شعرمعاصرایران :راههای رفته
کامیارعابدی
منتقد و پژوهشگر ادبی

دفترهای شــعری کــه هر ســال در ایران بهطور رســمی
و بهصــورت چاپی منتشــر میشــود ،انــدک نیســت.از این
دفترهاشماریرامیتواندرکتابفروشیهایشناختهشده
تهران و شــهرهای دیگر به دســت آورد .اما بهدست آوردن
شــماری دیگــر و بیشــتر از آنها به هیچ وجه آســان نیســت.
کتابفروشها شــاید به ســبب جای اندک در کتابفروشــی،
یــا ب هلحاظ ســود اندک حاصــل از فروش یــا بهکلی فروش
نرفتن دفترهای شــعر از پذیرش شــمار به نسبت زیادی از
آنها خــودداری میکنند.پــس چگونه باید بــه این کتابها
دســت یافت؟کتابخانهها؟ نــه .کتابخانههــای عمومی ما
هم بهدلیلهای مختلف رغبت زیادی به دفترهای شــعر
نشان نمیدهند .بنابراین ،بخشی از دفترهای شعر منتشر
شــده در هر سال از طریق شــاعر یا در موارد بســیار اندکی از
طرف ناشــربه صورت هدیــه پخش میشــود.البته ،در این
زمینــه به قول قدما حالت ُ
«صدفــه و اتفاق» پیش میآید.
یعنــی یک خواننده شــعر بر حســب دفترهای شــعری که
در کتابفروشــیها یافته یا از طریق شــاعر به دستش رسیده
به نوعی ارزیابی شــخصی یا نیمه شــخصی از جریان شعر
کشــورش دســت میزنــد .صاحب ایــن قلم نیــز در چنین
موقعیتیقراردارد.
دفترهای شــعری که منتشر میشود ،نشان میدهد که
بخش اعظم شاعران یا به شــعر سپید/منثور رغبت دارند
یا به غزل .بهندرت شاعری میتوان یافت که به شعرگویی
در وزنهــای موســوم بــه نیمایــی مشــغول باشــد.دلیل
چیست؟مشــکل بودن؟اشباع شــدن این وزنها در تجربه
شــاعران نسلهای نخســت و دوم شــعر نیمایی؟سیاسی
شــدن این نوع شعر در دهههای1320-1350؟به احتمال
زیاد همه این نکتهها بههمراه نکتههای های پنهان دیگررا
بایــد در این زمینــه درنظــر آورد.بویژه از حــدود دهه 1360
همای ســعادت از شــعر نیمایی برگشــته و در اختیار شعر
سپید/منثورقرارگرفتهاست.اماشعرسپیدازنوعآهنگینی
که احمد شــاملو به آن رغبت و در آن اســتادی یافته بود ،در
اواخــر این دهه و بویــژه در دهه  1370جای خود را به شــعر
ســپیدی داد که منطق نثر برآن غلبه داشــت.در آغاز شمار
خوانندگانی که این نوع از شعر را میپسندیدند ،اندک بود.
اما با رشــد جوانان در طبقه نیمه متوســط جامعه شــهری
ایران از حدود آغاز دهه 1380خوانندگان شــعر سپید رشد
مناســب تری یافــت .از ایــنرو ،چند ناشــر بتدریــج رغبت
کردند تا با هزینه خودشــان به انتشــار دفترهای شعر سپید
شــاعرانی که اغلب از دهه  1340به بعد متولد شده بودند،
بپردازند.با این همه ،تا نیمه دهه  1390شــمار این ناشران
ب ه زحمت از شمار انگشتان یک دست باالتر رفته است.
بهنظر میآید اغلب شاعرانی که در کشور ما شعر سپید
میگوینــد ،ب ه منظــری جهانی از شــعر چشــم دوختهاند.
برای آنان ادبیات از چشماندازی غیر سنتی معنی و هویت
دارد .بنابرایــن ،اگــر از ایــن شــاعران دربــاره شــاعران مورد
عالقهشان پرسش شود ،در پاسخ بیشتر از شاعران مدرن
جهان نام خواهیم شنید.البته ،در میان نامهای مورد نظر
آنانازشاعرانمدرنایرانازنیمابهبعدهمسخنبهمیان
خواهدآمد.عالوهبراین،اینگروهبهآثارداستاننویسان(و
تا حــدی به فیلســوفان و اندیشــمندان مــدرن جهان) هم
رغبت دارند .از این رو ،در شــعر ســپید بهطور عمده عنصر
روایت اهمیت دارد .شــاعران اغلب همچون راوی در برابر
ما ظاهر میشــوند .این روایتها گاه از طریق تصویر اســت
و گاه از طریــق گزارههایــی کــه در آنهــا فکــر بر تخیــل غلبه
دارد ،شــکل/فرم میگیرد.به لحاظ زبان ،بیشتر شاعران
به آشــنایی زدایی راغبند .این ویژگــی از جمله ویژگیهایی
اســت که در شــعر ســپید حکم تک خال را پیدا کرده است.
همــه شــاعرانی را کــه شــعر ســپید میگویند نمیتــوان در
یــک طبقهبندی قــرار داد.گروهی از آنان ب ه دنبال شــعری
ســهل و ممتنع/ســهل ممتنع هســتند .در این نوع شعر با
زبــان بیتکلفتر برخورد میشود.شــمار خواننــدگان این
نوع شعر ســپید هم البته بیشتر از انواع دیگرآن است.اما
گروهی دیگر از شاعران سپید گو به برخوردهایی پیچیدهتر

بــا زبان شــعر عالقــه دارنــد .بهتبع ،شــمار مخاطبــان آنان
نیــز کمتــر اســت .در نیمــه دهــه  1390اصطکاکهــا و گاه
جدالهایی میان این دو گروه درگرفته است.گروه دوم گروه
نخســت را بهســاده گویی (و شــاید مخاطب فریبی) متهم
میکنند.گروهنخستهمدرمقابل،شاعرانگروهدومرابه
نامفهومنویسیوتوهمگوییمنتسبمیکنند.
امــا جریان شــعر در ایــران فقط به شــعر ســپید منحصر
و محــدود نمیشــود.غزل ســرایی هنــوز بخش عمــدهای از
شعرسرایی در کشــورمان را شامل میشود .جریان سنتی در
شــعر بویژه پــس از دهه 1350-1360با ظهور آثار شــاعرانی
مانند ســیمین بهبهانی ،منوچهر نیســتانی ،حسین منزوی
و محمــد علی بهمنی ،غزل فارســی جانی دیگــر یافت .این
شــاعران هر یک در حد خود فضای شــعر نیمایی را با تمرکز
بر حوزه تخیل ،زبان و گاه اندیشــه به درخت بسیار تناور غزل
پیوند زدند.بتدریج ،شــاعران دیگری هم به آنان پیوســتند.
این شــاخه از شعر در دهه  1360در دست شماری از شاعران
به موضوع جنــگ ،انقالب و مذهب قرابــت یافت.اما بویژه
پس از دور شــدن از سالهای جنگ ،عشق ،اجتماع و عرفان
بهپراهمیتتریندلمشغولیهایذهنیغزلسرایانجوانی
تبدیل شــد کــه اغلــب از دهــه  1340به بعد چشــم بهجهان
گشــوده بودند .برخی از ایــن غزلســرایان در مواجهه با فضا،
تخیل و وزن جدید در شعر دست به عصاتر و برخی جسورتر
جلوهمیکنند.شماریازآنهاهمبهبازیهایزبانیوشکلی

فضایی است از نظر بســیاری آزاد /دموکراتیک که هر کسی
میتوانــد بخــت و ذوقش را برای نشــر شــعر و دیگــر آثار در
آن بهصورتــی برابــر بیازمایــد .اما بالطبع ،فضــای مجازی
آســیبهایی را هــم متوجــه حــوزه شــعر کرده اســت .یکی
اینکه شــاعر به ســبب مواجهه وســیع با مخاطبان ،بتدریج
ممکن است شعرهایش را متناسب با دریافت آنان بگوید.
اگــر ایــن مخاطبان مخاطبان ســختگیر نباشــند یــا فقط به
دوســتی و تشــویق تمایل داشته باشند ،شــاید حضور شاعر
در جهــان مجــازی چنــدان ب ه نفع شــاعر نباشــد .در همان
حال ،مخاطبان فرهیخته و منتقــد در ارتقا و غنای ادبی هر
شــاعر تأثیرگــذار خواهند بود .نکته آســیب شناســانه دیگر
شــتاب در انتشــار شــعرگویی اســت .در واقع ،شــاعرانی که
دیر به دیر و با تأنی شــعر میگویند و منتشــر میکنند ،البته
در فضای مجازی چندان دیده و خوانده نمیشــوند.یکی از
ویژگیهای پراهمیت فضای مجازی شتاب است .در واقع،
بنیاد جهان مجازی بر کوتاه گویی و به طور کلی خبررســانی
اســت.این ویژگــی هــم ســبب خواهــد شــد کــه شــعرهای
طوالنیتــر چندان اقبالی در این فضا نداشــته باشــند .نکته
پایانی درباره فضای مجازی شــاید عالقه اندک شــماری از
عالقــه مندان این قلمرو بهمطالعه و تأمل جدیتر اســت.
یکنمونهمثالمیآورم.شاعرانیهستندنهچندانکمکه
درفضایمجازیموردتوجهچندصدیاچندهزارمخاطب
هســتند.اما دفترهای شــعر همین شــاعر در جهان واقعی

همه شاعرانی را که شعر سپید میگویند
نمیتوان در یک طبقهبندی قرار داد.گروهی
از آنان ب ه دنبال شعری سهل و ممتنع/
سهل ممتنع هستند .در این نوع شعر با
زبان بیتکلفتر برخورد میشود.شمار
خوانندگان این نوع شعر سپید هم البته
بیشتر از انواع دیگرآن است .اما گروهی
دیگر از شاعران سپید گو به برخوردهایی
پیچیدهتر با زبان شعر عالقه دارند
رغبــت دارنــد .آنــان را میتــوان غزلســرایان شــکل/فرمگرا
نامید .تعــداد محدودتری از غزلســرایان حتی بــه ایدههای
پســامدرن نزدیــک شــده و خــود را در زمــره پســامدرنها
طبقهبنــدی کردهانــد .عالوه برایــن ،باید از غزلســرایانی یاد
کــرد که بــه زبــان محــاوره شــعر میگویند.این ،همــان زبان
ترانههای پاپ است که در دهه 1350شماری از ترانه سرایان
در آن شهرت و اعتبار یافتند .اما غزلسرایانی که غزل به زبان
محــاوره میگویند هــم قالب غــزل را در شــعرگویی رعایت
میکنند و هم به ترانه و آوازخوانده شــدن غزلشــان بیتوجه
هســتند .با لطبع ،تعدادی از ناشــران به سرمایهگذاری برای
نشردفترغزلسرایانعالقهاینشاندادهاند.
مخاطبان شــعر ســپید و مخاطبان غزل نه بهطور کامل
امــا دســت کم تا حــدی مانند خــود این گــروه از شــاعران از
هم تفکیک شــدهاند .مخاطبان غــزل در مجموع با جهان
ســنتهای ادبــی متقــدم و متأخــر در ایــران پیوندهــای
بیش تری دارند.اما این پیوند در میان شــاعران ســپیدگو در
دهههای 1360-1390بتدریج اندکتر شده است.
عــاوه برایــن ،شــعر در جهــان مجــازی (از فیــس بوک
تــا تلگــرام) هــم منتشــر میشــود .این قلمــرو از چنــد نظر
بــرای شــاعران جــذاب اســت .در آن از ممیزی/سانســور
خبری نیســت .البته شــماری از شــاعران ممکن است خود
ممیزی/سانســوری را همچنــان تــا حدی ترجیــح دهند .از
ناشر و سردبیر نشریه هم نشانی وجود ندارد :شاعرخودش
ناشــر شــعرهایش اســت .شــاعر عالوه بر ســرعت انتشــار،
میتوانــد بازخوردهای هر اثر ،چه واقعی چه تشــویقی ،آن
را هم در اندک مدت ببیند .بهطور خالصه ،فضای مجازی

در شــمارگان بســیار اندکی منتشر میشــود .البته این ،خبر
خوشینیست!
در پایــان ایــن نوشــته مایلــم از تحقیــق ،تحلیــل و نقــد
شــعر همروزگار نیز یاد کنم .شــماری از این آثــار در کتابها
منتشر میشود و شــماری دیگر در فضای مجازی .بالطبع،
متنهــای منتشــر شــده در ایــن حــوزه بســیار کوتاهتــر از
کتابهاســت .در روزنامههــا و مجلههــا نیز شــماری از آثار
تحلیلــی ،تحقیقــی و انتقــادی مجــال بــروز پیــدا میکنــد.
امــا بــه ســبب انــدک بــودن نشــریههای تخصصــی در
حــوزه ادبیات(اغلــب مجلههایــی کــه در ایران بــه ادبیات
میپردازنــد ،فرهنگی ،ادبی و هنــری و گاه حتی اجتماعی و
گاهسیاسیهمهستند)بیشترنوشتههادرحوزهدفترهای
شعر رنگ و بوی ُمرور( )reviewنویسی دارد (که البته گاه در
آن نکتهای بسته به سواد و ذوق قلمزن ،درست یا نادرست
هم طرح میشــود) تــا نقد( )criticنویســی .البتــه در میان
همین نوشــتهها نمونههای خواندنی هم بهدست میآید.
در مجلههای دانشــگاهی هم از دهه  1380شعر و شاعران
همعصــر بــرای خــود جایــی یافتهاند .شــمار بیش تــری از
این تحقیقها به ســبب تکلیف دانشــگاهی به رشته تحریر
درآمــده اســت تا براســاس عالقــه و اشــتیاق فردی.بــا این
همــه ،گاه برخی تحقیقهای خواندنی هــم در البه الی این
نــوع مجلهها دیده میشــود .در مجموع ،توجــه افراطی به
نظریههای ادبی ،بویژه آرای متأخر در اروپا و ایاالت متحده
امریکا شــماری از نوشتههای دانشــگاهی و غیردانشگاهی
کشــورمان را در حوزه شــعر از دامنــه ذوق و تأثیر ادبی ذهن
خوانندگان عالقهمند این حوزه دور نگه داشته است.
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