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نگاه

دیدن بیژن الهی
به مناسبت سالروز درگذشتش

سایه اقتصادنیا -بیش از آن که دربارۀ شعرش
و معیارهای ادبی حاکم بر آن سخن گفته شود،
در مباحثات جریانشناسانۀ شعر معاصر به نام
او برمیخوریم :بیژن الهی ،شاعری کنارهجو و
ساکت ،که از سرچشمههای جریان شعر دیگر
اس��ت و در جس��توجوی ر ّدپای او باید به
نشریات ادبی دهۀ چهل شمسی نگاه انداخت:
در «جنگ طرفه» ،و س��پس در «جزوۀ شعر»
شعرهایش را چاپ کرد و در «اندیشه و هنر»
هم شعر و هم ترجمۀ شعر .ترجمههایش را
به صورت کتاب نش��ر داد ،اما تا سال ۱3۹3
هی��چ مجموعۀ منظم��ی از ش��عرهایش در
دس��ترس نبود .سرانجام نش��ر بیدگل چهار
دفت��ر از ش��عرهای او را در مجموع��های به
نام دیدن کتاب ک��رد .این دفترها عبارتند از:
«چارگوش خ��ودی»« ،گاهان»« ،اتاق علفها»،
«علف ایام» .داریوش کیارس ،که در تدوین این
مجموعه دست داشته ،سرگذشت این کتاب
را در مؤخرهای کوتاه توضیح داده اس��ت .این
کتاب شامل تمام سرودههای الهی نیست اما ما
را با بیژن الهی ش��اعر در «دورۀ میاني زندگي
شعریاش»مواجهمیکند.
دفتر «چارگوش خودی» شعرهای سالهای
 ۱3۴۵ت��ا  ۱3۴۸را در ب��ر دارد و یک��ي از
منسجمترین و بهترین سرودههای الهی به نام
«دعا برای آرامش» در آن درج شده است .این
شعر شتابنده و آهنگین است و لحن آن یادآور
متونمقدس:
...صور میدمند و بهار دمیده...
دیگر ،زنهار ،بوسهیی نپذیر ،چه
خدای تو ،بیرحمانه ،بخشندهست.
خود را نه به عطر مجازات توانی کرد،
نه درباد.
و ،اینگونه ،سخت مجازات میشوی.
طنی��ن متون مقدس در قطع��ات دیگر نیز به
گوش میرس��د ،و گاه اش��اراتی مستقیم نیز
به همراه دارد .میتوان «در زمینهی پش��ت» را
مثال آورد که با برداشتی اساطیری از حکایت
حضرت لوط سروده شده و گویی میخواهد
روایتی نو از خیانت همسر لوط به دست دهد:
پس تیز برو! تیز برو! اما
بزرگتریندفینهایاگر
این جا در خاک کردهای،
کوتاهترین درنگ را نمیتوان
از حقّ تو بیرون دانست؛
پس تح ّمل کن –
تح ّمل ستون بودن را:
ستونی از نور
که فقط پرندگان کور برو تکیه میزنند.
گش��ت و گذار الهی در دنیای اساطیر فراوان
نشانه از خود به جای گذاشته« :تانداوا» وامدار
اساطیر هند« ،مردابهای شمنیس» و «و آمون
میمیرد» بهرهمند از اس��اطیر مصر باس��تان ،و
«در نم هالهها» جرقهای از اوس��تای زرتش��ت
اس��ت .این نش��انهها به ما میگویند که غرق
ش��دن الهی در عالم عرفانی خاص و سلوکی
منحصر به خویش ،بیریش��ه و ناگهانی رخ
نداده بود .زمینۀ مطالعات شخصی او ،در کنار
گرایشهای درونی و فردیاش ،رفتهرفته او را
به انزوای عرفانی مخصوصی کشاند و کارهای
ادب��یاش را جهت داد .درنگ در لحظه با زبان
شطح شاخصترین وجه اشعار اوست .کتاب
حاجااس��رار ،که بازس��رایی اشعار حاج و
ترجمۀ پارههایی منثور از اوس��ت ،نیز حاصل
همین روند است.
ام��ا درونمایهه��ا همه از عرفان و اس��طوره
نیست .الهی عاشقانههایی آرام و سکرآور نیز
دارد که به زمزمههای عاشق در گوش محبوب
میماند.البتهتعدادشانزیادنیست«.پریخوانی»،
«دو قطب یک رخوت» ،و «گلوبند خانم آ ».از
جملۀآنهاست.
در «ات��اق علفها» ( )۱3۵۰به تغییراتی در
زبان ش��عر الهی برمیخوریم .توصیف ،که
عنصر اصلی شعر اوست ،با دیالوگ پیوند
میخورد و شعر از صورت تکگوییهای
درونی ش��اعر فاصله میگیرد .گفتوگو به
کمک زبان ش��عرها میآی��د و بدانها تنوع
و س��بکی میبخشد ،س��طرها طوانیتر و
خطابی میشوند و شاعر پوستۀ تنهاییاش
را اندکی پس میزن��د .بخش « نحو محو»
نیز جالب اس��ت :عن��وان هر س��روده نام
جانوریس��ت و ش��عر در حال و حواشی
آن .فیل ،گوزن ،م��ار ،دمجنبانک ،چلچله،
حلزون و  ....برای نمونه «شبتاب» را با هم
بخوانیم:
پدرم کجاست؟ کو مادر من؟
خوابم نمیبرد بس که ترم.
چرا نمیسوزم ازین روشنی
که بافتهام؟ اما یک شب
مادران مرا میان علف مییابند
که شفا یافتهام.
اله��ی ،در س��الهای واپس��ین عم��ر و به
وی��ژه پس از مرگش ،دوب��اره در دید قرار
گرفت .موج بازخوانی و اش��تیاق کش��ف
دنیای ش��اعران دورماندۀ دهههای قبل ،که
با بازچاپ مجموعهها و پژوهش روی آثار
ایش��ان آغاز ش��ده بود ،به او هم رسید اما
الهی خیال به در آمدن از پیله نداش��ت .در
 ،۱3۸۹در خاموشی و انزوایی خودخواسته
درگذش��ت و شعری بیش��رح و حاشیه از
خود به جا گذاشت.

www.golshanemehr.ir

حنیف خورشیدی «-حضور شاعر در جهان شعر
 ،حضوری مبتنی بر اتحاد اس��ت  ،نگریستن به
وحدت در عین کثرت  ،تش��خص بخشیدن به
ریشه ها و یگانه شدن با هسته های درونی شعر ،
همانگونه که شعر کاسیک و سنتی ما اثر مستقیم
بر ذهن و زبان نیما وش��اعران پس از ان داش��ته
اس��ت  ،به همان نسبت شعر امروز هم ریشه در
دل موج نو و ش��عر*حجم دارد  .شاعرانی که در فرصت های سریع ،
نگاهشان را به یک نقطه از موقعیت های زمانی و مکانی معطوف کرده
اند تا به معرفتی برسند که درهای ناخود آگاه برابرشان گشوده شود و به
درک تحول زبان در زمان برس��ند»  .شاید همین برجسته شدن شعر و
شاعران « شعر دیگر » و « حجم » و « موج نو » در دهه ی هفتاد تا همین
امروز شاعران سطح و منتقدان سطحی را گرفتار موضع گیری و غفلت
کرده است و بی پشتوانه ادبی و فرهنگی خواسته اند که با ساده نویسی و
شعر گفتار و با روایت و توصیف به حذف شعر دهه هفتاد اقدام کنند که
در نیمه ی راه ناکام ماندند  .شاعران اندیشمند و آوانگارد « شعر حجم
» و « ش��عر دیگر » که به نوعی امضاءکنندگان – مانیفیست شعر حجم
به جز بیژن الهی -بوده اند و در آن عصر خاص و محدود بیانیه ای رابا آن قدرت و جسارت به ادبیات و زبان فارسی پیشکشی می کنند پس
از گذشت کمتر از نیم قرن تاش هنوز هم نفوذهای پنهان و پیدایی در
ادبیات آوانگارد دارند و به جای اینکه رسم و قاعده ای را موعظه کنند
خود  ،رسم و قاعده می شوند و این گونه متعلق به کسی یا گروهی نمی
مانند  ،چون کس��ی که آن را کشف می کند از طریق شعرهاست که به
این معرفت پنهان می رسد نه از طریق شاعران آن  ،پس لزومی به ترسیم
رسم و قاعده نیست  .به طور مثال کسانی که با شعرهای بلند و سرشار
از آفرین��ش « بیژن الهی »  « ،یدال��ه رویایی »  « ،رضا زاهد »  « ،منصور
خورشیدی »« ،بهرام اردبیلی »  « ،حمید عرفان »  « ،پرویز اسامپور » « ،
فیروز ناجی » و غیره آشنایی دارند خوب می دانند و شیفته ی این نوع
هنر زبانی هستند و عطش کشف این هنر زبانی را دارند  ،جوهر حرکت
در خلق و آفرینش شعر را می شناسند  ،راهی برای ورود به قلمرو آن
باز می کنند که در شعاع رضایت کسانی باشد که تحول خود را در تعالی
شعر آوانگارد « شعر حجم» و شعر دیگر می بینند . . .
اما در این میان  ،ش��اعران بس��یاری بودند که بخاطر تغییر و تحوات
درون��ی و یا اجتماعی  ،س��یر الی الوطن و یا س��یر در خویش را آغاز
کردند و دیگر کمتر آدرسی از آنها یافت شد مثل رویایی  .بهرام اردبیلی
 ،هوشنگ چالنگی  ،فیروزناجی که مدتها در غربت بوده و هستند برخی
مثل بیژن الهی  ،ساکن کش��ور بودند اما کمتر کسی از احوال آنان خبر
داشت  .انتشار مقاات  ،نقدها و مصاحبه های مستمر و حضور پررنگ
منصور خورش��یدی و هرمز علی پور و راحامحمدسینا و حسین مدل
و ...در فس��تیوال های مختلف شعر و مجات و صفحات سایت های
ادبی توانست همچنان به قدرت وشناساندن جریان های اندیشگی شعر
حجم و موج نوی ان سالها و موج نو این سالها به یاری جوان تر هایی
مثل « علی مؤمنی »  « ،رسنم اله مرادی »  »،احمد رضا چه که نه ای » ،
« قاس��م هاشمی نژاد » کمک کند  .اما جنس ادبیات و زبان شعر « بیژن
الهی » متفاوت بود  ،انش��ار علم اشارت ،جسم نهفته در عرفان پنهان و
زبان در کام او . . .
بیژن همه در درد و شوق بود  ،و در شیوه ی معرفت  .کشف و شهود و
شعر  ،شآنی رفیع داشت  .آنهایی که با روحیات بیژن آشنا بودند بهتر از
هر کسی می دانند که خلق زبان و کشف شهود در ادبیات برای او راهی
برای رسیدن به کمال معنوی و عرفانی بوده است  .شاید بتوان نگاه « بیژن
ااهی » در شعر و معنویت و عرفان را – که همواره در تنهایی و سکوت
و کش��ف و شهود و درک عوالم دیگر – بوده است را به نگاه عارف و
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رضانودهی  -گرگان از جمله شهرهایی است که
در آن حال و هوای موسیقی حرارت خاص خود
را دارد ،تنوع قومیتی و اجتماع فرهنگهای مختلف
در این سرزمین و تلفیق عایق و سایق منجر به
شکل گیری گروههای متنوع موسیقایی شده که این
امر از دیرباز تا کنون رنگی خاص به همنشینی اهل
دل با نواهای کهن و مدرن شده است  .در این میان
ژانر پاپ نیز عاقمندان خاص خود را دارد و گروههای حرفه ای گوناگون
شکل گرفته و رشد کرده اند  .در بین فعاان این عرصه سری به بچه های
رایوبند زدیم تا بعد از خس��تگی اولین اجرای گروهیشان در گرگان باب
آشنایی بیشتر مخاطبین مطبوعات با رایوبند باز شود گروهی که پایه های
اصلی آن خوانندگانش هستند یعنی آرش طهماسبی فر و مهدی صالحی
 .س��ری به مهدی زدم و گپ و گفتی به راه افتاد و ماحصلش را در ادامه
خواهید خواند« .رایوبند بهار  ۹۶کلید خورد وبا همکاری دوستان شروع به
دعوت از نوازندگان گمنام اما حرفه ای استان کردیم و این پروسه درکنار
دیگر کارهای گروه انجام میشد نوازندهای زیادی آمدند و رفتند و ازنجا که
قصد بر انتخابی اصولی بر پایه ی تسلط بر ضرب و نت داشت به سختی
توانستیم بندی بچینیم و افکار را همراه باورها و عایق شخصی موازی با
جامعه مخاطبین شکل دهیم وخوشبختانه بیس اصلی گروه ازنوازندهای
خوبی تشکیل شد که باتجربه های خودشان کمک و انگیزه ای بودند برای
شروع .درطول تمرین هم نوازندها دچارتغییرشدند که باید اززحمات آن
دوس��تان هم تشکرکنم که درحد همان زمان کم هم برای گروه زحمت
کشیدند و وقت گذاشتند  .ازم به ذکر است که رایو بند از قبل قطعاتی را
ساخته و گروه نهایی آماده برای اجرای اولین کنسرت میشدند  .برای روز
اجرای کنسرت تبلیغات خوبی درسطح شهرو فضای مجازی انجام دادیم
که بازتاب خوبی داشت وهمینطور روز اجرا که واقعا باید تشکر کرد ازهمه
ی دوس��تان وهمشهریهان عزیزوهم استانی که مارا در روز اجرا حمایت
کردند  .گروه ما یه گروه کاما بومی بود و اولین اجرای رس��می خود را
در گرگان به نمایش گذاشت که مورد استقبال مردم قرار هم گرفت و صد

شاعر عارف يا درويش شاعر

3

درویشی باند آوازه که حضرت عطار نیشابوری در وصفش می فرماید:
« آن قطب به استحقاق  ،آن منبع اسرار  ،آن مرتع انوار  ،آن سبق برده به
اس��تادی  ،سلطان طریقت ؛ جنید بغدادی – رحمته اله علیه – نزدیک
دانست  ،آنجا که در وصف ایشان آمده است  « :روزی که کار جنید باا
گرفت و آوازه ی او به عالم رسید و در هر چه او را امتحان کردند  ،هزار
چندان آمد  .چون جنید سخن بلند شد ی «سری سقطی» [ مراد و پیر
جنید ] او را گفت  « :تو را وعظ باید گفت  .جنید متردد خاطر ش��د و
رغبت نمی کرد و می گفت  « :با وجود شیخ  ،ادب نباشد سخن گفتن
» تا شبی  ،مصطفی را – علیه الصلوه والسام – به خواب دید که گفت
 « :سخن بگوی » بامداد برخاست تا با « سری » [ مراد و استاد خودش ]
گوید  .سری را دید بر در ایستاده  .گفت  :در بند آن بودی که دیگران تو
را گو یند سخن گوی ؟ اکنون باید گفت  ،که سخن تو را سبب نجات
عالمیان گردانیده اند  ،چون به گفتار مریدان نگفتی و به شفاعت مشایخ
بغداد نگفتی و من گفتم و نگفتی  ،اکنون چون پیغمبر فرمود بباید گفت
 » .جنید اجابت کرد و استفغار کرد  .گفت  « :بگویم به شرط آن که از
چهل تن زیادت نباشند »  .روزی مجلس گفت  :چهل تن حاضر بودند
 ،هجده تن جان بدادند و بیست و دو بیهوش شدند و ایشان را بر گردن
نهادند و باز خانه ها بردند [ به خانه هایشان بازگردانیدند ]  .شاید تمام
دغدغه های « بیژن » همه این بود که شعر  ،حاکم نمی پذیرد و بر سر
این بود که حکم نمی کند .
از حیات ش��اعرانه شاعر – که حاا دیگر مؤلف مرده است – چیزهای
زیادی در دست نیست  .زیرا سالهای سال – بیش از چهار دهه – است
که او در خلوت وخرابات خویش در کش��ف و ش��هود اس��ت  .حتی
شعرهای او نیز محدود و معدود است  .او در تمام این سالها که در متن
ادبیات نبود  ،درویش بود  ،نمی خواست حرف بزند کسی را به خلوت
خود راه نمی داد  .شاید جایی  ،با کسی  ،دوستی  ،خبرنگاری  ،مریدی ،
غریبه ای  ،و یا حتی با سطرهای سپید کاغذ حرف های منتشر نشده ای
داشته باشد که بعد از خودش انتشار یابد  ،اما سوالهای نشده ای که از او
بر دل مشتاقان « شعر دیگر » بر جای ماند بسیار است و این عارف شاعر

 ،به سوال های تاریخ ادبیات  ،سکوت را هدیه داده است  « .بهرام اردبیلی
» [ که پس ازسی سال زندگی در امواج  ،به ایران آمد ] در وصف بیژن
الهی س��خن های فراوان گفت  ،هرچند تاریخ آن حرفها و خاطرات و
نقل قولها به سه – چهار دهه قبل باز می گردد  ،اما شعور و آگاهی بیژن
را در شعر و کشف شهود نشان می داد.
جایی که بهرام در وصف بیژن می گوید :بیژن اژدهاست. . . .
[ البته کلمه اژدها در دایره واژگانی بهرام یعنی بزرگ و اعجوبه  ،زیرا وی
در طول سی سالی که در وطن نبود هیچ کسی را در اطراف خود نمی
دید که با او فارسی حرف بزند و یا اصا کسی نبود که با او حرف بزند
!! در خلوت و تنهایی و انزوای خود بود و کاری به کار دنیا و آدمهایش
نداشت  ...بهرام اردبیلی هر چند یکی از امضاء کنندگان ماینفست حجم
بود  ،به بیژن و شعر وفادار تر بود و شیوه ای را که بیژن در ذهن بهرام
افکنده بود به همان موج نو شباهت بیشتری دارد تا به حجم...
بهرام اردبیلی درباره بیژن که می خواهد راهی در زبان های دیگر دنیا باز
کند می گوید :بیژن اژدهاست  .....بیژن در آن موقع شروع کرد به فرانسه
یاد گرفتن انگلیسی یاد گرفتن عربی یاد گرفتن ....برای اینکه خیلی جدی
است توی کارش برای اینکه هیچوقت هیچ کاری نمی کند جز آن کاری
که باید بکند  .هیچوقت هم هیچ شغلی نداشت جز خواندن و نوشتن.
برای اینکه او تنها پسر خانواده بود و ازم نبود کار بیرون کند دیپلم و
مدرسه را هم نصفه کاره رها کرد و پدرش را عصبانی کرد .خانواده اش
به او میگفتند که اگر درس��ت را نخوانی تو هیچ کسی نمی شوی و او
هم گفت من هم همین را می خواهم که هیچ کس نش��وم می خواهم
خودم بشوم  .بعد پول تو جیبی اش را هم جیره بندی کردند اما او کار
خودش را میکرد .بیژن الهی آن زمان که در اوج ش��هرت بود و مریدان
بزرگ بس��یاری را در کنار خود داش��ت و می توانست به واسطه آنها تا
دهه ها مطرح شود تریبون های مختلف داشته باشد  -ا اقل به واسطه
شعر دیگر و موج نوی شعر – به خلوت خود گریخت و دیگر هیچ گاه
از این دایره شهودی بیرون نیامد و هیچکس هم نشان و نشانه ای از او
در جایی ندید....بهرام اردبیلی در جایی می گوید :بیژن خیلی بسته است

مال خودش اس��ت .بازاری نیست .هیچوقت بازاری نبود .همه به او راه
می دادند تا یکی از کارهایش را بتواند چاپ کند .ولی او اینجوری نبود
همیشه کار میکرد و مطلب می نوشت .ما کار بیرون داشتیم ولی او کار
بیرون نداشت و همیشه در خانه میان کتاب ها بود  .نوشتن و خواندن
 .حدود پنج سال برای ترجمه اشعار لورکا زحمت کشید  .ماه ها طول
می کشید تا یک لغت انتخاب و یا عوض کند .بعد هم با هر کسی که با
یک زبان آشنا بود مشاوره می کرد که مثا این جمله اسپانیایی اش چطور
است؟ یا عربی چه می شود  .حال برای شناختن بیژن الهی زود است....
حاا خیلی زود است....
[ این مطلب از روی مصاحبه دوس��ت عزیزم داریوش کیارس در سال
 ۱3۸3برداش��ته شده است که بهرام با اعتقاد کامل می گفت خیلی زود
است برای شناختن بیژن ...حاا دیگر نه بیژن در میان ماست و نه بهرام...
هنوز ش��ناخت های ما از این ش��اعر عارف در حد همان چند شعری
است که همه خوانده اند  ....شاید روزی مصاحبه کامل و گفت و جوی
مبس��وطی با بیژن الهی بیرون بیاید که ما را با زوایای دیگر این ش��اعر
آوانگارد ،این پیر اندیشه در عصر فروتن شعر  ،آشنا کند] .
بیژن الهی را گاهی شاعر تصویری که به سرایش تصاویر بکر پرداخته می
شناسند .شاعری بزرگ که در تیرماه  ۱3۲۴در چهارراه حسنآباد دیده به
جهان گشود و در نوجوانی در کاسهای نقاشی جواد حمیدی حضور
یافت .شاید کثرت تصاویر ناب شاعرانه وی ریشه در همین ایام نوجوانی
و کاسهای جواد حمیدی داشته باشد .الهی نخستین شعر خویش را با
دعوت فریدون رهنما در ش��ماره آبان م��اه  ۱3۴3مجله طرفه به چاپ
رس��اند و این آغازی بود برای همکاری وی با اس��ماعیل نوریعا در
انتشار مجله جزوه شعر .الهی در زمره شاعران موج نو و شعر دیگر بود
که برخی از ترجمههای او نیز در مجلهی اندیشه و هنر منتشر شدهاند.
عنوان این جریان ش��عری یعنی «موج نو» را نیز فریدون رهنما یکی از
چهرههای دههای سی و چهل ادبیات معاصر فارسی پیشنهاد کرد و هم
او بود که با حمایت از پرویز اسامپور  ،احمدرضا احمدی  ،بیژن الهی
و سایر شاعران «شعر موج نو» موجب شد تا این گونه شعر با استقبال
شاعران جوان دهه چهل و پنجاه مواجه شود .با این حال ،خود بیژن الهی
پس از مدتی دیگر از عنوان «شعر موج نو» استفاده نکرد و به تدریج از
مجامع و جریانهای شعری کناره گرفت .بیژن الهی در سال  ۱3۶۷برای
اولین باز با ژاله کاظمی  ،نقاش و گوینده ی رادیو ازدواج کرد  .وسپس با
غزاله علیزاده  ،داستان نویس ایرانی برای بار دوم ازدواج کرد که حاصل
این ازدواج یک دختر بود .از تألیفات او می توان به مجموعه ی شعردیدن
اشاره کرد که نخستین بار در سال  ۱3۹3توسط نشر بیدگل منتشر شد .
جوانی ها از چهل و یک تا پنجاه در سال  ۱3۹۴نیز توسط نشر بیدگل
منتش��ر ش��د .بیژن الهی در زمینه ی ترجمه نیز آثار درخشانی را منتشر
کرد  ،از آثار او می توان به حاج ااسرار که شامل ترجمه ی یادداشت
ها و دیگر اش��عار حس��ینبنمنصور حاج  ،چهارشنبه  ،خاکستر از
تیاسالیوت  ،بهانههای مأنوس از فلوبر ،نیت خیر از فردریش هولدرین
 ،مستغات از هانری میشو  ،دره ی علف هزار رنگ از شکسپیر ؛ اشاره
کرد .از الهی ترجمه هایی از کنس��انتین کاوافی در نشریه این شماره با
تأخیر نیز به چاپ رس��یده اس��ت  .بیژن الهی در دهم آذر  ۱3۸۹بر اثر
عارضهی قلبی درگذشت  ،پیکر او در گورستانی در روستای بیجدهنو از
توابع استان مازندان به خاک سپرده شد .بنا بر وصیت وی هیچ نامی بر
سنگ گور وی حک نشد.
مرا دفن سراشیبها کنید که تنها
نمی از باران به من رسد
اما سیابه اش از سر گذر کند
مثل عمری که داشتم.
بیژن الهی

مروزه مفهوم «دیگری» اهمیتی بسزا و صدالبته پرکاربرد ،در مباحث نظری
اعم از جامعهشناسی ،روانشناسی و ...یافته است .با اینحال بحث ما پیرامون
مفهوم دیگری حاصل تدقیق در چارچوب نظری ادبیات اس��ت؛ اینکه
این مفهوم در وضعیت ادبی چه جایگاهی دارد و ش��یوههای برخورد با
آن تا چه حد راهبردی اس��ت؟! هگل میگوید «دیگری آینه خودآگاهی
است ».یعنی سوژه از طریق تعامل و نظر در دیگری است که میتواند به
آگاهی نسبت به وضعیت خود دست یابد .شاید از همین گزاره ساده و در
عین حال صریح بتوان نتایجی را منتج کرد که راه بر بسیاری از تعاریف
اعجابانگیز پیرامون مفهوم دیگری در ادبیات ببندد .بعنوان نمونه یکی
از نظریههای مکرر این روزهای نقد ادبی ایران ،غیاب مفهوم دیگری در
ش��عر فارسی است .اما آیا چنین چیزی بر اساس گزاره هگل امکانپذیر
اس��ت؟! اگر نوشتن را شکلی از خودآگاهی و متعاقبن معرفت نسبت به
زبان و جهان بدانیم که بر بس��تری خارج از انزوا و تجرید شکل گرفته،
چگونه امکان دارد که خودآگاهی در غیاب دیگری شکل گرفته باشد؟ از
اینرو با تبیین و تشریح گزاره هگل بر ما روشن خواهد شد که نوشتن،
تولید ادبی و ورود به ساحت زبان تحت عنوان مفهوم خودآگاهی میسر
بوده و یک نوع مواجهه جدی با مفهوم دیگری است؛ بنابراین نمیتوان
هیچ متنی را فاقد حضور دیگری قلمداد کرد؛ در واقع امر نوش��تن بدون
حضور دیگری از اس��اس امکانپذیر نمیباشد .اما این پایان کار نیست.
هگل ،یاسپرس ،لویناس ،دریدا ،سارتر ،باختین و بسیاری از متفکران دیگر
بحثهای مفصلی را در باب مفهوم دیگری مطرح میکنند که شاید تعمیم
ِ
و تطبیقِ
نادرست آنها به نقدهای ادبی امروز ،ما را دچار سوتفاهماتی عمیق
کن��د .آنچه این متفکران ب��ر آن تاکید میکنند هرگز دال بر غیاب مفهوم
دیگری در هیچ کجا ،اعم از جامعه یا متن ادبی نیس��ت ،بلکه مهمترین
ِ
متفاوت آن
بحث بر روی سازوکار رسیدن به این خودآگاهی در اشکال
است .هر انسانی پس از تولد و ورود به حیطههای اجتماعی ناخودآگاه به

خودآگاهی و حضور دیگری دس��ت خواهد یافت ،مگر آنکه در تجرید
مطلق و جزیرهای نامسکون قرار داشته باشد! حتی جوامع بدوی و ابتدایی
نیز به درکی مخصوص به خود از دیگری در س��احت بکر و بستهی آن
جوامع دست مییابند .از اینرو نقطه عزیمت و اساسی مفهوم دیگری ،نه
در حضور یا فقدان آن ،بلکه در نوع مواجهه و پرداختن به آن قرار دارد،
زیرا در غیاب دیگری ،هیچی»منی» وجود ندارد تا به خودآگاهی رسیده و
به ساحت زبان و جهان وارد شود .با این شرایط میتوان بر خرافهی غیاب
دیگری در نوشتار ادبی خط بطان کشید و سراغ پاشنهآشیل متون ادبی در
مواجهه با دیگری رفت :یعنی شیوهی خودآگاهی زبانی و نقش دیگری در
شکلگیری متن .گرچه بسیاری از اشارات نقدادبی امروز در باره «دیگری»
حاوی نکاتی حائز اهمیت است ،اما بزرگترین خطری که این نوع نگاه را
تهدید میکند «بیچهرهگی» دیگری است .اینکه ما نمیدانیم این دیگریها
کیس��تند؟ چه ویژگیهایی دارند و درباره چه چیزی صحبت میش��ود.
عمومن پرداختن به مفهوم دیگری در نقدادبی سالهای اخیر ،وضعیتی
پادرهوا و نامشخص همچون مفهوم مردم در ادبیات سیاسی دارد .مشخص
نیست از کدام مردم صحبت میشود! در واقع مفهوم «چهره» در اندیشه
امانوئل لویناس کلید برخورد با مفهوم دیگری اس��ت .جایی که لویناس
تاکید میکند معرفت نس��بت به دیگری تنها از طریق برخورد با «چهره»
امکانپذیر است و تصور دیگری بدون چهره ،بن ِ
بست خودآگاهی است.
از این رهگذر است که میتوان با در نظر داشتن مفهوم «دیگری» و «چهره»
انبوهی از متون ادبی را مورد نقد جدی قرار داد که تا چه میزان در مسیر
خودآگاهی نسبت به دیگران پیش رفتهاند و در مواجهه با چهره دیگری تا
چه حد موفق بودهاند و توانستهاند از وضعیت تجریدی و نامشخص خارج
شوند .برای روشن شدن بحث به نظرم بهتر است نقبی به آرای باختین
بزنیم؛ وقتی باختین میگوید« :مرگ را در نظر بگیرید ،بار عاطفی و حتی
معنا و بعد هستیشناختی هر مرگی برای من عمیقن به موقعیت و جایگاه

من وابسته است ،مرگ دیگریای که برای من عزیز است ،کاملن متفاوت
با مرگ یک دیگری غریبه ادراک و معنا و میشود .اگر موقعیت خاص من
در ارتباط با افراد مختلف نبود ،به یک اعتبار شاید تمام مرگها برایم یکسان
بودند و در نتیجه در آگاهی هویت من بیاثر» در واقع مشخص کننده این
نقطهنظر اس��ت که معرفت نسبت به دیگری بسته به زمان ،مکان و نوع
برخورد با سوژه است و همه دیگریهای بیپایان را نمیتوان با یکدیگر
یک کاس��ه کرد و اجرم بر شناخت دیگری و تمایز آن با دیگران تاکید
میکند؛ هر نوع عدول از این وضعیت و پناه بردن به موقعیت تجریدی از
منظر باختینی فروغلتیدن در دام «ناکجایی» است که ماحصلش ظهور نوعی
ِ
دیگری دیگر است ،یک نوع دیگری نامتمایز.
دیگری یکسان با هر نوع
از این رهگذر نیز میتوان نتیجه گرفت که نقدادبی باید از نظریه «غیاب
دیگری» به نظرگاه «یکسانسازی دیگریها» تغییر وضعیت داده و از ذیل تا
صدر چنین رویکردی را مورد واکاوای بیرحمانه قرار دهد ،زیرا همانگونه
که باختین تاکید میکند :هیچ کامی نیست که ما به زبان بیاوریم و سخن
دیگران در آن حاضر نباش��د ،سخن ما همواره انباشته از صدای دیگری
است» و اصلن زبان نیز محصول تاریخی دیگری و دیگران است ،همانطور
که خود او در جایی دیگر اشاره میکند « :هیچ سخنی صرف گفتار نیست،
هر سخنی در واقع نوعی پاسخ است .خاصیت سخن انسانی این است که
همواره مخاطبی دارد ».پس با این وجود هر گونه اعتقاد و انتقاد به غیاب
دیگری در زبان ،شعر و ادبیات از پایه مردود و بیاساس است و همانگونه
که پیشتر گفته شد بحث بر سر رویکرد زبانی به دیگری است ،نه حضور
یا غیابِ آن .حتی در تکگویانهترین متنها نیز این مورد مصداق دارد ،زیرا
هر نوع تکگویی نیز جدل با گفتههای پیش از خود و به چالش کشیدن
دیگری در تکگویی است و حتی اگر تکگویانهترین متنها هم بخواهند،
بخاطر تقابل با آنچه اشاعه نمیدهند ،در مواجهه با دیگری قرار میگیرند و
غیاب دیگری به هیچ روی محقق نخواهد گردید.

پرسه در کوچه های موسیقی

البته انرژی گروه را دوچندان کرد و دلگرمی و امید برای استمرار فعالیتهای
رای��و بند به ارمغان آورد که امی��دوارم به لطف خدا تداوم این حمایت از
سویهمشهریانبرقراربماند».مهدیصالحیدرگفتههایشاظهاررضایت
داشت از همکاری مسئولین ذیربط مثل اداره کل فرهنگ و ارشاد و اداره
اماکن و اصحاب رسانه استان که این همکاری با گروههای بومی بسی جای
تقدیر دارد .مهدی و آرش ابتدا به بررسی سلیقه مخاطبین و جامعه هدف
در دنیای موسیقی پرداختند و بعد از مشورت با اهالی با تجربه از نظرتشان

برای هر چه محکمتر گام برداشتن در مسیرشان استفاده کردند و در واقع
پان کلی رایو بند را ذهنی چیدمان کردند و بعد بر همان مبنا به انتخاب
همکاران هنری خود پرداختند .پایه گروه و به بیان دیگر از جمله موارد قابل
توجه در رایو بند کنار هم قرار گرفتن دو صدا با دو جنس متفاوت بود که
کام را از یکنواختی های رایج خارج کرده و ساز ها نیز چون نواها گاها در
تضاد بودند اما بر مبنای اصول ارکسترال و هارمونی لذت  .آثارشان در شبکه
های تلویزیونی و رادیویی مختلف در داخل کشور به سمع مردم رسیده و

در تاش برای هر چه بهتر شدن پیش میروند .چشم انداز رایو بند را نه تنها
مهدی و آرش که دیگر دلسوزان خالی از حسد نیز روشن می بینند و هر
قدمی که تا کنون برداشته اند بر کوله بار تجربه هایشان افزوده و این فریند
منجر به آفرینش هایی متناسب با نیازهای روز جامعه خواهد بود نیازهایی
مطابق و منطبق با اصول موسیقی و ارزش های حاکم بر آن  .انتظار داشتم با
این تفاسیر مهدی از اتفاق های خوبی در آینده نزدیک بگوید که همین هم
شد اما قول گرفت محرمانه بماند تا سوپرایزی شود برای طرفداران رایو بند
که همواره دلی در کنارشان بوده اند  .اگر برای مخاطبین رایو بند بخواهیم
مخاطب سنی خاص معرفی کنیم باید گفت همچون دیگر همکارانشان در
این زمینه  ،نسل جوان خواهد بود اما این بدان معنا نیست رایو بند از دیگر
سنین غافل بماند و آنها نیز همانطور که در اولین اجرایشان شاهد بودیم
بخشی از نمودار آماری مخاطبان را تشکیل داده اند هر چند بخش وسیع و
درصد غالب متعلق به سنین جوان و نوجوان بوده است  .از مهدی پرسیدم
با تمام آنچه گذش��ت  ،در این  ۵یا  ۶سال از صد به خودتان چه نمره ای
میدهید؟ گفت  ۶۰و این یعنی انتقاد در سیستم مدیریتی این گروه راه دارد
چرا که همیشه از دید خویش بهترین و کامل ترینیم اما در نگاه دیگران نیز
باید به جستار خویش پرداخت هر چند این فرضیه گاها مورد رد یا انکار
نیز بوده اس��ت اما میتوان به داده های آن اعتماد کرد  .گروه رایوبند تماما
بومی شروع کرد و ادامه داد و امروز بهترین هارا با خود همراه ساخته و تا
جایی که بنده از عزیزان این گروه ش��ناخت دارم برخی از نوازندگان رایو
بند به تنهایی سابقه و ید طوایی در عرصه موسیقی داشته اند به طور مثال
راما معنوی از اولین ها بود که در گرگان به روی سن رفت و اجرای زنده
داشت و یا بارها تنظیم های خوبی از میاد زنگی شنیده ام و دیگر دوستانم
که معرفی ایشان با محدودیتهای نشر مواجه میشود .برای رایو بند روزهایی
آرام با آسمانی صاف و آبی و خالی از ابر ،آرزو دارم و امیدوارم حمایت های
مردمی و خادمین عرصه فرهنگ از تمامی گروههای فرهنگی و هنری که
افتخار بومی بودن را یدک میکشند استمرار داشته و ثمراتش را در درخشش
نام استانمان در سطوح برتر رشته های گوناگون دیده و افتخار به استراباد و
هیرکان و پیشینه ی فرهنگی اش کنیم.

