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یک جور موســیقی به وجود آورده اســت ،پیدا اســت.
من عاشــق صدای به هم خوردن تراشههای بلورم و
همیشه این صدا را در فیلمهایم گذاشتهام .این صدا،
صدای الوهیت است.
ëëآثار مســتند شما هم نســب روشــنی از آیینها و مثالً
تعزیهدارند.
بله .در «آتش ســبز» وقتی میخواهند لطفعلی خان
را اســیرکننــد ،شــما دقیقــاً تعزیــه میبینیــد .صحنه
درســت مثل صحنه تعزیه و فضــا دقیقاً تداعیکننده
فضــای شــهادت اســت .ایــن فــرم ،معنای شــهادت
میدهــد و هیچ لزومی ندارد که بعد از آن گفتار بیاید
و توضیــح بدهد که لطفعلیخان را دســتگیر میکنند
و به قتل میرســانند و باقی قضایا .شــهادت در همان
صحنه اتفاق افتاده است.
ëëوقتــی از پیونــد آیینها و هنرهای تجســمی در دوران
معاصرسخنبهمیانمیآید،معموالًذهنفوراًمیرود

عکس :امیرحسام زرافشان /ایران

عکس :ابوالفضل نسایی /ایران

سراغ مکتب سقاخانه .شــما بهعنوان فارغالتحصیل
نقاشی آیا فراز دیگری از این پیوند را در هنرهای تجسمی
ما بویژه در نقاشی معاصر نمیبینید؟
ســالهای اول انقــاب ســعی کردنــد ایــن پیونــد را با
آیینهــای مذهبی به وجود بیاورند؛ اما اشــکال بزرگ
این بود به جای اســتفاده از فرمت و ســاختار مذهبی،
فقــط موضوعــات مذهبــی را برگزیدنــد .ایــن دو بــا
هم فــرق میکننــد .نقاشــیهای ظاهــراً مذهبی دهه
 60فرمتهــای رئالیســم سوسیالیســتی را آوردنــد و
خواســتند موضوعــات مذهبی را بــا آن فرمتها بیان
کننــد .طــوری کــه اگــر به جــای آن شــهید یــا آن برادر
رزمنده یک شئی بگذاری ،فرقی نمیکند.
ëëیعنی فرم و محتوا از هم قابل تفکیک بودند و این،
یعنی سعی در سوار کردن محتوا در ساختاری از پیش
موجود ،ضعف کار هنری اســت و معموالً شکســت
میخورد .در هنر ،فرم و محتوا یکی میشوند.
بلــه .کار هنری این نیســت که ما مضمــون را برداریم
و در یــک ســاختار مشــخص قالــب کنیــم؛ مضمــون
بایــد از خودش ســاختار بتراود .ســاختار بایــد از درون

مضمــون دربیاید .در واقع این فرم اســت که میگوید
چه معنایی در کار است ،نه مضمون .فرم مضمونزا
و معنــازا اســت .ممکن اســت شــما یک مضمــون از
پیش مشخص داشته باشــید اما فرم این توان را دارد
کــه یــک معنــای جدید ،حتــی ضــد معنای مــد نظر
شــما به وجــود بیــاورد .فرمهایی که در آن ســالها در
نقاشی کار شــده ،اگرچه حامل مضامین الوهی است
اما نمیتواند اندیشــه الوهی را مطرح کند .چون خود
فرم از اندیشــهای ماتریالیســتی آمده ،نه از اندیشهای
الوهــی.در نتیجه هیچ کدام از آن نقاشــیها آیینمند
نمیشوند.
ëëیعنی میخواهیــد بگویید حــدی از خالقیت در این
آثار نیست و امر خالقه اتفاق نمیافتد؟
نــه ،نیســت .چــون آن فرمتهــا قبــاً در رئالیســم
سوسیالیســتی شــوروی ســابق تجربــه شــده بــوده.
فقــط مضمون فــرق کرده ،وگرنــه تکرار آن آثــار بوده
اســت .اینطــوری نمیتــوان با هنر مواجه شــد .شــما
نگارگریهــای ما را در قرنهای هشــتم و نهم ببینید.
روایتشــان روایت آیینی اســت ،نه روایت موضوعی.
مثالً نقاشــی «یوســف و زلیخا»ی کمالالدین بهزاد را
ببینیــد .در آن یک آیین عشــق و فرار جاری اســت ،نه
یــک موضوع عشــق و فــرار .حتــی خود فضــا آیینی را
برگزار میکند که شــما به یوســف و زلیخا برســید .این
آیین ،آیین ســلوک است .شــما باید از تمامی خطوط
رد شــوید و به آنها برســید .در واقع بیننــده هم در این
سلوک مشارکت میکند .این ،یعنی یک کار آیینمند.
خالقیــت آیینــی اینجا خــودش را نشــان میدهد .در
فــرم .در نحوه قلمگیــری ،در خطوطی کــه میبینید.
تو باید با اینها سلوک کنی تا برسی به آن آیین؛ وگرنه
نمیتوانی برسی.
ëëشما همیشه در بیان نسبت عکاسی و نقاشی گفتهاید
که با ظهور عکاســی ،نقاشــی از فیگوراتیو بودن رهایی
پیدا کرد و ثبــت و ضبط جهان را واگذاشــت و به اصل
خــودش نزدیک شــد .اگــر کار عکاســی را صرفــاً ثبت
جهان بدانیم و نــه خلق جهانی تازه ،چطور میتوان از
آن انتظار کار خالقه از جمله در پیوند با آیینها داشت؟
مثــاً عکسهایــی کــه مراســم مذهبــی را در موقعیت
یتوانند،
ســوژگانی میبینند ،چگونه و در چه حالتی م 
خالق باشند و فقط گزارشگر و دست به کار ثبت وقایع
نباشند؟
عکاســی به هر حال حاصل دوران مدرن است .گرچه
سینما هم حاصل دوران مدرن است اما سینما چیزی
در خــودش دارد کــه عکاســی ندارد .عکاســی حاصل
کارکرد صنعتی دوران مدرن است و این وجه صنعتی
خــود را همــواره درخــودش حفظ میکنــد .به همین
جهــت اســت کــه روالن بــارت میگوید ،عکاســی امر
ماضی اســت و امر مضارع نیست؛ و امر ماضی یعنی
مرگ.
ëëاتفاقاً میخواســتم برسم به همینجا که اگر به تعبیر
بارت اســتناد کنیم ،آیــا هنر بودن عکاســی را به چالش
نکشید هایم؟
البتــه عکاســی در عین حال هنر هم هســت .بســتگی
دارد کــه در چــه زمانــی و چگونــه اتفاق بیفتــد .اولین
کســی که عکسی از یک پشــت بام گرفته ،میتواند کار
خالقــه کرده باشــد به شــرطی که فقــط تصویر جهان
مقابــل دوربیــن را ضبط نکــرده باشــد و جهانی دیگر
آفریــده باشــد .یــک عکاس ،یــک فلفل ســبز را چنان
عکاســی میکند کــه به کل کره زمین تبدیل میشــود.
در اینجا دیگر عکاسی به معنای ضبط جهان معاصر
نیست بلکه به مثابه اندیشه در برابر شیء است .هنر،
انکشاف جهان است .ما در عکس به مثابه هنر ،فقط
یــک پیرمرد ،یک پیرزن و یک منظره نمیبینیم بلکه
دیــدی جدیــد از یــک منظــره میبینیم .همــان کاری
که نقاشــیهای پل ســزان انجــام میدهند .ســزان به
ظاهــر منظــره میکشــد امــا آن منظره را بــه یک بعد
متافیزیــک تبدیــل میکند .بعدی کــه درون منظره را
میبینــد و دیگر بیــرون آن را نمیبینــد و حتی بیرون
منظره ،حذف و به هندســهای درونی تبدیل میشود.
آن منظره ،خودش فینفسه به آیین تبدیل میشود.
ســزان بــا خــودداری کامــل ،آییــن را برگــزار میکند و
صداقتــش در ایــن اســت که هرگــز نمیخواهــد خود
را الهــی جلــوه دهــد .او آییــن را اجرا میکنــد و مابقی
را بــه مخاطبــش وا میگــذارد .در حالــی کــه خیلی از
عکسهایی که بهنام عکس آیینی در ایران میبینیم،

بیشــتر گــزارش هســتند و گــزارش تصویــری ،آییــن
نیســت .بعضی از آنها گزارشهای بدی هم نیستند
و بهعنوان ســند الزمند و مــا نمیتوانیم منکر ارزش
سندی آنها باشیم .دستشــان هم درد نکند و برای
ثبــت در تاریــخ مــا بــه ایــن گزارشهــا نیــاز داریم و
ایــن مهم اســت اما اینکه این عکسها آیا نســبتی با
آییــن دارند یــا نه ،باید بگوییم که گــزارش آییناند و
خودشان آیین نیستند .البته بسیاری از این عکسها
بــه لحاظ زیبایی شــگفتانگیز بودند اما اینها زیبایی
هیــچ کــدام از جنــس آییــن نیســت .البته مــن همه
عکسهــا را کــه ندیدهام و در مورد آثــاری که دیدهام
حــرف میزنم .برای حــرف زدن در مــورد همه آثار،
کار تحقیقاتی الزم اســت و من چــون همه عکسها
را ندیــدهام ،برای حرف زدن در مــورد مجموعه آثار
عکاسی موسوم به آیینی ،صالحیت ندارم.
ëëدر آثار ادبی ما اعم از شــعری چطور؟ اگر از ذهنیت

مجنون یا آیینهای سفر استفاده میکند .مثالً از این
بیت امیر معزی که «ای ســاربان منــزل مکن جز در
ی کنم بر َربعَو اطالل و
دیــار یار من /تا یک زمــان زار 
دمن» .اردبیلی این اطالل و دمن را به قدری زیبا در
شــعر خود میآورد که ما با همان آیینمندی روبهرو
میشــویم .طوری که شــعر تبدیل به آیین میشــود.
این سه نفر یعنی آزادیور ،رسایل و اردبیلی ،گذشته
فرهنــگ مــا را در شــعر مــدرن احیــا و تبدیــل به امر
مدرن میکنند .این یعنی آیین .ما در این شــعرها با
کاری شبیه نقاشیهایی که در مکتب سقاخانه انجام
شــد ،روبهرو میشــویم .چه بســا این شــعرها در نوع
پیوندشــان با آیین ،موفقتر از آن نقاشیها هم بوده
باشند .در نقاشیها نوعی صورتگری میبینیم اما در
این شــعرها ،زبان در درون مسأله فرو میرود و آنجا
خود را بروز میدهد.
ëëایــن البتــه ویژگــی کالم اســت و بحــث معــروف

نگارگریهای ما را در قرنهای هشتم و نهم ببینید .روایتشان روایت آیینی
است ،نه روایت موضوعی .مثالً نقاشی «یوسف و زلیخا»ی کمالالدین بهزاد
را ببینید .در آن یک آیین عشق و فرار جاری است ،نه یک موضوع عشق و
فرار .حتی خود فضا آیینی را برگزار میکند که شما به یوسف و زلیخا برسید.
این آیین ،آیین سلوک است .شما باید از تمامی خطوط رد شوید و به آنها
برسید .در واقع بیننده هم در این سلوک مشارکت میکند .این ،یعنی یک
کار آیینمند .خالقیت آیینی اینجا خودش را نشان میدهد .در فرم .در نحوه
قلمگیری ،در خطوطی که میبینید .تو باید با اینها سلوک کنی تا برسی به
آن آیین؛ وگرنه نمیتوانی برسی

عمومــی که گــروه خاصی از آثــار را آیینــی میپندارد،
بگذریم ،در گستره وسیع ادبیات خالقه معاصر ،کجاها
شاهد پیوند آیین و اثر ادبی بودهایم؟
شعر بعد از نیما به نظر من از آیین فاصله میگیرد
و بیشــتر از نمادهــای سیاســی اســتفاده میکنــد کــه
نمادهای معدودی هم هستند مثل شب ،زمستان،
پاییــز ،خزان و از این دســت؛ اما در شــعر بعد از آن،
یعنی نســل جوانتر بهدلیــل دورهای کــه در آن قرار
گرفته ،تعدادی از شــاعران هســتند که آیین مســأله
آنها است .مثل شــعرهای هوشنگ آزادیور در تنها
کتابش.
ëëپنج آواز برای ذوالجناح.
بلــه؛ او در آن کتاب تمرکز ویژهای دارد بر چهرههای
آیینی و شــعر خود را از ایــن طریق آیینمند میکند.
یعنــی نمیآیــد از آیین حرف بزند ،بلکــه آیین را در
شــعرش اجرا میکند .یا مثالً حســین رسایل هم در
این زمینه شــاعر شــاخصی اســت .او فهــم نمادینی
از آیینهــای تعزیهماننــد دارد .همینطــور بهــرام
اردبیلی که از رمانسهای عاشقانه کهن مثل لیلی و

لوگوسنتریســم یــا اصالــت کالم ژاک دریدا کــه از آن
منظــر شــعر امکانــات بالقوهای بــرای درونی شــدن و
درونی کــردن هر مســأل ه در زبان دارد که دیگر اشــکال
هنــری بــه خاطــر اینکه مــاده خــام اصلیشــان کالم
نیست،ندارند.
بلــه ،ایــن ویژگی کالم اســت .زبان چــون در آثار این
شاعران نو میشود ،آیین را هم نو میکند .در ادبیات
داستانی هم شاید بتوان کسی مثل ابوتراب خسروی
را نویســندهای دانســت که دارد خود را به این مسأله
یعنی تبدیل کردن داستان به آیین نزدیک میکند.
ëëیعنی بازیابی آیینها و احضارشــان به زمان حاضر
در قالب متن قصوی.
بله ،احضارشــان به زمــان حاضر .ایــن ویژگی را من
عــاوه بر بعضی از جنبههای آثار خســروی در دو اثر
دیگــر هم میبینم .یکی «بوف کور» هدایت اســت و
دیگری «صداع» نوشــته ســودابه فضایلی .رمزآمیز
بودن آیینی ،ویژگی کار هر ســه نویســنده اســت .آنها
از ایــن رمزآلــود بــودن در کارشــان به فضایــی آیینی
میرسند و از این جهت قابل توجهند.

درنگیبرچیستیشعرالهیاتی
اگرچه بــه کار بــردن اصطالح
«شعر آیینی» رایج شده است
اما به نظر من به لحاظ علمی
بهتر است بهجای آن بگوییم
عبدالجبارکاکایی «شــعر مذهبی» .چــون آیین
شاعر و ترانه سرا تقریباً شــامل بخش وســیعی
از مســائل حــوزه فرهنگــی
اســت کــه بعضــاً ممکن اســت ریشــه دینی نداشــته
باشــد .مســأله مربوط به آداب و رســوم باشد و خارج
از حوزههایــی کــه مــد نظر شــعر مذهبــی و الهیات و
گرایشها معنوی است .پیشــتر به این موضوع بارها
پرداخته شــده و به نظــرم پرداختن به آن دیگر بیش
از این ،ضرورتی ندارد .به هر حال نامگذاری اینگونه
آثار عموماً ناظر بر محتوای آنهاست .یعنی محتوای
ایــن آثار به مســائل مذهبی ،دینــی و الهیاتی مربوط
میشــود و باید نامی متناسب با این محتوا برای آنها
در نظــر گرفت .اگر از این منظر هم نگاه کنیم ،تقریباً
اکثــر آثاری کــه در حــوزه الهیات ،دیــن و گرایشهای
معنوی خلق میشوند ،ولو اینکه اشاره مستقیمی به
موضوع مذهب و تاریخ مذهب نداشته باشند ،لزوماً
نمیتــوان به آنها شــعر غیردینی گفــت و مرزی بین
آنها و شعر دینی یا شعر آیینی قائل شد .علیاالصول
به شــعری که حدود معرفــت اخالقی دین را رعایت

کرده باشد ،باید شعر مذهبی یا شعر دینی بگوییم.
بــا همــه ایــن اوصــاف ،به آثــاری شــعر دینی ،شــعر
مذهبی یا شــعر آیینی اطالق میشــود که مســتقیماً
در پاســخ به موضوعات مذهب و دینی ســروده شده
و به آن اختصاص داده شــده باشــد .شاعرانی هم که
معموالً آثارشــان بــه این حــوزه مربوط میشــود ،در
گذشته اختصاصاً با نام شاعران آیینی یا شاعران اهل
بیت یا شاعران مذهبی معروف بودهاند.
از طرفــی شــعر مذهبــی در چند حوزه تعریــف دارد:
یک شــعر عامهپســند مذهبی اســت که شعر نوحه و
نغمات دینی اســت .اینها آثاری است که مطابق با
لحــن ،ســروده و در محیطهای مذهبی و در مســاجد
اجــرا میشــود .این نوع شــعر از زمان قدیم مرســوم
بوده اســت؛ از شــاعران دوره قاجار و زمان محمدشاه
میتــوان به یغمــای جندقی اشــاره کــرد .همینطور
میتوان به شــعرهایی اشــاره کرد که قابلیت قوالی و
خواندن به شــکل لحن داشــتهاند .این نوع آثار هم از
دیرباز در مساجد ،معابر ،کنیسهها و خانقاهها خوانده
میشــده اســت .یا شــعری که در کل در حوزه الهیات
مذهبــی مربوط به مســائل اصول و عقایــد و راجع به
مثــاً توحید و ...باشــد ماننــد کتــاب حدیقةالحقیقه
ســنایی یا آثار عطار و دیگران که اینها هم شعرهای
مذهبــی و الهیــات دینــی بودهانــد .مــا نمیتوانیــم

منظومه منطقالطیر عطار را یک منظومه غیرآیینی و
غیردینی محسوب بکنیم .به هر حال این نام به خیلی
از آثــاری کــه در خصــوص موضــوع الهیــات مذهبــی
سرودهشدهاند ،اطالق میشود.
شــعر مذهبی فقط شــعرهای مربوط به معصومین
و اعیاد شــیعی نیســت .هر اثری که مســتقیماً مربوط
بــه حــوزه اصول و عقایــد ،نص قرآن ،ســلوک باطنی
یا عرفان مرتبط باشــد ،در این حیطه میگنجد .همه
اینها آثار مذهبی و دینی تلقی میشود.
شــعر دینی و الهیاتی هر نوع شــعری است که انسان
را به ســمت معنویت ،به ســمت باال ،به سمت معنا
کــردن زندگــی ســوق میدهــد .بنابرایــن میبینیــد
کــه معنــای آن بســیار گســتردهتر از ایــن نامگــذاری
مختصــری اســت کــه صــورت گرفتــه اســت .بــه نظر
من این نامگذاری بیشــتر یک جور یارگیــری در حوزه
گروههــای اجتماعی اســت .همانطور کــه بعضیها
خــود را غزلســرا نامیــده ،بعضیهــا میگوینــد مــا
نوگراییــم ،بعضیهــا هــم نــام شــاعر آیینی بــر خود
میگذارنــد .یعنی نوعــی گرایش به جریانســازی که
از دل آن موقعیتهایــی هــم برای عرضــه اثر خود یا
حمایت و پشــتیبانی از آن دریافت کنند .شعر فارسی
از بــدو پیدایش تاکنون عموماً گرایشهــای الهیاتی و
دینی داشــته است .بجز در سده اخیر که گرایشهایی

ماننــد جریانهــای چپ ایدئولوژیک مارکسیســتی
وارد شده یا اومانیسم ذیل تعریف لیبرالیسم غرب
در شــعر نفــوذ کــرده و گرایشهای متفاوتی نشــان
داده ،انســانمحور شــده اســت .وگرنــه در مجموع
به همه آن آثار که پیشــتر برشــمرده شد ،آثار دینی
و مذهبــی گفتــه میشــود.همچنین منظومههــای
مذهبی خوبی در قوالب غیرکالســیک داریم .مثل
منظومه زیبای «گنجشــک و جبرئیــل» اثر زندهیاد
سیدحسن حســینی ،آثار آقای موســوی گرمارودی
یا مرحومه طاهره صفارزاده که ســرآمد سرایندگان
این نوع شــعر در قالبهای غیرکالســیک بودند ،از
آثار شاخص در این بخش به شمار میروند .با این
حال متأسفانه قالبهای غیرسنتی و غیرکالسیک
نتوانستند در محافل مذهبی رشد و نفوذ پیدا کنند
و مخاطبان عــام پیدا کنند .این آثار مذهبی عموماً
در بین روشــنفکران دینی یا طبقه متوســط جامعه
مشــهور و معــروف شــدند و چنــدان بــه محافــل
عامهپســند مثل جاهایــی که نغمــات و نوحههای
مذهبــی رایــج اســت راه پیــدا نکردنــد .آن محافل
بیشتر بر همان سنتهای قدیم استوار است و دلیل
آن شــاید عادت ذهنی ناخودآگاه اهالی آن محافل
به موزون بودن شــعر و موسیقی عروضی است که
در شعر غیرکالسیک نمیبینند.
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گذری بر حضور آیینها
در تاریخ شعر فارسی

ارتبــاط آییــن و شــعر بــه زعــم مــن چیــز جدیدی
نیســت .بــا این حال فــاش بک کوتاهــی میزنم و
یادداشت زود برمیگردم به دوران معاصر.
آییــن مجموعــهای از مســائل را در بــر میگیــرد.
مثــل اســاطیر ،مذهــب ،رســوم و اعتقــادات .اگــر
قدیمیترین شــاعر ایــران را رودکی در نظر بگیریم
و شعرهایش را مرور کنیم ،میبینیم آیین از همان
ابتــدا در شــعر مــا حضــور داشــته .آنجا کــه رودکی
قاسم آهنین جان
شاعر در شــعرش از بیبنیــادی دنیا میگویــد یا مقوالتی
ماننــد پیــری و برخورد انســان با پیری را دســتمایه
قرار میدهد .در ادبیات کالسیک ما حضور آیینها به اوج خود میرسد.
شــما وقتی سفینه بزرگ عطار نیشــابوری که منطقالطیر ،مصیبتنامه،
اســرارنامه و مختارنامــه اســت را میخوانیــد ،میبینیــد ُپر از اســتعارات
صریــح آیینی اســت .همچنیــن وقتی موالنای رومــی ،صحبت از وصال،
فراق ،عشق براساس تکلیف و عشق واقعی میکند ،در تمام اینها اشاره
به آیینها و ستایش آیینها وجود دارد .در فردوسی هم که بیکران است.
او هم از آیینها اســتفاده میکند و هم آنچــه میگوید ،بعدها به صورت
آیین درمیآید .آیین سیاوشخوانی و گذر سیاوش از آتش ،قرنها است
که بعد از فردوســی در ایران جریان دارد .خیام هم در شعرهایش اشاره
به آیین دارد و بعدها اثرش زمینهساز آیین خیامخوانی میشود که اآلن
هم با ســازهای موســیقی و رباعیات خیام در بوشــهر اجرا میشــود .این
خیام خوانی در رفتارهای روزانه بوشــهریها هــم وجود دارد .مثالً وقتی
در کشــتی هســتند ،ماهی زیاد گرفتند و خوشــحالند یا وقتی هوا احتمال
آمدن باران را میدهد ،خیام خوانی میکنند.
در مشــروطه ،شاعران مهم ما شعر آیینی میگویند .از فرخی یزدی شما
بگیرید تا میرزاده عشــقی و عارف قزوینی .نزدیک به یک قرن اســت که
مردم شعر معروف «از خون جوانان وطن الله دمیده» از عارف قزوینی
را میخوانند و این شــعر نه تنها کهنه نمیشــود که انگار گذر زمان آن را
نوتر و دلپذیرتر هم کرده اســت .یا شــعر بســیار معروف «مرغ ســحر» از
ملکالشــعرای بهــار را که دارد با آیینی ،ســتایش روزی دیگر ،بهتر از آن
روز را میکند؛ روزی که قرار است بیاید.
بعــد میرســیم بــه مرحــوم نیما یوشــیج .کســی که در شــعر مــا تحولی
بیســابقه پدیــد آورد؛ آن هــم بــه تنهایی .کســی کــه از مقام شــاعر فراتر
مــیرود و تبدیــل بــه یــک فرهنگ میشــود .نیمــا در جایی بــه صراحت
میگوید« :باالخره شاعر باید یک آیینی داشته باشد ،یک مذهبی داشته
باشــد ،یک مرامی داشــته باشــد ».این ســه حــرف به ظاهر بــوی کهنگی
میدهد ولی او مدرنترین شــاعر ماســت و به زعم من ما تا همین امروز
هــم در مــدرن بودن نتوانســتهایم از نیما عبــور کنیم .به عنوان کســی که
پنجاه ســال سر در شعر داشته ،اگر از من بپرسند مدرنترین شاعر امروز
ایران کیســت ،بدون تردید خواهم گفت نیما .حاال آدم مدرنی مثل نیما
روی این سه کلمه تأکید میکند .مرام ،مذهب و آیین و موفقیت شاعر را
در گرو برخورداری از این ســه چیز میداند .اگر اینها را داشــت ،این شاعر
شاعر موفقی است .منظومه «افسانه» به عنوان اولین اثری که به عنوان
شــعر نیمایی پذیرفته میشود ،در وصف عشق ،فراق و جدایی است .آیا
عشق ،فراق و وصال آیین نیست؟
به عقیده من هرجا که شــعر تمایل به فضیلتها و خصلتهای انسانی
و حسوحالهای ماورایی داشت ،دارد در جریان آیین حرکت میکند.
پرداختن به آیین در شــعر به شــکلهای مختلفی صورت پذیرفته است.
گاهــی بــه صورت طنز اتفاق افتاده ،گاهی به شــکل عرفــان و گاهی حتی
فلســفه .بسیاری از اندیشــمندان درجه یک ما دســت آخر برای بیان آن
اندیشــههای آیینــی و معنوی خــود ،پناه به شــعر آوردهانــد؛ در حالیکه
شهرتشــان ابداً به خاطر شاعری نبوده و نیست .مثال بارز آن مالصدرا
اســت؛ یا حاج مال هادی ســبزواری .اینها دو تن از بزرگترین فیلســوفان
و اندیشــمندان تاریخ ما هســتند که تقریباً میشود گفت متأخر و نزدیک
بــه معاصرنــد .آنها وقتی تمام حرفهایشــان را در کتب فلســفه زدند،
انــگار چیــزی بــه آنهــا نهیب زد کــه ایــن حرفها ،فلســفهها و اندیشــه
را بــا شــعر بیــان کنند .این اســت که یــک دفعه بــرای اندیشــههای خود
شــروع به شــاعری میکنند و درصدد اجرای اندیشــههای آیینی خود در
شــعر برمیآینــد .متأســفانه ذهــن مــا در دوران معاصر محدود شــده و
صورتهــای اجــرای آیین را در اشــکال محدودی که وجــود دارد خالصه
میبینیــم .هنــر آیینی دامنــه گســتردهای دارد و فقط در طبل و شــیپور و
این چیزها خالصه نمیشــود .بله ،شــعری که به یک شخصیت مقدس
میپــردازد ،آیینی اســت؛ همانطور کــه تعزیه هنر آیینی اســت اما نباید
فکر کنیم که هنر آیینی فقط در این اشکال خالصه میشود .این انحصار
متأســفانه چیزی اســت که هنر آیینی را در ذهن ما بســیار بســیار محدود
میکند .وگرنه به باور بنده آیین در اشــعار ســهراب ســپهری و اخوان هم
بســیار اتفاق میافتــد .همینطور در آثار شــاعران مدرنــی چون مرحوم
بیژن الهی ،مرحوم بهرام اردبیلی و مرحوم هوشنگ آزادیور .من برای
هر ســه اینها که نام بردم ،مصداق دارم .شما وقتی مجموعه شعرهای
بیژن الهی را میخوانید ،میبینید که این شــاعر مدرن جایی در شــعری
به صراحت دارد شــبی را در حرم امام رضا (ع) وصف میکند .آســمان
و اینهــا را وصف میکند و در نهایت میگوید« :چون فیروزه رضا»؛ یعنی
آســمان مشــهد را به فیروزه رضا تشبیه میکند .یا مرحوم بهرام اردبیلی
کــه نمونه شــعر آیینــی بســیار دارد .مثل «چنــگ میزنم به تــار مویی از
مژگانــش تــا بافه کفنم باشــد یا مــاه بنی هاشــم» که این ماه بنیهاشــم
معلوم است که قمر بنیهاشم ،حضرت ابوالفضل(ع) است.
بعــد مرحوم هوشــنگ آزادیفر در کتــاب «پنج آواز بــرای ذوالجناح» را
داریــم کــه صریحاً نام میبرد و غیرمســتقیم هم نمیگویــد .آزادیور در
«...ذوالجناح» شاعر مدرنی است و یکی از بهترین نمونه کتابهای شعر
مــدرن معاصــر ما را رقم میزند .کتابی که به واقعه عاشــورا میپردازد و
کاراکتری به اسم ذوالجناح دارد.
متأســفانه خیلیهــا فکــر میکنند کــه فقط در هنر ســنتی بایــد آیینها را
جســتوجو کنیــم .در حالــی که نمونههــای مدرن بســیاری داریــم که از
آیینها اســتفاده کردهاند .شاعرانی که نام بردم ،این را گواهی میدهند.
شــاعران بســیار دیگری هم داریــم که با اندک تأملی میتــوان به حضور
آیینها در شعرشــان پی برد .مثل مرحوم محمود شجاعی که یک سری
شــعر دارد دربــاره شــخصیت مذهبی شــمعون .او همچنین شــعرهایی
دارد بــا عنوان «شــبهای زیارت» کــه در آنها به آیین زیــارت پرداخته.
من به کســانی که حضوری تا این اندازه ُپررنگ از آیینها را در شــعرهای
ایــن شــاعران انــکار میکننــد ،توصیه میکنــم به مســتندات و آثــار اینها
مراجعه کنند.
خود بنده هم در خیلی از تقسیم بندیها توسط کسانی که اهل شناخت
شــعر هســتند ،از مدرنیستهایی قلمداد شــدهام که آیینها در شعرش
بســیار پررنگاند .حاال یک عده گفتند شــعر حجم ،یک عده گفتند شعر
دیگر و یک عده گفتند شــعر ناب .من ســه کتاب دارم که در آنها فقط و
فقط به امام حســین(ع) ،شــهدا و واقعه روز عاشــورا پرداخته شده .فکر
میکنــم ادبیات ما همیشــه نیــاز دارد که به آیینهای متعالــی بپردازد و
اینهــا اســت که میتوانــد روی روابط انســانی ما تأثیر بگذارد .شــعری که
بماند ملکه ذهن خوانندگان شــود ،نمیتواند دور از آیینها باشــد .مثل
شعرهای موالنا؛ مثل شعرهای عطار و خیام؛ و مثل شعرهای نیما.

