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 از زبان شاعران

 
های مختلف  های شعر امروز از چند شاعر با گرایش برخی از ویژگی دربارةشاعران  برای آشنایی با نظرها و آرای

مرداد  9شنبه  این نشست، که در روز سه. شرکت کنند جهان کتاب مجلّةگردی در دفتر درخواست شد تا در میز

 دربارةهم از نظر خود های م لیل یا بیان نکتههر شاعر به تحدر بخش نخست، : برگزار شد، دو قسمت داشت 7991

. پرداخت و در بخش دوم، بحث و بررسی حالت جمعی به خودش گرفت 7931-7991 دهةجریان شعر ایران در سه 

اسداهلل شعبانی، علی عبداللهی، مریم  ها و خانم آقایان)ضمن سپاسگزاری از شاعران حاضر در این نشست 

که سه ساعت طول  –ها در میزگرد  ، به دلیل مفصّل بودن گفته(، آیدا عمیدی، و حسن همایونجعفری آذرمانی

 .کامیار عابدی بوده است آقای عهدةنیز بر  زگردیمهای  اداره و پرسش. ها اکتفا شد ناچار به تلخیص از آن –کشید 

 

شعر بزرگساالن را  دغدغةمواره شناسند امّا ه کودکان می سندةینومرا به عنوان شاعر و  :اسداهلل شعبانی

ادبی معرّفی  جامعةبه بعد برخی از شاعران جوان را به  ۰۶۳۱ دهةپیگیر شعر جوانان هم بوده و از . ام داشته

طی برابر برای و بر این باورم که باید شرای نمیب یم تر گستردهشعر امروز فارسی را بسیار  دامنةمن . ام کرده

بر آمده از تحوالت  ها انیجراین  چند که بیشترهر. ی شعری فراهم باشدها انیجر بروز و بالندگی همة

که از  یا هیاولبه گمان من شعر نیمایی برخالف تصور . اجتماعی نبوده بلکه رنگ و آهنگ محفلی داشته است

نیما به قول . شعر نیمایی تنها یک قالب جدید شعری نیست. جریانی فراگیر و پویا باشد تواند یمآن داریم، 

منظور نیما از طرزکار، هنوز ناشناخته است اما شعر و سخنان او . مهم طرز کار است که باید دگرگون شود

نیما با طرح گذر از انتظام عروضی شعر به انتظام طبیعی، . این دگرگونی بسیار بنیادی است دهد یمنشان 

. ردیگ یمرا هم در بر  س از خود اوشعری پ یها انیجرقلمرو شعر نیمایی را چنان گسترده است که بیشتر 

که در شیوه و شگرد شاعری خود  ییها تفاوت هبهانی و احمد شاملو را هم با همةسیمین ب توان یمطوری که 

 همة باًیتقر ۰۶۳۱ دهةاگر در نظر بگیریم که شعر نیمایی تا  .دارند، در قلمرو شعر نیمایی جای داد

ملو، فروغ، سپهری و بسیاری دیگر را در بر داشته، دلیلی ندارد های سرشناس شعری همچون اخوان، شا چهره

و یا  ها موضوعشعر نیمایی وابسته به  .تنگ کند تر تازه یها چهرهبعد میدان را برای  یها دورهکه در 

بنابر این، من بیشتر ! ، تمام شودها انیجرکش کردن آن فرو شاعران نبوده که با گرایانة آرمان یها تیذهن

معنایی و  یوندهایپیعنی  ،اخیر با رفتاری خالقه از دو امکان زبان فارسی دهةی را که در سه شاعران

ویس که نآن دسته از شاعران نثر. دانم ، شاعران نیمایی میاند سرودهآوایی کالم، بهره گرفته و شعر  یوندهایپ

یعنی  ،امکانات ابزار کار خود ثرند، گویا متوجه نیستند که نیمی ازمتأ شعرها به اشتباه، بیشتر از ترجمة

 دهد یممن در شعر کودک نشان  ةتجرب! اند نکردهرا نادیده گرفته و چیزی را هم جایگزین آن  ،آهنگ کالم

سال هم که کودک در شعر کودکان خرد. ، اهمیت داردوجه معنایی زبان اندازةکه موسیقی کالمی، به همان 

بگذریم که در شعر . و صداهای طبیعت تخیل او را گسترش داد با ریتم توان یماز درک معنا ناتوان است 

عنصر خیال را گسترش داده و بر عناصر  تواند یمبزرگساالن هم با توجه به آرای خواجه نصیر، موسیقی شعر 

 .بگذارد ریتأثدیگر شعر 



 

2 
 

 

شماری منافات  بندی و گاه ای فرازمانی است و با دهه قبل از هر چیز، به نظرم شعر مقوله :علی عبداللهی

توانیم لذّت ببریم امّا از نظر تاریخ ادبی، فقط برای سهولت  ها می ها و همة فرهنگ ما از شعر همة زمان. دارد

گوید شعر را به گفتار نزدیک کردم،  اگر نیما می ،به قول دوستمان. کنیم ها صحبت می تشخیص از دهه

بنابراین، اگر پیرو این . گفتار است، یا منطق نثر مقصودش لزوماً زبان گفتار نیست، بلکه منطق و طبیعت

نظر گرفتن منطق  بازار در شعر توجّه نشان بدهیم، بدون در -برداشت، به فرض به زبان شکسته یا کوچه 

، و هم شعر شود یمو مغشوش  ندیب یمنویسی، هم زبان ادبی لطمه   بسته تار و نگاه مدرن، در انبوه شکستهگف

دهند، شعرهای ضعیف  مثل کاری که بعضی از شاعران در فضای مجازی انجام می. میا تهنگفدرست و درمانی 

دانم نه گرایش به آن را محکوم  من شخصاً نه عروض را مقدّس می. با زبان ضعیف و شکسته و مغشوش

. هاست مهم منطق و طبیعت گفتار و دوری از کلیشه. توان شعر نو خوب گفت، هم غزل خوب هم می. کنم می

پس از جنگ، شاعران متوجّه شدند دیگر . اجتماعی و حتی شعاری بود غالباًشعر ایران  ۰۶۳۱تا دهة 

جدید، سینما و هنرهای دیگر  یها رسانههفتاد انواع ادبی تازه،  دهةدر . توان مانند گذشته شعر گفت نمی

زده  های شتاب عناوین و ترجمهرشد شمارگان و . تر شدند روز کم به و مخاطبان شعر تغییر کردند و روزآمدند 

آید، مُد  البتّه هر چیز نویی که می. های جدید ادبی و فکری سبب تغییر در فضای ادبی و شعر شد از تئوری

ش، به رشد شعر عجیب دان او، در کنار دستاوردهای خوبهای دکتر براهنی و شاگر کالس. جا شود، در همه می

رسیم، این شیفتگی و تصوّرات نسبت  می ۰۶3۱ا هرچه به اواخر دهة امّ. معنا هم دامن زد و غریب و گاه بی

بتّه شاید تأثیر گرایش زیاد به شعر سپید هم، در این دوره، ال. شود تر می به تغییر در روبنا و نحو زبان، کم

 دانیم اگر موسیقی را از شعر برداریم، بخش ب میخُ. منثور یا سپید هستند اغلبشانکه  هایی باشد ترجمه

امّا موسیقی هم الزاماً در شعر نیمایی یا شاملویی نیست، موسیقی در خود . عظیمی از شعر از بین رفته است

های افراطی به  های اخیرتر گرایش در سال. آید کالم است و در اجرای زبان و بیان متفاوت هم به دست می

اسم شاعران را از باالی بیشتر شعرها اآلن مشکل این است که اگر . تغییر در نحو تاحدی به کنار رفته است

همه،  بااین. نویسند انگار همه از روی هم می. شود شعرها مال کی است برداریم و کنار هم بگذاریم، معلوم نمی

توانند به رشد و تعالی  رفته با تصحیح روند کار خود می وتوک شعرها و شاعران خوبی هستند که رفته تک

پسند شاعران و گرایی است در سطح سلیقه و  بریتیلِفرهنگ آمریکایی سِگر نفوذ نکتة دی. دست یابند

کنند تا  ترین طبقات فکری نزدیک می ای از شاعران خودشان را به پایین مثالً عدّه: جا خوانندگان، در همه

 !تر خوانده شود و مشهور و تبدیل به سِلِبریتی شوند شعرشان بیش

 

. هایی افتاده است عاصر، سیر مکتوب و دقیقی نداریم که چه اتفاقغزل م حوزةدر  :مریم جعفری آذرمانی

راستش زمانی بود که . و هم دیگران اند بودهسرایان  فقط تذکره و منتخب شعر است که هم مقصّر خود غزل

گرایی و  متهم به سنّت سرایان غزل. یآمد یم براثبات خودت  درصددگویم، باید  گفتی من غزل می اگر می

متصدّیان مجالت یا ناشران . شد ها شنیده می ها و تلفن ها در نشست تر غزل بیش. نوگرایی بودنددوری از 

پذیرفتند و یا فقط از معدودی شاعران  یا غزل را نمی - اند یخصوصشود  یا کسانی که گفته می -خصوصی 

هشتاد  دهةدوم  مةینر گرا بود اما د هفتاد بیشتر فرم دهةغزل در . کردند ندرت غزلی منتشر می آن هم به
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های نوگرایی و  شد و گرایش ی از طرف مراکز رسمی تأیید و تبلیغ میتغزل سنّ. تنوّع و تعادل به وجود آمد

سرایان سنّتی که حتی  نوگرایان معتدل تقریباً از هیچ سو حمایت نشدند و غزل. آوانگارد در محافل خصوصی

 ۰۶3۱ دهةسرایان متولد  ما با غزل ۰۶3۱ دهةدر . دندتوجهی به ایدئولوژی مستقر هم ندارند حمایت ش

توان  ی میآسان بهو هم  اند کردهپیشین استفاده  دهةهای دو  ها خوشبختانه هم از تجربه که این میا شدهرو  روبه

ی تقریباً وجود ندارد، شاید چون برای شاعر اشتباهدر میان اینان . شان جدّی هستند داد که کدام صیتشخ

باز بوده  شانیبراهای قبل، راه  های مجازی، به خالف دهه تماعی ـ غیر از شاعری ـ در فضای شبکهحضورِ اج

 .دعوای سپید و غزل هم دیگر موضوعیت خودش را از دست داده است. است

 

هنر و ادبیات وقتی ... ی عبداللهی بیان کردندآقاخواستم بگویم  هایی که من می بخشی از نکته :آیدا عمیدی

اتفاقی که در شعر . م کلیشه بیفتد، باید راهی برای شکستن کلیشه بیابد تا توانایی تداوم داشته باشدبه دا

اما این، لزوماً به این معنا نیست که این گروه همواره موفّق . هفتاد افتاد، به همین موضوع ربط دارد دهة

هنر و . ها استفاده کردند رون زده، از آنها به حاشیه رفت و دیگران، نه به شکل بی های آن برخی تجربه. بودند

یِ نحوی به هنجارشکن. تجربه را با مرزهای تحمیلی تنگ کرد عرصة توان ینم. ادبیّات جایگاه آزادی است

که در خدمت شعر باشد یا چیزی بر آن  دیآ یمترین نوع هنجارشکنی است اما فقط وقتی به کار  ظاهر ساده

در خدمت شعر قرار بگیرد حالتی  که آن یبموارد این نوع هنجارشکنی  هفتاد در برخی دهةدر . بیفزاید

های اخیر هم مطرح و هم نقد شده  موضوع دیگر، بحث شعر ساده است که در سال. کند یمنمایشی پیدا 

من نوعی از این شعر را که . شود دانم که شعر ساده دقیقاً به چه شعرهایی اطالق می امّا من خودم نمی. است

. نامم یممصرف در مخاطب دارد، کاریکلماتور بار و یک یا لحظهکلمات سعی در ایجاد شگفتی  سادةدن با چی

او دارد . و بورخس در شعری آن را تصویر کرده است گردد یبرمو این شاید به آنچه من از شعر انتظار دارم 

هیچ  ابدیتی سبز بی –تاکا است شعر همان ای»: کند را به ایتاکا توصیف می ها یشگفتبرگشت اولیسِ خسته از 

ت بدانیم این شگفتی و لذّ که آن یب کنند یمهای پنهان طبیعی ما را درگیر  در چنین شعری الیه. «شگفتی

از طرف دیگر برای من شعر در ارتباط با اندیشه و ساحت روشنفکری . در کدام الیه و چگونه خلق شده است

ة خاصّ خودش را برای ارتباط با چیدراتر از افق دیگران را ببیند و شاعر باید جایی فر. یابد است که معنا می

 .جهان داشته باشد

 

بعد انقالب  سالة مانی چهلز ةدرگیر بحران است؛ مُراد از امروز دور اساساًامروز ما،   شعر :حسن همایون

. بگیرم موا  خنانی راس فرهادپورنظر و دیدگاه مراد   در تشریح و بسط این بحران از دهم ترجیح می من. است

 : گوید می فرهادپورمراد 

به ویژه در فضایی که فرم . اولویت باید با محتوا باشدکه بحران ناشی از به حاشیه رفتن محتواست؛ در حالی »

های  کید هگل بر اولویت محتوا به عنوان یکی از اصلأشود گفت ت است؛ می  به بازی تکنیکی بدل شده

پرداز را پر کرده، چیزی جز  متفکر و ایده یمحتوا خألموش شده است و آنچه این شناسی مدرن فرا زیبایی

که  به محض این. شود رف میبه حدیث نفس صِ  جاست که شعر بدل این. بورژوازی نیست شناسی خرده روان

جه خورده موا زخم "منِ"شناسی  با نوعی روان. شود گیرد و سوزناک می صداها می آید همة پای شعر وسط می
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مطلق مدرنیته؛ یعنی توجه به دیگری بپردازد و مدام از دیگری و  خواهد به تجربة شویم که نمی می

کند  هایی شخصی بدل می جهضچیز را به  برد، همه پناه می  کند و به نفس خودش های تاریخی فرار می تجربه

. حقیقی آنها را بر زبان آوردهایی که حاضر نیست به صورت واقعی حتی تا ته آنها پیش رود و نام  از زخم

قدر همه از چ توان نشان داد راحتی می های منتشر شده به کند، در بسیاری از مجموعه ر می، فضا را پُ«من»

خواهد به  زیادی نمی این شعرها همین حدیث نفس است و منی که تا حدّ همة. زنند حرف می« من»

 عرفانیِ گرایی شبه فرار کند، به نوعی درونخواهد  لکه میاش به مفهوم روانکاوانه و تاریخی تن دهد ب تجربه

ایدئولوژیک  ةارائاین تورم شعری و احساسات سوزناک هم جزئی از . دهدتنیده در تاریخ ما تن می

فقط من . نوع شعر است این های عد دراماتیک، عدم حضور دیگری از ویژگیفقدان بُ. است "شناسی من روان"

کند، فقط  ساحتی می خیلی من را تک "دیگری"نبود . دندکند که چرا درکش نکر ه میدنیا را محاکم  است و

خورند و از من شرقی عرفانی  فاجعه پیوند میبه دهند و  می  ی به تجربه تاریخی دراماتیکاندکی آثار تا حدّ

 « .گیرند فاصله می

یا  ح شده است، شعر مااز سوی شاعران مختلف در این چهل سال مطر بی شماری که یادعاهارغم  به

و  ها تیروابوده است و در معدود  یاعتنا به دیگر که در بهترین حالت بی یا آن ستیز بوده است دیگری

سر  بخش عمدة این داستان زیرِ. بیابیمهن من است اکه دیگری پیررا این نگاه  میتوان یمما  ییها سروده

له هم ناشی از عدم شناخت و آگاهی دقیق از ن مسئوجه دیگر ای پایان است و و خودسانسوریِ بی سانسور

 نیتر یهیبدکه از  رمیگ یمهای حقوقی به کار  را در معنای اقلیت« دیگری»جا  من این. است« دیگری»

شود، تکثیر صدای  تولید و بازتولید می عموماًچه  آن ،در چنین فضایی. مسائل زیست انسانی محروم هستند

شاعرانی را در بر  یها سرودهجریان غالب و اصلی طیفی از . جریان رسمی است جریان اصلی، جریان غالب یا

با او  ،دهد یمبه مخاطب باج  معموالًمورد اقبال و پسند عموم قرار گرفته و این جریان  شعرشان که ردیگ یم

با صدا و های دور و نزدیک  تعارض معموالًجریان غالب شعری . چنان مورد اقبال باشد تا هم شود یمهمراه 

های  کند، اما کاری به باورها و ارزش پراکنی می ، هرچند به نظم سیاسی مستقر تکهرسمی دارد های قرائت

اندرکاران فعال  دست تکلیف طیف. شود ها با آن همراه می ها ندارد و بلکه خیلی وقت عرفی غلط انبوه مخاطب

چهرة پرفروشی مانند  اتفاقاًاین جریان که ادبیات شهر هواخواه صدا و قرائت رسمی هم که معلوم است و 

ایدئوژیک به وسیلة ادبیات است و  یها دغدغهگیری  شان پی مسئله اساساًظری و امثالهم هم دارد، فاضل ن

موضوع  اصالًاین جریان . انسانی مدرن ندارند یها ارزششناسی مدرن و  چندان دغدغة ادبیات و زیبایی

جدا  اصالًرا  راهشانو خیلی وقت است  روند یمو  خوردند یمشان را صحبت من نیست و نان و ماست خود

نگاه »روست، خالی شدن از  هوجه دیگر چالشی که شعر ما با آن روب. نداریم ها آنو ما هم کاری با اند  کرده

 غافل شده است و بسیاری از نوشتاری که من با اش یاصل تیمأموریعنی ادبیات از کارکرد و . است «انتقادی

ادبیات ما خیلی . پیدا کرده است لجویانه تقلی محور و لذت کشف یها دهیاگویم، به  را شعری می ها آنتسامح 

ما بتواند  گیری از نگاه انتقادی امید ندارم که ادبیات کنونی با بهره و رود یمراه  وقت است مانند سیاست ما بی

همه  یا باسمه یها دهیاو  یا باسمه یها آدمو  یا باسمه یها نوشته. سیاست را به مسیری انسانی سوق دهد

شمار  و من هم یکی از این بیبیفتد، ادبیات به این روز  تا میا دادهدر تبانی آشکار و پنهان دست به دست هم 

مانند آقایان شاعر و  ،که بیرون گود بنشینم ایگی هستم و نه اینم زدن به این میان افراد دخیل در دامن
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د و خودشان را از هر نقصانی نبین می، خلل و کاستی را فقط در غیر دانند یمشان را امامزاده نویسنده که خود

 .ننددا میخالی 

  

ها  در شعر این دهه که نیایکی . زیاد گفته شده است ۰۶3۱-۰۶3۱های  شعر دهه دربارةدو نکته  :پرسش

این  یا عده .نقالب کامالً دور شده استقبل از ا اجتماعیِ - سیاسی جنبةفردیت نیرومند شده و دیگر شعر از 

« منِ»به  ازحدّ شیبدیگر بر این باورند که شعر ما در این سه دهه  یا عدهامّا . شمارند قوّت شعر می نقطةرا 

فراطی تبدیل به یک شخصی به صورت ا جنبةو  اند شده سرا« من»رده و درواقع، شاعران پناه بُ یشخص

 .آسیب شده است

 

شان مورد استناد قرار گرفت،  ، که تحلیلفرهادپورآقای ر پاسخ آقای همایون باید بگویم که د :آیدا عمیدی

شعرها حدیث نفس  همةامّا در پاسخ سؤال باید بگویم که لزوماً . از جریان شعر امروز ایران بسیار دورند

کنیم که  ی زندگی میچرا که ما در فرهنگ و کشور. بینم نیستند و اگر هم باشند من نقدی بر آن وارد نمی

 -من نباشد ةکه شاید مورد عالق -مثالً ما به روایتگری زنانه . های فردی در آن وجود ندارد بسیاری از آزادی

 .است دهیچیپزنان در کشور ما بسیار  لةئمس. نیاز داریم

 

به  منوط ها ساس حقوقی است و رفع این چالشادر ایران،  ةزنان در جامع های چالش ةعمد :همایون

 سیاسیِ حقوقی را بدل به چالشِ اساساً اصرار دارند مسائلِ تندروهاای از  بازنگری در قانون است؛ اما عده

حجاب، حق طالق، حق حضانت فرزند،  ای مانند مسائل عمده. آلود ماهی بگیرند ند تا از آب گلعیار کن تمام

انی از میان پوزیسیون و اپوزیسیون مسائل حقوقی است، اما کس اساساًحق خروج از کشور، دیه و ارث 

 .شان در سیاسی کردن مسائل حقوقی است نفع

 

بررسی  انگارانه سهلکنم که شعر ما دارد به صورتی بسیار نامنظم و  من فکر می. نیست طور نیا :عمیدی

 .هایی که سیر تحول مفهومی مانند عشق را بررسی کند، نداریم پژوهش یما حت. شود می

 

فردی  یها تجربهبیان  ، بتواند دردیآ یمکه پیش  ییها تیموقعدر این است که بسته به  شاعرهنر  :شعبانی

دیگر  یهنرها شعر هم مثل همة. ودش را تعمیم دهدخ یها حسجمعی بزند و  یها تجربهخود پلی به 

د را اجتماعی، منِ جمعی شاعر، جای خو یها جنبشبا سرکوب و یا فروکش کردن  .خاستگاه اجتماعی دارد

 .جایی همواره نوعی اعتراض و طغیان نهفته است به که البته در پس و پشت این جا دهد یماو  فردیِ به منِ

 

اساسی ادبیات ما  یم بلکه مسئلةرو نیست هنه تنها با درک حضور دیگری روب اتمانیادبما در شعر و  :همایون

 ها در های جنسی و تضییع حقوق آن به اقلیت کدام نویسنده و شاعر و اثر ادبی ما. است انکار حضور دیگری

 مردساالرِو در کجای ادبیات ما بازتاب یافته است؟ نقد و به چالش کشیدن نگاهِ ! ایران پرداخته است؟
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اجتماعی  مسائل جزء جزءبهسرکوبگر به چه صورتی در شعر ما آمده است؟ مقصودم نیست که  خواهِ تیتمام

این . اعتنا باشد های اساسی جامعه بی تواند نسبت به چالش ادبیات نباید و نمی در ادبیات ما انعکاس یابد؛ اما

مایه است؛ از  سره درگیر عواطف رقیق و بی مانتال التفاتی به دیگری ندارد و یک خودخواه و سانتی یها «من»

ی انار ها تو نیستی و ماه پشت شاخه»مانتالیسم مثل  مبتنی بر فرق و احساس سانتی یشعرهااین دست 

 ...به جهنم که تو نیستی و چه و چه! ؟دیآ یمبه چه کار « ...شود پنهان می

 

تواند دروغ بگوید و طور دیگری  شاعر نمی. طور باشد، صحیح نیست این توقّع که شاعر چه :جعفری آذرمانی

ش مورد شود که دشواری و تلخی و شکایت بعضی شعرهای مثالً با شعرهای خاقانی طوری برخورد می. باشد

یا فرضاً اگر . امّا شعر او یکی از انواع شعر است و شخصیت شاعر پشت این شعرها هست ردیگ یمانتقاد قرار 

های اجتماعی، ذهنیتِ عاشقانه دارد و اعتراضی هم در شعرش نیست و کامالً  شاعری در بدترین موقعیت

 .او را سرزنش کرد شود ینمخودش است، 

 

ا بد خورد نه تنه هایی خصوصی که به مسائل عمومی گره می ده گرفته از تجربهای« منِ»د، یببین :همایون

شخصی  یا نجمورهزچیز را به  ها همه من نیاجاست که عموم  له ایننیست بلکه یک ضرورت است؛ مسئ

 .رو هستیم سره با بازتولید یک صدا روبه رو نیست، بلکه یک ادبیات ما با تنوّع صداها روبه. دهد تقلیل می

 

فروغ بسیاری اوقات منِ فردی است که در طول زمان تبدیل به من اجتماعی « منِ»مثالً  :جعفری آذرمانی

 .شود یمشده است، به طور کلی شعر و هنر حاصل موقعیت فردی است و منِ شاعر، بعضاً اجتماعی هم 

 

رفتن نوعی ان از پا گاتفاقاً نش. بدی نیست دةیپدشخصی در شعر معاصر، فی نفسه  «من»رواج  :عبداللهی

متکثر و پیامبرگونه با تعریفی که از شعر و شاعر قدیم داریم از قضا کمتر  «من». فردیت است در ادبیات

 «فرد» و« من»ادبیات مدرن تبدیل به کلی در  «من»درک ما از شعر و شاعر امروز، تشخص دارد و با تغییر 

مند نبودن اش در ایران هم به خاطر وجود تفکر شاید شکل نگرفتن رمان نویسی و نیرو. منحصرمی شود

خصوصی اگر به دقت و صداقت با تمام  «من». منحصر و خاص یها تیفردجمعی گله وار باشد، و عدم وجود 

مدرن و قوی، با سلوک  «منِ» .گر باشددی یها یلیخ «من»غیرمستقیم بیانگر  تواند یممختصاتش بیان شود، 

صی در این شبیه به هم صداهای یگانه را در شعر به وجود بیاورد و تشخّ ندتوا یمفردی و تمرکز روی آن، 

 .نویسی ایجاد کند

 

 ،ادبیّات، فکر، فلسفه، عرفان حوزةمرتبط با موضوع اخیر، به نظر دوستان، مطالعات شاعران ما در  :شپرس

م این نیست که شاعران بیایند تحقیق کنند و مقاله و مقصود قدر است؟ اجتماعی و غیره چه مسائلتاریخ، 

این زمینه محدودیتی آیا در . به عمق فکری و آگاهی شاعران امروز است ام اشارهکتاب بنویسند، بلکه 

 بینید؟ می
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ما این روزها در . باری در ایران بسیار پایین آمده است من معتقدم سطح آموزش به طرز فاجعه :عبداللهی

ها  من مدّتی در دانشگاه. فروشی امر بسیار رایجی است نامه پایان. سابقة علمی هستیم چار رکود بیدانشگاه د

ها راجع به  چون اغلب بحث. رفتم کوتاه بین ساعات، به اتاق استادان نمی یها وقفهکردم، امّا در  تدریس می

ر داریم که یک پاراگراف هم د های زبان، استاد رشتة ترجمه ما در گروه. قیمت ملک و ماشین و غیره بود

محصول نظام آموزشی معیوب، تعامالت شاعران و نویسندگان ما با  دانشیِ عالوه بر کم! عمرش ترجمه نکرده

نفس الزم هستند یا  د اعتمادبههای خارجی آشنا نیستند، یا فاق ها با زبان جهان بسیار کم است و اغلب آن

اند؟ البتّه، ترجمة  ز انقالب چند شاعر بزرگ خارجی به ایران سفر کردهبعد ا. بین اندازه متوهم و خودبزرگ بی

امّا به طور کلّی مطالعه در میان شاعران ما کم است و از زبان شعر . شود شعر در ایران زیاد ارائه و خوانده می

رکیب تازه بخشی از شاعران اگر یک کلمة جدید یا ت. بریم که سهم سواد ادبی بسیار پایین است آنان پی می

را  شان قهیسل و .شمارند آن را مردود می( گرایی کهن)در شعر دیگران ببینند، با پیش کشیدن بحث آرکائیسم 

 .آورند یمتا سطح زبان ژورنالیستی پایین 

 

سال  0۳تا  0۱یعنی شاعرانی که تقریباً بین  -کنم نسل جدید شعری  البتّه، من فکر می :جعفری آذرمانی

چون از بچّگی منابع بیشتری به سهولت در اختیارشان بوده . ترند اً در مطالعه خیلی جدّیبعض -سن دارند 

 .است

 

ی هستیم که در ا جامعه ندیبرآما  همة. کنم باید موضوع را فراتر از این بحث ببینیم من تصوّر می :عمیدی

تفکّر انتقادی و . ودش ی که در آن ذهن تحلیلگر تشویق نشده است و نمیا جامعه -کنیم  آن زندگی می

، اغلب کاربُردی ردیگ یمی صورت ا مطالعه، وقتی نیبنابرا. ردیگ ینمما مورد استقبال قرار  جامعةخلّاقانه در 

نسل جدید با نظر خانم  دربارةتفکری پویا پرسشگری است و از این جهت  یریگ شکلگام اول در . یابد نمی

 .رسد یمبه نظر نسل جدید پرسشگرتر . جعفری آذرمانی موافقم

 

 نحوةخذ دانایی و أهرچند به نظرم م! امّا به نظرم روند عمومی سواد و فرهنگ ناامیدکننده است :عبداللهی

ر موردش داوری توان سنجید و د نمی کتاب کاغذی مطالعةبا  لزوماًمطالعه دچار تغییر و دگرگونی شده، و 

 .کرد

 

تر دنبال  ها ادبیات و فلسفه را جدّی آن داشتند، یتر تردهگسهای  های پیشین آموزش به نظرم نسل :شعبانی

البته این . شده است تر فیضعی جریان خواندن و اندیشیدن در میان نسل جوان امروز طورکلّ بهامّا . کردند می

 یها ضرورت، استعداد و توانایی باالیی داشته و بنا به ها نهیزمهم درست است که جوانان امروز ما در بیشتر 

 .ستا  جتماعی نسلی پرسشگرند و این موجب خرسندیا
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. به نظرم حاال برای قضاوت نهایی زود است. های خاصّ خودش را دارد ی ویژگیا دورههر  :جعفری آذرمانی

گیرند و تنها بعد از مرگ آنان است که ما به  شاعران تا موقعی که زنده هستند، مورد قضاوت دقیق قرار نمی

 .بریم تدریج ـ پی می ن ـ بهی آناها ها و کاستی ارزش

  

امّا آیا بهتر نیست که زبان را همراه با موسیقی و . شعر، موضوع زبان است حوزةدیگر در  نکتة :پرسش 

های اخیر، شعر  مرتبط با این موضوع این است که در دهه نکتةواژگان، مرتبط با چهارچوب فرم ببینیم؟ 

چرا این اتّفاق افتاده است؟  عیب؟سن است یا آیا این نکته حُ. زلایران منحصر شده است به شعر سپید و غ

 ؟اند توجه یبها  های دیگر و ترکیب آن ها و فرم چرا شاعران به قالب

 

زبان را نباید به نثر و . «زبان خانة وجود است»مارتین هایدگر، متفکر برجستة اگزیستانس  به تعبیر :همایون

وسیعی است که تخیل، نثر، لحن، ساخت و همچنین  ةگسترن، منظور زبا گوییم وقتی می .لفظ فروکاست

فروکاسته شود یک تلقی اشتباه از « لفظ»و « نثر»به « زبان»که  این. گیرد ها تفکر را در بر می تر از این مهم

ختن طرحی پی دراندا« زبان»ا براهنی با درک حداکثری از مقولة بر این اساس من معتقدم رض. است« زبان»

ی شعر به عنوان هنر ملّ  آن از های جنگ و بعد در فضای سال. دیآ یمهای بعد انقالب بر  سال شعردر  نو

یج و تشویق افکار عمومی برای یبه ابزاری برای ته های جنگ در سال عمدتاًایرانیان به حاشیه رفته است و 

است  شود از همین قسم می چه نوشته آن بند عمدة روکاسته شده است و ترکیبهای جنگ ف حضور در جبهه

جنگ هم این داستان به نحوی دیگر ادامه از بعد  یها سالو « ...رسد میمنتظریم کی شب حمله فرا»که 

 عمالًو  رندیگ یمهای رزمندگان به کار  شعر را ابزاری برای پاسداشت رشادت های رسمی تریبون ةدارد و عمد

در برهوت روزگار و  عمالًرود و  درن فارسی به محاق میدوازده سال بعد شعر م –تا ده ت از پنجاه و هف

شناسی به طرح و  در چنین فضایی رضا براهنی با درک ضرورت تاریخی و زیبایی. دهد حیاتش را ادامه می

ة مؤخربا « ها خطاب به پروانه»برانگیز  تحسین ةمجموع و دیآ یمشعر بر  ةتبیین دیدگاهش در حوز

هایی که او  دیدگاه .کند یمهفتاد منتشر  ةده ةرا در نیم« گر شاعر نیمایی نیستم؟چرا من دی» پردازانة نظریه

است؛ اما  شناسی است و به همین اعتبار واجد اصالت کند پاسخ به یک ضرورت تاریخی و زیبایی مطرح می

من . رفتندهفتاد به شاعری پرداختند راه دیگری را پیش گ ةشاگردان براهنی و دیگرانی که در ده ،اواز بعد 

شناسی و معرفتی و  واجد اصالت زیبایی اوکنم و معتقدم تالش  حساب رضا براهنی را از دیگران جدا می

تر  شان بیش و تالش حرکت« هفتاد ةشاعران ده»اما دیگر فعاالن موسوم به  ،اجتماعی و تاریخی است

گرچه  .اجد آن اصالت نبودندهای دیگر شعری بود و و ها و گعده جریان با« یزگذاریتما»معطوف به یک 

بست فقدان مخاطب و عمومی  های خالقانه در بن جدیدی هم رقم خورد اما آن حرکت ةهای خالقان حرکت

نگفته پیداست که در این بین . های بعد راه نیافتند نشدن میان شاعران متوقف شد و از آن دهه به دهه

شان پنهان کردن  هدف تر و عمدة ی آوردند که بیشرو« انیهای زب بازی»هم به این نوع نوشتار و  کسانی

عدی بُ «زبان»ه با همهم دیگر در مواج ةلئمس .های زبانی بود پشت بازی« تشانیخالق»و « تخیل»فقدان 

کنند که  هایی استفاده می منصابان قدرت سیاسی از همان واژه در فضایی که زمامداران و صاحب. سیاسی دارد

خالقانه از  و نویسندگان با استفادةکه شاعران  ضرورت دارد ،عران و نویسندگانچنین شا مردم عادی و هم
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 عمالًعیان کند و  های مشترک را های میان قدرت سیاسی و جامعه در استفاده از واژه تعارض عمالً «نثر»

ی خالقانه و گیر شاعر و نویسنده باید بتواند به بهره. تشت رسوایی صاحبان قدرت را از بام به زیر بیندازند

سیاقی از  ،ها و در صورت لزوم دست بردن در ارکان و نحو جمله ها، عبارت متمایز و گاه نامتعارف از واژه

ای  صاحبان قدرت در جامعه همواره ارادة. ن رسمی نداشته باشدنوشتن را رقم بزند که نسبتی با بیان و زبا

معنا کنند و بر این اساس  ها را بی آن عمالًتهی کنند و ها را از معنای انسانی  استبدادی بر این است که واژه

 مثالً .ک مثال بزنم، تا منظورم روشن شودبگذارید ی. ی مسئولیت دارددر قابل این استراتژ و شاعر نویسنده

و ها لینک  ده .وجو کنید سایت گوگل جست وب را در وصف و فضیلت انسانی دیگر ها و ده« ایثار» شما واژة

سانی در چنین وضعیتی مفهوم و فضیلت ان .گیرد می روی شما قرار  های مالی و اعتباری پیش سسهمؤ صفحة

در چنین نظم و . ها شناخته شده است چیز دارد، اال آن معنی که نزد عموم و در فرهنگ لغت نشان از همه

خلق زبان و نثری دیگر به کار گیری واژه هوشیار باشد و بتواند با  نویسنده باید بیش از پیش در نحوة سیاقی

که استیالی ایدئولوژی،  مختصر آن. به دست دهد کتاتورمابانهیدهای رسمی و  رسمی از سیاستغیر خوانشی

 .درَبَ پاشد و از بین می تر از آن زبان را از هم می ها و مهم کلمه ةرازیشعمالً ها،  بر زبان و واژه

 

از جنبش مشروطیت  برآمدهاین جریان  .فرد نیما نیستنخست باید بگویم شعر نیمایی وابسته به  :شعبانی

فارسی، باید  زدة ته بود برای دگرگون کردن شعر سنتنیما با هوشمندی دریاف .است سمیمدرناز  متأثربوده و 

نیما را در کوتاه و بلند  یها تجربه. خود را در دو قلمرو معنایی و موسیقیایی کالم گسترش دهد یها ینوآور

هم  ها مصراعبندی  پایان یاین کار پیش از او هم اتفاق افتاده بود حت. نباید خیلی مهم گرفت ها مصراعکردن 

خترع مطور که سیمین بهبهانی را  یما را کاشف وزن نباید شمرد همانن. برداشتی از ازاحیف عروضی است

نیاز از سبب و  ما بی بندی اوزان عروضی مطرح است نظر از آنچه در طبقه صرف. ی جدید نباید دانستها وزن

 یها هیپازبان فارسی،  گانةسه  یهجاهابا کنار هم چیدن  میتوان یم یآسان بهصغرا و کبرا،  یها فاصلهوتد و 

بر  لزوماًفراوانی را در شعر بکار آوریم که  یها یقیموسوزنی  یها هیپاوزنی بسیاری را بسازیم و از ترکیب این 

 خواهد یماست که  ییها وزن در کاربردیمین با توجه سفارش نیما، اهمیت کار س. بنیاد وزن کمی نیست

 .شعر عروضی بیرون بکشد و به زبان گفتگو نزدیک شود چنبرةخود را از 

را به شعر امروز فارسی تحمیل  ومرج هرجکه نوعی  گرایانه بود جریان شعر براهنی یک جریان واپس اما 

. نتوانست دوام چندانی داشته باشد یشگیر یببپا کند، امّا به سبب مدّت هم موفّق شد هیاهویی  در کوتاه. کرد

اجتماعی باشد، واکنشی عصبی به  یها ضرورتبرخاسته از  یک جریان مدرن ادبیِ که آناین جریان بیش از 

 !اجتماعی بود یها بحرانو  ها یماریب

 

مان خودش خوب و عمیق تبیین خواهم بگویم این است که شعر نیمایی در ز ای که من می نکته :عبداللهی

شاعرانی نظیر مشیری و سایه ربطی به شعر . های نیما عدول کردند سرعت از آموزه نشد و سپس شاعران به

براهنی به نیاز تحول در زبان و شکل گفتن، در . نیمایی بگویند ظاهر به ممکن است شعرِ هرچندنیما ندارند، 

اگر دقیق بررسی کنیم . آن نیاز ارائه دهد درخورابق آن و شعر توجّه کرد ولی خودش نتوانست شعری مط

درواقع پیشامدرن است و عمدتاً در بازی با  ینهبرا، تفکر پشت شعرهای کنند یمآنچه ادعا  رغم به مینیب یم
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، هرگز نوآوری واقعی نیست، رسد ینم، هنوز گاهی به نیما هم رود ینمزبان نمود دارد و به اعماق  ةیرو

 .زدگی در آن حاکم است تر شتاب بیشو  استنونم

 

شعر فقط در  چراکه. بگوییم چند شاعر اقبال عمومی دارند، شاید صحیح نباشد که نیا :جعفری آذرمانی

یکی از این . گیرد شود و فضای مجازی هم بخش بسیار زیادی از مخاطبان را دربر می شکل کتاب خوانده نمی

ی از شاعران در اینستاگرام ا عدّهاین موضوع را رد یا قبول کنیم،  که نیابدون . ها اینستاگرام است رسانه

اینستاگرام حاال به . نیست طور نیااز نظر معیارهای ادبی لزوماً  که یدرحالشوند،  شاعران مهمی شمرده می

کمی، بیشتر شاعران به مسائل تخصصی شعر توجه چندانی  ةفضای اوّل شعر تبدیل شده است و غیر از عد

چه سپید یا غزل کوتاه و چه رباعی و  ،شوند یمتر خوانده  در این فضاها شعرهای کوتاه راحت. دندارن

 .کوتاهِ دیگر، در واقع منحصر به سپید و غزل نیست یها قالب

 

 خبرش رانفر هم  ۳۱۱شود، در اینستاگرام  آیا شما این فضا را قبول دارید؟ کتابی منتشر می :عبداللهی

 !کشد که به فروش برسد ند سال طول میکنند اما چ الیک می

 

بهمنی هم تا . دارد وگو گفتهایش لحن  سیمین بهبهانی در بعضی غزل. برگردیم به زبان: جعفری آذرمانی

البته، معدلِ شعریِ حسین منزوی در ابعاد مختلفِ زبان و نحو و وزن و . حدّی به این کار توجّه داشته است

 تر متنوعهایش  یعنی شاید شاعری زبانش نوتر باشد یا وزن .است شیها یا دورهدیگر مسائل، باالتر از هم 

نه  هرچندهای جدید،  ی جدیدتر نسبت به ورود واژهسراها غزل. باشد اما میانگین منزوی باالتر از بقیه است

معلوم  ها بعدها آن جةینتالبته این نوع کاربُرد واژگان نسبی است و . کنند همیشه، با دست بازتری عمل می

 .شود می

 

آثاری از  مؤلف ، با هزینةنجلبُناشران . حساب ادبیات از صنعت ادبیّات و تجارت ادبیات جداست :همایون

 و از آن طرف ،کند و هزار و یک کار دیگر باد می دستشانکنند و روی  شاعران خانوادگی چاپ و نشر می

ها  دولتی و کذا هستند و این ه به آن جشنوارةن جشنوارسکه از ای پی کاسبیِ کالًکه  یا جشنوارهشاعران 

پسند در شعر  یا شاعران عامه. شان هرچه باشد ادبیات نیست لهبخشی از صنعت ادبیات هستند که مسئهمه 

هم دارند، راهشان از شاعران ها هستند و کم و بیش فروشی  آزاد و غزل که مورد توجه شماری از مخاطب

های ادبی  مالک داوری و ارزیابی آثار نه بر اساس ارزش ست کهی خطرناکی اتلقی خیلاین . گرا جداست نخبه

برانگیزی  هر اثر پرفروشی، کتاب خوب و خالق و تحسین لزوماً. شناسی بلکه میزان فروش آثار باشد و زیبایی

 .حساب پسند عامه از دانش نقد ادبی جداست. نیست

 

رسمی در زبان رسمی و غیر. ن را بررسی کندعیتِ زباکند که واق ی تالش میشناس زبان :جعفری آذرمانی

 .به شکلِ دستورزبانیِ سنّتی به شعر نگاه کرد شود ینمشعر قابلیتِ حضور دارند و چندان 

 



 

11 
 

که  درحالی! ما شاعر آوانگارد هفتادساله در ایران داریم. آخر مشکالت زیادی در ایران وجود دارد :عبداللهی

باید با ممارست و پیگیری عناصر  رسند یمترهاست که وقتی به پیری  به جوانمعموالً آوانگاردیسم مربوط 

ت ادبیات، ت ادبی کنند، نوآوری بدون پذیرش بعدی در سنّرا تبدیل به سنّ ها آنپیشرو پیشنهادی خود، 

 .گذارد ینمچندانی  ریتأث

 

ر فستیوالی شاهد بودم که د. از نظر من هر چیزی که آزادی شاعر را محدود کند، موضوعیت ندارد :عمیدی

در . یک شاعر تونسی شعر را بدون وزن شروع کرد، سپس شعرش موزون شد و در نهایت تبدیل به آواز شد

. بوده است دستانه خامکه  ام دهیدوزنی  وزن و بی ختنیدرآمهایی از  های ادبی ایران هم نمونه بعضی جلسه

 .جیه باشدهای فرمی باید با خود متن قابل تو البته نوآوری

 

 !اند تازه در فرم قدری تنبل یها عرصههای مختلف، اجراها و  شاعران ما در آزمودن بیان :عبداللهی

 

سیمین . ادبی تجربةگردد به ورزیده بودن یا نبودن ذهن شاعر بر اثر مطالعه و  این نکته برمی :عمیدی

کسی که این کار را انجام  ، ایرادی برحال نیدرععروضی متعارف را داشت امّا  در اوزانتغییر  ارادةبهبهانی 

 .گوید، نیست زل در وزن متعارف میدهد و سپید یا غ نمی

 

 

هایی که  تری دارد تا غزل های متعارف مخاطب بسیار بیش های سیمین در وزن البته غزل :جعفری آذرمانی

 .ها کامالً نو و نامأنوس است وزن آن

 

همنی و ی و بمنزورد وجه موسیقیایی کالم در غزل، از و هم در کاربُ بیان معنا وةیشسیمین هم در  :شعبانی

تی نیما را در قلمرو غزل به کار بست و توانست در یک قالب سنّ ةینظرخوبی  او به. دیگران متمایز است

 .امروز را بزند تازة یها حرف

 

شان  های اجتماعی بعضی شاعران فعالیت. حرکت اجتماعی شاعر با شعرش فرق دارد :جعفری آذرمانی

 .نه لزوماً برتری شعرشان کند یمتر از دیگران  شعرشان را مطرح

 

پیوسته از زبان به عنوان ابزار  مانیها حرفما در . امکانات زبان فارسی در شعر و شاعری زیاد است: شعبانی

ان پیشین ما شاعر میکن ینم اما کوششی شایسته برای شناختن این ابزار کار خود میزن یمکار شاعر حرف 

خود مسلط بودند و به اصطالح به امکانات ابزار کار  ...سعدی، حافظ و همچون فردوسی، خاقانی،

سواد بنامد از این رهگذر است که  با تعنت آنان را در کار خود بی توانست ینمکسی . االطراف بودند جامع

رویم که  به شعر رو خوانندة بی یها کتاب اما امروزه ما با انبوهی از. همواره مخاطب داشته و هنوز هم دارند

 !زبان نسروده است برای خوانندگان فارسی اصوالًگویی شاعر، شعرش را به زبان فارسی نگفته و 
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 .تمرکزی بر معنا یا زبان داشت یهنجارشکننباید در : عمیدی

 

گردد به  ا حدّی برمینگری، ت و سطحی نوّع، سوای پایین آمدن سطح سلیقهدر شعر سپید، عدم ت :عبداللهی

هایشان یک زبان  بعضی از دوستان مترجم شعر همة ترجمه. شده ها، یعنی شعرهای ترجمه ی اغلب آنالگو

که  درحالی. کنند تنها قالب شعر مهم در جهان، شعر سپید است بعضی از شاعران جوان هم فکر می! دارد

وسطایی  های سونات و چهارپاره و قرون قالبهمین دو سال پیش در آلمان، کتاب شعری جایزه گرفت که در 

تر است، ولی ما در ایران خیلی تنبل  که تنوّع وزنی در شعرهای اروپایی از شعر فارسی خیلی کم بااین. بود

و حتی در شعر سپید، فقط به یک نوع ساده و دم دستش ! میبر ینمهای بالقوه بهره  هستیم و از امکان

 .طور مینسراها هم ه غزل. مندیم عالقه

 

از شاعران حاضر در این . میا داشتههای شعری مختلفی  از دوران کهن تا حاال ما شاعران یا نحله :پرسش

 .اب را به صورت کوتاه نام ببرندهای شعری جذّ کنیم که شاعران و نحله نشست خواهش می

 

های وجودی  است که چالش زاد عالقه دارم، او نخستین شاعر مدرن فارسی عمیقاً به شعر فروغ فرخ :همایون

های از احمدرضا احمدی کمتر به  مگر در معدود روایت را وارد شعر مدرن فارسی کرد و و مسائل اگزیستانس

ام عالوه بر  شاعری و نویسندگیکار  ای من مهم است که بتوانم در ادامةشود و بر این مسائل توجه می

ی به مسائل وجودی ندارند، به طور جدّ هایی که هیچ صدایی از اقلیت هایی روایت و خُرده ها تیرواگرفتن  پی

 .هم در آثار پیش رو بپردازم

 

رمان و داستان  مختلف نوشتاری حتی یها وهیشدر مقاطع مختلف نسبت به شاعران و  :جعفری آذرمانی

اصران بگویم اما اگر از میان مع ،ام گرفتهو پی  ام داشتههایی  مندی ههم چه از ادبیات غرب و چه شرق عالق

را هم مثل همیشه  سراها غزلالبته کار . پسندم دهد، می یایی را، که به زبان اهمیت میوهای ر شعرها و نوشته

 اش عالقهیک شاعر گسترده است و هر مقطعی از زمان ممکن است  ة مطالعةدر هر حال حوز. کنم دنبال می

 .عوض شود

 

گرایی و رفتار شاعران قبل از ورود عرفان دوست  ر طبیعتجریان شعر سبک خراسانی را به خاط :عبداللّهی

در کشورهای دیگر هم . پسندم ویژه رویکرد شاعران شعر اجتماعی را می دارم و در شاعران بعد از نیما، به

 .را دوست دارم شاعران اجتماعی مانند بِرِشت، فرید و انتسنزبرگر، و ریتسوس

 

نثر عرفانی . دانش موقع بهموالنا توجّه خاصّ دارم به خاطر احضار از شعر قدیم به حافظ و غزلیات : عمیدی

. ام آموختهاز شاعرانی مانند ریتسوس، بورخس، محمود درویش و آدونیس بسیار . نیز مورد پسندم است
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از . از مفاهیم عادی به دست دهد یا تازهها برگرداند و درک  که شاعر باید بتواند نقش کلمات را به آن این

 !که چه کارهایی را در شعر نباید بکنم ام گرفتهی شاعران نیز یاد بسیار

 

جای واژگان  رد نابهپاسداشت زبان فارسی و پرهیز از کاربُ سخن پایانی من همچنان پافشاری بر :شعبانی

ر د شوربختانه. دیگر از جمله زبان عربی در فارسی است یها زبانکارگیری به اصطالح قواعد  هیژه بو بیگانه به

تراشِ  ناخوش یها عبارتو  ها کلمهسرشناس با انبوهی از  یها چهرهشعر شاعران جوان امروز حتی در دیوان 

بیگانه  یها واژهبرد من تعصبی در کار. را جایگزین کرد ها آنبرابر فارسی  شد یمآسانی  روییم که به بیگانه روبه

که ما با  دیآ یمخطر زمانی پیش . رساند ینم شناسی هم این کار گزندی به زبان ما ندارم و از نظر زبان

برای نمونه در جمع . بیگانه را معیار بگیریم یها زبانزبانمان، ساختار نحوی  یها چوبتوجهی به چهار بی

 .میبند یمجمع  (ان)و نام جانداران را با ( ها)را با  زهایچنام . در زبان فارسی، ما دو نشانه داریم ها نامبستن 

و مثنا آن هم به غلط،  مؤنثمکسر،  یها جمعشعر شاعران جوان را ورق بزنیم تا ببینیم چقدر  یدفترهاحال 

آیا هنگالم . درسی به ما سرایت کرده است یها کتاببیشتر از راه  ها آفتگونه  شوربختانه این! میا بردهبه کار 

 آن را پاس بداریم؟ یها ارچوبچهآن فرا نرسیده است که به پیروی از استاد توس زبان خود را بپیراییم و 

 


