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قهرمانها ،قافیه ثابت شاعر

ترجمان
جوســـوئه کاردوچـــی( )Giosue Carducciشـــاعر
درد
برجســـته ایتالیایی در  27ژوئیـــه  1835در والدیکاســـتلو
( )Valdicastelloایتالیـــا متولد شـــد .پدرش پزشـــک بود
و اندیشـــههای ناسیونالیستی داشـــت .کاردوچی در سال
 1894بـــهکالجـــیدرفلورانسنزدپدرجرمیابارســـوتینی
( )Geremia Barsottiniفرستاده اما به دلیل اندیشههایش
برگردان از ایتالیایی:
ازآنجـــاراندهشـــد.درســـال 1856موفقبهاخـــذدکترای
مژان رمضانزاده
ادبیاتوفلسفهشد.کاردوچینخستینمجموعهشعرش
رابانامقافیه()Rimeدرسال1857منتشرکرد.در1859باعموزادهاشالویرامنیکوچی
( )Elvira Menicucciازدواج میکند .ســـپس فعالیتش را بهعنوان اســـتاد در دانشگاه
بلونیاشروعمیکند.اودراینسمتبدونوقفه،بهمدتچهلودوسالفعالیتکرد.او
شاگردان بسیاری تربیت کرد که در این میان نام جووانی پاسکولی ()Giovani Pascoli
شاعر برجســـته ایتالیایی میدرخشد .در ســـال 1876بهعنوان نماینده جمهوری برای
کالج لوگو( )Lugoانتخاب شـــد اما نتوانست به این مقام دست پیدا کند .کاردوچی در
سال 1890از طرف کاخ پادشاهی بهعنوان سناتور انتخاب شد .او در سال 1904تدریس را
کنارگذاشتوهمانندمانزونیازحقوقبازنشستگیخاصیبهرهمندشد.کاردوچیدر
سال 1906بهاخذجایزهنوبلادبینائلشد.اونخستینایتالیاییبرندهنوبلبود.بخشی
از کارهای کاردوچی هرگز چاپ نشـــد اما آنچه از او به جـــا مانده دو مجموعه قافیههای
نـــو ( )Rime Nuoveو قصیدههای بربرانـــه ( )Barbarian Odesاســـت .از ترجمههای
او نیز میتـــوان به «ایلیاد» اثر «هومر» و همچنین ترجمه اشـــعار «گوتـــه»« ،هاینه» و
«شیلر» اشاره کرد .کاردوچی سرانجام در 16فوریه 1907میالدی در 71سالگی در بولونیا
درگذشـــت .دلتنگـــی یکـــی از محرکهـــای اصلی
شـــعرگویی کاردوچی بود .او توانایی بسیار باالیی در
زمینههایادبیات،شعروسیاستداشتامارفتارها
و طـــرز فکر خاصش ،زندگـــی او را با دشـــواریهایی
همراه کرد .در اشـــعار کاردوچی همیشـــه قهرمانی
همســـو با اندیشـــههایش میزید .شـــاید قهرمانش
پـــس قافیههایش بیابیـــد؛ قافیههایی پنهان در
را از ِ
سطرهای ترجمه؛چه توان کرد؟! ترجمه ،قاتل شعر
است!
ëëزائریمقابلسنتجاستILPELLEGRINODAVANTIASANTJUS
شب است
و طوفان زوزه میکشد
بیشتروبیشتر
بادمیپیچد
برادراناسپانیایی
کارلوی پنجم سخن میگوید
باز کنید برایم
درهای صومعه را
اجازه دهید تا نیایش صبحگاهی را بهجای آورم
به من بدهید
آنچه که میتوانید
بدهید /تابوتی /و ردایی /بدهید
اتاقی /و تبرکی
به کسی که صاحب نیمی از جهان بوده
سری تراشیده /آماده مالقات با تاج است
اما نه
تعظیم سقوط امپراتوری است
مردهای را میماند
اما در گورستان نیست
و من سقوط میکنم
چون یک امپراتوری قدیمی
ëëخیالیFANTASIA
صدای نرم تو
تسلیممیکند
صحبتهایتو
روح را رها میکند
روی امواج نوازشگر
یشود
دور م 
حرکتمیکند
به سمت گرمی آفتاب
در غروب میخندد
به گستره آبی نیلگون
بین آسمان و دریا
چون پرندههای در حال پرواز
که بر فراز جزایر سرسبز بال میکشند
معابدی
روی قلههای بلند
به مرمرهای جزیره چشمک میزنند
نه آفتاب گلکون
درختان سرو
در ساحل ایستاده اند
و بوتههای ضخیم «مورد»
از خودشان
بوی خوشی ساطع میکنند
که تا دوردست ها
روی نسیم پخش شده
ملوانان دریایی با صدایی آرام می خوانند
در حالی که به سمت بندر حرکت میکنند
پس بزن
این بومهای قرمز رنگ پریده را
دوشیزگانمیآیند
سرازیرمیشوند
بهآکروپلیس
در صفوف طوالنی
با لباسهای یونانی
 بلندزیبا و کارشده -
تاجهایی از گل روی سر دارند
شاخههایی از برگ بو در دست
یخوانند
آوازم 
به نشانه پیروزی میهن
و دست تکان میدهند
روی زمین مردی
این سو و آن سو میپرد
بی سالحی
شاید که آلچئو است
برگشته از جنگی
1
دوشیزگان زادگاه سوفو
همراه با
ِ
«.1سوفو» شاعر یونانی قرن ششم پیش از میالد ،که غزلیاتش مشهور است.
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بهای غیاب ادبیات معاصر در نظام آموزشــی مدارس و دانشگاهها

دانشکده بینویسنده و شاعر ،موزهای از هنرهای مرده باستان!
دکتروحید ضیایی

شاعر پژوهشگر و مترجم

«خشک آمد کشـــتگاه من  /در جوار کشت همســـایه  /گر چه میگویند
میگریند روی ســـاحل نزدیک  /ســـوگواران در میان سوگواران  /قاصد
روزان ابری داروگ  /کی میرسد باران[»...نیما یوشیج]
کتـــاب ادبیات فارســـی دوره دبیرســـتان را به دســـت گرفتـــهام و مات
شـــدهام به این شـــعر نیمای بزرگ و آنچه مبهوتم کرده معانی عجیب
و غریبی است که به سنت مألوف دبیرســـتان و حتی دانشگاههایمان،
دبیر یـــا مدرس مربوطـــه ،امالنویس کرده و ســـطور شـــعر«داروگ» را
به «خیال خود» شـــرحی و بســـطی داده اســـت؛خیالی که نه ریشه در
تفسیری تاریخی و سیاســـی و ادبی از شعر دارد که معناوارههایی اغلب
ناهمگون و بیربط از شـــعری اســـت که عصاره بخشـــی مهم از تاریخ
زیســـتفرهنگی و ادبی ما بوده اســـت؛ رســـمی قدیمی و نامیمون در
نحوه تدریس تکبُعدی شعر فارســـی که به معنیمحوری تکیه داده و
شعر را بدون درنظر گرفتن ســـابقه و سیاقش یا به عبارت دیگر بدون در
واژگان دشوار معنی میکند و
نظر گرفتنشأن نزولش با تکیه بر شـــرح
ِ
البد انتظار دارد دانشآموز یا دانشجو ،خود سررشته این نخ پوسیده را
بگیرد و ادامه بدهد.
در گفتوگوهایـــی کـــه با چند دبیـــر دارم ،از وضعیت شـــیوه آموزش
تدریس ادبیات به معلمان میپرسم و پاسخ آنها چیزی جز تأکید نظام
آموزشـــی تربیت معلم بر نوعی کددهی ســـاده و حلالمســـائلی و در
نهایت پاس کردن واحدهای قید شده جهت فارغالتحصیلی نیست.
خاطرات دوران دانشـــجویی و دوره تدریس در دانشگاه هم برای رشته
ادبیات ،چیزی جز همین معناســـازیهای سلیقهای و تفسیر معنامحور
مـــدرس نبوده و نیســـت و درد مضاعف اینکه اگر چه شـــاید این روش
برای متون نظم و نثر کالســـیک ما -با توجه به ســـاختار کتب مرجع و
شـــیوه تفسیر بزرگان مؤســـس این رشـــته در دهههای گذشته -منطبق
با جهان تک گوییهای کالســـیک باشـــد ،اما در چند واحد شکســـته و
بسته ادبیات معاصر برای دانشـــجویان ادبیات یا محدود شاعران تک
فصلهای گنجانده شـــده در کتـــب «فارســـی عمومی»جهت عموم
رشتهها ،بواســـطه زبان متفاوت و گاه شـــیوه جهانبینی و رویکردی تازه
ادبی آنها ،مجالی برای خودنمایی و بازنمایی آن وجود ندارد.
ëëازعصرپروینتاقیصریبرایشعرامروز
کتابهای تألیف شده نظام آموزشی
مـــا ،از هر آنچـــه ادبیات فارســـی نامیده
میشود ،بر چند شـــیوه معدود محدود
شـــده اســـت .در یک نـــگاه کلـــی متون
به نظـــم و نثر تقســـیمبندی میشـــوند
و در چنیـــن نگرشـــی شـــعر معاصـــر ما
محـــدودهای از مشـــروطه تـــا دهـــه اول
انقـــاب اســـامی را شـــامل میشـــود
که شـــاعرانی چـــون پرویـــن اعتصامی،
ملکالشـــعرای بهار ،ایرج میرزا و شاید
یکی دونفـــر از کالســـیک ســـرایان دیگر
جزو شـــاعران این دوره محســـوب شوند
البتـــه در نظـــام قدیـــم گاه قالبهایـــی
چـــون چهـــار پـــاره و رباعی و مثنـــوی نو
نیز با نامهایی چون ســـهیل محمودی،
ســـاعد باقری ،محمد جـــواد محبت و از
اکنونیها زکریا اخالقی و احمد عزیزی و
قیصر امینپور سر از کتابهای فارسی و
منظومات آنها در میآورند یعنی شـــعر
ما در تعریفی منظوم و مقفی (چنانچه
شمس قیس چندین قرن پیش تعریف
میکند) ،بدون نظمـــی تاریخی ،به ارائه
تکشـــعرهایی از شـــاعران نحلههـــای
مختلـــف با قیـــد زندگینامههایـــی کوتاه
بســـنده میکند و منادیـــان جریان نظام
آموزشی از ادبیات داستانی ایران هم به
آل احمد و جمالزاده و در نهایت دانشور
بسنده میکنند .در این تعریف نظم و نثر
با همه محدودیتها و پیش فرضهای
غیر معاصر و محدودکنندهاش ،آنچه از
ادبیات معاصر برای دانشآموز تعریف
میشود ،تک نامهایی بیسابقه تاریخی
و ادبی و شـــعرهایی قاببندی شـــده در
قوالب کهن ادبیات فارسی است و حتی
اگر شـــعری از ایـــرج میرزای بـــزرگ نیز
میآید – این پدرخوانده زبان امروزی در
شعر مشروطه – تعریفی از جایگاه ادبی
و سبک و سیاق آن داده نمیشود.
کتابهایی که صرفاً به قصد استفاده
از ادبیـــات بهعنوان ابزار تعلیم و تربیت
نگاشـــته میشـــوند و کالنروایتهایـــی
چون انـــدرز و وطن دوســـتی و پاکدامنی
و محبت ورزی و ...را سرمشـــق آموزشی
خود قـــرار میدهد که اگر چه فی نفســـه
امر مبارکی ست اما موفقیتی ساختاری
در ســـاماندهی شـــاکله فرهنگی و ادبی
ذهن مخاطبان نوجـــوان و جوان ایرانی
ندارد .اینکه مخاطب دانشآموز بتواند
نگرشـــی کالن نســـبت به آنچـــه ادبیات
ایرانی است با اتمام دوره آموزشی خود
داشـــته باشـــد ،از طرفی و داشـــتن توان
تحلیل گفتمانهای رایج قدیم و جدید
در ادبیـــات و اســـتفاده آنهـــا در زندگـــی
و مـــراودات اجتماعـــی و فرهنگـــیاش،
مواردی اســـت که نادیده انگاشـــته شده
اســـت .حـــال در طـــرزی دیگـــر از نظام
آموزشـــی که مبتنی بر انواع ادبی است:
ادبیات عرفانی ،تعلیمی ،غنایی و ...باز
ادبیات معاصر بین ایـــن نوعهای ادبی
قلع و قمع شده و به نامهایی چند در هر
یک بسنده میشود.

در حقیقت ادبیات معاصر که فصل
تازهای در نظام کلی ادبیات ایران از آغاز
تا مشروطه است و هر دوره آن با تجدید
تجـــددی در قالب و محتـــوا اتفاق افتاده
و ورق خورده و به اصطالح یک شـــبه ره
صد ســـاله رفته است ،در چند نام و چند
متن خالصه میشود .متنهایی که عمالً
معاصریتـــی در آنها نبوده و ادامه همان
سیاق کهن ادبی محسوب میشوند.
مشروطه با ترجمه و ترجمان خواب
انقالبـــات بزرگ در فرهنگ و سیاســـت
اتفاق میافتد ،جهان ادبیات ترجمهزاده
زبان غالب» رها
میشود ،فرد از
«زندان ِ
ِ
میشود و شور مشـــروطه در سر ،شعر را
به کوچه و بازار میکشـــاند و شعر ایرج و
عشـــقی و عارف اتفاق میافتـــد تا اینکه
نهضـــت تجدیـــد و تجـــدد بـــه رهایی از
گفتمان رسمی وزن بینجامد و نیماییها
متولد شـــوند؛ «واژه – مردمی» رهیده از
نظمی اجبـــاری و مشـــتاق روایت خود،
هر جا که قافیه بطلبد و بخواهد .التقاط
هنرهایی چون عکاسی و سینما و ادبیات
نمایشی بر زبانآوری شعر و نثر را هم بر
تجددگرایی این شیوه بیفزایید تا برسیم
به آزادی تمامیت کلمه از ســـاختارهای
کهن نظاممند و گذاشـــتن بار مسئولیت
«شـــهروند – واژگی» بر دوش شعری که
آزاد اســـت با پس زمینهای سپید .نثری
که به قالبها و شیوههای مختلف زبان
مردم سخن میگوید و قانونگذاریهای
خـــودش را دارد بینظـــارت دربـــار و
انضباط ناظمان ســـطور .اینگونه است
که ادبیات معاصر از مشروطه تا کودتای
 28مـــرداد و از آنجـــا دهه بـــه دهه پیش
میآید و بـــرای ادیبان و مخاطبان جدی
ادبیـــات و دلســـوزان این زبـــان ،ادبیات
معاصر طریقی میشود و ادبیات امروز
روش و طریقـــی تالـــی .در نگاهی کلیتر
هســـتی ادبیات فارسی سه مرحله تولد،
پیلگـــی و رهایـــی را تجربه کرده اســـت.
دورههایی که هر کدام بواســـطه شـــرایط
سیاسی و اجتماعی منبعث خود نیاز به
تشـــریح و توضیح تمام بـــرای مخاطبی
را دارند که در امروز جامعه ســـریع و کم
حافظه کنونـــی ،فرصت اندیشـــیدن به
گذشته و حال خود را داشته باشد .شرایط
تعریف شـــده از طرف نظام آموزشـــی،
فقط نشانگانی از نقشـــهای بزرگ است
کـــه در مه غلیـــظ بیبرنامگیهای کالن
جهت آموزش و اشـــاعه زبـــان و ادبیات
فارســـی بیشـــتر از آنچه زاییده برنامهای
کالن در پاسداشـــت و توانمندســـازی و
انتقـــال صحیـــح و بیغرض آن باشـــد،
اسباب اصحاب سیاســـت و طفلی یتیم
شـــده که هر کس داعیه دار مادریاش را
دارد و یتیم خانهای نیســـت تا نان و آبی
قسمتشباشد.
تـــازه اگـــر از کـــج فهمیهـــا و
ســـادهانگاریها و آموزش سهلانگارانه
ادبیـــات کالســـیک بگذریـــم ،ادبیـــات
معاصر ما نیز که تنها به نشـــان چند نام
در کتاب درســـی معرفی میشود نه تنها

قاعده و قانونی در هویت نگاری ندارد که
احساس میشود بیشـــتر ذکر نام و شعر
چند نفر مقصود است تا برایندی از آنچه
هست.
از مشروطه تا نیما ،از نیما تا دهههای
نخستین شعر با رگههایی آزاد و سپید تا
وقوعانقالباسالمیوتشکیلشاخههای
شعر انقالب و مستقل و مهاجرت پس از
آن در ایران ،هر یک از این شـــاخهها – با
چهرهها و شخصیتهای ادبی شناخته
شـــده و نامدارشـــان – نه تنهـــا تعریف و
جایگاهـــی در نظام کتب درســـی ندارند
بلکـــه حتی شـــاخه ادبیـــات پایـــداری و
انقالب آنها هـــم – که میتواند ازاهداف
اصلـــی عقیدتـــی مروجـــان و مؤلفـــان
کتب نیز باشـــد – بیذکر حـــد و مرزها و
بایســـتگیها و شایستگیهاشـــان فقـــط
تحت عناوینی کلی جای داده میشوند
با نامهایی که بنا به اقتضای سیاست روز
در نوسان است!
ëëبیفروغیحافظوبیحفاظیاخوان
صحنـــه اول :محفلها و انجمنهای
ادبـــی محـــل خوبی بـــرای محـــک زدن
جایـــگاه کنونـــی ادبیات بیـــن آدمهایی

بیغلـــط از رویش بخوانید ،بتوانید بیتی
را که متضمن اشـــارتی اســـت درســـت
تحلیل کنید و به جمع بقبوالنید ،بتوانید
و »...البد آخر قضیه را میتوانید خودتان
حدس بزنید!
صحنـــه دوم :در جمـــع خانوادگـــی
نشسته اید و عزیزی از بستگان که سابقه
الفـــت بـــا ادبیـــات دارد – یـــا میپندارد
کـــه دارد – از ســـر بیحرفـــی خطابـــت
قـــرار میدهـــد کـــه« :بـــرادر جـــان! این
حرفهـــای بیســـر و تهـــی که به اســـم
شـــعر هـــر روز درفضای مجازی دســـت
به دســـت میشـــود و کرور کـــرور کتاب از
آن منتشر میشـــود یعنی چه؟» و ادامه
میدهد«:حیف حافظ و سعدی و موالنا
نیســـتند! ایـــن جماعت هم نامشـــان را
شاعر گذاشتهاند؟!» دیوان حافظی را که
روی طاقچه اســـت بر مـــیدارم و تفألی
میزنم و میگویم« :بفرما بخوان ما هم
لذتی ببریم از این همه عشـــق شـــما به
این بزرگان »...و میخواند و اشتباه پشت
اشتباه...
نتیجـــه :رویکـــرد غلـــط بـــه ادبیات
چـــه در وضعیت کالســـیک آن و چه در

کهن شعر پرور است در حد همان تذکره
نویسیهایدبیرستانیبهانضماماندکی
دستور و آیین نگارش به مقدار کافی (!)
تا اگر در  17جلســـه بیش و کم دانشـــگاه
فرصتـــی پیش آیـــد ســـطوری «معنی»
بشود و ســـهم ادبیات معاصر هم بشود
سلیقه مؤلفان با همه خوب و بدش.
دیر زمانی پیش از ایـــن بود که باالی
ســـر خیـــاط و بـــزاز و خـــراط و پزشـــک و
میرزابنویس این کشور ابیاتی از سعدی و
حافظ و شهریار و اخوان حتی ،جا خوش
کرده بود و پزشـــکان ما ادیب و ادیبان ما
سیاســـتمدار بودنـــد .روزگاری نه چندان
دور که حاصـــل یک کنـــش ادبی موفق
چند دههای سریالی میشد چون«هزار
دســـتان» که عموم مخاطبان میدیدند
«مثـــل ســـائر»ش
و میفهمیدنـــد و
ِ
میکردند برخی دیالوگهایش را و حاال
دیری نخواهد پایید که همین ســـریال را
باید بـــا زیرنویس به فرزنـــدان «مجازی
زده» این دیار فهماند اگر حوصله دیدن
فیلم و سریال داشته باشند!
ëëاندکیواحدادبیاتمعاصر
نقطـــه اوج ایـــن تـــراژدی بـــه رشـــته

ëëکتابهای تألیف شـــده نظام آموزشـــی ما ،از هر آنچه ادبیات فارســـی نامیده میشـــود
در یک نگاه کلی به متون نظم و نثر تقســـیمبندی میشوند و در چنین نگرشی شعر معاصر
ما محدودهای از مشـــروطه تا دهه اول انقالب اسالمی را شـــامل میشود که شاعرانی چون
پروین اعتصامی ،ملک الشـــعرای بهار ،ایرج میرزا و شـــاید یکی دونفر از کالسیک سرایان
دیگر جزو شاعران این دوره محسوب شوند.

چکیده

 ëëرویکـــرد غلط بـــه ادبیات چـــه در وضعیت کالســـیک آن و چـــه در موجودیت متجدد
آن ،حاصل نظام آموزشـــی نادرســـتی اســـت که نه بینش و نگرش خواص را در گرایشها
و قرائتهـــای نو به خود جلب میکند و نه ســـواد خواندن و شـــور پیوســـتن بـــه گنجینه
قدیمایی ادبیات را به عمـــوم مخاطبان عرضه میکند .مانند زبـــان فرنگی خواندن ما که
بعد از چندین سال عربی و انگلیســـی خواندن آنچه حاصلمان میشود ،حتی روخوانی
صحیح آنها نیست.
ëëنقطـــه اوج ایـــن تـــراژدی به رشـــته ادبیـــات فارســـی و نحـــوه تدریـــس آن و واحدهای
گنجاندهشدهاش در دانشگاه میانجامد .به قول ســـید حسن حسینی -که ذوق ادبیاش
را به نگهبانی دانشـــگاه تحویل داد و وقت فارغالتحصیلی باز پس گرفت! -رشته ادبیات
فارســـی نه تنها در واحدهای معدود دیگررشتههای نامرتبط ،بلکه برای فرزندان دانشجوی
خود هم چیزی برای عرضه ندارد.

اســـت که نوعاً خود متولی آن محسوب
میشـــوند از شاعر تا داســـتان نویس .در
یکـــی از همین جمعهاســـت کـــه خانم
شـــاعری برای جمع غزلی میخواند نو
و اهالی ادب حاضر هر یک به پاســـداری
شـــیوه مطبوع خود نقد و نظـــری دارند.
نوبـــت به اســـتاد میرســـد – فـــردی که
عموماً پیرتر ،با ســـابقه تـــر ،کتابدارتر،
یـــا نامدارتر و خالصه «تر»تـــر از دیگران
حاضر اســـت .اســـتاد اخمـــی میکند و
شاه گویه خود را اینچنین افاضه میکند
کـــه« :خانـــم ...دوره ایـــن وزن پردازیها
گذشـــته ،دوره غزل گویی گذشـــته ،شعر
کالســـیک را حافـــظ و ســـعدی تمـــام
کردهانـــد ...این حرفها تکـــرار مکررات
است و چه و چه»...حاال بگذریم از اینکه
غزل آن بانو غزل نو بود و از این حرفها
اما راوی که پس از اســـتاد در مقام منتقد
لب به سخن میگشاید ،دیوان حافظی از
کیفش در میآورد و تقدیم استاد میکند
با قید این جمله که«استاد جان! غزلی از
همان حافظ دوستداشتنیتان بخوانید
تا ایشـــان هم درسی بگیرند از این اتمام
حجت و هم جمع متلذذ شود ،بخوانید
البتـــه به شـــرطی کـــه بتوانید درســـت و

موجودیـــت متجـــدد آن ،حاصل نظام
آموزشـــی نادرســـتی اســـت که نه بینش
و نگـــرش خـــواص را در گرایشهـــا و
قرائتهای نو به خود جلب میکند و نه
ســـواد خواندن و شور پیوستن به گنجینه
قدیمایی ادبیـــات را به عموم مخاطبان
عرضـــه میکنـــد .مثـــل زبـــان فرنگـــی
خواندن ما که بعد از چندین سال عربی
و انگلیســـی خواندن آنچـــه حاصلمان
میشـــود ،حتی روخوانـــی صحیح آنها
نیست.
رویکرد غلط یعنی آموزش ناصحیح
ادبیـــات فارســـی از آنجایی کـــه به جای
تحلیـــل قـــدم بـــه قدم شـــعر -بـــر پایه
آموزههـــای خالقانـــهای چـــون» جمـــع
خوانی ،باز آفرین متون ،قصه گوییهای
چند صدایی توسط دانشآموزان و-»...
رویکردمـــان معنای ابیـــات و چند خط
زندگینامه شـــاعرانی باشـــد ک ه ای بســـا
حتی آن معنا نیز در تحلیل اساسی شعر
محلی از اعراب ندارد.
رویکـــرد غلط یعنـــی کتب فارســـی
عمومی سه واحد رشتههای غیر ادبی که
فشـــرده همه فرهنگ و ادب و سیاست و
ســـرزمین
خلقیات مکتوب خواص این
ِ

ادبیـــات فارســـی و نحـــوه تدریـــس آن و
واحدهای گنجانده شدهاش در دانشگاه
میانجامد .به قول ســـید حسن حسینی
که ذوق ادبیاش را به نگهبانی دانشگاهتحویـــل داد و وقـــت فارغالتحصیلـــی
بازپس گرفت! -رشته ادبیات فارسی نه
تنها در واحدهای معدود دیگررشتههای
نامرتبط ،بلکه برای فرزندان دانشجوی
خود هم چیزی برای عرضـــه ندارد .اگر
از رویکـــرد کالســـیک و تجددســـتیز اکثر
اســـتادان دانشـــگاههای معتبـــر بـــزرگ
در رشـــته ادبیات فارســـی هـــم بگذریم،
سیاســـت مـــرده پرســـتانهای کـــه بـــاز
آموزش ادبیـــات را به تحلیل مقطعی و
تکمحوری از آن ســـوق میدهد ،چنان
ریشـــهای در پایـــان نامههـــا و رســـاالت
دارد که نهایت هنـــر یک دانش آموخته
و درجـــه اعـــای علمـــیاش میتوانـــد
تصحیـــح یـــک دیـــوان خـــاک خـــورده
خطی و سنگی باشـــد از فالن شاعر قرن
چندمی .اگـــر محدودیتهـــای انتخاب
موضـــوع را بعد از اعمال سیاســـتهای
کلی نظام آموزش عالی ،به سرگروههای
هر دانشـــگاه ارجاع بدهیـــم آنچه باقی
میمانـــد بلندقدتـــر از نوعی نقـــد ادبی

معاصـــر – در حـــد رونـــگاری و رونمایی
کتابهای زرین کوب و شفیعی کدکنی –
و در نهایت بسط همان تفکر -با نهایت
خوشبینی! -نیســـت .یعنی آموزههایی
رونویسی شده از مکتب شاگردان بزرگان
ادبیات معاصر دانشـــگاهی ایران ،که در
بســـیاری موارد هم بنا به دالیل مختلف
مهمتر از همه اســـتفاده ابزاری از متونتئوریک ،به نفع مقاصد و منافع شخصی
یا گروهی -ســـمت و ســـویی غیـــر ادبی،
سیاسی یا شعر نوستیزانه دارد.
حـــاال ایـــن ملغمـــه محدودیتهای
کلی را با طرزهای نئو کالســـیک استادان
به هم بیامیزیم تا حاصل ،حذف بخش
عمدهای از ادبیات داســـتانی ونمایشی،
بزرگان شعر آوانگارد – بخوانیم سپید -
معاصر ،اکنونیان طرزهای سه گانه شعر
امروز – متعهد و مســـتقل و مهاجرت –
(و در نهایت ســـاختن شاکلهای عقیم از
آنچه ادبیات معاصـــرش مینامیم) در
ذهن دانشجوی ادبیات باشد.
حـــاال درد بزرگتـــر مـــا کـــه سیســـتم
منفعالنـــه آموزشـــی اســـت در ترغیب
دانشـــجوی عالقهمند در تبدیل شدن او
به یک واحد خالق ادبی و در نهایت یک
شـــاعر یا نویســـنده ،دردی است که خود
راه به جایی ندارد و مورد توجه مسئوالن
اهل فرهنگ نیز نیست.
ســـهم بیشـــترادبیات معاصـــر در
واحدهای اندک ،به شاعران مشروطه و
نویسندگان و داستان نویسان نسل اولی
چـــون جمالزاده و آل احمد میرســـد و
از آنچـــه به ادبیات دهـــه چهل به بعد،
یعنـــی دوره اوج فعالیتهـــای افـــراد و
جریانهـــای ادبی موســـوم به«حجم»
و«دیگر» و «روایت» ،تا داستان نویسان
و رمـــان نویســـان تأثیرگـــذار آن روزگار
است ،پرداخته نمیشود و انگار با پرشی
عمیـــق بـــه اکنونی میرســـیم که تحت
عنوان ادبیات متعهد – پایداری مشهور
اســـت و نامهایی چند در آن هستند که
باز به امروز شـــعر و داســـتان ،نحلهها و
شیوههای دهههای گذشته ،با همه اوج
و فرودشان نمیرسند .اگر روزگاری نیما
حق انتشـــار و ویرایش کتابهایش را به
اســـتاد معین میســـپرد و دانشگاههای
ما محصوالتی چون کدکنی و ســـرامی و
قیصر و ...را با اندکی مســـامحه داشتند
اکنون ادبیات دانشگاهی و دانشکدههای
ادبیات ما به ســـمتی میروند و ادبیات
خالق و جدی از ســـویی دیگر .شـــاعران
و نویســـندگان اکنـــون نه در دانشـــگاهها
جایـــی دارنـــد و نه دانشـــگاه برایشـــان
محلی از اعراب میگذارد .ادبیات خارج
از دانشـــگاه ،ادبیاتـــی که خـــود را مقید
به نگـــرش علمی نکنـــد ،در بلندمدت
ادبیاتی عوام زده و هوچی خواهد بود و
دانشکده بینویسنده و شاعر ،موزهای از
هنرهای مرده باســـتان .البته باز پرسش
اصلی هنوز ســـر جایش باقی اســـت که
حتی اگر کتابهای دانشگاهی و آموزش
و پرورشـــی مـــا بـــه ادبیـــات معاصر نیز
برسند آیا نحوه نگرش و نظام آموزشی
حاکم بر آن نتیجهای برای بازخوانی این
مجموعه برای فرهنگ ســـاری و جاری
اکنون جامعه ایرانی خواهد داشت؟ آیا
این نگرش جشـــنوارهای شعر متعهد و
پایداری ،نـــگاه عموماً معترض و منفی
بـــاف ادبیـــات مســـتقل و ناکجاییهای
آن ور آبـــی ،تأثیـــری بـــر تعالی فرهنگ
و ادب عمومـــی مردم خواهد داشـــت؟
آیا امهات کتـــب ادبی ما ،چون حافظ و
سعدی و موالنا ،در هجوم زبان مجازی
رسانهها و غربت «انسهای ادبی» دیر
زمانـــی بعد کتابهایـــی غریبه خواهند
بود بـــرای مردمـــی که هویـــت خویش
را از لمـــس گوشـــیها ،درصفهـــای
طوالنی باجههای پرداخت یارانه کسب
میکنند؟
آیا کشـــمکش جریانهـــای فرهنگی
موافق و مخالـــف ،با چهره ســـازیهای
ادبـــی دروغیـــن و انعـــکاس جهـــت دار
نامهـــا و نشـــانهها ،بـــا یارگیریهـــای
بیمنطق رســـانهای و برنامه سازیهای
بیریشـــهای که حدیث نفس سازندگان
همین ادبیات غالب اســـت ،سریالهای
بد زبان و فیلمهای بد دهان ،خاموشـــی
چراغ تماشـــاخانهها و دریوزگی نقاالن و
مطربان دوره گرد و بدتر از همه مصادره
زبان ادبی در راســـتای ابهام و ایهامهای
بیمصدر سیاسی ،آیندهای روشن برای
زبان و ادبیات فارسی پیشبینی خواهد
کرد؟
«غم این خفته چند  /خواب در چشم
ترممیشکند»...

