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مجبورم براي . اي بکنمشعر اشارهخواهم به نقش معنا دري این بحث و در گذار از شعر شاملو به شعر زبان میدر ادامه
:تبیین منظورم نمودار ناقص زیر را رسم کنم

پس در پیوستار زیر ). جاي مناقشه در این بحث اینجا نیست(تواند از شعر حذف بشود فرض ما بر این است که معنا می
. حضور کامل و تامِ آنAحذف کامل معناست و قطب Eقطب 

هرچند همیشه . گریزدهم همیشه از دست میAي نیز نقطه. آیدبه دست نمیEي قطهفرض دیگر ما این است که ن
به هر حال مناقشه . بینیمو جوي اولی و قاري متن مقدس را در سوداي به دست آوردن دومی میشاعر زبان را در جست

ه راست این نمودار طی طریق تا امروز از چپ ب) مشروطه(ي مدرن آن در این است که شعر فارسی از بدو تاسیس شاخه
و حرکت در زمانی شعر فارسی با کاهش چگالی معنا از سطح سطر از طریق حذف تدریجی نظام استعاره راه . کرده است

.را بر تداعی آزاد معانی گشوده است
اغلب دستمالی [صور«دریغ از ي بییی بوده است با نگه داشتن نماد در قلب خود و استفاده»بامعنا«ر سعدي که شعر عش

تر و به سمت با بدیهی است که خودآگاه این متن به دنبال آگاهی بیش. گیردقرار میBي در نقطه» خیال]يشده
دیدار ) نماد معناي تام از نظر مومن به متن مقدس(» قرآن«رود تا در غایت قصواي خودش با معناتر شدن پیش می

گیرد و بسامد سطرهایی مثلِت متوازنی به خود میبا نیما پخش معنا در سطحِ سطر صور. کند
شان روزِ خطر، مارِ دو اشکم کش پسربر کتف

هامر شاه ترکان را پدر، خاقانش از اخوال
چه از نوعِ ملیح و چه از نوعِ (نیز تاکید شعر مدرن بر ساختار، راه را بر حذف حشو . یابدکاهش می]از ادیب پیشاوري[

.شودي بخشِ زیادي از تصویر در شعر میکند و اسناد مجازي، سازندهباز می) قبیح
شکند و را هم میهابل هرمنوتیک دالهازبانیت سوداي دیگري در سر دارد که نه تنها هرمنوتیک مدلول...«اما 

هاي خالی از معنا یا جمله. گرداندهاي تشکیل و تشکل آن بر میزبان را به ریشه. کندتفسیرناپذیري را تعطیل می
شناسی زبان چنین زیبایی. افتدشناختی در میشناسد و به این ترتیب با پوزیتیویسم زبانمعنا را هم به رسمیت میبی

شود تا زیبا فضایی در زبان وجود دارد که در آن زبان از معنا آزاد می. شعر زیبا نیستشعري همیشه هم در گرو معناي
».شود

شود مفصال توضیح یکی این که می. ولی چند نکته را باید یادآوري کرد. فرصت تحلیلِ مفصلِ این بحث در اینجا نیست
بر مبناي استعاره و مجاز وجود صفويیشنهاد دکتر و پ) طرحِ من از معنا در زبانِ شعر(داد که چه نسبتی بینِ این طرح 
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مورد و درگیر شود از اظهارنظرهاي بیمی؛شود دیگر این که در صورتی که تاریخِ تطور معنا در شعر به جد گرفته . دارد
.گراي فارسی گشودالطرفین اجتناب کرد و راه را به انتقاد درست از شعرِ زبانشدن در قضایاي جدلی

هایی براي نتبعد را، بایا اش را و جلد قدیمی را و آن کاغذ کاهیکارنامهآورد جلد متاخر فارسی به یاد میتادبیا.2
انگار بین . سپاردرا به خاطر می!طلعت منمو حاال .. .راچالنگیي تنبلزنگولهرا و لنگروديشمسبلبل چوبی

ي فرهنگ ما همیشه بر نسبتی هست بینِ این که پیشروترین جنبه.اي نسبتی هستادبیات آوانگارد ما و این کاغذ قهوه
.ترین کاغذ آن پیش آمده استکاهی

) مجموعه مقاالت(بازاندیشِ یکنویس و اهل فرهنگ که اخیرا با چاپ کتاب کم حجمِ ، داستانزادهحاجیفرخنده 
.شعرِ خود را نیز به چاپ سپردي ها هم پیوسته است، اخیرا مجموعهبه جمعِ منتقدین کتابدار این سال

ها و هرچند حتی از لحاظ مایه. قسمت تنظیم شده، و این تنظیم بر مبناي محتواي اشعار بوده استکتاب در چهار 
اجتماعی عامل -در شعرهاي جديِ مجموعه فضاي سیاسی. ها وجود نداردها هم تفاوت چندانی بینِ این بخشموتیف

این زنانگی در شعرهاي فرخنده با نوعی نوستالژي . اصلی رهبريِ معناهاي متکثر به سمت نوعی فردیت زنانه است
ترین شعر بخش اول مجموعه زند، تا شاید مهمگرا به اعماق ناخودآگاه راوي نقب میشود، و در بافتی زبانترکیب می

ي جمعی ، که مثل دیگر شعرهاي مجموعه در رجعت به یک خاطره»سکخواب عرو«شعري به نام تا . شکل بگیرد
روایت دختري که .ي بروز بدهددر حالی که مخاطب آزاد باشد به تلقی خود از ماجرا اجازه. نوعی روایت را پیش ببرد

شاید (وقتی روایت نوعی عشق ). »سبز شد دامنم«گوید می. (دار شده استدندان شیري در دهان دارد و ناگهان بچه
نوستالژیک -فهمیم که شعر زبانی، ما می)»...دانم کداممن یا تو نمی«مانند شعر (آید در پایان شعر می) ممنوع

:دهدکند، و بسط می، معنا را در فضاي نوعی روایت حفظ میفرخنده

تا خوابِ عروسکزندندان شیري
سبز شد دامنم

عمر و یک سال و ناتمام
بردت باددوزم نخ میمیدوزممی

می دادعروسکهاي عبور شیرگلوي که بوي رديِ پلانگشتانم تُ
یک عمر و یک سال و ناتمامدلم هواي

شوند انگشتانم دوردور می
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ت یادگار پنبه و عروسکیدندانِ شیري
خون آمد باطل شد

...هایم نه رختخواب کودکیخواب
هاست، هاي زبانی و رویکرد او به زبانیت این مولفهکند، تمایلِ او به مولفهاما چیزي که شعرِ این نویسنده را جذاب می

اي که من بر آن تاکید دارم برخوردنکته. یابدشود و در هر چهار دفترِ آن حضور میزبانیتی که از نامِ مجموعه آغاز می
رساند ولی زبان را به زبانیت می،با تاکید بر زبان و تاکید دوباره بر آنزادهحاجی. با زبان استزادهحاجیفرخنده

از توصیف به سمت زادهحاجیشعر . کندکند، معنا را بطور کامل رها نمیبازي می) دال(در عینِ این که با سطح زبان 
تمامِ شعرهاي . خیزدآن به مجادله برنمی»ِ وجود«اندازد با معنا را به مخاطره می»ِ حضور«و اگر . کنداجرا حرکت می

در این مجموعه معنا مدار هستند و در پیوستاري که ما براي توزیع معنا در شعر رسم کردیم اگر چه در سمت فرخنده
ي پیشروِ ها اندك است و در تحلیلِ نهایی در شاخهیعنی چگالی معنا در هر سطرِ آن( گیرند قرار می) Dي نقطه(راست 

شود در یک نظام محتواي تاویل را میفرخندهشوند و تقریبا تمامِ شعرهاي معنا نمیولی بی) شعر ایران جاي دارند
این در حالی است که دیگر . مید شویمکرد، بدون این که حتی در یک سطر از پیدا کردنِ فضاي محتمل معنایی ناا

علیرضا هاي اهل زبانیت مثلِ و یا دیگر بچهرزا جمالییا فرانصاريهوشیارِ، مثلِ براهنیشاگردانِ دکتر 

شمس در سمت راست شاعري مثلِ زادهحاجیحرکت کردند، ولی ) حذف کاملِ معنا(E، به سمت قطبِ بهنام

تر را اتخاذ کرده و اگرچه دسترسی ما به معناي مستحکم و قطعی نهایی را از بین برده کارانهجانبی محافظهآقاجانی
.ولی وجود آن به عنوان یک غایت را حذف نکرده است

شود ي ترجمه در ایران گرفته شده، شاید درست باشد ولی لزوما دلیل نمیگرایی و اعتراض زنانه از کتابخانهاین که زبان
شاید مثالِ نقضی بر فرخندهاتفاقا وجود عناصر بومی در شعرِ . نشده باشد» ي کویريدختر حاشیهاین «که درونی شعرِ 

شعرِ زبان در ایران محصولِ نوعی شرایط » .استهفایدگیریم اساسا بیآنچه ما امروز از غرب می«این فرض باشد که 
ایرانی نوعِ خاصی از شناخت و همچنین تواند در نگاه به عناصر فرهنگفرهنگی و سیاسی است که می- اجتماعی
.شوددر بازي کردن و زبانیدن دیده میفرخنده هاي نوعی شناخت که درتالش. شناسی را پیش بکشدشناخت

کنم همچنین موضوع تمامیت شعرِ امروز آزادي است و فکر می. کنم موضوعِ تمامِ شعر امروز آزادي استفکر میمن.3
. اجتماعیِ آن، موضوع هر شعر آزادي است- سیاسی و سیاسی- ي فرهنگیي فلسفیِ بحث و چه در مرتبهچه در مرتبه

تو من یا، شاهدانِ عینی، !طلعت منمچه در شعرهاي اندیشد و شاعر در وجه اخص به آزادي میفرخندهاما کتابِ 
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قلبم اند و چه در شعرهایی مثلِ سروده شده.. .و»جنگ«، »سقوط«، »مرگ«ي بارهرکه صریحا د......دانم کدامنمی
)...خوردو یا حسرت آزادي را می(کند اند آرزوي آزادي میکه شعرهایی نوستالژیک.. .وخوابِ عروسکو تا یخید

:عینی آمده استنِ در شعرِ شاهدا

به سالمت که ها مین!سرتیپ
... درجه روي مدارِ صفرهاي بیدرجه

:کردهطور ادامه پیداو در سطوري زیبا ماجرا این

خاك توسري بکن اي بخت
تعدادي شاعراندکی سرباز

و زنی که کنارِ شهادت سقط کرد
هرشمو با خونِ نیامده باطل خورد 

...ها شهادت دادندبه شهادت مین

»ي حاللحظه«برد و عناصر را در با رجوعی به گذشته، در بافت نوعی از زبان، زبان را به سمت اجرا میفرخنده
ي هفتاد رنگ و بوي متفاوتی گرفته و نوعِ برخورد شاعر داند که روشنفکري در دههبه خصوص او می. دهدشرکت می

.زیربنایی شده استو نوع اعتراض او دچار تغییرهاي ... »مرگ«، »آزادي«با مفاهیمی مثلِ 

خوردهایش چرخ میخون دورِ چشمعصازلیخاي بی
دوددود،دلم دود،توبوي گنجشک کبابِدندانِ شیریم لق

مشتركي مدرسههاي مشتركکالسي مشترك  هاپیرهن
اند که خواهر مرگمبر گورِ من ایستادهنههایمان بر تربت تومعلم

کارونهاي عصا و چشمزلیخاي بی
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نماد نیستند و به سمت شی، بودن .. .و»رود«، »کارون«، »خون«، »چشم«بینیم که در تمامِ مجموعه عناصري مثل می
این .) هرچند از مفهومِ دریداییِ دال سردرآورده باشند. (اندحرکت کرده-اشمعناي هوسرلی- معناي مدرنِ آنهب

هاي اخیر ي آگاهی قشرِ عظیمِ شاعران امروز از تغییر جهت گفتمانِ انتقادي در فضاي روشنفکري سالدهندهنشان
.است

و چند شعرِ » ...دانم کدامنمیمن یا تو«، »!طلعت منم«کنم که در کنارِ شعرهاي قابلِ بحثی مثلِ سرانجام من فکر می
کلِ دفترِ سومِ این مجموعه .ال در مجموعه ضرورت یا حتی توجیهی ندارداي شعرها هستند که وجودشان اصدیگر، پاره

و انگشت اشاره در زیرِ ). کلشو شعر 2مهر ، 1مهر شعرهاي (:که شامل چند شعر کوتاه است، مشمولِ این انتقاد است 
مجموعه باقی مانده خط شعر، در 9دندان دارم که با وجود وسواسی که یک شاعر زبان باید داشته باشد، چطور این 

که مورد پرستآفتابهاي شعرِ مثل بازي. هاي ناموفق زبانی ژست مجموعه را خراب کرده استنیز گاهی بازي. است
، قال مقال، از یک سو و نیروي ذهنِ او، آن هم در این سن و سال و فرخندهبه هر حال شاعريِ . پسند من نیست

.تري داردجاي تعجب و امید بیش

کاش فرصت کنم بر رمانِ آخرت نقد . (ايهایت رو به روي من ایستادهبینم که با شعرها و داستاناکنون تو را می. 1
کشد، زنجیر فرمی را پیش میاي از آزادي است، در جهان ما شعر با به رخ کشیدن فرم، بیهر شعر زنجیره.) بنویسم

کنی در پروازت به سمت آزادي زیباترین و قطعیت معنا را دور میشکنی دهد، وقتی قواعد نحو را میآزادي را نوید می
وگرنه . کنیرا فراموش می) فرم(:» گریز از آزادي«گیري نویسی؛ اما گاهی که اوج میرا می!طلعت منمس شعر پزنی، 

.کرديآن چند شعر دفتر سوم را چاپ نمی
حکایت این حرف، و این که چرا شعر زبانِ ما . کنمپیدا میي آزادي هستم با تو نسبت عمیقی به هر حال من که شیفته

این که خوب است و بد . گیرد ماجراي دیگري استطوري شکل میگیرد و چرا اینهاي ما شکل می"جنگ"بعد از 
اي که بر کاغذ تیره چاپ شده و مجموعه. اصل حرف نسبت عمیق من با این کتاب است. است ماجراي دیگري است

:فرزند ناخلف تو. درود بر تو. و شهید را بر پیشانی داردنامِ د
 تهرا- 1387تیرماه نکوي دانشگاه

را از ایشان .. .مفاهیمی چون صورِ خیال و. امسود جستهشفیعی کدکنی جا از ترمینولوژي در این مقاله جابه.1

.امکردهنقل » مفلس کیمیا فروش«ي ایشان بر را از مقدمهادیبام و شعرِ گرفته
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ي زبانیت در شعرنظریه/46،47ي ، شمارهکارنامه/رضا براهنی.2

ویستار: تهران. حسی شدن و مشکالت توصیف/هاي ناتمامیشکل/شمس آقاجانی.3
کرده بود گفته بود که شعر فرخنده کامال »زنده رود«ي اي که با نشریهیکی از منتقدین نام آشنا در مصاحبه.4

.ي فرخنده را نخوانده بودالبته ایشان بعدا متواضعانه اعتراف کرد که مجموعه. متاثر از فضاي ادبیات غرب است


