعر كالسيک ژاپن كه به آن هُوك-كو Hokku گفته مي شود ) بخوانيد : ُهک-كو ( . در سبک كالسيک هُوك-كو ، هاي-كو نخستين بند از آن شعر است ، به آن به 
زبان انگليسي سرآغاز سروده ، شعر نخستين ، سرآغاز سرود يا مانند آن مي گويند ) Starting Verse ( . آِرش واژه هاي-كو هم در زبان ژاپني همين است . چيزي مانند آنچه در زبان عربي 

به آن مطلع غزل مي گويند . شايد بتوان به زبان پارسي ، آن را چيزي مانند پيش درآمد ناميد .
پس از جنبش ادبي شيكي ، ديگر هاي-كو تكه اي از غزل يا شعر نبود ، كه خودش نام اين سبک و روش يا گونه شد .  

گروهي از زبانشناسان و ريشه واژه شناسان اروپايي ، آمريكايي و چيني ، داراي اين ديدگاه هستند كه ريشه واژه هاي-كو ) و همچنين هوك-كو ( از زبان چيني است . بهانه آن ها   
استيالي چند دهه اي چيني ها بر سرزمين ژاپن در سده هاي پيش از سده شانزدهم ميالدي است . گروهي ديگر بر اين باور نيستند و بهانه آن ها خانواده هاي دوگانه اين زبان است .

من با نگاهي ناكارشناسانه و با ديدگاهي تنها پژوهشگر ، نه تنها تاكنون نشاني از اين چيني بودن واژه هاي-كو نيافته ام ، كه با گروه دوم همسو هستم . واژه هاي هوك-كو و هاي-كو   
، نمي توانند واژه يا وام-واژه هايي چيني باشند چون :

خانواده زبان هاي چيني-تبتي و ژاپني-كره اي ، با آن كه خواهر هستند ، اما همه ويژگي هايشان يكسان و همانند نيستند . زبان هاي چيني-تبتي بيشتر آوايي-سدايي هستند ، اما   
زبان هاي ژاپني-كره اي ، هرچند كه داراي آن ويژگي نيز هستند ، اما برخي از ويژگي هاي زبان هاي آوا-واژه اي را نيز دارا هستند .

اين واژه ها نمي توانند به جاي مانده از دوران استيالي چيني ها باشند ، چون سدها سال پس از آن دوران ، چيني ها در سده پيش ، جنبش دگركون كردن زبانشان ، و نزديک تر شدن   
به زبان هاي واژه پايه را آغاز كرده اند .

ويژگي هاي سبك هاي-كو :
هاي-كو ، بي گمان روش ساختارمند سرايش كوتاه ترين و كم واژه ترين سروده ها در جهان است .  

پس از ازرا پاوند ، كه شايد بتوان گفت كه نخستين غيرژاپني است كه اين روش را براي سرودن برگزيد ، و پس از آن كه به نشانه اعتراض به سياست هاي دولت آمريكا به پاريس كوچيد   
، بسياري از انگليسي زبانان شعر سرا و سرايندگاني از ديگر زبان ها به اين روش روي آوردند . پس از چند دهه ، و با پيش آمدن فلسفه ميني ماليسم ، گونه هاي نويي از هاي-كو به زبان هاي 
اروپايي و بسياري از ديگر زبان ها ، با زير پا گذاشتن ساختار بنيادين هاي-كو ، شعر هايي را سرودند كه به نگاه بسياري از منتقدان ، اين شيوه هاي نو ، با شيوه ي هاي-كو يكي نيستند و بايد 
نام خودشان را داشته باشند . گروهي كوشش بر آن دارند كه شعر مينيمال را نيز هاي-كو بخوانند كه نادرست است . اينجا ، جاي بازگشودن اين سخن نيست ، اما به كوتاهي بايد گفت كه هر 

روشي جايگاه خودش را دارد و نام خودش را . نمي توان در وزن هاي عروضي ، سه پاره اي نوشت و چون كوتاه است به آن هاي-كو يا مينيمال گفت .
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برگرديم به ويژگي هاي شعر هاي-كوي ژاپني . شعر هاي-كو كوتاه و داراي سه بند )پاره( جدا از هم است . در نوشتار ژاپني ، اين سه بند ، پشت سر هم و از باال به پايين نوشته مي   
شوند . تكه تكه نيستند ، اما ، داراي گسست و پيوست هاي ويژه اي هستند .

در نوشتن هاي-كو به ديگر زبان ها ، اين سه تكه يا سه بند را از هم جدا و زير هم مي نويستند .  
شعرسرايي به روش هاي-كوي ژاپني ، داراي ويژگي هاي بسيار ساختارمند است :  

نخستين ويژگي ، بودن برش واژه يا ايست واژه ها در مياِن بندها است . اين برش واژه مي تواند با آواهاي ناهمخوان ، يا واژه هاي ايستان باشند . اين گسست و ايست ، از سويي ديگر   
پيوست و پيوند هم به دست مي دهد . با اين كار ، از سويي خواننده دچار شگفتي ، آويزاني ) سوسپانسيون ( مي شود و از ديگر سوي ، همسنگي و همآهنگي را هم در شعر مي رساند . به اين 

برش واژه در ژاپني كي-رو Kiru مي گويند و واژگان برش يا گسست در هر بند را كي-ِر-جي Kireji مي خوانند . 
كي-ِر-جي ها مي توانند در پايان هر يک از سه پاره ) بندها ( بيايند . اين يک بايَست و دستور نيست ، مي توانند هم در مياِن بندها جا داشته باشند . اما هنگامي كه برش واژه ها در   

پايان بندها باشند ، آن هنگام ، شگفت زدگي و آونگاني خواننده بيشتر خواهد شد .
دومين ويژگي آن است كه بند نخست از پنج اُن يا مُورا ، بند دوم از هفت اُن يا مُورا و بند سوم مانند بند يكم از پنج اُن يا مُورا ساخته مي شوند . بنابراين شعر هاي-كو ، داراي هفده   

اُن است ، يا هفده مُورا . 
اُن on ) به زبان انگليسي ، فرانسوي ، آلماني و ايتاليايي : Mora ( را نمي توان هجا يا سيالبل ناميد . اين اشتباهي است كه بسياري از شاعران در زبان هاي گوناگون جهان آن را در  ـ 

نيافته اند و شعر هاي-كو را داراي هفده هجا يا سيالبل خوانده اند و بر همان پايه نادرست ، هاي-كو سرايي كرده اند .
اُن يا مُورا ، در بسياري از زبان هاي نام آشنا ، كمياب يا ناياب هستند . به كوتاهي بايد گفت كه اگر يک واكه بلند ، مانند او يا  اي در زبان پارسي ، يک هجا در نگاه آيد ، همين او يا   ـ 

اي ، در زبان ژاپني ، داراي دو اُن يا مُورا است . پس اگر ما يک بند پنج هجايي به فارسي يا انگليسي بنويسيم يا بسراييم ، شايد در زبان ژاپني ، خواندن آن تا ده اُن يا مُورا داشته باشد .
در دانش آواشناسي ، اُن يا مُورا ، كوتاه ترين زماني است كه يک واكه ) سدادار ( مي تواند از راه گلوي انسان ، بي آن كه فشار هوا در باالي گلو پديد آيد ، بيرون آيد . ـ 

فراموش نكنيم كه اين مرزبندي ها در زبان هاي گوناگون با يكديگر يكسان نيستند و بستگي به ساختار همان زبان ها دارند .  
اگر پايه را هجـاهاي زباني مانند فارسي را در نظر بگيريم ، بنابراين شايد بهتر اين باشد كه براي زبان هايي مانند ژاپني ، به اُن يا مُوراي آن زبان ها ، كه كوتاه تر از هجاهاي زبان ما   

است ، ريزهجا يا ريزواكه بگوييم . اين تنها يک پيشنهاد ناكارشناسانه از من است . با پوزش از كارشناسان .
اگر همين نيمواژه  هاي از واژه هاي-كو را در نگاه گيريم ، در زبان ما داراي يک هجا ، يا گاهي يک و نيم هجا است . اما در زبان ژاپني ، دو تا دو و نيم اُن يا مُورا است . ـ 

ديگر ويژگي شعر هاي-كو ، نگاه هميشگي شاعر به طبيعت و همه پديده هاي آن و به ويژه به چهار فصل سال و روز نو است . تا دهه نهم از سده نوزدهم ميالدي ، گاهشمار ژاپني مانند   
گاهشمار ما ايراني ها بود و نخستين روز بهار را روز نو مي خواندند . اكنون كه ژاپني ها مانند اروپاييان از گاهشمار گريگوري بهره مي گيرند ، روز نو در آغاز و در دل زمستان است و ديگر از آن 

بهره گرفته نمي شود .
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واژگاني بنياديني كه براي چهار فصل سال و روز نو در هاي-كو سنتي ژاپني از آنان بهره گرفته مي شوند و به زبان ژاپني به آنان كي-گُو Kigo ) فصل واژه ( مي گويند ، به شمار زير  ـ 
هستند :

كي-گُو هاِي بهار يا بهار واژگان : شكوفه گيالس . گل كامليا . كوكو يا فاخته . غوك يا غورباغه . 	•
كي-گُو هاِي تابستان يا تابستان واژگان : كرم شبتاب . غورباغه باران . 	•

كي-گُو هاِي خزان يا خزان واژگان : خرمالو . سرماي شب . 	•
كي-گُو هاِي زمستان يا زمستان واژگان : برف . 	•

اين روزها ، روزنو واژه ها ، كمياب هستند ، يا كه ناياب . 	•
يكي ديگر از ويژگي هاي بارز شعر هاي-كو ، بي نيازي آن به آن چيزي است كه ما بساوند مي خوانيم و عرب ها  قافيه مي خوانند و انگليسي زبان ها ، به آن رايم  Rhyme  مي گويند   
.  پاره ها يا تكه هاي سه گانه هاي-كو مي توانند قافيه بندي نداشته باشند ، اما برخي از هاي-كو سرايان بر اين باور هستند كه افزون بر آهنگين بودن و گامبندي و همسنگي سه پاره ها ، اگر 

بشود بساوند سازي را هم در نگاه داشت ، شعر براي خواننده ، دلنشين تر خواهد شد .
و سخن پاياني درباره ويژگي هاي شعر هاي-كو : اين يک بايَست يا دستور است كه در شعر هاي-كو بايد از مجيز گويي و مديحه سرايي پرهيز كرد و بيشتر پديده هاي طبيعت و نگاه   
به روستا ها و مانند آن را ارزش نهاد . با خيزش هاي فلسفي و ادبي مدرنيسم و پست مدرنيسم و مينيماليسم در سده پيش ، خيزشي هم در هاي-كو سرايان در نيمه دوم سده پيش روي داد 
و آن اين بود كه گروهي از سرايندگان ژاپني ، آغاز به شكستن ساختارهاي هاي-كو كردند و جن-دا-يي هاي-كو ) هاي-كو سرايي نوين ( را بنيان نهادند . اين گروه شماِر ريزهجا ها يا اُن ها را 

دگرگون كردند و از هفده اُن ، بيشتر يا كمتر سرودند . اما بسياري از آنان ، اندك اندك در آغاز هزاره سوم ، روي به هاي-كو ديرين ژاپني آورده اند .
امروز ، شمار ريزهجا ها يا اُن هاي هاي-كو ها در زبان ژاپني ، از يازده تا بيست و يک اُن ، و در زبان هاي ديگر ، از ده و نيم تا نوزده هجا برآورد شده است .  

شاعران هاي-كو سراي را به زبان ژاپني هاي-اي-جين Hiijin  مي خوانند .   

بد نيست بدانيم :

 President of the رييس اتحاديه اروپا ،  Dr. Herman Van Rompuy هاي-كو سرا ( هاي برجسته جهان ، دكتر هرمان فان رومپوي (  Hiijin يكي از هاي-اي-جين  
European Council  است كه شعرهاي بسياري سروده است و كتاب شعر او در سال پيش به زبان فرانسوي بلژيكي به چاپ رسيده است .

يكي ديگر از هاي-كو سرايان برجسته ، شاعر نامدار هندي ، رابيندرانات تاگور است كه اشعار زيادي را در اين گونه ، به زبان بنگالي سروده است .   
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هندوستان سرزميني است كه شمار زيادي از شاعران آن ، هاي-كو سرايي مي كنند و نخستين همايش هاي-كو سرايان جهان در فوريه سال 2008  با نام “جشنواره هاي-كو سرايي”   
در شهر بنگالور آن كشور ، برگزار شده است .

بيشترين شمار اشعار هاي-كو در جهان ، واروي پندار بسياري ، امروز به زبان هاي روسي ، رومانيايي ، بلغاري ، لهستاني ، سربستاني ، كروواسي و اسلووني سروده مي شوند .  
ماهنامه ها ، گاهنامه ما و هفته نامه هاي ادبي بسياري در جهان ، به بررسي و نگارش اشعار هاي-كو ، در كنار ساير گونه هاي شعري ، مي پردازند ، اما تنها چهار ماهنامه هستند كه   

تنها و تنها اشعار هاي-كو را چاپ مي كنند و به نقد و بررسي آن اشعار مي پردازند .
اين چهار ماهنامه در كشورهاي اسلووني ، روماني ، سربستان و كروواسي چاپ و پخش مي شوند !  

 

واژه هاي پارسي پيشنهادي :

از اين كه در اين بخش پا را از گليم خود بيرون نهاده ام و واژه هاي پارسي را براي به كارگيري به جاي هاي-كو مي آورم ، از همه استادان و سروران پوزش مي خواهم .  
پيش از هرچيز ديدگاه خود من اين است كه نبايد براي نام يک روش يا مكتب ، جانشين سازي كنيم و شايد همان نامواژه هاي-كو از همه بهتر باشد .  
از دگر سوي ، زبان ما به آن اندازه پر است از هزاران واژه بيگانه ، كه ديگر به آشوبكده اي مانند است كه بايد به پيراستن و آراستن آن گامي رنجانيد .  

در جست و جوي خود ، گويا تازگي ها ، فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، واژه ِكهچامه را براي هاي-كو پيشنهاد داده است . با اين كه اين واژه برگردان درستي براي هاي-كو به نگاه   
مي آيد ، اما من ، از ريخت اين واژه چندان خوشم نيامده است !

واژه هاي زير را از سوي خودم پيشنهاد مي كنم :  
چكامک . ريزچامه . سرودك . سه پاره . سه بندك . ريزسرود . ُخردسرود . ُخردچامه . كوته چامه .   

در دل خود ، از همه بيشتر ، چكامک و كوته چامه را مي پسندم .

همايون حسينيان تهراني . نيمه بهمن ماه 1390
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