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جامعهشناسی شعر معاصر ایران در گفتوگو با محمود معتقدی:

شعر اینروزها جلوتر از ادبیات داستانی حرکت میکند

گفتگو :الهام باباخانی

«محمود معتقدی» چهرهی آشــنای
شعر و نقد ادبی با  ۲۵عنوان کتاب ،همواره
یکی از گزینههای مورد توجه برای رجوع و
نظرخواهی در این حوزه بوده است .از اینرو
براینقبیاجمالیبرموضوع«جامعهشناسی
شــعر معاصر ایران» و پرداختن به چون و
چرایتاثیرمتقابلشعروتحوالتاجتماعی
کشورمانطی ۵۰سالگذشتهخبرنگارایلنا
باویگفتگوکردهاست.
آنچهپیداستشعرگسترشوفراگیری
بسیار بیشتری نسبت به داستان در جامعه
دارد ،تا آنجا که برخی تحوالت تاریخی را با
شــعر خاصی به یاد آورده یا از آن ســخن
میگویند،نظرشماچیست؟
قبلازهرچیز.بایدگفترابطه«جامعهشناسی»
وادبیاتوبهویژه«شعر»،خودزمینهسازچشمانداز
تحلیلوتاثیرمتقابلاینبینامتنیتدرقلمرونقدو
نظردرهرعصروروزگاریمیتواندباشدوویژگیهاو
پیامهایخاصاجتماعیوسیاسیوفرهنگیزمانه
خودشرافراهمکردهوموجباتتاثیرپذیریمتقابل
رابهدستدهد.البتهبهتراستبااشارهبهنکاتیدر
این زمینه یادآور تحــوالت و تغییرات و مطالبات
اجتماعی مخاطبان این پدیده فرهنگی را در نظر
داشته باشــیم .در ادامه میتوان گفت ،از پی روند
تحوالت اجتماعی و فرهنگی اگر مبنای تحوالت
هنریوادبیراباایننوعتجددگراییدرحوزهشعر
امروز با توجه به عصر جدید ،از فضای شعر کنونی

که با پشتوانههای فرهنگی فراوانی از گذشتهها و
نیزتاثیرفرهنگممالکدیگراستدرنظربگیریم
شــاید بتوان گفت روزگار نشــانهی تغییرات در
ادبیاتهنرازمیانهقرن ۱۹وتمامقرن ۲۰میالدی،
حکایتازنقشتحــوالتاجتماعیوفرهنگیدر
جامعه ایرانی دارد .بنابراین آنچــه در این دههها
اتفاق افتاده همانا شناخت عناصر و دستاوردهای
سیاسی و فرهنگی و بکارگیری آن در عرصههای
ادبی به ویژه ادبیات و گسترههای شعری و قدمت
روزگاران شــاعرانگی در مقاطع مختلف تاریخی
است که سبب شده تا شعر و توجه به زبان فارسی،
جلوتر از ادبیات داستانی مخاطبان فراوانی داشته
باشد.اماازمنظرداستاننویسینیزمیتوانگفتکه
اینفاصلهبهتدریجکمترشدهچراکهجذابیتهای
موضوعی و زبانی در داستاننویسی طی سالهای
اخیر،جلوترازشعربودهوهستکهاینامربیشتربه
جایگاهترجمهیمتنهایادبیوآشناییجدیتربا
ادبیاتمغربزمینبرمیگردد.ازسویدیگر،روابط
فرهنگی و مهاجرتها ،هرکدام در توسعه ادبیات و
هنر به ویژه داستاننویسی با تحوالت بنیادیتری
همراهبودهاست.بیگمانعرصههایاندیشهورزی
وچشماندازهایخالقیتدرفضایهنریوادبیدر
همهی این سالها خود فرصتی بوده برای درک و
شناختروزآمدبودنادبیاتوبهرهگیریازهمهی
زاویهها و ظرفیتهای جاری که البته توجه شاعر و
هنرمندبهامرتغییروتحوالتجهانیبومیبهویژه
مقولهشهرنشینیرادرپیداشتهاست.نهایتاینکه
باتوجهبهشرایطپیشآمدهیامروزیدرحوزههای
فرهنگیواقتصادیومتاسفانهبیماریکرونادراین
روزگار،دنیایهنروادبیاتبامکثهایفراوانیروبرو

گردیدهاست.باشدتاازاینرهگذردرچشماندازهنر
وادبماشاهددستاوردهایتازهتریباشیموبهتبع
آن ،گستره شعر هم زندهتر از هر زمان دیگر با تمام
دشــواریهای پیش رویش گامهای تازهتری در
قلمرواندیشهوشناختبردارد.
تا چه اندازه شعر در سرعت و گسترش
تحوالت جامعه ما طی دهههای ۴۰و ۵۰موثر
بوده و تا چه حد تحوالت جامعه شــکل و
محتوای اشــعار را به سمت و سوی خاصی
کشاندهاست؟
پاسخبهاینپرسشکهآنهمبراساستحوالتو
تغییراتدرحوزههایفرمومحتوایدرامرپذیرش
جامعه فرهنگی است در سوال نخست تا حدودی
وجود دارد ،اما به این نکته اساســی نیز باید توجه
داشتکهدرهردورهجریانهایهنریوفرهنگی
باتوجه به دگرگونیها ،ارزشها و دســتاوردهای
اجتماعیوفرهنگیدرصورتبندیبهتوسعههای
فرهنگی و هویتی ،به ویژه در پیوند با شعر ،جایگاه
زبان و قالبهای شعر در هدایت فرم و محتوا و نیز
ظهور حضورهای شعری (چنانکه در دهه  ۴۰این
مهم جدیتر بوده اســت) از جمله شناختنامه و
مانیفستهاییهمچون:شعرنو،شعرنیمایی،شعر
حجم،شعردیگر،شعرمدرن،شعرتصویری،شعر
کانکریت و در این روزها هم شعر پست مدرن (و
دیگر انواع شعر) همچنین تحوالت در قالبهای
موسیقیایی زبان تغزل در شعرهای کالسیک
به ویژه غزل فرم است .از پی چنین تحوالتی
درچنددههیاخیرمیتوانگفتکهمثلث
شعر ،شاعر و مخاطب همچنان در حال
تغییر بوده و هست و این دگرگونیها و

سلیقههابیشکبربنیادنوعیخاستگاهاجتماعی
که میلی به تحول و شــناخت نیازهای فرهنگی و
اجتماعیدارد،است.
بااینوصفهنروادبیاتپیوستهباروحزندهای
همراهبودهاندونیازمنــدبهنگرش،انتخابزبانو
منظرتازهتریهستند،پسمعاصربودنوآگاهبودن
نویسنده و هنرمند در گذر زمان یک واجب عینی
است و جامعهی زنده در هر روزگار نمیتواند با این
حوزههابیگانهباشد.چنینبودهاستکهازدهههای
 ۴۰و  ۵۰تاکنون ،جامعه فرهنگــی ما در پیوند با
ارزشهایمدرنوتاحدودیهمراهیبانگرشهای
سنتی نیازمند به دانش و ارزشهای مدرن جهانی
است.البتهدراینمیانهن ُرمالزمامااعتدالدربیانو
بهکارگیریهدفدرست،ارزشهایتازهومدرنرابا
خودخواهدداشت.متاسفانهدرشرایطاینجاواکنون
و به ویژه کارکرد در فضاهای مجازی ،ا ُفت شرایط
اقتصادیوپخشمتونادبیبهویژهشعرامروز،مابا
ا ُفتوخیزهایفراوانیروبروهستیم.
سیرتغییرمحتوا،کیفیتوتاثیرشعراز
دههی۶۰تاامروزراچگونهمیبینید؟
شکینیستکهازپیتأثیروتحوالتاجتماعی،
نگرشهاونوآوریهایفرهنگیونیزتوجهبهوقایع
و حوادث جاری در حوزههای انتخاب و تفکرورزی
و شــناخت دیگر عناصر به پیوندهای اجتماعی و
هنروادبیات،فرصتمهمیدراختیارهنرمندانو
نویسندگان قرار میگیرد .در این میان شیوههای
بیانیوجایگاهزبانیوتاثیرازگذشتههایفرهنگی
چون ابزاری برای نشان دادن امر نشانهشناسی در
شــعر حرف اول را میزند .شایدبتوانگفت رابطه
و تاثیر شــکل و محتوا بر زبان سرایش شعر مقوله
بحث برانگیزی اســت چراکه در گذشته همواره
محتوا جلوتر از فرم دیده میشد ،اما در این سالها
فرمگراییجایگاهبرجستهترییافتهاست.
دریافت ســلیقههای بیانی و انتخاب جایگاه
شعری در میان شاعران و مخاطبان امروز با پست

و بلندیهای آسیب شناسانه فراوانی همراه بوده و
هست.البتهنوآوریورویکردبیانیازیکسو،ادبیت
و شعریت نیز از ســوی دیگر ،ضمن آن که یک امر
سلیقهای و کمی هم نوآورانه به حساب میآید اما
هر دو سو (فرم و محتوا) در دهههای اخیر با افراط
و تفریطهای آســیبپذیری همراه بوده و هست؛
به ویژه شاهدیم اساتیدی در کالسهای آموزشی
خود میکوشند دانش ســلیقههای شعری خود
رابهشاگردانشــاندیکتهکنندکــهدراینمیان
شــتابزدگی و تقلید از یکدیگر نیز مشهود است.
خاطرنشانمیشودکهفضاهایمجازیهمبهاین
شکل از نگرش پست مدرنیستی دامن زده است و
با این همه نمیتوان منکر نوآوری و تجددخواهی
در حوزه ادبیات بود ،اما یادمان نرود که هر حرکت
اصولیارزشهایماندگاریباخودداردکهبیگمان
در این کارزار جایگاه نظریههای جامعه شناختی
و بهرهمندی شاعر از سفرههای بومی و اجتماعی
در بازتاب مسایل و مطالبات وقایع فرهنگی سهم
بزرگیدارد.
به یقیــن بازتولید تاثیــرات اجتماعی در کار
نویســنده و هنرمند خود نوعی توجه به ساختار
زیســتی و خم شــدن به درون زندگی و توجه به
حواشینامهاوسرگذشتها(عاشقیها،شکستها
وبسیاریازوقایعزندگانی)درکارشاعراناینروزگار
اســت ،چراکه هنر بیآن که ادعایی در حوزههای
حسیداشتهباشدمصلحاجتماعیقلمدادنمیشود
اما یادمان باشــد همانا منظر پیامها و نشان دادن
ارزشهاازدروننگرشهستیشناسانهراهموارهبه
چالشمیکشدوبهعبارتیمیکوشددرونخفته
هرمخاطبیرابیدارکند.بیگمانشناختهنریاز
تلفیقجامعهشناختیباادبیات،شعرمارادرنقدو
نظر،داوریهاورسیدنبهلذتهنریوباورمندی
بهارزشهایجامعهشناسانهکهبهگونهایدویدن
ودیدنپیوستهاست،یاریمیرساند.
درگذشتنسلشاعرانپیشازانقالب
درتحوالتکیفیومحتواییشعرامروزچقدر
موثر بوده است و شما چه تفاوتهای مهمی
میانشاعرانپیشازانقالبوشاعراننسل
جدیدمیبینید؟
حضورشاعراندرمقاطعتاریخیوجغرافیاییدر
هرعصروزمانهایباتوجهبهپیشینهوتاثیرآثارشان
درقلمروهایفرهنگیهموارهپدیدههایاجتماعی
رادرپیدارد،چراکهاینگونهتاثیرپذیریوهمدلیو
همسخنینسبتبهگروههاومخاطبانخاص،
امری ماندگار و محل داوریهای عاطفی
فراوانی بوده اســت .برای مثال حضور و
گستردگی آثار شــاعران بزرگی چون
حافظ ،سعدی ،موالنا ،خیام ،فردوسی
و مانند ایشان که خود میراث فرهنگی

ماندگاری را در آثارشان بر دوش دارند بیگمان به
خاطر همنوایی با تاثیر چنان متونی که جاودانگی
را در گذر زمانه از آن خود کــرده و در برابر حوادث
روزگاران از حیات فرهنگی زبان فارســی پیوسته
پاســداری نمودهاند باید گفت که بر همین قیاس
در خصوص برخی شــاعران معاصر نیز میتوان
اینگونه داوری کرد .در دهههای اخیر هم میتوان
از چهرههای بزرگی در عرصه شعر از نیما ،شاملو،
اخوان،فروغ،سپهری،آتشیودیگرانیچونایشان
و تاثیر نوشتههایشــان به درستی و به گونهی زیبا
شناسانهیادکرد.بیشکنبودنیاعدمحضورشان
درروزگارامروزخسرانبزرگیرادرپیدارداماعمق
آثارشانهموارهباماست.
ازسویدیگرکیفیتدستاوردهایشاعرانبنام
پیشین در شیوههای خاص خود گاه در پاسداری
از زبان و ادبیات فارســی در اوج و یــا در میانه بوده
اســت .این یادآوری به ما میآموزد شاعران جوان
امروزنیزبایدازیافتههاوتاثیراتشاعرانبرترزمانه
همواره بیاموزند و در هدایت شکل و محتوا و دیگر
کیفیتهایبیانیگامهایاساســیتریبردارند،
ضمن اینکه در این ســالها در اینجا و آنجا به جز
چهرههای معدودی کارهای درخشان کمتری از
آنان دیده میشود چراکه ذوق ،دانستگی و تجربه
در نسلهای تازه ،نیازمند پاالیش است و نیز آنکه
شاعرانجوانبایدبهگونهایفرزندزمانهخودباشند
ودربهرهمندیازپشتوانههایفرهنگیپیشینیان
سهم کوشایی ببرند .بیشک رابطه معنوی میان
رفتگان و آمدگان و آیندگان در قلمرو شعر همین
فراوانی دارد .گفتنی است که سیر حوادث از منظر
جامعه شناختی در کنار ادبیات در تغییر و نوآوری
برای نشــلن دادن تفاوتها و تناسبها امر مهمی
لست.
نظر شما نسبت به نوع نگاه ،پختگی و
میزانسوادشاعرانامروزچگونهاستوگمان
میکنیداینشاعرانچقدرتواناییبرایتاثیر
برتحوالتاجتماعیداشتهباشند؟
بیگمانمیزاندانششــعریبهدریافتهای
هنری و ادبی برای اهالی شعر از جمله شاعران این
روزگار برای رسیدن به ذهن و زبانی پخته و مدرن
و رسیدن به نگرشهایی جامعه شناسانه در نشان
دادنگسترههایزیستوزندگیدرشرایطامروز،
خودچراغروشنیاستبرایتوانمندیدرکارشعر
و شاعری .از ســوی دیگر برای دستیابی به حضور
و جذب مخاطبان شــعر باید در کوران تحوالت و
تغییراتفرهنگیواجتماعیروزگارخودبودهباشند
چراکه شاعران و به ویژه شــاعران جوان در حوزه
شناختعرصههنریوراهرسیدنبهزبانونگرش
تازهتر،ناگزیرازمطالعهمتنهاوآثارپیشرووآشنایی
وکشفتجربههایدیگریهستند.

گردشگری
ولی تیموری خبر داد:

تورهای واکسنکرونا فاقد وجاهت قانونیاست

ضرر و زیانهای فراوان و رکود حداکثری در صنعت
گردشــگری و توقف ســفرهای داخلی و بینالمللی ،و
همچنین توزیع ناعادالنه و ســرعت پایین واکسن کرونا
در بسیاری از کشورهای جهان باعث شد تا گردشگری از
طریق گردشگری سالمت راه گذری را در پیش گیرد و با
راه اندازی تورهای واکسیناسیون هم گردشگری از آسیب
و گزند بیشــتر رهایی یابد و هم افراد بیشتری در مدت
زمانی کوتاهتر به ایمنی ویروسی برسند.
روســیه اولین کشوری اســت که به فکر گردشگری
واکسن افتاد و برنامه دارد از جوالی سال جاری این تورها
را برای استفاده از واکسن اسپوتنیکوی راه اندازی کند

و پذیرای گردشگران باشــد .در ایران نیز در شرایطی که
تورهای گردشگری اکثر استانها به دلیل بروز موج چهارم
کرونا و محدودیتهای اجتماعی و تردد در حالت تعطیل و
نیمه تعطیل قرار داشتهاند و مجوزی برای فعالین رسمی
گردشگری صادر نمیشــود ،افراد و گروههای غیرمجاز
اقدام به تبلیغ و اجرای تورهای واکسیناسیون در مقاصد
کشورهای همجوار نمودهاند.
ث
در همین راســتا معاون گردشــگری وزارت میرا 
ع دستی اعالم کرد :تبلیغ و
فرهنگی ،گردشگری و صنای 
اجرای تور با وعده واکسن کرونا فاقد وجاهت قانونی بوده
و مطابق مقررات با آن برخورد خواهد شد.

ولی تیموری در نامهای تاکید کرد :با توجه به شرایط
رکود ناشی از شیوع کرونا در فعالیتهای خدماتی مبتنی
بر اقتصاد گردشــگری از جمله مراکز اقامتی ،پذیرایی و
تفریحی و نیز دفاتر /شــرکتهای خدمات مسافرتی و
گردشگری ،متاســفانه برخی از واحدهای گردشگری
به انجام تبلیغات کاذب در برخی رســانهها و همچنین
در فضای مجازی به صورت غیرواقعی و اغواکننده تور با
واکسن کرونا ،اقامت در کلبه و ویالهای غیرمجاز و  ...اقدام
میکنند که ادامه اینگونه فعالیتهای کاذب و دروغین
میتواند لطمههــای جبرانناپذیری بــر پیکره ضعیف
صنعت گردشگری وارد کند.
بــه منظور حمایــت از ذینفعــان و فعــاالن حوزه
گردشگری و جلوگیری از اجرای اینگونه اقدامات تبلیغی
دروغین و مخرب ،دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

شماره  260ماهنامهنمایش در دستانداز نشریات تئاتر

جدیدترین شــماره ماهنامــه نمایش،
ویژ ه اردیبهشــت  ۱۴۰۰با نــگاه ویژه به
«تئاتر و مطالعات بینارشــتهای» منتشر
شد .این در حالی اســت که دیگر نشریات
تئاتری در سال  1400با عدمانتشار مواجه

شدهاند .مجالتی چون «صحنه» و «نقش
صحنه» در ایام اخیر منتشــر نشــدهاند و
تنهــا مجله «نمایششــناخت» در بخش
خصوصی به مســیر انتشــار خــود ادامه
داده است.

و دارندگان مجوز فعالیت در فضای مجازی ،صرفا مجاز
به معرفی مراکز اقامتی دارای پروانه بهرهبرداری متبوع
هســتند و تبلیغ مراکز غیرمجــاز و اســتفاده از آن در
برگزاری و اجرای تور فاقد وجاهت قانونی است.
پیرو این دســتور ،علی رفیعی ـ معاون گردشــگری
تهران ـ نیز در بخشــنامهای خطاب به تمام تشکلهای
گردشگری ،اقامتی ،پذیرایی ،تفریحی و حمل و نقل در
این اســتان تاکید کرد از هرگونه اقدام تبلیغی خارج از
موارد مندرج در آییننامههای موجود خودداری کنند.
او همچنین در این بخشنامه نوشت :دارندگان مجوز
فعالیت در فضای مجازی صرفا مجاز بــه معرفی مراکز
اقامتی دارای پروانه بهرهبرداری متبوع هستند و هرگونه
تبلیغ مراکز غیرمجاز و استفاده از آن در برگزاری و اجرای
تور فاقد وجاهت قانونی است و در صورت مشاهده طبق

در شــماره  260مجله نمایــش آثاری
از لینِــت هانتر،شــهرام خرازیهــا ،ربکا
برایــر ،پاتریــس پاویس ،آبتیــن جاوید،
رضــا مهــد یزاده و زهــره صادقــی
منتشــر شــده اســت .همچنیــن ایــن

قانون و مقررات برخورد خواهد شــد .تبلیغ تور واکسن
کرونا نخســتینبار در پاییز ســال گذشــته همزمان با
آغاز واکسیناســیون در برخی کشــورها ،انجام شد که
آژانسدارها آن را دروغین دانســتند و وزارت بهداشت
و وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
نیز در واکنش بــه آن ،هر نوع تور گردشــگری با عنوان
واکسیناسیون کرونا را غیرمجاز اعالم کردند.

مجله به ســراغ فرشــید ابراهیمیــان ،از
منتقدان قدیمــی تئاتر و ناصــر فکوهی
رفته است.
با توجــه به تعطیلی تئاترهــا نیز بخش
نقد ایــن مجله معطــوف بــه موضوعات
تحلیلــی از جمله «آيا ســزار جــاه طلب
به نظر میرســد؟» به قلم منصــور خلج و
«تئاتر جنگ :اســتراتژی و دراماتورژی»

نوشــته برترانــد وســتفال و «تئاتــر
محیطــی :نبایدهــا در حــوزه اخــاق،
مسئولیت و اجرا» نوشــته راسل اندرسون
رفته است.
ماهنامــه نمایــش ویژه

شــماره ۲۶۰
اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰با سردبیری نصراهلل
قادری و با بهــای ۲۰هزار تومان منتشــر
شده است.

