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نگاهي انتقادی به وضعیت شعر گیلکی

امینحسنپور )ورگ )

ههایججججنمتججججن،شججججایدایجججججاد پججججارهوچنججججدگان -وضججججعپججججاره

ههنوشججتنش،ازراوی سردرگمیکندامججاازقضججا،درشججیو
ننبافتهایچندسججویه اولشخصشگرفتهتابههمبافت
بججرایگشججتنپیرامججوننقججاطمبهججممختلججففضججایشججعر
گیلکجججی،همگجججیتمهیدهایيانجججدتجججانجججوعيازنوشجججتنرا
پیشججنهادوآزمججودهباشججم؛پیشججنهاديکججهالبتججهامججرينججو
ازگیلکججججی /نیسججججتوتنهججججادرفضججججایراکججججدنوشججججتنبججججه

پجججسممکجججناسجججتدر .میتوانجججدپیشجججنهادقلمجججدادشجججود

خوانجججدنبارهجججامجبجججوربجججهپیجججشوپجججسرفتجججندرمتجججن
شویدویابهبازخواندنپارههایخواندهشدهبازنیاز

 .داشتهباشید

تنهااشارهبههمینموردبرایشرحایججنوضججعیتبججساسججتکججهدر .شعرگیلکیوضعیتغریبيدارد

هه ههوضججعیتشججعر۱۲۰شججمار دربججار وضججعیتیکججههیججچوضججعیتینیسججت (گیلهوایادداشججتيبججاعنججوان »

گرچججهبججانگججاهي بهقلمسججیدفججرزامحسججینیچججاپمیشججودکججهدرایججنیادداشججتنویسججنده –گیلکی «(

بجججهوججججودبحجججراندروضجججعیتشجججعرگیلکجججیاشجججارهمیکنجججدوبجججاوججججودواکنشهجججایشجججفاهیو -گجججذرا

.درگوشیبسیاردرجمعهایفرهنگیمرتبطباشعرگیلکی،هیچپججژواکمکتججوبیرامججوجبنمیشججود

ههزمجججانیودرتوضجججیحوپاسجججخبجججه ججججزدریجججکیادداشجججتازسجججویمدیرمسجججئولگیلهواکجججهبجججافاصجججل
 فقججدانمرجعیججتادبججی (یادداشججتیازمججنبججاعنججوان « )بججهصججورتیکجججاودرقججالبیججکتیججرودو۱«

آتججش درنهججایتامججاهیججچگفتوگججوییآغججازنشججدهوتججوگججوییفریججاد !نشججان،پاسججخیدادهمیشججود » .

ههادبیججاتگیلکججیمتججوجهنکججردهوهیججچخججوابی منتقدهیچنگاهيرابهآسمانسرخوبلگرفت !»آتش

همججهچیججزروبججراهاسججتوفضججایادبیججاتگیلکججینیججزهمچججونفارسججیامججنوامججان .رانیاشججفتهباشججد .

بیججشازصججدجلجدمجمججوعهشججعر (کتابهججایشججعرگیلکججییکججيازپججیدیگججريچججاپومنتشججرمیشججوند

وبججراسججاسشججیوهدمتججداولسججالهایاخیججراگججر )گیلکججیپججسازانقلبچججاپومنتشججرشججدهاسججت

ايهججم نقججدوبررسججی هه »صججاحبکتججابراهججيبججهجلسججهیججاحلقججهیججاگروهججيادبججیداشججتهباشججد،جلسجج »
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نن نتداشت برگزارمیشودویکيدونفردرباببدوخوبکتابحرفمیزنندواگرصاحبکتاببخ
نقجدمکتجوب »دوستورفیقدستبهقلميراهمداشجتهباشجدکهچجهبهجتر؛چیزکجيهجمبهعنجوان »

انعکجاس ههانجمنهاوگروههایشجعروروزنامهنگجاریکجهطبجقبرنجامهبجرای ههزایید «ژانرناقصالخلق )

دعوتشده،تحویلدادهمیشودکهاگرطولویکهتججاز نشست به رویدادفرهنگی این »خبری » « » «

درجلسججهخوانججدهمیشججودوبعججدبججهخبرنگججاریججاقصججهخوانيکججهدرفقججداننقججدجججدیو )میججدانشججده

گزارشیاز «مجلههایجدیادبیوروشنفکری،عرضستونهایسایتونشریهاياجازهداددرکنار

منشججرشججودوبعججد،وامججابعججدیوجججودنججدارد؛ »نشسججتنقججدوبررسججیکتججابفلنآقججایججابهمججانخججانم

نیفرهنگیايدیگر .خداحافظتاکتابيدیگرومیهمان

کجه  ههشجهرقشججنگ مجلجج نز سججریالطنجج آقججایکاووسججی (بالحنيشوخوتلخشبیهبهشخصیتطنز « » « »

ازلبهلیجمعیججت بحججرانرامیتججواندیججد بایججدگفججت .یججکدهججهپیججشازتلویزیججونپخججشمیشججد : (

.خندانيکهازنشستفرهنگیدیگريبرمیخیزندمیتوانبحرانرادیدکهبهمازلزده

گسسججتکامججل تترونترینوضعیتهایخودبهسرمیبرد دریکيازس والبتهفارسی .ادبیاتگیلکی ( )

ههبحجججراننباشجججدپجججس ههتخیجججلومیلشججاناگجججرنشجججان ههآدمهجججاوحججتیازگسجججتر ادبیجججاتاززنجججدگیروزمجججر
ههمتوسطکهاینسالهابججهعنججوانمخججاطبرسججمیادبیججاتوهنججر چیست؟البتهکهتخیلومیلطبق
بججهعنججوانبخشججیازجججامعهکججهدرنهججایتآنقججدريزمججانوپججولبججرایخریججدکججالی (شججناختهشججدهاند

بیشججتردر )فرهنگججیبرایشججانبججاقیمیمانججدکججهچرخججيازچرخهججایصججنعتفرهنججگرانیججزبچرخاننججد

حجالوهجوایپسانججدازبججرایسجفردوبجیوآنتالیجاوطجیپلههجایبیپایججانترقجیوکلسهجایبیحجدو
ههیکماشینشاسیبلندمیگرددامامیججلوتخیججلادبیججاتهجم تهی اگرخدابخواهد -حصرآموزشیو -

بهایجناعتبججارتجوگجوییوصجلتمبارکیسجتودروتختجهخجوببجههجم .دستکمیازمخاطبشندارد

جججججورآمدهانججججدوبحرانججججيهججججماگججججرهسججججتدروجججججودمنتقديسججججتکججججهچشججججمدیججججدنایججججنهمزیسججججتی
اابرچسججبایججدئولوژیکودگجمخواهججد چنینمنتقدبدبینوسججیاهنمایيکجهحتمجج .مسالمتآمیزراندارد

 (خوردبایدبرودخودشرادرمانکند .۲(
وگرنججهایججندسججتورالعملطلیججیکارگاههججاوکلسهججایادبیسججت،کلسهججایيکججهبججاپرداخججتکمججترین
تحویجلججامعه نخموسجیقیدانو ودرمواردمشابه،فلسفهدانوتاریج …)هزینه،شاعروقصهنویس )

دیگردورانکلسگلچینیوگوبلندوزیوکاربجالحیموهجاویهوآمجوزشکجاربجاوینجدوز :میدهند

ههشججما همجج شججدنرابججامججاتجربججهکنیججد کتججاباولی .تمججامشججده؛هماکنججونبججاچججاپتضججمینیکتججاب، « »

دستبهکارشوید .ماجراهایيبرایروایتونوشتندارید .

نعچرخنجدو نربجازاخترا سججتکجهجملگجیبججهکجا نشسجتهایفرهنگججی هه هههمج »واینیکججياکسجیرججاودان »

چناندرفلنمجموعهداستانومجموعهشعرورمججان،تکنیججکوترفنججدوویژگججیکشججفمیکننججدکججه
ههفرهنگججیشجروعشجدهباشججد هههمینجلس میان آنتراکت :توگوییتاریخادبیاتازصرفچایداغ « »



بنویسججند .همججهکججهقججرارنیسججتدرحججدوسججطحگلشججیریوسججاعدیوشججاملوورویججاییوبراهنججیو …

!سختنگیرید

قججرارنیسجت ههایجنآخججریایجناسججت ترجمج نیازبهترجمهدارد کارفرهنگی :زباناهالیاینروزهای . « »

وقتجلسهروبهاتماماستودرپایانبایدبه نقداگرداری،بگووبرو .کسيمثلآننامهابنویسد .

.رسمیادبودجایزهايبهایشانبدهیم

****

موضججعوموضججوعایججنمتججن،جججدالمیججانادبیججاتمتعهججدومسججئولوادبیججاتغیرمتعهججدوقائججلبججه
خودبسندگیهنرنیست؛بلکهبحثبرجدالمیانهنراستازیکسوودرسویدیگرساندویچهاو

.ومیانمایگیوکسبجایگاهنمادیندرنظامنشانهشججناختیهنججرAesthetic(فستفودهایاستتیکی (

میشججود ادبیجاتآپارتمججانی ههکوتاهمنجربهتولججد نرغیرسیاسی؛هنريکهاگردرژانررمانوقص »هن »

درشجججعرنیجججز نجججامنگرفتجججه عامهپسجججند یجججا زرد -کجججهتنهجججابجججهدلیجججلسجججردرگمینقجججدادبجججی،هنجججوز « » « » -

شججعريکججهبتججوانقججابشکججردوبججهدیججوار هههنججریبججاهمیججنبرچسججباسججت؛شججعرآپارتمججانی .تولیدکننججد

آویخججججتیججججادرفیسججججبوکاسججججتیتوسکججججرد؛کججججهازایججججنجهججججتدرظججججاهریترینوعججججامترینویژگججججی
،برپیشفججرضدوم بحران »ساختاریاشمیتواندشعرکوتاهباشدواینمقالهعلوهبرپیشفرض »

 استواراست .شکبهشعرکوتاه « »

اینشکبیهودهنیستاگرمیتجوانبجهراحجتیبرایجشدرعکاسجیوفیلمسجازیاینروزهجاوحتیدر
ودیگرحرکتهایاینچنینیوجهمشترکپیججداکججرد داستانک هه .قصهنویسیبهصورتتشدیدشد « »

در ایجججاز ههایججنمتججنودربخججشبررسججی درادامجج مینججامم هنججردوربینججی »ایججنوجججهمشججترکرا » . « »

 .هساشعر،دلیلایننامگذاریروشنترخواهدشد

وجودبحرانوشجکبجهشججعرکوتجاه ههشعرگیلکی،ازبههمپیوندخوردنایندوپیشفرض )درحوز )

چنججانچهدر شججعرگیلکججیازدسججتیابیبججهزبججانيعامهپسججند (اسججتکججهآنوضججعیتغریججبرخمیدهججد .

ههامثال بجودهرحیم پفور،افراشفته،شیون،پاینفده،مظففریسنتمنظومهسراییگیلکیدرتجرب )...و

وضعیتبغرنجزبانگیلکیبججهعنججوان .درماندهوازنخبهگراییشعرنیماییگیلکینیزبازماندهاست

ههاینهججا،شججکلگیریگفتمججانیبججه یکزبانقومیودراقلیتنیزمسألهراپیچیدهترکردهوبججرفججرازهمجج
هههفتججادکججههمججراهبججااشججغالتججدریجیفضججاهاوامکانهججایسججیایت دردهجج سججنتگیلنشناسججی »نججام »

،گامبهگاموانجدکانجدک،ججایامکانهجایسیاسجیرادر کارفرهنگی »توسطمفهومجدیديبهنام »

.ادبیاتگیلکیپرکرد،تیرخلصرابرپیکريزدکهمابرفرازجنازهاشایستادهایم

شعرگیلکیبهطورعامدچارمشکلتوعارضههایشعردرجهانامروزاستوبهطجورخجاصنجاتوان
استازورودبهسینهدخوانندهوجاخوشکردندرآنجاوبدترازآنبیمیجلاسججتبجهاندیشججیدنو
حکمتورزیدنوآشناکردنذهنمخاطبخاومیانهایخوکردهبادیگریسججتیزیوبججومیگراییجججدا

.ماندهازارزشهایجهانشمول،باآرمانهمزیستی،رواداری،آزادی،ستیزباستموتجربهگرایی



****

پیججشازآن ههاصججلیشججعرمکتججوبگیلکججیبجهحسججابآورد .شعرگیلکیپسازمشروطهرامیتوانبدن

همججانطورکججه کریففم کشففاورز.گرچججهآثججارمکتججوبشججعریبججهجججامانججدهامججاانججدکاسججت «...مینویسججد :

نی مهجججوریوانججزواونداشججتنخججط،بزرگججترینعلججلپدیججدنیامججدنوبججاقینمانججدنآثججارشججعریوادبجج
مکتججوبازگیلنباسججتانوقججرونوسججطامیباشججد،وحججالآنکججهچنیججنآثججاریکمججابیشدرزبججانطججبری
گوینجدگان اسجتکجهدراصلبجهآنزبجانبجوده مرزباننجامه .وجودداشتهاستوگواهبراین،همانجا « »

نندیگججرتمججاسمسججتقیمداشججتند نلسرزمینخویش،باایرانیزبانججا بهزبانطبریازسمتمشرقوشما
وهمچنججانکججهگججاهوبیگججاهدرمعججرضتجججاوزوتطججاولقججرارمیگرفتنججد،ازنفججوذادبوهنججرآنججاننیججز
لاقجلمیجانقشجرممتجازفئجودالآن اهمسجایگان،خجطوسجوادرا -برخوردارمیگشتندوآمیزشآنجانب

نبمکتوب،بهصورتابتداییهمشجده،درطبرسجتانرونجقورواجیججافت نشردادوشعرواد .خطه -

ولجججیگیلکججان،درطجججیقرنهججایمتمججادیدرقعججرجنگلهججاوبرنجزارهججایخجججودتپیججده،بجججرخلفزمجججان
درعصجرهایپیشینبجهطجورکلينجهخجط ...کنونی،کهباسوادترازدیگرنواحیایرانزمینمیباشند

 (داشتندونهسواد «...۳(
نججامببنففدار رازیبججهعنججوانقججدیمیترینشججاعريکججهسججرودنشججعرگیلکججیرابججهاومنتسججبمیداننججد،از

.بردهمیشود

پججسازمشججروطهامججامهمججترینونخسججتینجججایيکججهبججهچججاپشججعرگیلکججیبرمیخججوریم،صججفحههای
هه اسجتوبعجدهامیفرزا کوچفکدرسجالهایقجدرتگیریجنبجشانقلبجیجنگجلبجهرهجبریجنگفلنشری

 .میتوانبهچاپسرودههایافراشتهاشارهکرد

دراینسالمجموعهايکوچکباعنوان۱۳۳۶نخستینکتابشعرگیلکیامادرسال .منتشرمیشود

در »ترانههایگیلکی ،محمودپایندهشهدی لنگرودیصفحهمنتشرشدکهدوبیتیهایگیلکیاز۲۵«
ههشججعرناصففر فرهادیففانلنگججرودیو نبکوچججکاگرچججهاتفججاقيمهججمدرعرصجج ایججنکتججا .رادربرمیگرفججت

گیلنبهحسابنمیآمدامابهجهتتجاریخیدارایاهمیجتبجودچجراکهمیتجوانازایجنمجمجوعهبجه
هه ایججنکتججابمجمججوع .عنواننخستینمجموعهشعرگیلکینامبردکهبهشججکلمسججتقلمنتشججرمیشججد

۱۵دوبیججتیوسججهمشججهدیوپاینججدههججرکججدام۱۴دوبیججتیرادربججرمیگرفججتکججهسججهمفرهادیججان۴۴
ازمهشججوقسججخن درایججنمیججاندوبیتیهججایشججهدیلنگججرودییکسججردرکججارعشججقاسججت .دوبیججتیبججود .

:میگویدوازجوروبیوفایییار

ميديلخأنهيتهماهيمۊسؤني
بشۊمرۊدخؤنهجيدرياميؤني
بشۊمدرياميئنتانينماۊوقت
کهدسدرگردن بيگؤنهکؤني



:پایندهازستمواستبدادسخنمیگويدوچشمبهفرداییروشندارد

!هواامرۊزخيليسرده،زاکؤن

!أمهديممثل کاربهزردهزاکؤن

همهدؤنندرختؤنتيتهکؤنن
أگرفرده،ورقبرگردهزاکؤن

وفرهادیاندلدرگروهردوداردومعشوقرابهانهايمیکندتاازآزادیسججخنبگويججدوآزادیرابججه
:معشوقيبدلمیکندکهدربنداست

يتهنؤمزددأنمخيليدليره
سۊمایزنداندره،اؤرهاسيره

تمام مردؤزندؤنناينقله
کهمينؤمزددليره،مثل شيره

مقدمهايکهاگرچهدرعنفججوانجججوانینگاشججتهشججدهاسججتامججا ههاثربهقلممحمودپایندهاست .مقدم

،مهمججتریننکتهاياسججتکجهدر ضرورتپرداختنبهادبیججاتبججومی  »پختهوآگاهانهبهنظرمیرسد » .

اینمقدمهرابجهعنجوانیجکسجندادبجیومقدمهايبجرنخسجتینمجمجوعه .اینمتنبهچشممیخورد

:شعرگیلکیدراینجامیآوریم

گردن ادعای ما شکسته است«
کجهبجه کنیجمنجهورقپارههجایزرینچشمزخم رو بجاسجتکجه تکخال !زیرااینمجموعهنهیک « » « »

ننپجججرشجججوقایجججنسجججرزمینبسجججیارندکجججهبجججا گذشجججتگانبجججاذوقومعاصجججرا !بجججازواندردمنجججدبسجججتهشجججود

ولیباآنکججهترانههجایمحلججی،ازروزگججارانپیججشدرزادوبججوم .لهجههایمادریبیاناحساسکردهاند

ماسرودهمجیشجده،بجدبختانهیججاگویندگانشجانگمنامنجدویجابجراثجرگذشجتزمجان،بسججیاریازآنجاندر
وآنچجججهکجججهبجججرایگریجججزازغمهجججا،ازاعمجججاقدلهجججایبازمانجججدگانومشجججتاقان ههفراموشجججیمانجججده .بجججوت

.برمیخیزد،اصیلنیست

درایججنگیججرودار،مججانیججزکججاریکردهایججمبججاآنکججهدراصججالتلفججظوهمججاهنگیاندیشججتههانکوشججیدهایم،
ماکلنججگاولایججنسججاختمانرابججردشججت .گفتههایماخالیازرقتعالیتریناحساساتبشرینیست

کججهبیشججکمجججالبیشججترو ههما باشدکهآیندگانوارست (وسیعزندگی،باعمیقترینآرزوهامیکوبیم .

بججاتججوجهبججهرقیقججترینعواطججفانسججانیمججردمزمججانخججویش،ایججنبنججارااسجتوار )حججالخوشجتریدارنججد

ههبزرگججترین ههکوچججکرابججهعنججواننشججان نهمججا،ایججنمجمججوع امیججدمججادرآناسججتکججهمججردمزادگججا .سججازند

.احترامبهآنها؛بپذیرند

v6rg.com



»...محمودپاینده۱۳۳۶تهرانمهرماه

۱۳۳۸ جهانگیر اینکتابمجموعهايازشعرهاوترانههایگیلکی اوخان ،[ ] :« بججودکجهبجهسرتیپ پور«
ننادبدوستوهنرمنددورانخودبود،بهچاپرسید۱۳۳۸-۱۲۹۶(فهیمه اکبرهمت .کهاززنا (

)۱۳۸۰-۱۲۹۹(دکفتر صففادق کیفاوعبدالله شرفیکتابسهمقدمهداردکهبهترتیببهقلمفهیمهاکبر،

نیگیلن، همچنیججنکتججاببججاتصججاویرياثججرقلججمنقججاشنججام )۱۳۰۹(حسففین محجففوبی.نگاشججتهشججدهاند

.همراهاستومقابلهرترانه،برگردانفارسیآنآمدهاست

راسججرودامججابججهدلیجلفضججایسججنگینآنسججالها، یهشججؤبوشججؤمروخججؤنه »مشهورگیلکیخودبانام »

منتشججرشججدکججهدرجایگججاهآنبجهایجن۱۳۵۸انتشاررسمیاینمجمججوعهدودهججهطججولکشججیدودرسججال
.منظومهخواهیمپرداخت

ههدیگريکهدر اینکتابکججهتیمور گرگین منتشرشد،اثريبوداز۱۳۴۰مجموع دختررشتی ».بانام »

ههفارسججیاسججتدر ههدوبیتیهججایگیلکججیبججاترجمجج صججفحهتوسججطشججاعردرتهججرانبججهچججاپ۳۲مجمججوع
.رسید

کججهدر۱۳۴۰[درسججال کججومه هه »مجمججوع » ههشججعرهاوتصججنیفهای۷۹] صججفحهمنتشججرشججد،دربرگیرنججد
 [گیلکی .بود۱۳۱۵،متولدلنگرود،سروش گیلنیمتخلصبهحسن علی محمودی... [

 ]درسال ههمحمفد بشفرانخستینشعرگیلکجیکهدرقجالبآزادیجرودهشجدهبجودتوسجط۱۳۴۴[ درشجمار
بهتاریخ هههنروادبیاتبازار ویژ »سوم چاپاینشججعرآغججازگرراهججي۱۳۴۴مرداد۲۰« .بهچاپرسید

باانتشاراینشعربودکجهشججاعرانگیلکزبججانکجهتججاپیجشازایجنتنهججا .مهمبرایشعربومیگیلنشد

درواقججعمحمججد .درقالبهایقدماییشعرمیسرودند،دریافتندکهمیتوانندپججادرراهججينججوبگذارنججد

درانتشارایناثججر،توانسججتفصججلينججورادرشججعرمحمدتقی صالح پور بشرادرکنارحمایتوجسارت
.گیلکیرقمبزند

 ]درسال بهچاپرسیدشکیبایی لنگرودی مجموعهدوبیتیهایگیلکی۱۳۴۶[ لکؤی .باعنوان « »

نشریاتادبیبهپججائینترین۱۳۵۴[سال ههسرکوبحکومتسکوتدامنهدارمعترضانبود ادام .،سال [

ههادبیاي درگیلنهیچنشری .تعدادخودرسیدوانتشارمجموعههایشعرهمرونقچندانینداشت

از ایجگجججره دفجججترشجججعرگیلکجججی اتفجججاقمهجججم،انتشجججار  ههانتشجججارکتجججاب امجججادرزمینججج »منتشجججرنشجججد » [ ] ... .

درعلی اکبر مرادیان گروسی کهنخستینمجموعهشعرهاینیمججاییگیلکججیمحسجوبمیشجود ].بود ]

هه سرود اربابرعیجتی ههگیلکی »کنارایناثرمنظوم منتشجرابوالقاسفم منتظفری « دائجی »معجروفبجه »

ههآنمججوردتججوجهمججردمقججرار شججدکججهدرزمججانمخاطبججانبسججیاريیججافتوبججهدلیججلزبججانروانوسججاد
 .گرفت

مهمجججترین۱۳۵۸[درسجججال دامجججون و ههسجججوم دور  هههنجججروادبیجججات ویژهنجججام هه انتشجججاردونشجججری ،« » ( ) « » [

درایججنسججالوبججاتججوجهبججهفضججایبججازایجججادشججدهآثججار ههادبیججاتدرایججندورهاسججت .رویججدادهایعرصجج

برخیازاینآثارپیشازایجنبهشکلغیررسجمیمنتشجرشجده ههشعرمنتشرمیشود .بسیاريدرحوز



هه ازجملجج .بجججودوبججرسجججرزبانهججاجججاریبجججودواینجججکمجججالآنرامییججافتتجججابجججرهمگججانعرضججهشججود

:مهمتریناینآثارمیتوانبهکتابهایزیراشارهکرد

ایجن ابرگجردانفارسجیازسجرودههایمحمجودپاینجده ههبلندگیلکیب ،منظوم .یهشؤبوشؤمروخؤنه « »

ااباالهامازفضایزادگاهشاعرسرودهشدهاستبابهرهگیججریازنشججانههایبججومیبججهبیججان اثرکهتمام
دیگجراثجرپاینجدهکهیجکشجعر لیلهکجوه  »رنجهاومصائبیمیپردازدکهبرایجنسجرزمینرفتجهاسجت » .

بلندگیلکیبابرگردانفارسیاست،مضمونيمشابهدیگراثراوداردوانتشارایججندواثججرنججامپاینججده
ههگیلکججیبججهگجویش ،منظججوم نوغانججدار اثججردیگججر،کتججاب ههشعرگیلندوبارهزندهمیکنججد »رادرعرص » .

ایجناثجرهجمپیجشازایجنبجهطجورشفاهیبجرذهجنو ههمحمجدولیمظفجریاسجت .گالشیدیلمانی،سرود

زبانمردمانگیلکزبانجاریبودواینجکمجججالآنرامییججافتتججابججهطججورمکتججوبدراختیجارهمگججان
ههادبیاتگیلکیبجااشجعارياز گزید دراینسالهمچنینکتاب «قرارگیرد ،کسفمائی،سید شرفشفاه...

انتشججاراتفخرائففی،افراشججته،سففراج کججهتوسججطابراهیججمفخرائججیگججردآوریشججدهبججود،توسججط «و «...

منتشرشد .طاعتیرشت «

ایجن بججود دیججوانشرفشجاهدولئجی ههشجعرگیلکججی،انتشجارکتجاب .ازرویدادهایمهماینسالدرعرص « »

ههآکادمیبخارسجتیجافتشجدهبجود،درایجنمحمدعلی صوتیاثرکهنسخهايازآنتوسط درکتابخان
ههشججعر بجاانتشجارایجناثجرقجدیمیترینسججندمکتججوبدربجار .سالتوسطبنیجادفرهنجگایججرانمنتشجرشجد

ههمنقحججتريازایججن بعججدهانسججخ .گیلکیمنتشرشدکهمبنایبسیاريازپژوهشهججایبعججديقججرارگرفججت

دراینسالعباس حاکی اثرباشرحوتعلیقاتتوسط همچنین  ]دررشتمنتشرشد ] راما. کتججاب.م
رامنتشرمیکند .اوجا « »

باعنوان۱۳۵۹[درسال کهمنتشرمیشود دیلمانیازمحمدولیمظفریاست ههبلندگیلکی ]منظوم ] - [

ایجناثججردر کهپیشازایندرقججالبادبیججاتشجفاهیکجموبیججششججنیدهمیشججد .پوشهپوشهدربیا « »

 ههخوددرشمارآثارخوبادبیاتبومیبودکهمخاطبانبسیاريهمیافت (دور .۴(
درهججرحججالامججامنظومهسججراییدرایجن .شججعرمججدرنگیلکججیراشجایدبتججوانازافراشججتهبججهبعججددانسججت

ههلنگججرودیومحمججدولیمظفججریوشججیون دورهنقشججياساسججیداشججتوازافراشججتهتججامحمججودپاینججد
 ههسیاستچیزينبودکهازمتنخلقهنریایننامهابیرونماندهباشد .فومنی،مسأل

باورودفناورینوارکاست،شعرگیلکیگسترشبسجیاربیشتريپیجداکردوالبتجههمزمجانورودشجعر
ههپنجججاهخورشججیدی ههدومدهجج نیمجج ههشعرنیمایی،جانيتازهبججهادبیججاتگیلکججیبخشججید .گیلکیبهعرص

شعرهایيکهتاریخسرایشوانتشارشانگاهبیشازدهسالبجاهجم .زمانانتشاردرخانهماندههابود

انرژیرهاشدهدردگرگونیسالپنجاهوهفتوسقوطاسججتبدادپهلججوی،بججههمججهچیججز .فاصلهداشت

هه آرایشوچیدمانفضاهایشهریدرسججای .جانيتازهدادهوالبتهسیاسترابهکالبدهنردمیدهبود

ههخججودوخیججز همججهچیججزدرتغییججريژرفبججهکججارتعییججنتکلیججفبججاگذشججت .سیاسججتتغییججرکججردهبججود

نیزبهعنوانبلندگویهنر دامون هه نشری همهچیزوازجملههنر »برداشتنبرایآیندهايمبهمبود » . .



هه وتجربههججایيدرحججوز هنرخلقججی ازتبلیغوترویج »وادبیاتگیلک،بخشيازهمینوضعیتبود » .

ههانقلبججیگیلکججیتججاآزمججونوخطاهججایيدرقصهنویسججی،همججهوهمججهسججنگبنججایتحججولي سججرودوترانجج
هه ههشصججت،درفججرممجلجج مهججمدرتاریججخفرهنججگگیلکججانراگذاشججتکججهبعججدترودردههايآرامججترازدهجج

 مسیريدیگرراپیگرفت .گیلهوا « »

دههاي ،خودبخشيازتحوليکشوریطججییججکدهجهبجود گیلهوا به دامون .اینگذاروتحولاز « » « »

کهطیآنسیاستازخیابانهابهجاهایمختلفعقبنشینیکرد؛دههايکجهدرنهایتبجافروپاشجی
شورویبرایسیاسجتدرابعجادجهجانیسرنوشجتمشجابهيرقمزدودههايکهبجاازسجرگذرانجدنیجک
ههایججرانبججهشججکلجدیججديازآرایججش جنگطولنی،ایرانرابرایبازسازینیرویسرمایهوورودجججامع

.طبقاتیآمادهکرد

ههتاریخی،پیشازاینکهبهتحولهایبعديشعرگیلکیبجپردازم،تلشمیکنججمتجاابتجدا بااینمقدم
اخواننجدهبه ههشجعرمجدرنرابهصجورتخلصجهفهرسجتکنمتجاب برخیانتظارهاوتعریفهادرحجوز
افقججيمشججترکبرسججیموپججسازآنمقججدمهايدرتعریججفوشججایدبججازتعریفسیاسججتوربطججشبججههنججر
اسججتفادهمیکنججموبججدنیسججتدرحججدودوثغججور تعهججد و سیاست هه »بیاورم؛چراکهدرادامهازواژ » « »

.اینمفهومدراینبحثبهافقيمشترکبرسیم

شعر
نفشخصینیست؛حاصلخواندنمتنهایدیگر نصر دراینبخشایدههابیشکحاصلیکدریافت

نن شعر وگفتگوهایبیحدبادیگراندربابآنچیزيستکه جادوی شعروجا .میناممشان

شججعر، شاعر،بیواسطهباموضوعهاارتباطداردوآنهججارابازمینامججد شعر،تجربههارامینامد .الف . :

مفجاهیمرا اشجیاءرابازمینامجد بازمینامججد شجاعرمینامججد ههنامیججدنرادارد .ازاساسدرخود،تجرب . . .

 همینبازنامیدناستکهمارادربرابرشعرباتجربهاينوروبرومیکند (بازمینامد . .۵(
اتقلیلواژههاواشجیاءبجهشجیءودوبجارهبرکشیدنشجانبجهنامهجایيکجه شاعربااینبازنامیدن،ب :ب
تجربهجد .خوددرزبجانتجربجهمیکنجد،بجهمعرفجتيکهمجاازهسجتیداریجم،معرفججتنجویيواردمیکنجد

جففادوی شففعرخواندنشعر،بایدورودآگاهیجدیديبهآگاهیماازهستی،باخودداشتهباشججد؛ایججن
.است

ممشتياطلعججاتودانسججتنی منظورازآگاهیومعرفت، (ج :Informationکجهاگجرمیبججود،هجر .نیسججت (

امججامیدانیججمکججهشججعرخججوب .شعريپسازبالرفتندانستههاوتجربیاتما،دیگربازخواندنینبود

اینآگاهی،یججاالتفججاط، .همیشهبازخواندنیستواینتفاوتمیانآگاهیواطلعاترانشانمیدهد

نن نججوعيحاضججربججهیججراقبججود .دانسججتنومجهججزبججودنبججهآگججاهیازوجججودچیججزيدرپیرامججونماسججت

ایججن يکججهحضججورشرادرکمیکنیججم چیججز نلتجججربهايکججهازسججرمیگججذرانیمو نسمججادرقبججا .حججوا « »

 محصولدرگیریآگاهانهوروابطفعالباهستیوپدیدههاست (آگاهییامعرفت .« »۶(



همیججنرویکججردشججعردرقبججالزبججان شعربهطبیعتنهمیگوید؛بهآنچهطبیعیستهمنججهمیگویججد .د :

ااکاشججف،وزبججانشججعر بنججابراینشججاعرشججعرنمیتوانججدصججرف نتزبججاننیججزبرقججراراسججت .طججبیعیوطججبیع

سججبک، وسججبکهمججهچیججزاسججت تسججبک نن بیطرفججیزبججان،یعنججیفقججدا !نمیتوانججدزبججانيبججیطججرفباشججد . .

.کیفیتدیدوگفتاست

بجهتعججبیر نتدیجدنقجاشدرنقاشیسجتمارسفل پروسفت :ه انقاشجی،سجبک،همچجونکیفیج .ودرقیجاسب

شاعريکهبیطرفاسججتوبجهطججوريطججبیعیبججهسججراغزبججانوطججبیعتمیرود،دچججاردیججديعججاریاز
بخججشمهمججيازایججنکیفیججتدیججدوسججبک،درارتبججاطشججعروبججهطججورکلججيهنججربججا نتدیججداسججت .کیفیجج

سیاستشکلمیگیردوبنابراینهنججرغیرسیاسججییججاهنججربججریازسیاسججت،چیججزيشججبیههنرمنججدفاقججد
تورزی نبایدسیاستراباتعریفعوامانهاشیابامعنیسیاسجت .سبکونقاشفاقدکیفیتدیداست

وتلشانتخاباتیوشعاروهواداریازیکحزبیاقهرمانسیاسیویاحتیبابججازرواییتضججادهای
کمججيجلججوترتلشخججواهمکججردتججاصججورتبندیاياز .سیاسیجامعهدرقالباثرهنججریاشججتباهگرفججت

تججااینجججاامججابایججددانسججتکججههنججرغیججرسیاسججیوهنججرمججدعی .سیاسججتمججدنظردرایججنمتججنارائججهکنججم

غیریتازسیاست،نسبتمستقیميبافقجدانسجبکوکیفیجتدیجدداردوازمیجانهمیجننسجبتشاید
ههاخیرپیبرد .بتوانبهدلیلفقداندرخششتخیلدراغلبآثارادبیدوده

درشججعر،راوی،نهججاد،آن انسججانآرمججانیهججردورهاي،مففن:و  ههآنشججعراسججت «نشججعر،انسججانآرمججانیزمججان .

طججرحوتصججورایججنعاشججقبرانگیختججهتججاآنجججاکججهبججر .هملججنعاشججقبرانگیختججهدرشججعرآندورهاسججت

وازآنجاکجه .جنبههایتجربیوشجناختیحالوگذشجتهمبتنیسجت،رنگوبجویحجالوگذشجتهدارد

یعنجیهجرچه .حاصلکشفوتخیلآینده،یجابازیافتهجایفراتجربیسجت،متفجاوتوآرمجانیمیشجود

حضججورارزشهججاومشخصججاتفرهنگججیگذشججتهدراونیرومنججدترباشججد،یججاهججرچججهبججهالگوهججایذهنججی
ازسججویياگجرایجنتصججویرازدرکمججوقعیت ههنججوبججودنشفروتججراسججت ...گذشتهوابستهتججرباشججد،درججج

از ...حججججالوتجربههججججایگذشججججتهمججججایهنگرفتججججهباشججججد،البتججججهتوخججججالیوسججججاختگیوبیریشججججهاسججججت

 (اینجاستکهدرکدیالکتیکاینارتباط،وضعیتانساننورامعینمیکند «.۷(
درنقججلقججولبججالازآنحججرفمیزنججد،همججانجاییسججتکججهدووجججهسججنت،ازهججممختففاریارتبججاطيکججه

چیزیستووقتیهنرمندمیججانزمیججنوآسججمانمعلججقاسججت، بر شوریدن،همیشه »متمایزمیشوند » .

شججلتاقيدرتمنججایجججاودانهشججدنوازسججرهججراسازمججرگدر .شججوریدنش،شججلتاقيبیججشنخواهججدبججود

پسهنرمندودراینجاشججاعر،نمیتوانججد .میانانبوهمتنهاواثرهایهنریخلقشدهطیتاریخبشر

اسجتکجهامکجانشجورشوبرگذشجتنرا حضجوردرسجنت  نتمشخصجيحضجورنداشتهباشجد »درسجن » .

شورشوسلبیتو وگرنهچیزيجزدرگذشتندرانتظارهنرمندپرشوراهلشورشنیست .میدهد .

 (نفی،نبایدبدلبههویتویاتعریفودرنهایتمانیفستهیججچهنججريشججود ههکلیشججهای۸. )ایجنجملجج
ازایجججنجهجججتاعتبجججارداردکجججههنرمنجججددرهنجججرش مجججابجججرشججانههایگذشجججتگانخجججودایسجججتادهایم »کجججه »

مججدرن سنتوبازخوانیآناستوهربارآنامججرنججو /پیدرپیمشغولروشنکردنتکلیفباگذشته /



بنابراینبایددراینجاایندووجهسججنتراازهججم .ازدلچنینبازخوانیوگفتوگویيبیرونمیآید

:تمیزدهیم

ندشجعر،درآنبججودهوآگجاهیاشازهسجتیوحضجور ننهنرمندویانها نتم اولآنچهکهشدنوصیرور
 المیدانیمکهدرتفکر،ماباسنتهایفکریمختلفروبروییم مث .چیزهادرآنشکلگرفته .

ههقیججدهاواصججولعرفججیوپیشفرضهججایيکججهازگذشججتهوگججاهنججهحججتیازگذشججتهبججهمججا دوم،همجج
ایججران، سججنتی کمجااینکججهدرموسججیقی دراینتعریف،سنتهمیشهکهجنوریشججهدارنیسججت »رسیده » . .

ههثبججتشجده،عمججريتنهججادرحجدودیججکقججرنداردو ردیفهایثبتوضبطشدهوتقیدبهاینمجمججوع
هنرمند،دراینجاشاعر،باوجهدوم،ازاساسسروکارينداردودراولیزیسججتمیکنججدو .نهبیشتر

زیسججتهنرمنججدانه،شججورشوخلججقامججرنججورابججهطججوربججدیهیدارد؛پججسهنرمنججددرهججراثججريدرحججال
ایججنبیججرونزدنهرگججزبججهمعنججیخلصشججدناز .گفتوگججوبججاسججنتخججویشوبیججرونزدنازآناسججت

هرآنچهنوشدگیست،سنتخواهدشد .سنتمذکوریاتمامشدنسروکارهنرمندباسنتنیست .

سیاست و هنر
سجطحابتدایی،طجرح ههسیاستوامرسیاسیوربطآنباهنررابایددردوسطحبررسجیکرد .مسأل

نزغیججرسیاسججیهججموجججوددارد؟ادعججایپرهججواداري اینموضوعاستکهآیاباماودروضعیتما،چیجج
هههفتادخورشیدیپیدرپیطرحمیشودهمینادعایهنرغیججرسیاسیسججتکججهالبتججهاغلججب کهازده
گریجزازواژههجایيچجونتعهجد، پنجاهمیگیجرد غیجرایجدئولوژیک .باوجههايحقبهجانبترزیجرعنجوان « »

چنانگریزتندوتیزيستکهتوگوییگریزندگانهرچهدر ...مسئولیت،سیاست،ادبیاتسیاسیو

تاریخیخودمیکشندازهمینواژههاستکهمیکشند !وضعنابساماناجتماعی -

سادهترینپرسشازهنرمندانيکهگمانمیکنندبدونهرگونهعینکایدئولوژیکي،آنفیججلمعججروف
نکتاریججخبیججرونآوردهانججدودرمجججاليکجهازصدقهسججریپایجانتاریججخوپایجان ههتاریج مولناراازطججویل
ایدئولوژیهابهدستآمدهمیتواننججدبججادقججتوواقعبینججیتمججامبججهمطججالعهاشبپردازنججد،ایججنپرسججش
ههخلججقتججاآنلحظجهکجهبججهنخسججتینمخججاطبخججودمیرسججد،چقججدر هنرشما،ازپیشازلحظجج :استکه

بیارتباطباسیاستاست؟
هه ههسیاست،واژ قدرتاجازهدهیددرپرسشبالبهجایواژ یابهترازآن :رابگذاریم .یاکمججيدولت.

سازوکارکنترل،بررسی،نشر،مجوز،سانسور،فروش،رسانهو ...مشروحتر :

کدامیکازاینهامنقطعازسیاستمحسوبمیشوند؟
چجهچیجزينهفتجهاسججت؟چجرابجا آقجامججاکجاريبجهکجارسیاسجتنجداریم هه نسپشتاینادعایکودکان »پ »

،امججابججازهججم ایججنسیاسججتاسججتکججهبججاشججماکججاردارد »ایججنکججهخیلججیراحججتمیتججوانپاسججخگفججتکججه »

ههرایجبازاراست؟ سک »دوریازاینسیاستبیپدرومادر »



ههاخیردرجهانوایران اجتماعیدوده -بیشکبررسیاینموضوعدرگروبررسیتحولتتاریخی

ههبجاقججدرتو رابطج درایجنسججطحامجا،تججاهمیججنقججدرمیدانیججمکجهسیاسججت،بججهایججنمعنججا،یعنججی «اسججت .

 ،دستکمدرجغرافیایمادستازسرادبیاتبرنمیدارد .سلطه «

(ژاک رانسففیر درسججطحيدیگججر،درکخججودمازمفهججومسیاسججترادرایججنمقججاله،بججهکمججکاندیشججههای

Jacques Ranciereدرارتباطباهنرتعریفوتبیینمیکنم. (

یعنیآنچهمیتواندباآرایمردمیاقدرتبیرونی «بهطورکليمیتواندرتعریفامرسیاسیگفت

 شوروهیجانسیاسیودلبستگیبهآنناشیازاعتقادبههمینامکانتغییراست (تغییرکند .« .۹(
ههچهلوپنجاهوشستخورشججیدیمعرفججی آنچهبهعنوانسیاستدرشعرهایسیاسیگیلکیدرده
،وجهججيدیگججردارد؛ امجرسیاسججی ههآننشانهايازسیاسججتاسجتواراسجتکجهبیشجتراز »میشودبرپای »

طجردونفججیتجارو  سمبولیسججتبججهطجورمشججترکیجافت «وجهيکجهمیتججواندرکجارشجاعرانرمانتیجک : -

 (پججوداصججلیتمججدنمججدرن خججوش۱۰». و بججدداشججتنشججهر هه «ایججنویژگججیراشججایدبتججواندردوگججزار « » (

خلصهکرد .داشتنروستا «

ههپنجججاهبرمیخیججزدوهمجان ههدومدهج ههججامعهدرنیمجج اینویژگیهماناستکهازانرژیهجایآزادشجد
امججااگججرانججدکيایججنگیلنشناسففی ویژگیايسججتکججهبعججدتردرگفتمججان .اهمیججتيکلیججدیپیججدامیکنججد

ویژگیرابدوننادیدهگرفتنکناربگذاریم،سنتمنظومهسراییوبعدترشعرنیمججاییگیلکججیبججازهججم
بججهویججژهبجاکمججکفنججاوری (مازادیسیاسیباخودداشتکهمیتوانآنرادرارتباطگیریبججامخججاطب

ودرضمن،قرارگیریدربافتار (نوارکاستدرزمانخود (Context،تججاریخیزمجانخججویش -اجتماعی (

یعنیزمانهايکههرچیزوهرکسيناگزیربهتعیینتکلیفخودباامججرسیاسججیزنججدهدرجججامعهبججود،
دیججد؛والبتججهعامججلمهججمدیگججردرپیونججدشججعرگیلکججیبججاسیاسججت،زبججانسیاسججیوتزریججقاندیشججههای
امادراینججامیخجواهمبجهعجامليکمجتردیجدهشجده .آزادیخواهانهوبرابریجویانهدرشعرگیلکجیبجود

چیججزيفراتججرازقججالبسججنتیوکهججندوبیججتیو (اشارهکنموآنتلشوتکاپوبراینوشتنشعرمدرن

دروضجعیتطجبیعیاینزبجان غیجرطجبیعی بهزبانيچونگیلکیسجت؛تلشجيکجهخجودامجري »غزل » (

انججدکزمزمههججای ههمتوسطشججهری،انججدک زبانيکهپسازاصلحاتارضیوآغازشکلگیریطبق -بود .

خجججرداد  اوججججا ههمجمجججوعهشجججعر رامجججادرمجججؤخر م (خطجججرنجججابودیشدرگوشهجججامیپیچیجججد « » . .۱۳۵۸(

شکنیستکهبسیاريچیزهادرگذرگاهزمانتغییرودگرگججونیمیپججذیردوازآنجملججه  «مینویسد :

ههفرهنگاست امایکچیزپابرجاستوآنجوهرفرهنگیوعصار .استفرهنگیکقومیایکجمع

سجیایتفرهنگجیرژیجمضجدفرهنجگگذشجته، .کهنهتنهازوالنمییابدبلکهپیوسجتهروبجهکمجالاسجت

البتجه واینسیاستتابدانجاپیجشرفججتکجهبسجیاريازمججادران (سیاستفرهنگزداییبودهاست ...

اکراهداشتندودارندکهبهفرزندانخودگیلکییادبدهند ههمتوسطومرفهشهرها ...بیشتردرطبق (

...چهبایدکرد؟آیجابایجدبجهتیمجاروآفتزدایجیایجندرخجتپرداخجتیجابایجدآنرارهجاکردوبجهفکجر
کاشتنهالهایفارسیبود؟



گیلکیهمانقدرزندهاستکهمازندهنگاهشداریججم .جوابشباماستوبرخوردهایزندهوخلقما

 (وهمانقدرزوالمییابدکهمادرزوالشبکوشیم .«۱۱(
درتاریخچاپایججنکتججابهنججوزواجججدمعنججاومفهججومپسججینیخججود فرهنگ »بایددقتکردکهمفهوم »

هنوزنهدرمقابلتعهججدوسیاسججت،بلکججههممعنججیوکنججاراینهججاودر هههفتادوهشتادنشدهبود .درده

ازسجججویبخجججشمهمجججياز برخجججوردزنجججدهوخلق تلشبجججرای ههحاکمجججانبجججود »مقابجججلقجججدرتوسجججلط » .

ایجننگجاهحجتیدرپژوهشهجای .شاعرانگیلکمنججربجهدمیجدنججانيتججازهبجهتجنادبیجاتگیلکجیشجد

اودرگزارشهایخودازباورداشججتهای ههکسيهمچونمحمدولیمظفرینیزپیداست .مردمشناسان

مجججردمبجججانگجججاهشجججاهديمجججدرنواجتنجججابازبیطرفجججی،دربرابجججرباورهجججایخرافجججیمجججردم،ضجججمنثبجججت
امانتدارانهشان،گاهبازبانکنایهوطنزوگاهباشرحوتوضجیحجدیازدرافتادنبجهورطهايکهدر

 بهخودگرفت،اجتنابمیکرد گیلنشناسی .دهههایبعدعنوان « »

گیلنشناسی
مفهومگیلنشناسی،درزمانهاينضججیجافتکجهفرهنجگججاعجوضکجردهوایجنبجاردرمقابجلسیاسجت
جججامیگرفججت ندهنججر ندهنرمنججدونجهتعهجج تعهجج وتعهججد .سیاستبهمعنیرودروییبججاقججدرتوسججلطه ( ) ( )

بجججودوکجججارفرهنگجججیاسجججمرمجججزاعلمبرائجججتبجججودازتعهجججد، کجججارفرهنگجججی ههرونجججق هههفتجججادزمجججان »دهججج »

ایدئولوژی،طرفداریازسنتفکریمشخص،آرمان،نقججدریشججهایوضججعیتودرنهججایتتضججمینيبججود
کججهارتبججاطارگانیجکخججودبجا کارفرهنگی،گفتمانيشججد ههحیاتفعالیتموسومبهفرهنگی «برایادم .

رویکجردبجهشججدت راازدسجتدادهاسجت ماسواساسکارروشنفکرانهاست که ...تفکروپرسشگری - -

ایجن ،وجججهاشججتراکتمججاممطبوعجاتگیلندردهسجالاخیجراسججت فرهنججگ .ایدهآلیستیوخنجثیبجه « »

پیشفججرضایججن وعافیتبخشبدلکردهاست شیک رابهامري کارفرهنگی .رویکرد،اصطلح « » « »

.نوعرویکردآناستکهآگاهیهرگزقرارنبودهاستکهخصلتيمداخلهگردرواقعیتداشتهباشججد

نیآنراازخججودسججلبکججرده؛چججراکججهازبحرانججیشججدنهججرسججاماني قججدرتنقججدکججردنبججهمعنججایواقعجج
ههتاریخیخودنجهتنهجابرخججورديمنتقججدانهنجدارد باگذشت .میهراسدوبهعادتهایشخوکردهاست

ههگججردآوریوثبججتوضججبطیادگارهججایکهججنو شججیفت .بلکججهستایشججگربیچججونوچججرایآننیججزهسججت

کججهایججنخججودفینفسججههیججچ باورداشججتهاوفولکلورهججایشراجمججعمیآورد .باسججتانیخججویشاسججت .

ایراديندارد،هرچنججدکجهایجنثبججتوضجبطهانیججزازشجیوههایمجدرنوبهروزدوراسججتوایججنامجررا
ههاینگذشجتهاسجت امانکتجهدراینجاسجتکجهچنجانشیفت الشخصی،دلیوابتداییپیمیگیرد .کام

نغنقجدبجهآنبکشجدوناتوانیهجاودرماندگیهایشرا کهقادرنیسجتدرعارضجههایآندقیجقشجود،تیج
اابهعلتگذشتهبودنودرگذشتن،اهمیتدارد؛ضرورتياحسججاسنمیکنججد گذشته،صرف .عیانسازد

برخججوردشبجا ههسجنتیرابگیججرد ددامورسازگاروناسازگاربانوشجدنججامع .تادربالوپائینگذشته،ر

 (گذشتهوتاریخچناناستکهگوییهرآنچهازگذشتهرسیدهنیکاستوگرامی .«۱۲(



استکهازهردوصف گیلنشناسی ههبومیما ودرحوز کارفرهنگی »تنهاذیلمفهوموگفتمان » « »

اینالبتهخودامججريمججدرناسججت یادآوریسنتومیلبهاحیایارزشهایکهن .تجددوواپسگرایی )

درچنیجنسجاحتي،شجاعران میتججوانهمزمجانسججربازگیریکجرد .گرچهدرضدیتبجامجدرنیتهوتججدد (.

پججججاکو رعیججججتیگیلنوآرزومنججججدانزنججججدگی ننمناسججججباتاربججججاب نرنججججودرکنججججاردلتنگججججا نقامجججج «اهججججلخلجججج -

ننازدسججترفتججنفرهنجگبججومیدرمقابجلتهججاجمفرهنگججی روستاییواحساسخطرکنندگا »بیآلیش

نکحججاکم،بیشججکایججن غججرب،همگججيدریججکصججفقججرارمیگیرنججدوالبتججهبججاتججوجهبججهفضججایایججدئولوژی
زیبججا «اتحججادبججهسججودشججاعرومنتقججدوروشججنفکريکججهبججهدنبججالامججرنججووراههججایينججوبججرایزیسججتنو

ایجججججنسجججججنتگیلنشناسیسجججججتکجججججهتحجججججتعنوانهجججججایيچجججججون انجججججد،ختجججججمنخواهجججججدشجججججد .زیسجججججتن «

،کهخجوراک دغجدغههایزیسجتمحیطیدرشجعرگیلکجی  یجاصجورتمبتجذلترش  »طبیعتدوستی » : ) « »

،تقججدیس )کتابسججازیومقالهانججدازیتنججيچنججدازاهججالیکججارفرهنگججیرانیججزفراهججمکججردهوخواهججدکججرد

زیستروستایی،کسبجایگاهنمادینفرهنگیازطریقگردآوریفولکلور،محصورنگاهداشتنزبججان
وبهطورعامهرزبانقومیکهدرمقابلاقتداررسججمیفارسججی،قججومییججامحلججینججامگرفتججه )گیلکی )

ههمیجراثمجوزهای،بجهیکجيازعوامجلوالبتجهنجهتنهجاعامجلجلجوگیریازنفجوذوسجرایتزبجانو دردایر
ونیجز،ادبیجاتگیلکججیرا ههخججودشتبججدیلمیشججود .ادبیاتگیلکیبهشکافهاودرزهایجامعهوزمان

ازتمامیدللتهایسیاسیمعاصروهججرآنچججهدرمتججنجججامعهدرحججالشججکلگیریوشجکلباختناسججت،
 .منزویمیکند

مججاگیلکججان،دورانججيشججبیه .تأکیججدمیکنججمکججههججدفبرشججمردنتلشبججرایشججناختخویشججتننیسججت

رنسانسوبیداریراطینکردهایموازاینجهت،نیازمبرمبهتلشهایفردیوگروهیوسازمانی
بجججرایثبجججتوشجججناختخجججودقومیمجججانداریجججمامجججابیشجججکتمجججایزيمهجججموججججودداردمیجججانتلشهجججای
فرهنگججیبججهمثججابهفاصججلهگیریازخویشججتنوبرخججوردنقججادانهوشناسججندهبججاخویشججتنجمعججیوکججار
فرهنگججیوگیلنشناسججیبججهمعنججایشججناختيچسججبیدهبججهموضججوعشججناختوشججیفتهوبججاشججاخکهای
ههمشججکلترافرهنگججیمیدانججدودر هههمجج نقججدیبیحججسشججدهونگججاهيغیججرسیاسججیکججهریشجج -حسججی

ههمردمبافرهنگشوندتاستمواستبدادواستثماروجنگوفقروبدینابود آرزویروزيستکههم
درنگججاهدومججي،فرهنججگوفرهنگججیبججودنگججاههممعنججیشججهروندقانونمججداربججودنوپشججتچججراغ .شججود

ههچنیججنفرهنگججي،بججرایتججوجیهنمونههججای نماینججد .قرمججزایسججتادنوزبججالهدرخیابججاننریختججنمیشججود

از مختفففاریگرفتجججهتجججاسجججرپاسهیتلفففر (بسجججیارفرهنگجججیوهنجججریوهمزمجججانبسجججیارآدمکجججشتاریجججخ
دسجججتبجججهدامجججانتئوریهجججایذاتبجججاورانهمیشجججوند،اگجججرگرفتجججاراندیشجججههایخطرنجججاک )ویولننجججواز

 .ناسیونالیستینشوند

بجهایجناعتبججار،تأکیجدرویمبجاحث ههمجا .چنیناستاحوالکجارفرهنگجیوسجنتگیلنشناسجیدرزمجان

فنجججیوبوطیقجججاییشجججعر،نمیتوانجججدپاسجججخگویوضجججعنابسجججامانشجججعرگیلکجججیباشجججدچجججوندرنهجججایت،
ههمصجرفقججرار آمجاد کجالیفکجر وانجواع سجلیقه »تندوتیزتریننقدازایندستهمدرردیفانواع » « »



اینسلیقهونظرشخصیشماست۱۳(خواهدگرفتودرفضایسرشارازکلبیمسلکی »،باپاسخ » (

ههزیباییشججناختیدارنجد چراکهاهالیکارفرهنگیبجهتعججداداهجالیاش،ذوقوذائقجج .روبروخواهدشد

هریکچیزيدارندکجهبجهآنببالنجدوهجرنقجديرابجا .وقرارنیستکسيجایکسدیگريراتنگکند

نت بجهتعجبیرزرتشج درکنارباقیسلیقههابنشانند اینهمنظريستمحترم .برچسب « اینجاننیچفه« » :
 مینامنججدش فرهنجگ ههبجهخججودبالیجدنرا؟ چجهمینامنججدانمجای (راچیزيستکهبدانمیبالنجد .« « » .

۱۴(
ههمتوسطایرانی،هرروزبیشازپیشبهجاینیازبههنروهنرمندوزیستهنری،بهفرهنججگو طبق
.کجارفرهنگجیوزیسجتبافرهنجگمایجلمیشجودوبجیازنیجازبجهمصجرفهنجر،مایجلبجهتولیجدآناسجت

.همانطورکهبیشاززیبازیستننیازمندنمایشزیباییاست

ههراههجججارابجججر انبجججوهکلسهجججایداستاننویسجججیوشجججاعریوبجججازیگری،نشجججانازوضجججعیتيداردکجججههمججج
نصججرفکتججابچجاپزدنوداشجتن وضجعیتيکجهآنقجدربجداسجتکجه .هنرمندمیبنددجزگشودنکارگاه

ننتجاابججدکججوريهسججتیمکججه گوییدرمیانجمعکورا .جمعيفرهنگی،کاريمترقیوخوبخواهدبود

وضعي وضعيکههمهقربانیسانسورند،پسهمهحقدارند .سلطنتابدییکچشمپذیرفتنیست .

ههبیمحتججواییکجهخوانجدنشدهدقیقجهبججهطجولمیانجامججدخججود،کجاريمجترقیو کهخریجدفلنمجلج
وضججعفرهنججگمملکججتامججاچنججدانکججهمینمایججدبججد بججهشججمارمیآیججد فرهنججگایججنمملکججت .کمججکبججه « »

مناسججباتکججالییوپججولی ههخججودمؤلججفچججاپومنتشججرمیشججود کتججابپشججتکتججاببججاهزینجج .نیسججت .

ههدیگراینسیاره،بهفرهنگوهنرهمراهمییابدونقدومنتقججدهنججوزنججهتنهججاپججادر همچونهرگوش
میداننقداقتصجادسیاسججیهنجروفرهنجگنگذاشججته،بلکجهدرقبجالشجبههنروشجبههنرمندوتقلبهجای
ستارههایدنیاینمایشکهیکروزشججعرمیگوینججدوروزدیگججردر .هنریهمنامجهزوسردرگماست

ههرونماییکتابقصهشججانحضججوردارنججدوروزيدیگججرآلبججومموسیقیشججانبیججرونمیآیججدوروزي جلس
نردرخطجججرانقجججراض هجججماعجججتراضلیجججتوسجججبکيبجججهخشجججکیفلندریجججاچهوحمجججایتازبهمجججانججججانو
ههمملکججتمیشججوندو میکنندوهرچهارسالیکباربهنفعاینیاآنجناحسیاسججیناگهججاننگججرانآینججد
ههججذبهجوادارانبجهاعطاکننججدگانآنمشجهوریتمیکننجدو مشهوریتيراکهبهآناناعطجاشججدههزینجج
رنگیننامههابابیرحمیبهچهرههاوجمعیتهایمستقلادبیوهنریحملهمیکنندوخلصججهبججرای
سجججاختروبنجججایفرهنگجججیمناسجججبعصجججرجدیجججد،عصجججراعتجججدالونولیبرالیسجججم،فرهنگیکجججارانسجججخت

!مشغولکارند

****

ههسججالهایپجسازمججرگسیاسججتدرجهججان،دراندیشجههایمتفکججرانوهنرمنججدان سیاستامججاطججیهمجج
متعهججد،دسججتخوشبازاندیشججیوکججاوشانتقججادیقججرارگرفججتوازایججنمیججان،رانسججیر،بججهدریافتهججای
ههرژیجججم تأکیجججدمجججنرویرانسجججیرالبتجججهتنهجججاازجهجججتاهمیجججتایجججد .نجججویيازاسجججتتیکوسیاسجججترسجججید

.استتیکهنریاوستونهچیزيبيشتر



ایججنکفانتیاستتیکدرتعبیريرانسیری،نظریهايدربابهنروزیباییوذوقنیست؛بلکهبجهمفهججوم
یججادرواقججعبخشججبندیوتوزیججع ههخاصججيازهسججتیوقرارگیججریچیزهججا .واژهنزدیججکاسججت،یعنججیشججیو

هه استکهدرحوز ههحسهایخویشدرمییابیم آنچیزهایيکهمابهواسط )خاصيازمحسوسات )

اسججتفاده رژیججماسججتتیکهنججر رانسججیرازمفهججوم »هنججر،ایججنمحسوسججاتهمججانابژههججایهنججریهسججتند » .

ههخاصججيازهسججتیابژههججای میکنججدکججهبججاتججوجهبججهایججنتعریججفازاسججتتیک،رژیججماسججتتیکهنججرشججیو
 (هنریست .۱۵(

هههنججریدرتاریججخهنججرمتعهججد،یعنججیرژیججمبازنمججاییهنججر The(رانسججیر،درمقابججلدورژیججمشناختهشججد

representational regime of artورژیماخلقیهنر) (The ethical regime of artرژیجم «مفهومجدید (

درواقججعتجاپیجشاز اسججت سیاسججتاسجتتیک رابرمینهدودرچنیجنهنجريبجهدنبججال .استتیکهنر « » «

ههگفتججهشججده ههعمد این،آنچهدرتاریخهنربهعنوانهنرمتعهدیاهنرسیاسیمیشناسیمدردودست
دررژیمبازنمایی،هنرواسطهایستکجهرذیلتهجاوفضجیلتهارادرخجودبازمینمایانججد .میگنجیدند .

شبیهبهآنچهدرتئاترکلسیکقرنهجدهممیلدیداریمکجهدرآنشخصجیتهایمثبججتومنفججی،بججا
یجابجاانعکجاسشجکافطبقجاتی، ههتعلیمیرابرایمخجاطبهنججربجازیمیکردنجد .بزرگنمایی،نقشواسط

ازاینشکافدستیابدتابهیاریاینآگاهیبهنیرویمججادیبججرای آگاهی »قراربودکهمخاطببه »

دراینچالشبحثهایمختلفي اینرژیمبارژیماخلقیهنربهچالشکشیدهشد .تغییربدلشود .

...پیشکشیدهشدهمچونبحثکنشمندکردنمخاطبیاتمهیدفاصلهگذاریبرشتدرتئاترو

دررژیماستتیکهنریاما،دیگرهنربهخاطرتعهد،جهتگیججریسیاسججییججاپیججاميکججهبججهجهججانمنتقججل
یعنیهنربابرهمزدننظججامخاصججي .میکندسیاسینیستبلکههنردرخودآیینیخودسیاسیست

ازمحسوساتکهروابطتثبیتشدهومشخصدارندوخلقمعناورابطههایينججو،سیاسججتاسججتتیک
یعنیهمانطورکججهبجهعنججوانمثججال،نظجامحجاکممحسوسججاتوروابججط،خیابججانرا .رابهوجودمیآورد

جایعبورماشینهاوپیادهروراجایعبورپیادههادرنظرگرفتهوامرسیاسییعنیبرهججمزدنایججن
نظاموخلقروابطوجایگیریهاینو،شبیهآنچهدروضعیتانقلبیرخدادهومردمبهخیابانهای
وقججتيدرنظججام پلیجسبیاعتنججاهسجتند متفججرقشججوید .محججلعبججورماشججینهامیریزنججدوبججهدسججتور « »

محسوساتبرایهرچیزيجایيمشخصوناميمشخصدرنظرگرفتجهشججدهوازایجنروتججوگجویی
عجدالتبرقجراراسجت،ایجنسیاسجتاسجتتیکاسجتکجهچیجزيبینجاموبیججارارومیآوردتجابیعجدالتی
درسججتبججههمیججن ایججنچیججز،نججهنججاميداردونججهجججایي .نظججاممحسوسججاتراروآوردهباشججدوبگویججد :

.صورتدرهنرنیزسیاست،چنیننقشيخواهدداشت

بهزبانيسادهتر،اگرمدرنیستبرایهنرهسجتهايسفتوسجختقائجلبجودوآنرابهکجلمستقلاز
زندگیروزمرهمیدانستوهنردرآنچهدرنظاممحسوساتوروابطزندگیواقعججییججافتنمیشججود
ههسججفتوسججختمدرنیسججتی،آنرا تعریفمیشد؛واگرگفتمانپستمدرنیستیدرتقابلبااینهست
کجههمینایجدهدر (متلشیکردهوانطبجاقيبیجنانچههنجراسجتوآنچههنجرنیسجتبهوججودآورده



ههآدمهجا نهایتوبهصورتمبتذلشدرکارگاههایداستاننویسیمجامنججربجهنوشججتنخجاطراتروزانجج
ههرهاییبخشهنرمججدرنو ؛رژیماستتیکهنرامادرپیاحیایآنسوی )بهعنوانرمانوداستانشد

بههمیندلیلدراینرژیججم،سیاسججتدرآنبخشججياز .دستیابیبهسیاستيرهاییبخشدرهنراست

نظاممحسوساتوروابطزندگیواقعیشکلمیگیردکههنرآنبخشرابحرانججیکججردهوبرهججمزده
ههمخجاطبشججعربجاشجعرهجم ازایججنجهجتخجودرابطجج .باشدومعناهاورابطههایينججوخلجقکجردهباشججد

اصججرارشججاعردرتعريججفمخججاطبشبججر .اهمیججتمییابججدوایججنرابطججهنمیتوانججدهمچججونهمیشججهباشججد

منتقد،مخاطبحججرفهایشججعر،مخججاطبعججامیوسججطحی (اساسجايگاهونقشازپيشتعيينشده

وتعريفاسلوبوروششبراساساینکهکدامنقشوجايگاهراهججدفقججراردادهتنهججانشججانهاي )نگر

ههپجایینيدارد استازعمجقایججنبیگججانگی؛بسجیارندشجاعرانيکجهمیگوینججدچجونمخججاطبسجطحسجليق
وهستندشاعرانيکهگرچهفاقدهنرواسججتعداد .اینهابهناچاراشعاريچنینبیچیزتولیدمیکنند

.شاعرانهاندامادرتولیدانواعمحصولبرایانواعسليقتبحرخاصيدارند


بنابراینوقجتیازهنجرسیاسجییجاسیاسجتدرهنجرحجرفمیزنیجم،منظجورایجننیسجتکجههنجربجهطجور
چونفهمماازسیاستدرمقججامرهججایی،نججوعيمججداخلهدر .مستقیموظیفهايسیاسیبهدوشدارد

ومخجاطبوهنرمنجدنيجزمشجمولایجننظام ههاستتیکوتغییرشکلروابطونظجاممحسوسات (حوز

پساینججاحججرفاز آناستوهنرتنهااگربتواندچنینکاريبکند،سیاسیخواهدبود .خواهندبود (

فعججالیتسیاسججیدرمعنججایعججامآننیسججتوقججرارهججمنیسججتهنججرسیاسججی،جججایسیاسججتوفعججالیتو
بججراینادیججدهگرفتججن کججارفرهنگججی ازقضججاهمججانانججدازهکججهپرداختججنبججه ههسیاسججیرابگیججرد »مججداخل » .

ضرورتکنشسیاسیفریبندهاست،تأکیدرویهنرمتعهججديکجهقججراراسججتججایفعججالیتسیاسججیرا
.بگیرد،بههماناندازهفریبندهوناقضاهمیتکنشسیاسیست

دشججوارشججده،بججهجججاینشججاندن شججیرینکاری »مسججألهایججناسججتکججهدروضججعیتيکججهتشججخیصهنججراز »

بججردوشهنججر،بایججدهججمبججرایفعججالیتوکنججشسیاسججیحججدودومججوقعیت فعججالیتسیاسججی هه »وظیفجج »

نتهنجر سیاسج »مشخصتعریفکردوعدمامکانشراباخلقامکانهجاینجوچارهکجردوهمدرهنجر، »

راپیگرفت؛بهایجناعتبجار،بایجدگفججتدرچنیجنشججرایطي،شجعرخجوبواثجرهنججریخججوبخلجقکجردن،
.خودکنشيسیاسیست،گرچهجایفعالیتسیاسیرانخواهدگرفت

حتیتأکیدوسواسگونهرویاینکههنربایدلگججدي .هنر،ساختنظمينوازچیزهایمحسوساست

وپیشجججججاپیش ههنیچجججججه دراندیشججججج  اخلقبردگجججججان )بجججججهنظجججججمموججججججودزدهباشجججججد،خجججججودشجججججکلياز ) « »

ساختوسازماندادننظمينو،خلقونشاندادنامکانهایيجدید .شکستخوردهوواکنشیست

بنجابراین .ازبودنوچینجشچیزهجاوروابجطمیجانآنهجا،خجود،سجمتگیریرادیکججالسیاسججیخواهجدبججود

هجایتقلیجدیو پرفجورمنسآرت »نردههایخراطیشدهوپرنقشونگججارخجانهايروسجتاییهنرتججراز »

محصوروبییالودمواشججکماهججالیفرهنججگاسججتکججهدرفرهنگسججراهاوگالریهججابججهفججروشمزایججده
ینهفتجه زندگیزیبجا نهبهدلیلسادگی،بلکهبهدلیلجوششخلقجانهومیجلبجه »گذاشتهمیشود » .



ههنویيکهبرایساکنانآنخجانهدردرکروابججطبیجنچیزهججاوآزادیعمججل دراولیونیزامکانوعرص
حالآنکهدوميتنهاساعتيازفراغتافراديراپرمیکندکهبهسادگیمیتوانسججتند .پدیدمیآورد

.بهجایآنچندساعتبهسینما،پارک،باغوحش،شهربازییارستورانبروند

درکشوريمثل دیوارنگاری )هنرگرافیتی بهجنبشيسیاسیبدلمیشودامانهبهایجندلیجلکلمبیا(
ههحفججظنظجموچینججشموجججودمیججانچیزهججادر ایججننماینججد (کهنوجوانگرافیتیکاريبجهدسججتپلیججس

کشججتهمیشججودوبعججدتظاهراتهججایيدردفججاعازگرافیججتی،دولججترامجبججوربججهپججذیرشقججانونی )شججهر

گرافیتیمیکنججد؛بلکجهبجهایجندلیجلکجهگرافیججتیتوانسججتهسجیمایشججهرهاوکوچههجاوخیابانهجارابججا
 ههآزادیوخلقیتآزادانهکند .دخالتمردمتبدیلبهامکانيجدیدبرایتجرب


هساشعر چگونه آغاز شد؟

هههساشعرهیچتکلیفيباگذشتهوآیندهروشننکجرد،امجاهساشجعر،مسجیرشجعرگیلکجیرا گرچهبیانی
هساشجعربه .تغییردادووضعیتشعرمعاصرگیلکیهمبستهبامسجیرياسجتکجههساشجعرآغجازکرد

ههعزیمتاتفاقيدرشعرگیلکیستکههمزماندرشعروبه ایناعتبارنهیکجنبششعریبلکهنقط
هههشججتادشججد هههفتادافتججادومنجججربججهوضججعیتادبیججاتدردهجج .طورکليادبیاتمعاصرایرانطیده

اهمیجتبررسججی .وضعیتيکهاینمقالهآنرابحرانججی،درخودمانجده،بیمخجاطبومیانمججایهمیشججمرد

 .هساشعرازهمینروست

هه انتشججاربیججانی ههتججاریخیمشخصججيبالیججدکججهنمیتججوانونبایججدایججنزمینججهراندیججد .هساشججعردرزمینجج

هساشعرواستقبالازآنرابایددرکنارروآوریبهشعرکوتاهوسادهنویسججیدرشججعروبججهطججورکلججي
ههگیلهوابجرای اتفجاقینیسجتکجهدرویژهنجام .روآوریبهنوعيخجاصازهنجردرکجلایجرانبررسجیکرد

).کسججي۱۶(یادداشتيدرتحسججینواسجتقبالایججنجنبججششججعریمینویسججدشمس لنگرودیهساشعر،
 ههنمادینشعرسیاستزدودهوسادهشدهدرسطحملیتبدیلشد .کهبعدهاخودبهچهر

هه۱۷(آنراپایجججانتاریجججخمینامیجججدفوکویامفففابجججاآغجججازدورانجججيکجججه )ورواجاندیشجججههایترجمجججهشجججد
ههعرفججانگراییوصوفیمنشججی،بججااقبججالبینظیججريهججمروبججرو نندارایسابق پستمدرنیستیکهدرایرا
ههسججرریزشججدهازسیاسججتواتفاقهججاینججاگوارمختلججف،طججبیعتگراییوایجججاز شججدوازپججسیججکدهجج
ناممیگرفتندخججوشنشسججت فعالنفرهنگی اندک ههآنانيکهاندک هههم .اشراقیهساشعربهذائق « » -

،بارویکرديجدیدبهادبیاتقومیومسائلهویتقومیمیپرداخججت،دامونگیلهوانیزکهازپس
تججازهترین «ستونثابتيباعنوانهساشعررابهوجودآوردتججاپاسججخگوینیججازمخاطبججانخججودبججهایججن

باشد .آوازقومی «

باهرموضججعيکجهبجههساشجعرنگجاهکنیجم،نمیتجوانیممنکجرایجنواقعیججتشججویمکجههساشجعرتکجانهاي
تکجانهايکجهموافجقومخجالفراواداربهاعلمموضجعمیکجرد .مهمومؤثربرپیکجرشجعرگیلکجیبجود .

تکانهايکهشعرگیلکیمازندرانیوشعرتالشیرانیزمتأثرکردوحتیمنجربهتجربههایيدرشعر



امجااهمیجتهساشجعردرایجنمقجالهنجهدرویژگیهایدرونجیهساشجعر،بلکجهدرزمینههای .فارسیشد

.شکلگیریوتأثیرشبرتاریخادبیاتگیلکیست

ههخججودوبجا هههساشعر،مهمترینویژگیبیانیههایادبیمدرنرانداشججت؛یعنججینجهبجاشجعرگذشجت بیانی
هه هههساشجعر،بیجانی بیجانی ههآندرنظجرداشجت .سنتتععیجنتکلیجفمجیکجردونهچشماندازيبجرایآینجد

بعدازگججذربیججشازدودهججه، نراندیشهبود .عصربیموضعیوسیاستهراسیودرنتیجهمبتلبهفق

ننبسججیاريازهساشججعرهایچاپشججدهبحججثاسججتودرتطججابقویژگیهججای هنججوزهججمدرهساشججعربججود
اینتنشوتشتترابایددرخودبیانیهپیگرفججتکججهپجیخججواهیمگرفججت .برشمردهشدهومیشود .

هه هههساشججعر،نتوانسججتهمچججونیججکبیججانی امججاپیججشازآن،ایججننکتججهرانججاگفتهنگججذارمکججهاگرچججهبیججانی
هه ابیجانی هنریمدرن،بربدنتاریخادبیاتگیلکیشکافيبهجابگذارداماهساشعرحتیبجابدعهجدیب
نججوعيازشججعر .خود،بههرحالآغازگردورانيجدیددرشعرگیلکیشدکهدرنهایتماباآنطرفیججم

کهنهمسیرنخبهگراییراپیمودونههرگزتوانستجایگاهيشبیهمنظومههجاواشجعارنیمجاییرادر
میانمخاطبعامبهدستآوردوصدالبتهبهدلیلمحدودیتهایزبانگیلکججیومسججائلمربججوطبججه
اقتصججادنشججردرشهرسججتانها،هرگججزبججهطججورتمججاموکمججالازمزیتهججایالگججویاقتصججادمججدنظرشججعر
هه کوتاهفارسینیزبرخوردارنشدودستکمتااینلحظهجزنجاموجایگجاهنمججادینواعتبججاردرعرصج

مفهججومنمججایشهمججانمفهججومياسججتکججه  (نمایش،پولچندانينصیبشاعرگیلکنکججرد درگی دوبففور .
هه نمایشکتاب آنراپرداختهوبعدهابهیکيازمفاهیممحوریبرایتوصیفشرایطفرهنگیجامع

ههمابهکارگرفتهشدهاست ).وسیاسیواجتماعیعصروفورکال،یعنیزمان

هساشعر چه می گوید؟
همجانطورکهدرهجرقجالبوجریجان ههشجاعرانهساشجعرنمونههجایموفجقوججوددارد .بیشجکدرتجربج

ادبیشایدبتوانشعرخوبیافتامابحثمامربوطبهکلیتجریاهساشعروربطونسبتوتججأثیر
هههساشججعر وتججأثرشدرمقابججلوضججعیتکلججيشججعروفرهنججگوجججامعهباشججد،بججهبررسججینظججریتجربجج

.میپردازم

ههشست ببشرا)،بههمتجمعيازشاعرانگیلک،بهخصوص۱۸(ازانتهایده ورحیم چراغی ،محمد 
هساشججعرازطججرفاولیججنمحمففد فارسففی .،گججونهايازشججعرگیلکججیمتولججدشججدکججههساشججعرنججامگرفججت

پسازآنشججاعرانبسججیاريازگیلنو خواندهشد تازهترینآوازقومیمردمشمال .سرایندگانش، « »

سرودندومجموعههایينیزبهصورتکتابمنتشرشجدودربرخجیازاساشعرمازندران،هساشعرو
 .مجلههایگیلنومازندران،ستونيمخصوصچاپهساشعراضافهشد

هه ههگیففل آئففوبنیانگذارانهساشعرمتنزیرراتدوینکردهونخستینباردرنخستینشججمار درهفتهنججام
ندحِ معججروفوبجهدفعججاتودرکا هههساشججعر بیانی اینمتنباگذشتزمان،به »بهچاپرسیدهاست » .

:منابعمختلفتجدیدچاپشد



اابججهدلیججلبازتججابآنججی اابججهمفهججوممعاصججر،بلکججهضججرورت شججعراکنججوناسججت،اکنججوننججهصججرف »هساشججعر »

.حالتدرونیست

بججرخلفتجججاربمکتجوبشججعرگیلکججیدردهههجایگذشججته،بجهتوضججیحاشجیاءوپدیجدهها »هساشجعر »

.نمینشیند،بلکهدردقایقبحرانیبهکشفآنهامیپردازد

گونهايازانواعشعررایجدرزبانگیلکیستکههمسوباشججعرانسججانگرایمعاصججرحرکججت »هساشعر »

 .میکندومیکوشدتجربهايرهگشا،درپیجوییشعرمعاصردرادبیاتگیلکیباشد

جمعبنججججججدیو اسججججججت تصججججججویر و ایجججججججاز محصججججججولفشججججججردگیوبههمپیوسججججججتگی .هساشججججججعر « » « » « »

گرهخججوردگیمنطقججیومعقججولماجراهججا،اشججیاءوپدیججدهها،درفرمججيکوتججاهکججهاندیشججهوعججاطفهرا
.بازتابمیدهد

اادربرائججتازانطبججاقبججامعاصججریت بججابیججانيمبهججمکججهصججرف بازتججابآنججیحججالتدرونججی »تأکیججدروی »

صججراحتدارد،همگججامبججاایججدههایسیاسججتزداییازهنججروبسججیارمناسججبحججالوهججوایعرفججانگراو
ههمتوسجط والبتجهعصجرعطجشروشججنفکرطبقج هههفتجادبجود .پستمدرنیسجتیاغلجبروشججنفکراندردهجج

مجرگامجرنجوو .برایدانستنودیدنآنچهازغجربندیجدهبجود،یجاشجایدگمجانمیکجردکهندیجدهاسجت

خداحافظیباسیاست،درسنتهساشعروپسازآنشعرکوتاهگیلکیمنجربهوضعیتيشدکجهدر
آن،شاعرهساشعروبهتبعآنشاعرگیلکدیگرقرارنیستدرنظاماسججتتیکیموجججوددسجتيبججبردیجا
اودرگیججرخلججقنظججاماسججتتیکی مخججاطبرابحرانججیکنججد زیباییشججناختی ههاسججتتیکی .حججافظهوذائقجج ( )

اوسوداینظميدیگررا،آرمانساختننظمججيدیگججررا .نویينیستومسألهايباجهانمعاصرندارد

وایججن میخواسججتیمجهججانراعججوضکنیججم،حججال ...»رهججاکججردهوبججاصججدایشججاعرامججروزمیگویججدکججه »

یعنیاوتخیلراپیشازآنکهشاعرشدهباشد،آنجایيکهبایدجزشاعرچیججزيدیگججربججودتججاشججاعر،
شدهودیگرمثلگذشتهاشتباهنمیکنججدومیگویججد وطرفداررئالپولتیک )کنارگذاشتهوواقعبین )

یمیگریججزد،امججاخججوبکججهدقججتکنججیازهججرشججدتحسجانیوژدانفکهازرئالیسمسوسیالیستیوهنر
تنجججشعصجججبیوتعهجججدمختجججاروچیجججزيبیجججشازشجججاعرونویسجججندهبجججودنومقجججاومتعلیجججهسانسجججورو
فایجدهايکجه عقلنیججتهزینججه -پرسجشازنظجمموجججودخجالیاسججت؛اوتخیلجشرابجهمنطجقواقعبینجی )

فروختجهوبجاوضجعیتبجهشجراکتي ابدینیسجتومججالهمیجنمناسججباتتجاریخیموججودماسجت )ازلی -

اوبججاوضججعیت پججسبحرانججيمیججاناوووضججعیتنیسججتومسججألهايوجججودنججدارد .هججمرسججیدهاسججت .

نججهفقججطدرسججطحنججدامتروشججنفکراز بججهجججایآن،مسججألهوبحرانججيبججاخججوددارد .بیمسججألهاسججت .

اادرونججیشججده؛بحججرانبججا بحرانججيعمیقجج ههپیججشبلکججهدرسججطحيعمیقججتر .اندیشججههاوکردههججایدهجج

الدریججک خویشتنودرخویشتن،بهجایبحرانبانظممستقر،کاررادرهنربهآنجامیرساندکهمث
اثرمعروف،بازدیدکنندهپسازمجواجههبجاتجداعینجابودیمحیججطزیسجتدرپایجانبجهججایيمیرسجد
زیججرعنججوانعامججلاصججلیایججننججابودی،کججهآینهايدرمقابججلبازدیدکننججدهقججرارگرفتججهتججاخججودشرابججه
کهیعنی انسانخامولختوبیطبقهوبیجایگاهوبیتاریخ .عنوانعاملنابودکنندهببیند؛انسان .



نهمنطقسودوچنددرصدمالکاناینسیاره،بلکهتججویيکججهصججبح ههاینویرانیهستی .توعاملهم

تاشبجانمیکنیوگاهيهوسکارفرهنگیبهسرتمیزندومیآییاینگالریراتماشامیکنججی
ومججندرهنججرمبججهتججومیگججویمتججوبججاآندسججتمالکاغججذیهاوپلسججتیکهاوزبججالهاتسججیارهرانججابود

.شلویانستلهمیکنینهشرکت

اوچجونرسجوليکهبجراووحجینجفدیوسپهری چنینبحرانيبرشاعرعصجررونجق .حجادثمیشجود

نازلشدهباشد،بارداربحرانججيدرونججیودرتکججاپویبججرزمیجننهججادنآنبججاراسججتوموضججعشدربرابججر
اوجهانرانظججارهمیکنججدوبججهکشججف .جهانبیرونی،موضعياشراقیوهمراهباکشفوشهوداست

ههشجاعرهجایکودرقرنهجایگذشجتهراتکجرار ههمشجاهد مینشیند،وسجودایایججنرادرسججرداردکجهتجربج
 تجربهايازمشاهدهوکشفنابولیدرعصريکههمگیبهخوبیمیشناسیم .کند .

ایججن .ایججنشججعردررادیکججالترینصججورتخججودعلوهبججرتوضججیح،بججهکشججفاشججیاءوپدیججدههامینشججیند

 ندارد دستکاریرژیماستتیکی و خلقعرصههاینو و ههحقیقت پروژ .کشفهیچنسبتيبا « » « » « »

ازسویدیگروقتيازحذفمعاصریتحرفمیزنیم،اینبحثنیزمطرحمیشودکهبخشيازاین
.حذفبهدلیلانقطاعهساشعرازسنتشعرگیلکیرخدادهاست

میداننجدامجابجانگاهيبجه بجارکارهشجعر هههساشجعر،ایجنشجعررانسجببجردهاز »گرچهشاعراناولیج »

سنتشعرمکتوبگیلکی،ازافراشتهتامنظومهسراییوسپسشعرنیمایی،هساشعرراجزشججکافي
آیندهايکجهمججنسججعیکججردمآنراذیججلعنججوان ههنامعلومشعرگیلکی (عمیقدرمیاناینگذشتهوآیند

نمیتواندانست صورتبندیکنم .بحران ( « »

تنسبيکههساشعروپسازآنشعرکوتاهگیلکجیازسجنتدوبیتیسجراییگیلکججیبجرده،ویججژگیاي تنها
وأگيججرسججاختاريدوبخشیسججتکججهاغلججبشججعرهایوأگيففر-دۊخففؤناسججتکججهآنرا دؤخججۊن -مینججامم .

ایجججن تقسجججیممیکنجججد وأگيجججر وبخجججشانتهجججایی دؤخجججۊن .کوتجججاهگیلکجججیرابجججهدوبخجججشابتجججدایی « » « »

ساختار ههکهندارد .ساختاردررباعیسراییفارسیونیزدرامیریسراییودوبیتیهایگیلکیسابق

ااآوایججيیججامبتنججیبججروزننیسججتبلکهدربسججیاريمججواردشججکلمعنججاییو وأگيججر،صججرف ههدۊخججؤن -دوگججان

عنصروأگیرقراراسججتپججساززمینهچینججیبخججشدؤخججۊن،غججافلگیرییججاحججرف .پیامیورواییدارد

:آخریابرانگیزانندگینهاییرابهمخاطبارائهکند

بۊز وراپۊس کۊلچيخؤبهمۊبۊزبچهپۊس کۊلیدارم
يار،دۊر رأیچيخؤبه،مۊميبر بۊندارم

ميديلخأسهفرۊزؤهفشؤعرۊسيبدارم
دسبياردمبهجيفبدئمديناريندارم

).یکيازامیریهایقدیمیکهبهصورتهایمختلفيثبتشده )

جؤرتکاندأنآرد تاچه؟  «بگۊتم :



»ياشکرفؤدرننؤن کؤماچه؟

نأ  !کۊلۊشکۊلبار بۊنگالشبگۊت » :

»بساوسهنمک،زخمهدپاچه

)محمدولیمظفری )

ایججنویژگججیدرشججعرهایمختلججفگیلکججیچنججانگسججتردهوتکججرارشججدهکججهامججروزهتبججدیلبججهوجهججي
.کلیشهایگشتهاست

گرچهنبایدنسبتمیاناینویژگیرابانگاهپدرسالروتعریفسنتیازانساننادیدهگرفت؛نگججاهي
کهدرجهانشاعرهساشعروبهطورکلياغلبشاعرانگیلکیسراوبهویژهباانرژیدوبارهايکهاز
دسججت  ،بازتولیججدمیشججود عصججرطلیججیگذشججتهگرفتججه (دمودسججتگاهگیلنشناسججیبججرایاحیججای . « »

انججدرکاریسججنتگیلنشناسججیدرتبلیججغوترویجججوبازتولیججدارزشججهایناموسججیوپدرسججالرانهخججود
 .)موضوعجداییاستکهدرنقدگیلنشناسیبایدبهآنپرداخت

ههتعلیمججی ،اغلججبشججعرهایکوتججاهگیلکججیرادرمججرزمیججانگججزار وأگيججر دۊخججؤن -ایججنویژگججیسججاختاری ( - )

:اخلقیوشعرویامرزمیانامثالوحکمآهنگینوشعرنگهداشتهاست

زمستان،خۊگيسأ
آسياب مئنسيفيدأنکۊد

بهارأواورس
آلۊچهدار گۊل

.برفأمانه

)کبریپاریاو )

وأگيرمنجربهنابودیهرامکانشاعرانهايدرشعرمیشود :وگاهشيفتگیبهايندۊخؤن -

تيسۊرخ ديم
ولگيرهميديل هيمهور

آينه
.ديمؤهيمهنشناسه

)علیرضاپنجهای )

ذهنیجججتيکجججهدرپجججیپنجججدآموزییجججابیجججان مجسجججت وأگيجججررابایجججددرذهجججنسجججنتیشجججاعر .ردپجججایدۊخجججؤن -

ذهنیجججتيپدرسجججالرکجججهدرحرکجججتيبجججهظجججاهرپیشجججروونجججوهمچجججون .حقیقجججتيازطریجججقتمثیجججلاسجججت

 چنگمیزندتاسنتوگذشتهراحفظکند نو .هساشعرنیزبهتمامامکانات « »



****

ایجازنیزازدیگرکلیدواژههایهنججر .درسطحيدیگر،تأکیدبیانیهرویایجاز،تأکیدبسیارمهمیست

حججذفقسججمتهای هههفتادوهشتاداستکهالبتهدرکارگاههایشعروقصهبهصججورت «وادبیاتده

تئوریزهشدهاست .زائداثروتلشهرچهبیشتربرایکمگفتنوگزیدهگفتن «

اینایجاز،درنهایتیکيازعواملساختاریبهتعطیلیکشاندناندیشهواندیشججیدندرمتججنشججعری
سجججاختارشجججعر .شجججدتجججاججججایخجججودرابجججهحکمجججتپدرسجججالریجججاشجججهوديولنگجججاروکلبیمشجججربانهدهجججد

ههایججدهیججاتصججویري میبایستهرچهبیشتربهکارپرداختنقابيهرچهکوچکتروموجزتربججرایارائجج
ههژانرهاوقالبهایهنریدیگججرنیجزمنججربجهتحجولينزولججیدرکیفیججتآثجارو اینمیلدرهم .نابآید

تججوجیهگرمیانمججایگیوبحججرانموجججود پایانعصرغولهاوقلههججا »درپاسخبهاینوضعیتنیزتز »

ایججنمیججلبججهایجججازوایججنقججابپردازیرا مینججاممچججونملموسججترینمثججالآنراهنففر دوربینففی.شججد
ایجججنویژگجججیدرهنرهجججایمختلجججف،از .میتجججواندرعکاسجججیعصجججردیجیتجججالدیجججد؛عکاسجججیایجججدهمحور

عکاسججیوسججینماگرفتججهتججاقصهنویسججیوشججاعریمنجججربججهتولیججدانبججوهشججیرینکاریوایججدهپردازیو
.تصویربرداریبهناماثرهنریشدهاست

بججهعنجوانمثجالمیتوانیجدبجهسجاختارروایججتدراغلججبقصججههایکوتججاهوبلنججدایجنسججالهابنگریججدکجه
در .همگیتحجتتجأثیرحرکجتوجابججاییدوربیجندرسجریالهایتلویزیجونیوسینماشکلگرفتهانجد

درکنارایجازآمدهواینهمنشینیاتفاقینیست تصویر هههساشعر، .بیانی « »

درمتنهججایتحلیجلادبججیمعاصججرسججوءتفاهميظریججفرخدادهاسججت تصججویر هه .دربججهکججاربججردنواژ « »

گججرهEzra Pound(ازرا پاونفد)بججهکجارمیرود؛Image(تصویرواژهايستکهبججهجججایایمججاژ «ایمججاژرا (

 (عاطفیوعقلنیدریکلحظهاززمان «۱۹ .تعریفکردهاست (

اا میآیججدوصججرف تصججویربججهخججاطرتصججویر »پاونججددرایججنتعریججفکوتججاه،نججوعيازشججعرراکججهدرآن »

ههقصیدهسجججرایانبجججزرگایجججرانایجججنگرفتجججاریراکفففدکنی[شففففیعی توصجججیفیاسجججتوبجججهقجججول همججج » [
 بهحقازاعتبارمیاندازد ...داشتهاندمگرناصرخسروویکيدوتندیگر «

درکتابصورخیالدرشعرفارسی ]...«شفیعی ههتشججبیه،اسججتعاره،کنججایه،اغججراق،تصففویر[ رامجمججوع
 ههعناصربلغیمیداند (اسنادمجازیوخلصهمجموع «...۲۰(

تعریججفضیا موحد بحثیدرتصویر ههبسیارسودمند »درمقال رابججراسججاسنظریججاتاوآنففدره برتففون «
ازرو  ههسورئالیسجتهاجمعبنجدیوبجهعنججوانمناسجبترینتعریجفازتصجویرارائجهمیکنجد «درمرامنجام :

هججرگججاهامججرسججومیحججادثشججود،آنرا دوکلمججه،دوجملججه،دوحججالتو ...)درروقججرارگرفتججندوامججر )

».تصویرمینامیم

اسججتکججهوقججتينزدیججکهجمقججرار دوهججادی )تمثیججلآنجدرهبرتججون،درتوضججیحنظججرخججود،دوسججیمبججرق )

آنجدرهبرتجونایججنجرقجهرا .گیرندبجهعلجتاختلفبجاریکجهدارنجد،جججرقهايمیجانآنهجاجسجتنمیکنجد

درصورتیکهاگردوسیم،حاملالکتریسیتهنباشند،عیندوسنگیادوقطعه مینامد .نورایماژ « »



واینقابججلمقایسججهبججادو .چوبدربرابرهمسردوساکتمیمانندوهیچامرثالثيحادثنمیشود

واحدکلمججیاسجتکجهدریجکشجعردرتقابجلبججاهجمنتواننجدفضجایيتجازهومفهجوميخجارجازخجودبججه
 .وجودآورند

ااصججفت بااینتعریف،برایاینکهدوواحدکلمیدرتقابلبتوانندایجادتصویرکنندلزمنیستحتم
ههسادهمانند ممکناستدوجمل :وموصوف،مشبهومشبهبهوازاینقبیلباشند .

کهباشدمراروزيازتوجدایی /دلمنهمیدادبراینگوایی

ایججنتقابججلممکججناسججتحججتیصججوتی تعججبیرکنیججم تصججویر .درتقابججل،حججالتيایجججادکنججدکججهازآنبججه « »

دراینشعر تصویرصوتیمنوچهری.باشد بایدگفتبا خیزیدوخزآریدکههنگامخزاناست « » « »

ههمهمدیگريکهازاینتعریفمیتواندریافتایناستکججهبسججیاريازشججعرهایي نکت .روبروهستیم

 نباشند شعرتصویری (کهازتشبیهواستعارهوانواعمجازانباشتهشدهاندممکناست .« « »۲۱(

:گرچهنمونههایيموفقدرتصویربااینتعریف،درهساشعرداریم

اۊزماتکيميداز
هبيگنت، -پلنگ دستان

ميدۊچۊشم نيناکي
.اۊن چنگ مئندبۊ

)فريدونسليمی )

هههساشججعرونمججودعملیاشدرنمونههججایهساشججعرو ذکججرشججدهدربیججانی تصججویر »امججامیبینیججمکججه »

سججپسکوتاشججعرگیلکججی،ربطججيبججهایججندسججتازتعججاریفنداشججتهوبیشججترمبتنججیبججرتصججویردیججداری
بججاسججایرژانرهججایهنججریدر شعرکوتاه درواقع،نسبیت ههعکاسیست »تجربهشدهدرهایکووتجرب » .

ههپرداختجنقججابو ههایجازوتصجویر،درمحجدود ههتبلیغفرارازسیاستوتعهدواندیشه،ازدریچ زمان
تجزازایدهاينابیاهمان ایجنرویکججرد،اگجردررمججانبجهتصججویربرداریهنر دوربینیعکاسیمو .اسجت

تصججویربججهمعنججایسججینماییآنونججهبججا (اززنججدگیروزمججرهوآپارتمججانیآدمهججاواتصججالایججنتصججاویر

بهکمکبرشهاوپاسجاژهایسجینماییمنججرمیشججودویجااگجردرداسججتانکوتاهنویسججی )تعریفایماژ

پایججانبججاز واغلببامیلمفرطبججه »بهخلقبرشهایتصویریاززندگیروزمرهویاایدهايجالب » )

ختججممیشججودویججادرسججینماوعکاسججیدرپججیشججکار )وگرفتججنزهججرهججرنججوعموضججعيازدرونمتججن

تجزاسججت،درشججعرکوتجاهنیجز،نجتیجهايجججزایجدهمحوریوتکیججهبجرنجاببجودنایجده، ایججدهاينجابومجو
بهخاطرهمینایدهمحوریستکهآنراهنردوربینججی یاتصویريبصریوکارتپستالیندارد .آن « »

حتیاگجربجهتغییجرنظرگاه هنجرمبتنجیبجرنظرگجاهصجاحباثجر هنجرمبتنجیبجرقجابوایجده .خواندهام . .

ایججنایججدهمحوریوهنججر چججراکججهدرایججنوانمججودتنهججاجججایدوربیججنتغییججرمیکنججدوبججس .وانمججودکنججد .



دوربینجججی،گجججاهبجججهموفقیتهجججاینسجججبیوهمجججرابجججادرخشجججشوالبتجججهبازمانجججدهازکمجججالشجججعریمنججججر
:میشود

ورف لچهلچه
نلخت دار سر،

توهکلجه .برسيمي

)جليلقيصری )

:واغلبدرهمينحدايدهمحوریباقیمیماند

سايه
سنگ أمرهدرد ديلکأدبۊ،

کۊديل
.تۊکؤنخؤرد

)درياییلنگرودی )

تۊرۊخؤنهاۊطرف،
.مۊايطرف

!أگهايتأپۊردنهأبي

)هوشنگعباسی )

ونیججزشججعريکججهدرآنغلبججهبججابیججان تصججویربججاتعریججفایمججاژ ]درشججعرانگلیسججیهججمشججعربیتصججویر ] »

(وشعرگزارهایPoetry of idea(خالیازتصویراستنوعجاافتادهایستکهبهآنشعرایده (Poetry

of statement (هممیگویند .« (۲۲(

درنهجججایت،هساشجججعر،فتجججحبجججابيبجججرایوضجججعیتشجججعرمعاصجججرگیلکجججیبجججودکجججهفجججارغازهساشجججعرویجججا
:کوتاشعرویاحتیدرازشعربودن،اغلبدراینویژگیهامشترکند

؛تأکیدرویخلقتصویروبرانگیختناحسججاسمخججاطبامججادرحججديمیلبهذوقورزیهایمیانمایه
اجتنابازخطرکردندرزبججانوبرهجمزدننظججامنحججوی .کهمخاطبزیرپایخودراخالیحسنکند

درواقججعحججتیدرصججورتدسججتزدنبججهچنیججنخطججريهججم،دروضججعیتيکججهشججعرگیلکججیجججز .زبججان

ههاینزبجاننجدارد،پیشجاپیشسجترونوبینجتیجه شاعرانخود،هیچمخاطبيازمیانکاربرانروزمجر
بهاینوضعیتگلخانهایشجعرگیلکجیوحجتیفارسجیبایجددرفرصجتدیگجريپرداخجت .خواهدماند .

اماایننکنتهراهمنمیتوانمیادآورینکنمکهدرپاسخبهچاپقسجمتنخسجتهمینمتندراؤججا،



ههفرهنججگ اامدتهاستدرجلساتشعرگیلکیخججان یکيازشاعرانفعالنوشتهبودکهنویسندهاساس
فجججارغازوججججه همیجججندعجججوتبجججهدرونجلسجججات (گیلنحضجججورنداشجججتهکجججهخجججبرازبحجججرانمیدهجججد .

نشججانازوضججعیتگلخججانهایومنفججکاز ههگیلکیسججراییدردواسججتان ههآندرگسججتر )خودمرکزپنججداران

یعنیبرایدرکوضعیتشعرگیلکی،نهدرشهروروسججتا،بلکججهبایججدپججابججه .خوانندهوجامعهمیدهد

ازهمیججنجججادومیججن ههشیشججهایگذاشججتتججاپججیبججهجایگججاهواقعججیشججعرگیلکججیبججرد .درونایججنگلخججان

:ویژگیمطرحمیشود

؛شججججعرگیلکججججیهججججرچججججهبیشججججتردرسججججنتازدسججججتدادنمخججججاطبوبرسججججاختنقججججوتيازایججججنضججججعف
ههحفظوثبتوضبطواژههاوباورداشتهاوامثالوحکمکهججنایججن گیلنشناسیفرورفتهووظیف
قومرابرخودفرضدانستهوازسویدیگرباتبلیغواصرارایدئولوژیکحامیججانشدائججماززنججدگیو

 شعربرایخواندهشدننوشتهنمیشود (سیاستفاصلهگرفتهاستتاجایيکهگویی .« »۲۳(

ههخجودتأکیدرویالهاموجوشششعر ،بجهتخلیج بجههنگججامنوشجتنشجعر شاعردرلحظاتيبحرانی -؛ - »

بججهعبججارتي،مججوادي اودرآنلحظات،درفکرمخاطبنیسججتو،درگیججربحرانججيروحیسججت .میپردازد !

مججوقعیتتولیججدشججعر،و .کهدرروح،اندیشهوموجودیتعاطفیشاعرانباشتهشججدهتخلیججهمیشججود

 (دراینجاهساشعر،ووضعیتشاعردرارتباطبججاشججعرچنیججنتعریججفمیشججود )دراینجججابایججداز۲۴!»
اگجراثجرشجاعريژرفتشجخیصدادهشجودبجهنظجرPaul Valery(پفل والری  «شاعرنقجلقجولآوردکه (

برخجیمجردم المتفاوتيازژرفبودناثرفیلسوفیادانشمندباشد ههکام .میرسداینژرفبودنگون

تاآنجاپیشمیروندکجهمیاندیشججنداگجرچنجانچهشجاعرحجتیبججرهنجرخجودتعمجقکنجد،یعنجیازهمجان
نوعتفکردقیقيکهبرایپرورشگلهایسرخبهکارمیرود،نتیجهاشفقطمیتواندبهضررشاعر
باشجدچججراکجهاصجلوججذابترینموضججوعخواسجتاومیبایجدانتقججالتجأثیراتذهنجیعواطججفخلقججي
ههخلقيکهبهمیانجیشگفتیولججذتدارای باشدکهبهتازگیوبهشادمانیبروزیافتهاست،عاطف
الایججنتفکججررگهايازحقیقججت احتما .اینقدرتاستکهشعرراتاابدازهرنوعانتقاديمصونبدارد

حججس .دربججردارد،هججرچنججدکججهسججادگیآنمججرابججهشججکمیانججدازدکججهبنیججانيتحقیقججیومدرسججهایدارد

میکنممااینگفتهوبرنهادرابدونهرنوعتأمليآموختهایموبججهکججاربسججتهایمواینججکدرمییججابیم
بایداذعججانکججردکججهآن ههذهنمانشدهاست ملک .کهبهسانتقابليلفظیمیانشعروتفکرتجریدی ...

ننخودمینامیمهموارهازفرطتعجیلبهاینسادهسازیهاتنمیدهد ...نیرویيکهماذه

حاصجل نتشججعریذهججنبجاابجزارکلمجاتاسجت اانوعيماشینبججرایتولیجدوضججعیتوحجال .شعرحقیقت ...

ههتأثیرگججذاریبججرذهنهججایدیگججرمشججخص کججارایججنماشججیننامشججخصاسججتچججراکججههیچچیججزدربججار
اگراصطلحماشینشمارابهحیرتمیاندازد،اگرقیاسمکانیکیمجنبجهنظجرشجمازمخجت ...نیست

میرسد،خواهشمیکنمتجوجهداشجتهباشجیدکجهدرحجاليکجهسججاختنیجکشجعرهرچنججدکوتجاهممکجن
در .اسججتسججالهابججهطججولانجامججد،ولججیتججأثیرشججعربججرخواننججدهفقججطدرچنججددقیقججهصججورتمیگیججرد



عرضچنددقیقهخوانندهازاکتشافات،پیوندها،بارقههایاحساسیکهطیماههایتحقیق،انتظار،
اوممکججناسججتنقججشالهججامرا .شججکیباییوناشججکیباییبججررویهججمانباشججتهشججدهاسججت،یکهمیخججورد

 (بیشازآنچههستبرآوردکند .«۲۵(

منظججور .علوهبرایننگاهدقیقوالری،نمیتوانازتأثیرایدئولوژیعصرسرمایهبرایججنبججاورننوشججت

همانباورياستکهتابلونقاشیرابردیوارسپیدگالریوزیرنورپردازیمخصوصتاثرمیخواهد؛
ایجن .زمینهايسپیدوتهیکهازدلشوبهناگهانطیفرآینجديکشجفوشهودی،اثجريخلقمیشجود

ههدیججوار،بججرزمینهايخججالیازمناسججباتتججاریخی بججاور،اثججروفرآینججدخلججقاثججرراهمچججونتججابلوبججرسججین
ههدیواري ماازعصريحرفمیزنیمکهاثرهنریوچیدمانچیزهادرآن،بیشکنهبرپهن .مینشاند

ههمناسجباتمشجخصسیاسجیواجتمجاعیو ازشهودوعججدم،بلکجهبججرشجانههایوضججعیتمعاصجربجاهمجج
حالبهنظرشما،چیستحالآنهنرمندواثريکهاسججتراتژی .اقتصادیوفرهنگیآنشکلمیگیرد

اونیجزچجوندیگجران،متخصجصدر ههخودرابرانکاروحذفایجنواقعیجتاسجتوارسجاخته؟بلجه .خلق

تخصصيمشخصاستوشاعربججودنونویسججندهبججودنهججمماننججدهججرفنججيدرکارگاههججاوکلسهججای
بججهنقججشکارشججناستقلیججلمییابججدو ...نویسججندگیخلقومججدرکهایهججوسبرانگیزدکججترواسججتادو

 ودرایندومي،چیزيازاوليغایباست .شاعردیگرچیزيجزساعرنیست .

ننشاعر هسجتیشجاعربجاشجاعرشاعردید هههساشجعربجهویججژه،چیجزيججزشجاعرنیسججت .؛شججاعردربیجانی

بجججودنشیکجججيشجججدهوهجججویتاوججججداوبریجججدهازهجججروسجججاطتتجججاریخیواجتمجججاعیبجججهشجججاعربجججودن
اگرمنطقدانهیچگاهنتواندچیزيغیرازمنطقدان بازازپلوالرینقلمیکنمکه «فروکاستهاست .

باشد،هیچگاهمنطقداننخواهدبودونمیتواندباشد؛واگرشاعرهیچگجاهچیجزيججزشجاعرنباشجدو
مججایهايهججرچنججدانججدکبججرایاسججتدللتجریججدینداشججتهباشججد،هیچگججاهاثججريشججعریازخججودبججرجججای
منصادقانهبراینباورمکهاگرانسانهاقادرنبودندزندگیهایدیگريغیرازنججوع .نخواهدگذاشت

 اازندگیخودرانیزنمیتوانستندبزیند (زندگیخودبزیند،مسلم .«۲۶(

اجتماعیشعر،فقرتئوریججکوکلججی -انقطاعازسنت،بینظریوبیموضعیدرقبالوضعیتتاریخی

ومبهمبودنطرحاینبیانیهازشعرمدنظرش،همهوهمجههساشجعرراسجرآغازپیوسجتنشجعرگیلکجی
پیوستنينججهازموضججعبرابججر،چججراکججهمیدانیجمدرکمجترازیججکدهججه، هههفتادساخت .بهمغاکشعرده

شعرگیلکیبهطورکاملدرسنتگیلنشناسجیحجلشجدوحجتیازپشجتکوواروهجاینظججریوفرمجی
باقیمانده؟ قالبشعری آیاامروزازهساشعر،چیزيجزیک هههفتادنیزبازماند »شعرده » .

بایددرپایاناینبخشاینتوضیحرابدهمکهمسألهدشمنیباهساشعریاشعرکوتاهوسرایندگان
سعیکردمازشکبهشعرکوتاهکججهدرآغججازایججن حتیمسألهکوتاهیوبلندیشعرنیست .آننیست .

متناعلمشد،بهمبانینظریوتاریخیپشتآنبپردازمتاتوضیحدهمچججرابیفایججدهاسججتوقججتي
گجججویی .کجججهمجججدافعانهساشجججعروکوتاشجججعرازتاریجججخشجججعرکوتجججاهدرقجججرونگذشجججتهشجججاهدمیآورنجججد

حججتیسججخنبججرسججرنمونههججای .خودشججانهججمبججهتقلیججلهساشججعربججهقججالبيصججرفرضججایتدادهباشججند



اااغلججبشجاعران بگججذریمازایجنکجهتقریبجج ااوجججوددارنججد .موفقشعریدرقالبهساشعرنیستکهحتمجج

شعرکوتاهرادیگرشدنزمانهوکمبجودنمججالوفرصجتوحرفهجایيازایندسجتعنجوانمیکننجد
هههفتججاددربجابانقضججایدورانغججذاوغججذاپختجنواخججتراع کهازاینجهتمرابهیادنقلمجالسده
ایجنکجهچنینتصجویريازهنجرومججالداشجتنچقدردورازواقعیجت .قرصوکپسولغجذامیانجدازد

اسججتیججکطججرفامجادرکجلایجندفججاعرایججج،دفججاعيضججدسجتیزندگیوسججازندگیاسججتکججهمیخواهججد
بججاری؛هساشججعردرایججنبخججشبججهعنججوان .سقفکوتاهواقعیترابرافراشتگیقججدادبیججاتتحمیججلکنججد

مفصججليدرگججذارازدورهايبججهدورهايدیگججرمججوردتأکیججدوبررسججیقججرارگرفججتوبججازبایججدبججهسججطح
آثاريدیگججردسججتبججهآزمججونو .کلیتروضعیتشعرگیلکیفارغازکوتاهوبلندیوقالبآنبازگردیم

 سیفیدچادری ازجملهمجموعهشعر (خطاهایيدیگرزد « » )حاویشعرهایيبججهنسججبتبلنججدتر۱۳۷۶.
عزیججزو ویججاشججعر سیفیدچادری ههموفقشعر برایمثالنمون «باتجربیاتيمتفاوتدرزباناست « » .

»:نگار

تنهاييؤ
تؤقاييمرز سامانسر

ايتأتاشأخؤردن جاهأندر
رابۊ
پادبؤ

بۊشؤدهبۊشؤدهبۊشؤده
رادبؤ

!فۊنوؤفۊنوؤفۊنوؤده

عزيز تنهاييهأندر
نگار زندگيچر،
.تسک تنگامبۊ

!عزيز

...تيديلخۊشيهأندر

*

:منکئهبگمکيميأمرأتنهانبهايجانبههمپانبهبيپانبه

خيالهکي،
هأديرۊ،

بۊ
بۊسؤختهسال رۊسوايي



...سالن سال سيوايي

چۊم وارش،
ديل نالش،

...بجارگارهدۊخؤندش

ادامجهیجافتامجاتحجتتجأثیر توقجاییکوگا دونیجا ههتجربهگرادرمجمجوعهشجعر »کهبعدهااینروحی / »

هههساشججعردرقججالبيمتفججاوتباشججد هههشججتاد،بججهشججعرایججدهمحورنزدیججکشججدتججاتکججرارتجربجج فضججایدهجج
وأگير ):حتیباتکرارویژگیدۊخؤن - )

آپارتمان
تامشابدأ

خيابان پارادؤکسأ

درپیوندشجعرواندیشجه،وتجربجهکجردنبجازبجان،گرچجهپیشجرویهایيمسعود پورهادییاتلشهای
ههباستانشناسججی داشججتامججاایججنیکججينیججزغیرمسججتقیمازسججنتگیلنشناسججیتججأثیرپججذیرفتوبججهورطجج

.زباندرافتاد

شعرهایخجوبیداردکجهتوانسجتهتجا بادبامؤدؤرشینباورد هه »مسعودپورهادیدرشعرهایمجموع »

بجه ههفرهنجگگیلن،عرصجهبجازکنجد هههمیشجگیشعرنویسجیگیلکجیشاعرانخجان .حجديبیجرونازعرصج

هه :کتاب۴۷و۳۸عنوانمثالشعربلندشمار

وختي
تي

خامۊش گارهسریيا
-سرأدي

ونگبهگۊلي
ايچي

چنگتاوده
.رايا -

.رۊزا -

.گرزکخؤمهيا

رۊبار
دريابه
سنگ
.کؤلهت

v6rg.com



ايچيأوير
جهدۊردۊرأن دۊر

...بۊجؤرآيه

فضاسازیهایيازایندستکهالبتهشایدریشهدرقصهنویسبججودنشججاعرداشججتهباشججددرشججعرهای
بایدهمینججاوبجههمیجنبهجانهگریجزيبججهپیریجزیسججنتقصهنویسججی .پورهادیبهوفورپیدامیشود

گیلکیزدوامیدبستبهکمکيکهشایددرآینججدهاينزدیججک،متججنونججثرروایججیوداسججتانیگیلکججیبججه
 .شعرگیلکیبکند

اا زبانگیلکیدرشعرهنوزنیازمندورزآمدندرارتباطبااندیشهوخیالاستوتجربیججاتنجثریحتمجج
گرچجهتحجولتسجالهایاخیجربججهویجژهچنجدو .میتوانددراینزمینهالهجامبخشویاریدهنججدهباشجد

بجه الکانجالپرمخجاطبگیلهقصجه مث )چونقصههایچاپشدهدرگیلهوایجامنتشجرشجدهدراینجترنت )

انججدکقصهنویسججیگیلکججیهججمازجهججتایججدهمحوریوهنججردوربینججیوتبججدیل -مججامیگویججدکججهانججدک

ههخوانججدن بججاایججنتججوجیهکججهمججردمدرعصججرتلگججرامحوصججل بججهنججوعيویژگججیسججاختاری (کوتججاهی « »

داردپادرمسیرشعرگیلکیمیگذارد !ندارند (!

ههواژگججانينججوروبججرومیشججویم باری؛درقصههایمسعودپورهادیگاهبججاروایتهججایيشججاعرانهودایججر
رمبوکججوده هه بججهعنججواننمججونهدرمجمججوع «کهدرآنهاحتیواژههایطبیعتنیزکارکردينویافتهانججد .

میخوانيم :اسبان پاصداکیبالداشتيدی «

من
سردیيابنأمديوار ور

تۊ
تيسردبۊ

شۊرۊم چادرأ
دوديتيکمر

راکاسۊرخ رۊدخان
خيابان

خيابانبۊ
ياجنگل دۊدؤگرمالت

.نانم

تۊپۊلۊکبۊدؤختي
آسمان انگارهره

کي



گردسي
هأهند شر
فۊگۊردسي

من
دسدۊکۊدمابر پنداما

سمساک بۊيادأيي
خيابان

خيابانبۊ
يا

کؤلهؤکئخ
...نانم

باتفاوتهایواضحازشعرشاعراندیگججر،بججازهرگججزجججرأتبیججرونجهیججدنازلیل پورکریمیشعرهای
نیججافتهوازسججویدیگججرازویژگججی دسججتکمتججاکنون ههشججعرکوتججاهوغیرسیاسججیرا ههتعریفشججد -عرصجج -

لیل ،نججهتنهججارهججانشججدهبلکججهبیهیججچنججوآوریايازهمیججنویژگججیاسججتفادهمیکنججد وأگيججر .دۊخججؤن « - »

:پورکریمیاگرنمونههایموفقيچوناینشعردارد

سؤختندرهتينام
.ميپيرهنپرهمئن

.نانمکؤيتافصلبۊکيبۊگرؤختي

لبدان
رچبهرچ

تياويرييا
.لدشندره

تودنيم تف .منگاو 

پرزنم
تاريخ پۊشت
کشأگيرمترأ
اۊجۊرکي

پرنده
.آسمانا

:امادرجایديگرمینويسد



لفندميگردندره
شال خندهتيگۊلي
ميزوانجلسهنهأ

ميپاپرکه
ميمرگمني

تراواويلنگيره

دوسجطرآخجروأگیجريبجرایدۊخجؤن بهوضجوحدرایجنشجعرمشجهوداسجت وأگير دۊخؤن (کهآهنگ « - »

وازسویيمعنابیرونشعرایستادهوشعربهآنمعنااشارهمیکند .چهارسطرابتداییست (

بجججهنظجججرمیرسجججدبایجججدمنتظجججربجججودودیجججدکجججهپججورکریمیکجججداممسجججیرراانتخجججابمیکنجججدوچقجججدربجججر
ههفکریوخواندههاودیدههاواندیشججیدههایشخواهججدافججزودوچقججدرازسججنتگیلنشناسججی اندوخت
وناسيوناليسججمحاصججلازآنفاصججلهمیگیججردیججاچقججدردرخججوانشرسججمیوگیلنشناسججانهازادبیججات

.گیلکیفرومیرود

نیجججزدرتلشهجججایشجججعرخجججودپیگیجججرنوشجججتنشجججعرهایيبلنجججداسجججتوازایجججنجهجججتحسفففین طفففوافی
فاصججلهگیریاساسججیازسججنتکوتاهنویسججیوایجججازوتصججویرمحبججوبشججاعرانگیلججکونیججزویژگججی
شعرطوافی،سرشاراستازتلشهججایيبججرایروایججتونیججزسججاختواژههججاو دارد وأگير .دۊخؤن « - »

ههطججوافی،زبججانشججعرشرازبججانيمنججزویوبینسججبتبجازبججان امججارویکججردباستانشناسججان .ترکیبهاینو

ههشججعرهایطججوافی،خججودراگججممیکنججدوازمیججان طججوريکججهگججاهخواننججد .سججنتشججعریسججاختهاسججت

زبانشجعرهایحسجینطجوافینجهتنهجا ازبجانگیلکجیحسنمیکنجد .واژههاوعبجاراتشهیجچاهلیتيب

ههشججعرگیلکججیمعاصججرنمیکنججد،بلکججهخججودبججهدرخودمانججدگی کمکججيبججهزبججانووضججعیتدرخودمانججد
هه دشججواریواژههججاوترکیبهججابهججان .تججازهايازجنججسزبججانيآرکائیججکوغریبججهومنججزویمنجججرمیشججود

ههکلمههایهرشعريرابلدیم؟مگربرایخواندن مگرماهم .خوبیبرایکنارگذاشتنیکشعرنیست

وحفافظ  سججاقی ههمججادرفارسجیمججادرزادمیدانسججتیم »ونیمجانیازمنجدواژهنججامهنمیشججویم؟مگجرهمج »

چهمعنیدارند؟اماازطرفدیگراینراهمنمیتواننگفتکهشعرراهيجز تلجن و »مغبچه » « »

شججعر ههخججودراازدلزبججانمردمججشپیججشبججبرد .ایججننججداردکججهمسججیرتکیججنومنحصججربهفردوفرازنججد

وایججنمججردموایججنزبججانو ههخججودراتربیججتکنججدومججردمخججویشرابسججازد .گیلکججیبایججدبتوانججدخواننججد

خوانندهاشازهرراهيساختهشودبیشکازراهثبتوضبطگیلنشناسانهوشعرنویسیبهشججرط
ایجنهمجهوسجواسو ساختهنخواهجدشجد ههفارسیشجعرگیلکجیدرکنجارآن یعنیچاپترجم .ترجمه ( )

ههفارسجیشجعرهایخجوددرکنجارشجعرگیلکجیریشجهدرهمجانآسیبي مسلشاعرانگیلکبجهذکجرترجمج
داردکهسنتگیلنشناسیبهسنتشعریمازدهاستوریشهدرنگاهغالبشاعرانبهشعرداردکه



ههفارسججی،شججاعرراهنمججای شججعررادالججيمیداننججدکججهبایججدبججرمججدلوليمشججخصدللججتکنججدودرترجمجج
.خوانندهاشمیشودتاخداینکردهبهراهخطاودللتيغیرازدللتمدنظرشاعرنرود

حسینطوافیدرشعرهایبلندگیلکیاش،بلهایيسراینزبججانمیآوردکجهگججاهمججوجبخشججموگججاه
اماهمینزباندشوار،داردبهکمکتخیلدرشعرگیلکی .تعجبشاعرانسنتیترگیلکیسرامیشود

گججاهافعججالجعلججیمیسججازد ههشججعررامجبججورمیکنججدکججهبججازبججانشججعرگلویججزشججود خواننججد .میآیججد .

هه والبتججهدنیججایشججعریحسججینطججوافیبججاناسیونالیسججموتاریججخبججهیغمججارفت .بیاطججواروسججروصججدا

گیلکانگرهخوردهوشجایدوفججورکلمههجایآرکائیجکواصجطلحهاینظجامیوارتشجیکهجندردوشججعر
ریشججهدرهمیججنآبشججخور اۊشججان دکشججهدپيچسججتهجججان و بهججار وؤسيسججهلشججکر »)بلنججداخیججرش » « »)

اینشعرهادیگجربجرای امابههرحال،نبایدازکنارسختیاینشعرهابهسادگیگذشت .داشتهباشد .

ههشجعرشجدهاند علقمندانبهگیلنشناسیوثبتوضجبطکنندگانواژهکجهبجهاشجتباهشاعریجاخواننجد
چونحسینطوافیبازیگوشیهاوابداعهایخجودشرابجرسجرزبانمیآورد .چیزدندانگیريندارد .

.اینبلیيستکهشاعربرسرزبانمیآورد

رابخوانیم بهار وؤسيسهلشکر :باهمبریدهايازشعربلند « »

امينتاج
ببئهدارؤنن

ؤزمت
اميپيل مأرؤن

کۊکارکياببئهدس جي
تيتيبۊديم
کياميدس

؟ 'داره

۱
بهار

هندهرادکئنه
اين پيرأن

واز
اين تيتيئن

چايمایباز
بازيندۊمارته

اسواشۊر
کۊچهن مئنرادکئنه



اين قصه
دراز

خلورؤن حرفه
جهدئبارسالؤن
.بشتؤسهدأنيم

اۊشؤن جيجأکيجي
امينتاجگۊلگۊد

رادکتيمکۊچهخيابؤن
هرایبۊهرای

وارشخۊتۊل گيسهواگۊد
اميرامتهن

اۊن تيل تاتيار گبؤنأجي
کؤرهگيت

زمت
...جؤنأگيت

هههساشجججعر،درمسجججیر ججججالبانکجججهدرخجججودهساشجججعر،برخجججیتجربههجججابجججانقجججضتمجججاموکمجججالبیجججانی
.اندیشیدنشعریپیشمیروند

فارغازقضاوتشجعریدرباباینتجربیجات،همیجنفاصجلهگیریازبیجانیهوموضججعدارشجدنشاعرو
اندیشیدنش،نقبيبهبیرونازوضعیتشعریحاضراسججتگرچججهدرنهججایتنمیتوانججدازایججدهپردازی

:متفکرانهفراتررود

باد
ساز ناقاره
دس شۊب
دسکلصدا

برم؛
.ناجهبردندريمي

)محمدفارسی )

مئوهأره
ايوارده



.دار

اۊرۊز ره
کيچئن

ميدسفارس
.نيه

)محمدبشرا )

زندگي،
خشت پۊردههأچمهأچمجؤرشؤنه

اۊن سرايسأنه
سرفترکجيرامأنه

آب اۊطرف،
.هندهلنگرۊده

)علیباليیلنگرودی )

نانم
-جهبدچقدچي

بدتره
أگردسأديبيؤ

!ديلدينهبي

)محمدبشرا )

ههاشجعارطنجزگیل اؤخاندیجدهنشجدیعنجیاشجعاريکجهدر شيون فومنی والبتهتلشهای کجهدرسجاي
منتشججرشججدهومسججیريجججدیدرمقابججلپججرورشاندیشججهوخیففاله گففرد گیففجکتججاب خيججال گججرد گيججج ( )

:خیالشعرگیلکیپیشنهادهاست

شعر
دريايه
-پسر

لپپهلپپه
پۊشت سردره،

خيال
پۊشتهکفتئيد



.-نفسبمردهشاعران -

گیلنشناسی، کار فرهنگی و فقدان استعداد شعری
هههشتادوتاکنونهرگزنتوانستندنقشمثبتيدربرکشجیدنادبیجاتگیلکجیاز مجلههایادبیطیده
اجتنججابازهججرگججونهسیاسججتگذاریومرجعیججتادبججی،گرچججهبججارنججگولعججاب .ایججنوضججعیتایفججاکننججد

ایجججدههایپساسیاسجججتپیگیجججریشجججدهومیشجججودامجججادرنهجججایتآنچجججهازچجججاپدرکشجججکولهایشجججعری
ههحیججاتمجلججه بازمیمانججد،شعرهایيسججتکجهچاپشجانادامجج ...مجلههایيچونگیلهوا،رهآوردگیلو

نویسججانمحسججوب نقججدمکتججوب »رابججهخطججرمیانججدازدیججاتعرضججيبججهصججلحوصججفایبیججنشججاعرانو »

بججهججز همجهبجازی مججااهجلیارکشجینیسجتیم درواقعازاینجهتکلداستانایناستکجه .میشود . » .

!»شما

ههمتوالیمشغولبهچججاپشججعرو ههگیلنومازندراناستکهدوده بهعنوانمثال،گیلهواتنهانشری
گیلهوااینامکجانوالجزامراداردکجهمرجعیجتادبیجاتگیلکجیرا ههخوداست ههگیلکیدرهرشمار .قص

البجهپجایین،بهاینمعنجاکجهنویسجندهو مرجعیتنهبهمعنایياستبدادیوتحکمازب .بهعهدهگیرد

شاعربرایچاپاثرشدرایننشریهخودراملزمبهخلقاثريقابججلقبججولوپیشججروکنججدویججاپججساز
تنهججا .چاپهراثري،چشمصاحباثربهصفحههایگیلهواباشدتاچهنقديدرانتظارشخواهدبود

درچنینحالتيستکهادبیاتگیلکیبجادارابجودنمرجعیجتيانتقججادی،میتوانجدبجاوجججودفقججدانهاو
اماآیاایناتفاقمیافتد؟ .کمبودهاووضعیتکجدارومریزتوصیفشدهخودينشاندهد

ههاخیجررویکجرديمتفاوترا ههگیلهوابجهویجژهدردهسجال بهطوریقینوضعیتصفحههایشجعروقصج
اینکهانواعواقسجامشججعربجاقالبهججاوسجطوحکیفججیمتفجاوتوگجاهحجتیبجاغلطهججای .نشانمیدهد

واضحدرقافیهووزنتنهابهدلیلنشکسجتندلصجاحباثجرویجااثججرضجعیفيازنویسجندهیجاشجاعري
ههسجنتگیلنشناسجیامکانپجذیر جوانتنهابهدلیلتشویقوعلقمندسازیاشچاپشجود،ججزدرسجای

.نبود

بججا درنبودنقدجدی،نقججدرادیکججالونقججدغیرسججازنده (درچنینوضعیتي،نقدادبیتعطیلشدهاست .

اسمرمزنخواندنوندیدنوحججتیحججذفنقججدجدیسججتونقججدسججازنده نقدسازنده »توجهبهاینکه »

یعنینقديکهماراخوشآیدومارابهکارآیدحالآنکهنقدقرارنیسججتبججهدلاثججرفرورفتججهوآنجججا
نیججز اسججتعدادشججعری ، »مسججکنگزینججدبلکججهقججراراسججتازمیججاناثججرعبججورکنججدوبججهراهخججویشبججرود » (

.امکانبروزنخواهدیافت

منصجججفنهاگجججرنگجججاهکنیجججم،بخجججشزیجججاديازشجججعرهایگیلکجججیچجججاپشجججدهدرایجججنروزهجججاخجججبرازفقجججدان
ایججنتنهججاکججمخوانججدنوغیرسیاسججیبججودننیسججتکججهبججاهمکججاریمجلههججاو .اسججتعدادشججعریمیدهنججد

سجنت .انتشاراتیها،حجمکمچگجالیچاپشجدههایشجعریراافجزودهوچیجزيبجرغنجایادبیجاتمجانجه

ههانگیزههاوعرصههایشاعریراافزایشدادهاستوجایيبرایاسججتعدادشججعری گیلنشناسی،دامن
.باقینگذاشته



کسانيکهتنهجابجهدنبجالکسجبجایگجاه اشجاعرانوهنرمنجدانيطرفیمکهواجدسلیقهنیسجتند .مجاب

ههویجژه، نمادینوجاسنگینکردنودرنهایترسجیدنبجهیجکخردهاقتجداردرقجالببزرگداشجت،پرونجد
درنجججتیجهازتاریجججخغافلنجججدودرحجججدیجججک انجججد ههبهجججارآزادیو .چجججاپمصجججاحبه،اوحتقجججدیروسجججک ...

ههفاقجججدسجججلیقهفروکاسجججتهمیشجججوند،مصجججرفکنندهايکجججهمیجججلداردطبجججق مصجججرفکنندهوخریدکننجججد
ممججدبشججود،  بازگشججت ممججد،تئججوریوسججبکوقججالبرامصججرفکنججد؛همینگججونهاسججتکججهاگججر »آخریججن »

، کیفیججتدیججد و سججلیقه درفقججدان »نیماییسججراهججمغججزلخواهججدسججرودتججاازقججافلهعقججبنمانججد » « » .

.استعدادهنریشکلنخواهدگرفت

تأمججلشججاعردربججابزنججدگی،جهججان،تاریججخ،خویشججتن،نججهپنججدآمججوختنونججهپنججدآموزانججدن،نججهکشججف
اسجججتعدادشجججعرینیازمنجججد .حقیقجججتبجججهکمجججکاسجججتعارهوتمثیجججلونجججههنجججردوربینجججیوایدهبازیسجججت

نظججمذهنججیهماهنججگ سججلیقهوکیفیججتدیججد،جججزدر »شاعريسججتکججهذهنججياندیشججمندداشججتهباشججد » .

امججادسججتیججافتنیججک سججالميبرخججوردارشججد دیججد باآموزشهاینظریمیتواناز  .شکلنمیگیرد « » » .

اصججولنظججریرامیتججوانازروی ههآمججوزشصججرفنیسججت .شججاعربججهیججکنظججمذهنججیهماهنججگ،نججتیج

 ههزندگیفرامیآید ااازتجرب (کتابهاآموخت،امااصولمعرفتشناسییکهنرمند،اساس «.۲۷(

بهنظرمیرسدنقدوضججعیتشجعربجهنقجدزنجدگیمعاصجرمجاگجرهمیخجوردوایجنواقعیججت،شجاعرانو
اابججهارتبججاط ولججیاینجججایبحججثمججادقیقجج ههادبیججاتراخججوشنمیآیججد .نقادانمتنفرازنقدجامعهشناسججان

مجججافرهنگجججينجججوودرنجججتیجهاز ههفرهنجججگوزنجججدگیرسجججیدهاسجججت .زنجججدگیوشجججعرودرنجججتیجهرابطججج

از فرهنججگجدیججدگرامشففی.زنججدگیاينججوحججرفمیزنیججم »نقججلقججولمیکنججمکججهبایججدازمبججارزهبججرای »

اابایججدپیونججدي یعنججیبججرایزنججدگیاخلقججیجدیججديکججهضججرورت  هنججرنججو ...سججخنگفججتونججهبججرای « »

ههجدیججديازاحسججاس ناگسسججتنیبججانگججرشجدیججديبججهزنججدگیداشججتهباشججد؛نگرشججيکججهبایججدبججهشججیو
بجا هنرمنججدانممکجن »کردنودیدنواقعیت،ودرنتیجهبجهجهجانيبججدلشجودکجهدرژرفنججایخججودبججا »

پیونددارد هنریممکن .آثار « »

.اینگونهاستکهاثرهنریمیتواندامريجزئیرادرفرمخودشبهامريکلیوانسانیپیوندبزنججد

درهنججرهیججچ ههآپارتمانهججانیسججت .مشججکلهنججردوربینججیامججروز،پرداختججنبججهجزئیججاتبیاهمیججتگوشجج

هه لحظجج مشججکلنججاتوانییججانخواسججتندرنیججلبججه «چیججزيبججهدلیججلجزئججیبججودنبیاهمیججتنمیشججود .

بججهتعججبیر  [سججربرآوردنعمججومیتازدلزیسججتجهانخججاص ]وگججرهخججوردنامججرجزئججیبججهآلففن بففدیو»
.کلیست

کدگجذاریورهنمجونکجردنبجهکشجف :سیاستواستراتژیهنرمنججدمججا،شجاعرگیلجک،چیججزدیگججريشجده

ثبجججتمردمشناسجججانه،بجججرایایجججنشجججاعروخواننجججدهو فرهنگجججیخجججودش .امجججرجزئجججیدربسجججترتجججاریخی -

بجهکمجکایجنکدهادرمییجابیمکهشجاعرازچهوضجعیتوآدمهجاو .منتقدشدارایارزششدهاسجت

میجلعجیجبشاعران شجاعرهمهمینمیلرادارد .روابطوباورهاونمادهجایياسجتفادهکردهاسجت .

ایججنمیجل، ههفارسیدرکناریازیرشجعرگیلکیشجانریشجهدرهمیججنواقعیجتدارد .گیلکبرایدرجترجم



ههشججعرگیلکجی خواننجدهسجپستنهججابجاجنججاز .ایندرجترجمهدرواقعاعلممرگشعربرایشاعراسججت

ههفارسی،ازچندوچونوکیفیتزیستشعرمرحومبججاخبر روبرومیشودوبهکمکسنگقبرترجم
ههمججرگزبانشجاندر ههمردمجيکجهبجهواسجط شدهوپیبجهنکجاتوکدگججذاریهاوویژگیهجایمردمنگججاران
آیاایناتهامسنگینوغیرمنصفانهايستاگرادعا .حالازدستدادنهستیخویشهستند،میبرد

کنمشاعرانگیلکبافقداناستعدادشعریشانوبااینرونججديکجهپجیگرفتهانججدخجودازعوامججلمجرگ
هههسجتیقججومیمجادرموزههجاوویترینهجا،بججویمججرگ زبانگیلکیاند؟آیاگیلنشناسجیبجاچپانجدنهمجج

نمیدهد؟نسبتاینهاباادبیات،کهسراسرزندگیست،چهمیتواندباشد؟
فرهنگیشدنبهمعنایتنزدنازهرکلنروایجتوهرامجرکلجی،ادعجامیکنجدکجههنجرواثجرهنجریدر
ههشخصهنرمندبججاقی درسطحعقیدهوسلیق .سطحامرجزئیباقیمیماند؛فرهنگیباقیمیماند

اماکیستکهنداندایناستراتژیمنجربهاینخواهدشدکهدرواقع،امجرعجامسجرگرداندر .میماند

ایندخالتامجرعجام،گجاهبجه۲۸(فضایجامعه .بجرفجرازاثجرهنجریپرسجهبزنجدوآنراازآنخجودکند (

باآوردنموبایلوپیامکوفیسبوکبججهدرونشججعروقصججه،شججعر :سطوحمبتذلومضحکيمیرسد

چیزينیستکهبتوانبیاهمیت معاصریت هه اینسوءتفاهمعمیقدربار »وقصهامروزیمیشود » !

شججاعرمیانمججایهیججاهمججانفعججالفرهنگججیبحججثمججا،فاقججدغنججایفرهنگججی،بیموضججع، .ازکنججارشگذشججت

است معرفت .فراریازواقعیتهایسیاسیواجتماعیوهنریوبی « »

ودرمقابلهججرایججدهونقججديمیگویججد منکاريبهکارسیاستندارم »تکیهکلماینشاعرایناست »

».اینهمنظريست،محترم »

متصججدیانکججارفرهنگججیدروغمیگوینججداگججرمیگوینججد .شاهکارهایهنریامججااینگججونهخلجقنمیشججوند

چونازپایجانعصجريحجرفمیزننجدکه دروغجيمضجاعف .عصرغولهاوقلههجاتمجامشجدهاسجت .« »

هنججر، .هرگزپایاننیافتهونیزازوجودقلههاوغولهایيحرفمیزنندکهواقعیتنداشتهوندارنججد

نتحقیقجججت،سجججاختنجهجججانيازانسجججانهایتکیجججنوچجججهبسجججا آرزویسیاسججج نرتکیجججناسجججت .دنیجججایامجججو

انسانهایيکهازمصرفکنندگانيکهتصججورمیکننججدمشججغولانتخججابآزاد .تکینگیهایيانسانیست

ههزندگیکهدائججمدرحججال ازبینمحصولتفروشگاهيفرهنگیهستندبهسیلنهایيتکینوسازند
نه ونجههجرنجامدیگججري،غجولگلشففیریونهشاملو.نوشدنوفاصلهگیریازخودهستند،تعالییابند

انتخجججابيکجججهانبجججوهجاسجججنگینانو .وقلجججهنبودنجججد؛تنهجججادرلحظهايدرسجججت،انتخجججابيدرسجججتکردنجججد

ههمشجکلترا هههمج وکسجانيکجهریشجج مجدیرانفرهنگجی مخردهاقتدارواعتمادکنندگانبه »دوستداران »

فرهنگیمیبینندوراهحلرادرمدیریتبهتروداشتنکارشناسانومتخصصججانحججبرهتروچججهبسججا
شجاهکارهایهنججریازطریجقاعتمججادبججهدالفرهنجگبجهوججودنخواهنججد .اربابانبهجترمیبیننجد،نکردنججد

همجججانامجججرعجججام چجججراکجججهفرهنجججگخیلجججیویشجججترازایجججن،ازججججایخجججودکنجججدهشجججدهوایجججدئولوژی (آمجججد .

بجههمیجندلیجل آنراعجاریاززیسججتجهانشکجردهتججاگجزینهايبجرایمصججرفباشججد .سججرگرداندرفضججا (

میتججوانانتخججابکججردکججهبعججدازظهررا ههمیراثروستایییافت .استکهفرهنگرابایدامروزدرموز



ههمسجاکنروسجتاییبرویجمیججابجهیجکرسجتورانغججذای ههنقجدکتجابشججرکتکنیجمیجابججهمجوز دریججکجلسج
؛آدمهایفرهنگیبرایکارفرهنگیاینروزهاراهدرازيندارند .محلی « »

ههگیلن اؤجججاچججاپشججدهوایججن **ایججنمقججالهپیشججتردرشججشقسججمتدرشججمارههججایمختلججفنشججري
ههپیدیافبراساسهمانچاپاماباویرایشجدیددر .منتشرشدهاستسایت ورگنسخ

:منابع و توضیحات

ش۱ گیلهوا فقدانمرجعیتادبی .امینحسنپور . . .۱۳۹۱.مهروآبان۱۲۲-

ههرمججانيفارسججیبججهنقججدمکججهدرآنکتججابشراخاطرهبججازیونججهیججکرمججانخوانججده۲ -واکنججشنویسججند
والبتججهنقججدراچججپیوایججدئولوژیک !بججودم،ایججنبججودکججهبججهفججروشومججوفقیتکتججابحسججادتمیکنججم

حسججادتو فضایفرهنگیما،برایردوحذفنقدبهچیججزيبیججشازهمیججندوبرچسججب (خواندهبود .

نیازندارد .ایدئولوژیکبودن (

فرانکلین۳ تهران گیلن .کریمکشاورز : . . -۱۳۴۷.

تاریججختحلیلججیشججعرگیلن۴ (هادیمیرزانججژاد . ههکارشناسیارشججد۱۳۸۰تججا۱۲۸۰- پایاننججام ).خورشججیدی

دکججترعلیرضجانیکجویی اسجتادراهنمججا ههزبانوادبیاتفارسیدانشگاهآزاداسلمیواحجدرشججت .رشت : .

بهمن .۱۳۹۱.رشت

طلدرمججس۵ »ایججنبنججدمججدیوننوشججتههایرضججابراهنججیدربججابشججعرفارسججیدرکتججابسججهجلججدی » -

 تهران انتشاراتزریاب طلدرمس رضابراهنی .است . . . :۱۳۸۰.

بهمن۶ انتشاراتتوس چشممرکب .محمدمختاری . . .۱۱۹.ص۱۳۷۸-

ص۷ چاپسوم انتشاراتتوس انساندرشعرمعاصر .محمدمختاری . . . -۳۱.

کهدچارسلبیتيتججابجدانحججداسججتکجههمیشجه۸  مطرود (ازهمیندریچهمیتوانبهجریانشعر « » -

 نقدواردکرد بودنخودهمتنزده مطرود .ازجریانبودنوتحتنام ( « »
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ص۹ شعروشناخت .ضیاءموحد . -۸۶ .نشرمروارید .۱۳۷۷.

هه۱۰ ارغنونشمار شعرنابوسیاستناب .میکاییلهامبورگر . -۱۴.
خرداد۱۱ لهیجان کتابفروشیملی ناشر اوجا محمدامینلهیجی راما .م . : . .( ) . -۱۳۵۸.

کججار۱۲ فرهنججگعلیججهفرهنججگ؛یججاچهگججونهیججادگرفتججمدسججتازنگرانججیبججردارموبججه «بابججکحیججدری . -

ش گیلهوا عشقبورزم .فرهنگی . «۱۲۱.

کلبیمسجججلکیبججه۱۳  اومینویسجججد راازحسججنقاضجججیمرادیوامگجججرفتهام کلبیمسججلکی «عبجججارت : . « » -

عنوانگرایشیاموضعگیریناشیازتجاربزندگیشخصیوگروهییاتأثیراتفرهنججگسیاسججیو
ههاحسجججاس کلبیمسجججلکدرایجججنگرایجججشیجججاموضجججعگیریانفعجججالی،انباشجججت .اجتمجججاعیدانسجججتهمیشجججود

چججهفججرد،گججروه،ایججدئولوژیو -سرخوردگیوناامیدیوبیاعتقادی،بههرآنچهبججاآنمججواجهمیشججود

ایججنبججدبینیو بججدبینوبیاعتمججاداسججت مؤسسججههایکجاروحججتیآینججده .آرمان،قرارداداجتماعیو - ...

حسجنقاضجیمرادی .بیاعتمادیواکنشیتوأمبابیاعتنایی،تحقیجروتمسجخررادراوبرمیانگیجزد .«

 تهران نشرکتابآمه .درفضیلتمدنیت . .۱۷۸.ص۱۳۹۱.

۱۴ چاپسیوچهججارم نشرآگه ههداریوشآشوری ترجم چنینگفتزرتشت .فردریشنیچه . . . . -۱۳۹۳.

بندپنجم .پیشگفتارزرتشت .

پایاننامهیکارشناسججیارشججدفلسججفهیهنججردانشججگاه۱۵ استتیکوسیاست ژاکرانسیر .علیسیاح : . -

شهریور تهران دکترمحمدضمیران استادراهنما .هنر . : .۱۳۹۰.

ضمیمهیشماره۱۶ گیلهوا هههساشعر درحاشی .شمسلنگرودی . . -۳۲.۱۳۷۴.

کهدرسال۱۷ پایانتاریخ؟ هه »ابتدادرمقال » هه۱۹۸۹- چاپشدوبعدترThe National Interestدرمجل
پایانتاریخوآخرینانسان۱۹۹۲در ».بهصورتکتابيباعنوان »

.شصت،معربشستاستوکاربردهردواملهنوزدرستاست۱۸ -

ص۱۹ شعروشناخت .ضیاءموحد . -۸۶ .نشرمروارید .۱۳۷۷.

.همان۲۰ -

.همان۲۱ -

.همان۲۲ -

ویژهنججامهنججوروز۲۳ گججزارشبججهمخججاطب؛مججوقعیتهساشججعر .رحیججمچراغججی . شججاعران۱۳۸۵- (گیلهوا

).هساشعر

.همان۲۴ -

ش۲۵ ارغنون هههالهلجوردی ترجم شعروتفکرتجریدی .پلوالری . . . .۱۳۷۷.زمستان۱۴-

.همان۲۶ -

ص۲۷ چاپسوم انتشاراتتوس انساندرشعرمعاصر .محمدمختاری . . . -۲۱۲.

تهران۲۸ نشرنی ههعلیرضاپاکنهاد ترجم خشونت؛پنجنگاهزیرچشمی مویژیژک .اسل . . . -۱۳۸۹.
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