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چکیده
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هر دو بنیانگذار سبک و جریانی خاص در شعر سرزمینشان هستند؛ شاملو پیشگام شعر سپید در شعر فارسی 
است و قبانی پیشگام و مؤسس شیوه ای مابین شعر سپید )قصیدةالنثر( و قالب آزاد در شعر عربی می باشد. در 
این نوشتار، سعی شده است وزن و قافیه، تعهد ادبی، زبان شاعرانه، تجربة شاعرانه و... در دیدگاه های این دو 

شاعر بازخوانی و تحلیل شده اند.
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مقدمه
»ادبیات تطبیقی« حوزه مهمی از ادبیات اسـت که به بررسـی و تجزیه وتحلیل روابط و شباهت های 
بیـن ادبیـات، زبان ها و ملیت های مختلف می پـردازد. در واقع، اختالف زبان ها، شـرط الزم و اساسـی در 
پژوهش هـای تطبیقـی اسـت. در این حوزۀ پژوهشـی، سـویه هایی از تأثیر و تأثر مفاهیـم ادبی و هنری 

بررسـی می گـردد که از حوزۀ ادبیات قومی فراتر رفته باشـد )ر.ک؛ کفافـی، 13۸۲: ۲(.
اصطـالح »ادبیـات تطبیقـی« اولین بار از سـوی ویلمـن )Villemain( فرانسـوی بـه کار رفت. پس 
از او، »َسـنت بوو« )Sainte Beue(، دیگر منتقد فرانسـوی در بسـط آن کوشـید، به گونه ای که امروزه 
می تـوان از آن بـه عنـوان یکـی از اصلی تریـن جریان هـای پژوهشـی در حوزۀ ادبیـات یاد کـرد. در باب 
اینکـه چـه پژوهش هایـی در حـوزۀ ادبیات تطبیقی قـرار می گیرنـد، اختالف نظـر وجـود دارد. در این 
زمینـه، نـام دو مکتـب مهـم ادبـی به چشـم می خورد: یکـی مکتب فرانسـوی اسـت و دیگری مکتب 
آمریکایی. از نظر مکتب فرانسـوی، شـرط اصلی، تأثیر و تأثر ادبیاتی بر ادبیات دیگر، یا شـاعری بر شاعر 
دیگـر، بـه شـرط اختالف زبان و روابط تاریخی اسـت. مفهـوم تأثیر و تأثر را می تـوان به بهترین نحو در 
تعریف »گویارد« یافت: »ادبّیات تطبیقی، تاریخ روابط ادبی بین المللی است. پژوهشگر ادبیات تطبیقی 
مانند کسـی اسـت که در سـرحّد قلمرو زبان ملّی به کمین می نشـیند تا تمام دادوسـتدهای فکری و 
فرهنگی میان دو یا چند ملت را ثبت و بررسی نماید« )گویارد، 1956م.: 5(. در مقابل، ادبیات تطبیقی 
آمریکایی بر اصل تشـابه و همانندی نظر دارد و با در نظر داشـتن اختالف زبان، درصدد مقایسـة آثار دو 
شـاعر و دو ادبیات مختلف برای برجسته سـازی نقاط اشـتراک و اختالفشـان برمی آید؛ به تعبیر دیگر، 
نگاهـی فراملیتـی و جهان شـمول دارد؛ چنان که »ادبیات تطبیقـی آمریکایـی، در آمریکا به جنبه های 
گسـترده تری می پـردازد. نـزد محققـان ایـن فـن، ادبیـات تطبیقـی در بر گیرنـدۀ تمـام پژوهش های 
تطبیقـی بیـن ادبیـات مختلـف یا بین ادبیات و سـایر هنرها بـه طور خاص اسـت و بین آن هـا و دیگر 
معارف بشـری، به طور عام انجام می پذیرد« )کفافی، 13۸۲: 14(. به سـبب همین دید جامع و جهانی 
بـه ادبیـات، قلمـرو ادبیـات تطبیقی آن قدر گسـترده می شـود که به مقایسـة چند مورد خـاص، چند 
کشـور اروپایـی و متون ادبی نوشـتاری اکتفـا نمی کنـد )ر.ک؛ انوشـیروانی، 13۸9: 41(. تعریفی که ایو 
شـورل نیز ارائه می دهد، ناظر به این قضیه اسـت: »مطالعه و بررسـی مقایسـه ای آثاری که برخاسـته از 
زمینه های فرهنگی متفاوت اَند« )شـورل، 13۸6: ۲5(. بر این اسـاس، ساختارشـکنی در فرم و محتوای 
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شـعر فارسـی و شـعر عربـی که جریان شـعر نو یا ُحـر )آزاد( نامیده می شـود، بعـد از سـال های 13۲۰ 
در ایـران و جنـگ جهانی دوم در کشـورهای عربی آغاز شـد که محصـول تحول و تغییراتی بنیادین در 
مناسـبات و نظام های سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و... بود که به نوبة خود، موجبات دگرگونی وسـیع 
در سـاختار سـنتی شـعر کالسـیک فارسـی و عربی را فراهم آورد. تقریباً به علت زمینه های مشترک و 
مشـابه ادبیات فارسـی و عربی و نیز مسائل سیاسی و اجتماعی که جهان عرب و ایران در مرحلة نوزایی 
تجربه نموده اند، همسـانی و همانندی بسـیاری در فرایند تحول و دگرگونی در شـعر فارسـی و عربی به 
چشـم می خورد. در این راسـتا، شـاملو و قبانی دو شاعری هستند که در عصر و شرایطی تقریباً یکسان 
به شـعر و شـاعری پرداختنـد؛ عصری که تحوالت و تغییراتی اساسـی در اوضـاع فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسـی در شـرف اتفاق بود و انسـان شـرقی در مرحلة بیداری از غفلت تاریخی خویش در تمام ابعاد 
زندگی خود قرار داشـت. از سـوی دیگر، همزمان شـعر نو در کشـورهای عربی و ایران پای گرفت و آغاز 
گردید. این دو شـاعر، از شـاعران پیشـرو، صاحب سـبک و شـاخص دوران معاصر و دهه های اخیر شـعر 
و ادب فارسـی و عربی محسـوب می شـوند. نزار قبانی، بزرگترین عاشقانه سـرا و پرمخاطب ترین شـاعر 
ـ1379( نیز یکی  ـ199۸م.( اسـت )ر.ک؛ اسـوار، 13۸1: 471(. احمد شـاملو )13۰4 معاصر عرب )19۲3
از پیشـگامان سـبک نیمایی و بنیانگذار سـبک خاصی به نام »سبک سپید« اسـت، به طوری که پس 
از نیما یوشـیج یکی از تأثیرگذارترین شـاعران در روند تحول شـعر نو ایران محسـوب می شـود )ر.ک؛ 

زرقانی، 13۸7: 3۲7(.

1. پیشینة پژوهش
در بـاب تناظرهایـی کـه می تـوان از حیـث فـرم و محتـوای شـعری میـان شـاملو و قبانی برقـرار کرد، 

پژوهش هایـی صـورت گرفتـه اسـت کـه از آن جملـه مـوارد ذیـل قابل اشـاره اند:

ـ علی پور، صدیقه و ربابه یزدان نژاد. )139۲(. »زیبایی شناسـی پدیدۀ مفهومی عشـق با نگاهی تطبیقی 
ـ۲۲6. به اشـعار شاملو و قبانی«. ادبیات تطبیقی. شـمارۀ ۸. صص ۲۰3

در این مقاله، به طور خاص با کانون قرار دادن سـیمای زن در اشـعار شـاملو و قبانی، به تشـریح پدیدۀ 
عشـق پرداخته شده است.
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ـ محسـنی نیا، ناصر و ربابه یزدان نژاد. )13۸۸(. »بررسـی تطبیقی سیمای زن در آثار احمد شاملو 
ـ37۲. و نزار قبانی«. الدراسـات األدبیة. شـمارۀ 67، 6۸ و 69. صص 343

احمـد شـاملو به عنـوان مهم ترین نمایندۀ شـعری معاصر ایـران، توجه خاصی به زنی مشـخص 
بـه نـام »آیـدا« دارد و این شـباهت در آثار نـزار قبانی به عنوان نمایندۀ برجسـتة ادبیات معاصر عرب 
و »شـاعر زن« بـه طـور خاص در »بلقیس« تجلی یافته اسـت. پرداختن هر دو شـاعر به عنصر »زن« 

و مضامیـن شـعری آن، مهم ترین بحث این مقاله اسـت.
ـ صالحی مقدم، سـهیال و مرضیه اصغر نژاد فرید. )139۲(. »مضامین تغزل اجتماعی در اشـعار 

ـ۸9. نزار قبانی و احمد شـاملو«. مطالعات ادبیات تطبیقی. سـال هفتم. شـمارۀ ۲6 صص 69

در این مقاله، َده مفهوم مشـترک در توصیف زن در شـعر نزار قبانی، شـاعر معاصر عرب، و احمد 
شـاملو بررسـی شده اسـت. اما تا به حال در باب نظریه های شـعری شاملو و قبانی تحقیق و پژوهشی 

نگرفته است. صورت 

2. بیان مسئله و روش پژوهش
پرسـش بنیادینی که در این نوشـتار بدان پرداخته شـده، با رویکرد مکتب آمریکایی )اصل تشابه 
و هماننـدی( در حـوزۀ ادبیات تطبیقی و بر اسـاس تبیین و تحلیل چگونگی مواجهة شـاملو و قبانی 
به عنوان دو تن از نوپردازان برجسـتة شـعر معاصر فارسـی و عرب با سـنت شـعری کالسیک است و 
بدیل هـا و جایگزین هایـی کـه در این بـاب مطرح می کننـد، روش ما در فرایند این نوشـتار تطبیقی 

ـ تحلیلی است.

3. آرا و اندیشه های شاملو و قبانی در باب مختصات شعرکالسیک
بوطیقـا، دانـش ُصـَور و مقـوالت ادبـی اسـت. این نام گاه به نظریة شـعر اشـاره می کنـد، گاه نیز 
چنـان جامـع به کار می رود که مرادش نظریه اسـت. بنابراین، بیشـتر به مقوله هـای انتزاعی و نظری 
مربـوط می شـود. پرواضح اسـت کـه بوطیقا تنها از طریق سـاختار اثر می تواند نحـوۀ تحول و تکوین 
آن را تبییـن نمایـد. چنان که به طور کلی، شـاعران نوپرداز در نگاهی سـلبی به شـعر کالسـیک بود 
کـه دسـت بـه آفرینش شـعری گشـوده اند، اما معـدودی در آن میان هسـتند که نقد سـنت و خلق 
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نوآوری وجهی تئوریک و بوطیقایی بخشـیدند. شـاملو و قبانی از آن جمله اند. نظریه هایی که شـاملو 
و قبـانی دربـارۀ شـعر اظهار داشـته اند، محصـول و مولود نگرۀ آن هاسـت که در مواجهـة انتقادی به 
گفتمان بالغت کالسـیک شـکل گرفته انـد. در برآیندی کلی می توان گفت اهـّم رویکرد انتقادی این 
دو بـه مختصـات شـعر کالسـیک و ارائة طرحی تـازه در این زمینـه را می توان در چهار مولفـة وزن و 

قافیـه، تعهد ادبی، زبان شـاعرانه و تجربة شـاعرانه نقد و بررسـی کرده اند.

3ـ1. وزن و قافیه
وزن و قافیه، ارکان اصلی و بنیادی سـاختار شـعر در تمام قالب های شـاعرانة کالسـیک به شـمار 
می آینـد؛ مثـاًل شـمس قیس و خواجه طوسـی، شـعر را عمدتـاً کالمی مـوزون و مقّفی دانسـته اند. 
شـمس قیـس در المعجـم می نویسـد: »تا فـرق بَُود میـان مقّفـی و غیرمقّفی کی سـخن بی قافیت 
را شـعر نشـمرند، اگرچـه موزون افتد« )شـمس قیـس، 133۸: 196(. خواجه طوسـی نیـز در معیار 
األشـعار آورده اسـت: »بأّن الّشـعر کالم مخّیل ِمن أقوال موزونة متساویة مقفاة« )الطوسـی،13۲۰: ۲(. 
ایـن تعریـف از شـعر، تعریفـی بود که تا عصر حاضـر در آن اتفـاق نظر بوده اسـت؛ یعنی تعریف کلی 
شـعر، همـان »کلمات صحیـح و الفاظ عذب و عبارات بلیغ و معانی لطیف اسـت کی چـون در قالب 
اوزان مقبـول ریزنـد و در سـلک ابیـات مطبـوع کشـند، آن را شـعر نیک خوانند و تمـام صفت جز با 
اسـتکمال آالت و ادوات آن دسـت ندهـد...« )رازی، 133۸: 445(؛ یعنی شـاعر بایـد ابتدا وزن و قافیه 
را آمـاده کنـد و بعـد شـعر بسـراید و این بدین معنی اسـت که شـعر از دید شعرشناسـان و بالغیون 
شـعر کالسـیک، جنبة صناعـت و هنر دارد. امـا نوپردازان معاصـر این تعریف را نپذیرفتند و از شـعر 
تعریف هایـی سـیال، و نـه جمع بنـدی شـده و متصلّب مثل شـمس قیـس و طوسـی ارائـه داده اند. 
همان گونـه کـه شـفیعی کدکنی نیز می نویسـد: »در شـرق این عقایـد، افراطـی دربارۀ قافیـه تا این 
اواخر وجود داشـت و اگر گاه شـاعری به تنگ می آمد و از لبریزی احساسـات، خود را نمی توانسـت در 
چهارچـوب قافیه هـا بیان کند، می گفت: "قافیه و مغلطه را گو همه سـیالب ببـر"، ولی با این همه از 
رعایت آن در شـعر سـرباز نمی زد« )شـفیعی کدکنی، 1379: 164(. با طلوع دوران جدید، مشروعیت 
وزن و قافیـه نیـز زیـر سـؤال رفت و شـاعر مدرن بـه هیچ وجـه وزن و قافیه را عنصر ضروری شـعر و 
جزء گریزناپذیر آن نمی داند. او ممکن اسـت از وزن و قافیه اسـتفاده کند، اما هرگز آن را ذاتی شـعر 
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نمی دانـد. در واقـع، شـعر نـو و جدیـد، وزن و قافیـه را به کلّی نفـی نمی کند، بلکه مفهـوم جدیدی را 
بـرای آن وضع می کنـد )ر.ک؛ اسـماعیل، 19۸1م.: 66(.

قبانـی و شـاملو، هـر دو انتقاداتـی بـه وزن و قافیه و ضـرورت آن وارد می سـازند. قبانی رهایـی از دوران 
تقلیـد و انحطـاط را جـز با بیـرون آوردن جامه ها و ترک اندیشـه ها و بیش از هر چیز، تـرک زبان و مفردات 
معمول شـعر امکان پذیر نمی دانسـت: »من از نظام احکام عرفی در شـعر گریزانـم« )الخـوری، 199۸م.، ج 
1: 16(. او دربـارۀ تعریـف کالسـیک شـعر می گوید: »در کودکـی، تعریف های زیادی دربارۀ شـعر خواندم و 
مضحک تریـن ایـن تعریف ها این بود: شـعر کالمی مـوزون و مقّفی اسـت« )قبانـی، 19۸9م.: 14(. گفتنی 
اسـت اگرچه قبانی بنیاد شـعر کالسـیک )وزن و قافیه( به سـختی مورد تازیانة نقد خود قرار می دهد، اما با 

رفرمـی در کنـار سـروده های نوین خـود از آن ها سـود می برد.

شـاملو نیـز وزن و قافیـه و به عبارتـی، اصول و قواعد ادبی کالسـیک را مورد نقد جدی قـرار می دهد و 
در ایـن میـان، قافیـه را با جرح و تعدیل هایی در ضمن اشـعار خـودش می پذیرد. او دربـارۀ قافیه می گوید: 
»قافیـه به رغـم تمـام انگیزندگی و تأثیری که دارد، نقطة پایانی اسـت که خیال شـاعر در برابـر آن درمانده 
می شـود و درنگ می کند... و در حالی که شـاعر در اوج سرشـاری و احسـاس خویشـتن اسـت، مایة قطع 
شـدن نفس هـای او می شـود و آب سـرد بـر آتش شـعله ور او می ریـزد. او را ناگزیر می کند کـه از گام دیگر 
آغـاز کنـد و گام دیگر معنایش، دخول در مرحلة بیداری و هوشـیاری اسـت؛ یعنی مرحلة نثر« )شـفیعی 

ـ1۰4(. کدکنی، 13۸۰: 1۰3

قبانـی بـا ایـن صراحت به رّد وزن نمی پردازد، بلکه به عقیدۀ او، »وزن، سـطحی مغناطیسـی اسـت که 
کلمـات بـه صورت جبری به سـویش کشـیده می شـوند، همچنان کـه براده های آهن جـذب مغناطیس 
می گردند، وزن مانند کانون عدسـی، محّل تجمع و تکاثف نور و مرکز هندسـی دایرۀ شـعر اسـت... وزن از 
نظـر زمان بنـدی در مرحلـة جلوتری قرار دارد و مانند پادشـاهی پیشـاپیش می آید که به دنبالـش زبان و 
لغت چون خدم و حشـم می رسـند )ر.ک؛ قبانی، 1364: 61(. البته شـعر قبانی به قالب شـعری مشخصی 
محـدود نیسـت. او همـان  گونه که از قالب کالسـیک در شـعرش اسـتفاده می کند، از قالب هـای نو هم در 
شـعرش بهـره می گیـرد و در این زمینـه، بدعت و نـوآوری هم کرده اسـت. قبانی در دفترهای اول شـعری  
خود، وزن و قافیه، هر دو را رعایت می کند؛ مانند شـعر زیر از دفتر اول مسـیر شـاعری  او )قالت لی الّسمراء(:
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»بأعراقـی الحمر...امـرأۀ / تسـیر معـی فی مطاوی الـّردا/ تفـح... و تنفخ فی أعظمـی/ فتجعل ِمن 
رئتی موقـدا« )همـان، 19۸9م.: ۲۸(.

به باور او، »شـعر افق و کراِن بازی دارد و شـکل نهایی ندارد؛ زیرا در اسـتمرار خود، از تمام اشـکال 
می گریـزد. تعریف شـاعرانه اهمیتی نـدارد؛ زیرا فقط اصطالحاتی نظری، مکتبی و ناقدانه اسـت... من 
هـر نـوع شـکل هندسـی یا معماری را بر شـاعر تحمیـل نمی کنـم و برایـش آزادی را وامی گـذارم تا 
در خانـه ای کـه بخواهد، آبادی برپا کند...با شـکلی که بخواهد.....با سـنگی که بخواهـد... ولیکن اجازه 
نمی دهـم کـه خانـة قدیم مرا با دلیـل و بهانة نوگرایـی ویران کند و مـرا بر زمین بگـذارد« )الخوری، 
ـ1۰9(. با وجود این، قبانی معتقد اسـت که عبودیت در برابر شـیوه های شـعری،  199۸م.، ج 1: 1۰۸
ماننـد زنـی نـازا و عقیم اسـت، در حالی که آزادی در قالب های شـعری، مانند زنی اسـت که جهان را 

ـ۲16(. با شـور و عشـق می آراید )ر.ک؛ قبانی، 1356: ۲15
شـاملو قافیـه، وزن و پایبنـدی بـه اصول و قواعد شـعری کالسـیک را مانع و سـّد راهـی در بیان 
اندیشـه ها و معانی لطیف می داند و می گوید: »... گاه اندیشـه به قدری بلند و لطیف اسـت، یا آن قدر 
سرسـخت و چمـوش اسـت کـه در هیـچ قالـب و وزنی نمی گنجـد و با هیـچ وَتَد وسـیعی نمی توان 
مهـارش کـرد. در ایـن موقـع، بایـد وزن و قافیـه و هر چیـز دیگری را که سـّد ایـن آزادگی اسـت، از 
میان برداشـت تا اندیشـة شـاعر آن چنان که خودش خواسـته بر صفحات کاغذ نقش بندد« )شمس 
لنگرودی، 137۰، ج ۲: 5۸4(. همچنین، شـاملو در مواردی قافیه را رّد و لعنت می کند و آن را حاکم 

شـعر و یا عاملی بر حکومت مشـروط شـاعر بر شـعرش دانسته اسـت و می نویسـد:
»اگـر قافیـة لعنتـی در این شـعرها نشـانه ای نیسـت/ از آن گونـه قافیه ها بر گـذرگاه هر 
مصـرع/ کـه پنـداری حاکمـی ُخل/ ناقوس بانانی بر سـِر پیچ هـر کوچه/ به ناقـوس فروکوبند 

و چرتـش را بدرنـد/ کـه از یاد نبرند که حاکم شـعر چیسـت« )شـاملو، 137۸: 4۸1(.

امـا در پایـان، دربـارۀ قافیـه، اعتقـادی کامالً منفـی ندارد و بر این عقیده اسـت کـه »قافیه گاهی 
زیباسـت. قافیـه بـه القـای مفهـوم کمـک می کنـد و چـون حالـت مرجـع دارد، توجـه را بالفاصلـه 
برمی گردانـد بـه کلمه ای خاص که مورد نظر شـاعر اسـت و این برای رسـاندن مفهـوم، کمک بزرگی 

اسـت« )صاحب اختیـاری و باقـرزاده، 13۸1: 77(. امـا دربـارۀ وزن می گوید:
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»مـن مطلقـاً وزن را بـه مثابـة چیـزی الزم و ذاتـی و یـا وجـه امتیـازی برای شـعر نگاه 
نمی کنـم، بلکـه برعکـس، معتقدم التـزام وزن ذهن، شـاعر را منحـرف می کنـد؛ چراکه وزن 
به ناچـار و فقـط معـدودی از کلمـات را در خود راه می دهد و بسـیاری کلمات دیگر را پشـت 
در جـا می گـذارد، در صورتـی که ممکن اسـت دقیقاً همـان کلماتی را کـه در وزن نگنجیده، 
در زنجیـرۀ تداعـی، درسـت در مسـیر خالقیـت ذهـن شـاعر بوده باشـد« )حریـری، 13۸5: 

.)5۲

در نتیجـه، هرچند شـاملو »عاقبت از وزن چشـم پوشـید، اما نتوانسـت از قافیه صـرف نظر کند؛ 
چراکه آن را به منظور ایجاد هارمونی و ریتم و هم به قصد پایان بخشـی عبارات شـعری الزم داشـت 

و در خدمت نوعی موسـیقی« )مجابی، 13۸۰: 76 و ر.ک؛ شـفیعی کدکنی، 1379: ۲71(.

3ـ2. زبان شاعرانه
در ادبیـات و شـعر کالسـیک عربـی و فارسـی، هر کلمه ای الیـق به کار بردن نیسـت، بنا به گفتة 
آدونیس، »به زعم آنان ]شـاعران[ کلماتی شـاعرانه وجود دارد و کلماتی دیگر غیرشـاعرانه؛ گویی شعر 
از نـگاه آنـان گونـه ای از موزائیک لفظی اسـت« )اسـوار، 13۸1: 59(. در حالـی که از مهم ترین عناصر 

شـعرهای معاصـر، کاربرد لغـات نزدیک به ذهن و ملموس عصری اسـت.
در اشـعار قبانـی، به خوبـی ایـن لغـات در جـای خود می نشـیند. زبـان روان و سـادۀ اشـعار او بر 
صمیمیـت شـاعر با شـعر می افزایـد و مخاطب را نیز بـه این بزم دعـوت می کند. قبانی در شـعرش، 
کلمـات متـداول در تـداول عامـه را اسـتفاده می کند و با هنـر خویش به کلمات عامیانـه، بار معنایی 
و ادبـی داده، پرتـوی از زیبایـی می بخشـد. کلماتی مانند: »مسلرحیة: نمایشـنامه«، »شـارع الحمراء: 
خیابـان حمراء(، »کبریت«، »الطباشـیر: گچ ها«، »شراشـف: روتختی یا رومیزی«، »شلقة: آپارتمان«، 
»زعتر: آویشـن «، »الکورنیش: پیاده رو«، »فرشلاة اسـنان: مسـواک« و... یا کلماتی که نتیجة فرهنگ 
و زندگـی روزمـره، ماننـد: »مانولیا«، »البالونـات: بالون ها«، »جاز«، »التلفون«، »اسـبرین«، »سـیجار: 
سـیگار«، »مکس فاکتور«، »ویسـکی«، »کافیـار«، »دوالر«، »تئاتـر«، »ُودکا«، »الیزابـت آردن« و... در 
واقع، زبان شـعری قبانی توانسـت تمام اقشـار با هر سـطح فکری و تحصیلی را جذب سازد. به وسیلة 
نـزار قبانـی، »زبـان شـعر از برج عـاج خود به کوی و برزن آمد و سـادگی شـاعرانه، زیبا جلوه گر شـد 
و واژگان و تعابیـر بـار معنایـی تازه و پرتو زیباشناسـانة بی ماننـدی به خود گرفت، ولی اثرگـذاری نزار 
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قبانی در مخاطب، تنها به چگونگی کاربرد کلمه منحصر نمی شود، بلکه با شیوه و سبک او و ترتیب 
کلمـات و طـراوت و روح زبـان او مرتبط اسـت. به عالوه، هنر او این اسـت که به اصطالحات اجتماعی 
و متعـارف مـردم شـعریّت می بخشـد. در واقع، »بـا او و البیاتی رونـد شاعرانه سـازی واژگان عامه آغاز 
ـ9۲(. بـه گونـه ای که در شـعر امروز عرب، هیچ کس ماننـد قبانی در قرابت  شـد« )اسـوار، 13۸1: 91
و نزدیکـی زبـان شـعر به زبان عـادی، اعّم از گفتاری و نوشـتاری،  نقش ایفا نکرده اسـت )ر.ک؛ همان: 
۸4(. قبانی با نگاهی همزمانی به مقولة زبان در تلقی سوسـوری آن معتقد اسـت: »واژه های شـعری 
همـان کلمه هایی هسـتند که میـان ما و خانه هـا و دکان هـا و قهوه خانه های ما زندگـی می کنند، نه 

آن واژه هایی که در شـکم فرهنگ ها مدفون شـده اند« )شـفیعی کدکنـی،13۸۰: 1۰7(.
قبانی به کلمات شـاعرانه و غیرشـاعرانه اعتقادی ندارد و می گوید: »من به مانند این رده بندی ها 
اعتقـاد نـدارم... کلمـات ماننـد لباس ها و پوشـش ها شـکل نهایی خـود را نمی گیرند، مگر به وسـیلة 
مـا... به درسـتی کـه امتیـازات خانوادگی در مسـائل لغوی قابـل اجرا نیسـت. از این حیث کـه دربارۀ 
کلمة فرهیخته و کلمة معمولی صحبت کنیم. همچنین، کلمه ای که صاحب قدر و منزلت اسـت و 
کلمـه ای کـه دارای منزلت کمتری اسـت...« )قبانی، 1356: 99(. قبانی زبان شـعر خود را زبانی میان 
زبـان آکادمیـک و زبـان عامیانـه می داند؛ زبانی کـه جزالت و صّحـت را از زبان آکادمیـک، و حرارت و 
جسـارتش را از زبان عامیانه می گیرد و قبانی آن را زبان سـوم می داند. قبانی در این زمینه می گوید:

»وقتـی بـه سـرودن و نوشـتن شـروع کـردم، نخسـتین چیـزی کـه فکـر مـرا بـه خـود 
مشـغول داشـت، زبانـی بـود که بایـد به آن بنویسـم... زبان، ملکی شـخصی بـود و اهل لغت، 
جمعیـِت برخـوردار آن بودنـد... . در برابـر این زبـان متکبری که به هیچ کس اجـازه نمی داد 
بـی رودربایسـتی بـا او سـخن بگوید، زبـان عامیانـه در طرفی دیگر قـرار داشـت؛ زبانی فّعال 
و پرتـالش کـه بـا اعصـاب مـردم و احـوال زندگـی روزانـة آن هـا درهـم بافتـه بـود. راه حل، 
پنـاه بـردن بـه زبـان سـومی بـود کـه منطـق، حکمـت و اسـتواری خـود را از زبـان فصیـح 
بگیـرد و گرمـی ، شـجاعت و پیروزی های جسـورانه اش را از زبـان عامیانه بگیـرد... کاری که 
مـن کـردم، ایـن بـود که شـعر را متقاعد نمـودم تا از اشـرافیت دسـت بکشـد و پیراهن های 
تابسـتانی رنگارنـگ بپوشـد و بـه خیابان برود و با کـودکان محلّه بازی کنـد، بخندد و بگرید. 
خالصـه آنکـه رودربایسـتی میان خود و زبـان فرهنگ های لسـان العرب و محیط المحیط را از 
میـان برداشـتم و او را وادار کـردم کـه در قهوه خانه هـا و باغ هـای ملّـی بـا مردم بنشـیند و با 
کـودکان، دانش آمـوزان، کارگـران و کشـاورزان دوسـت شـود و روزنامه های روزانـه را بخواند 

تـا سـخن را فراموش نکنـد« )قبانـی، 1356: 11۰ـ113(.
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شـعر قبانی، شـعری قابل فهم، قابل درک و روشـن برای عموم است و برخالف بسیاری از شاعران 
که به علت مالحظات پلیسـی و سیاسـی از رمز و اسـطوره اسـتفاده کرده اند، با زبانی صریح و روشـن 

به بیان انتقادات و افکار خویش پرداخته اسـت )ر.ک؛ النابلسـی، 196۸م.: 561(.

همنشـینی زیبایی شناسـانة واژگان ادبی و عامیانه در اشـعار شاملو، تشخص سبکی خاصی بدان 
بخشیده اسـت. شـاملو نیـز عناصـر فرهنـگ عامه و کلمـات عامیانه را بسـیار در شـعر خویـش وارد 
کرده اسـت؛ بـه تعبیر دیگر، »شـاملو شـاعری اسـت کـه از نظر کالم، تکیـه بر ادبیـات نمی زند، بلکه 
واژه هـای خـود را بـدون واسـطه ای از زبـان مـردم اجتماع خود انتخـاب می کند و به همیـن دلیل، او 
در بـه کار بـردن زبـان امروز، از همه غنی تر و نیرومندتر اسـت« )براهنـی،1347: 3۲7 و ر.ک؛ زرقانی، 
13۸7: 517(. به عنوان نمونه: واژه هایی همچون »پاشویه«، »کدبانو«، »خورجین« »تنور«، »آسیاب«، 
»آژیـر« »قاتـی«، »دبش«، »بـوق«، »تپاله«، »دیفار«، »اسـتفراغ«، »بی تعارف«، »پُـف کردن«، »تیپا 
خـوردن«، »یـه لقمـه کـردن«، »نمک پاشـیدن« و... یـا کلماتی که نشـانگر ملزومات زندگـی امروز 
هسـتند؛ مانند: »جاز«، »کلروفیل«، »ژنرال«، »اونیفـورم«، »میایون«، »تمبر«، »فلوت«، »میتینگ«، 
»سمفونی«، »کاپوت«، »ماتیک« و... . لیکن شاملو علی رغم استفاده از واژگان و کلمات کوچه و بازار، 
زبانـی توده گیـر ندارد، بلکه واژگان عامیانه را نیز در مفاهیمـی دور از ذهن و درک عوام به کار می گیرد 
و از طریـق کنایه گویـی بر ابهام شـعر و کالمش می افزاید. شـاملو، به ویژه در اشـعار سیاسـی خـود، از 
سـمبل و نماد اسـتفاده می کند و با رمز و کنایه می سـراید. بسـیاری از شـعرهای سیاسی و اجتماعی 
شـاملو، به خصـوص در دوره هـای خفقان و اسـتبداد، مملـّو از این اسـتعاره ها و رمزهاسـت. واژه هایی 
مثل، »شـب«، »باد«، »دریا«، »جنگل«، »آینه«، »آفتاب«، »سـپیده«، »ستاره«، »صبح«، »سپیدار«، 
»صنوبـر«، »بـاران« و... گاهـی شـخصیت های اسـاطیری، مفهومی، رمزی و سـمبلیک دارنـد که در 
تأویـل شـعر و درک مفاهیـم آن باید به آن توجه کـرد )ر.ک؛ پورنامداریـان، 1374: ۲13(. با این حال، 
زبـان شـاملو، زبانـی کامـاًل روزمره و در عین حال، فرهیخته و واالسـت؛ زبانی اسـت که به راحتی اهل 
زبـان بـا آن صحبت می کنند، حّتی با آنکه به سـبب آشـنایی شـاملو، با تعابیر غیرفارسـی در بعضی 
مـوارد کالم و بیـان او از روال طبیعـی  خـود خارج می شـود. امـا با این حال، »کالم شـاملو از عظمتی 
حماسـی برخوردار اسـت و همواره سـعی دارد زبان شـعری خاّصی به وجود آورد. زبان او آمیخته ای 
اسـت از زبـان مـردم و زبـان طبقـة روشـنفکر و درس خوانده، و زبانی اسـت کـه با نثر و شـعر امروز و 
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زبـان ترجمـه سـخت در ارتبـاط اسـت« )زرین کـوب، 135۸: 166(. شـاملو سـعی می کنـد به نوعی 
بـه زبـان سـاده و بـه عبارتی، به لحن طبیعی کالم برسـد، هرچنـد در بعضی از اشـعارش، گرایش به 
صناعت هـای زبانـی و پیچیدگی هـای بیانی هم دیده می شـود، اما در ُکل، زبان شـاملو، »در میانگین 
متعـادل خـود بـه زبان سـاده و بیان راحت منتهی می شـود. شـاملو تفّنن کـردن در زبان محـاوره را 
کمابیـش ادامـه می دهـد، ولی قاعدۀ شـعرش نمی شـود« )مجابـی، 13۸۰: 75(. همنشـینی کلمات 
عامیانه و ادبی در شـعر شـاملو نظام خاصی دارد: »و شـاملو در این زمینه توفیقی اسـتثنائی داشـته 
اسـت« )شـفیعی کدکنـی، 1379: ۲7۰(. این زبان، شـکوه و اسـتواری زبان دیروز و طـراوت و تازگی 

زبـان امـروز را در خود جمـع دارد )ر.ک؛ نـوری زاد، 13۸۰: 3۰(.

3ـ3. تجربة شاعرانه
ـ به وضوح دیده می شـود، آن اسـت  ـ چه در میان شـاعران عربی و چه فارسـی  آنچه در شـعر نو 
که شـعر آنان از زندگی و از بطن اجتماع شـکل می گیرد و به وجود می آید و در یک جمله، شـاعران 
نوپـرداز، تجربـة زندگـی خـود را در شـعر منعکـس می کنند. قبانی و شـاملو نیـز به عنوان دو شـاعر 
متعهـد ادبیـات معاصر این گونه انـد. نزار قبانی در ایـن زمینه می گوید: »من نمی توانـم دربارۀ چیزی 
بنویسـم، مگر اینکه آن را تجربه کرده باشـم... شـعری پیدا نمی شـود و ماندگار نمی ماند بر پایة دروغ 
و تقلـب یـا اختـراع دیـدگاه، و این مورد همچنین بر شـعر سیاسـی مـن منطبق اسـت« )تاج الدین، 
۲۰۰1م.: 139(. در باب تأثیر و انعکاس حاالت و تجربة شـخصی اش در شـعرهای عاشـقانه  خود نیز 
می گویـد: »هـر وقـت کسـی از من پرسـیده آیا می تـوان گفت آنچه دربارۀ عشـق سـروده ای، حاصل 
تجربـة خصوصـی  تـو بوده ، تعجب فراوان به من دسـت داده اسـت. در واقع، رؤیای تنها، عقیم اسـت و 

آنـان کـه در عالـم خواب به سـر می برند، از بچه دار شـدن عاجزند« )قبانـی، 1356: 179(.

شـاملو نیز بر این عقیده اسـت و می گوید:»من به این حقیقت معتقدم که شـعر برداشـت هایی 
از زندگـی نیسـت، بلکه یکسـره خوِد زندگـی اسـت )ر.ک؛ صاحب اختیـاری و باقـرزاده، 13۸1: 75(. 
در نتیجـه، ایـن اعتقـاد اسـت که شـاملو در قلب معرکـه زندگی حضور دایـم دارد و نبض شـعرهای 
او بـا نبـض اجتمـاع می زنـد و شـعر او ضربه هـای یـک زندگـی اجتماعـی و یـک درگیری وسـیع با 
رویدادهاسـت و حّتی نمی تواند تصور دیگری دربارۀ شـعر داشـته باشـد: »هیچ وقت تصور نمی توانم 
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بکنـم کـه شـعر اثـر مسـتقیم زندگی نباشـد، یا چیـزی باشـد جـدا از ضربه هـای زندگی مـن. فکر 
می کنـم ایـن اصـاًل صـدای آن ضربه هاسـت« )ر.ک؛ پور نامداریـان، 1374: ۸3(. از ایـن رو، بـه بانـگ 
بلنـد اعـالم می دارد: »شـعر نمی تواند محصول مسـتقیم و صادقانة رنج یا شـادی زندگی اَم نباشـد!« 

)حریـری، 13۸5: 139(.

3ـ4. تعهد ادبی
اگرچـه هیـچ  گاه نمی توان مدعی شـد که آثار ادبی در روزگاران گذشـته، از بار تعهـد ادبی خالی بوده اند، 
اما باید گفت که بحث تئوریک ادبیات متعهد، سـاخته و پرداختة قرن اخیر اسـت. ژان پُل سـارتر، فیلسوف 
و نویسندۀ برجستة قرن بیستم فرانسه، با نگارش کتاب ادبیات چیست برای نخستین بار بحث هنر متعهد 
و مقولة هنر برای هنر را مطرح کرد )ر.ک؛ سـارتر: 13۸۸ و ر.ک؛ دورانت، 1379: 4۲۰(. از جمله ویژگی های 
دنیای مدرن، روی آوری شـاعران، متفکران و نویسـندگان به اجتماع و دعوت به مشـارکت های اجتماعی و 
سیاسـی و نیز تعمیم آن به عنوان یک رسـالت به همگان اسـت. مصادیق این گرایش اجتماعی را می توان 
در بسیاری از مؤلفه ها و شاخصه های مدرنیسم همچون فردگرایی، انتقاد، آزادی و انسان گرایی یافت؛ چراکه 
»جهـان بـه درک تازه تـری از حضـور، قدرت، حق، حرمت و ارزش انسـان گراییده اسـت. می کوشـد که این 
گرایـش را بـه صورت یک امر سـاختی و نهادی در فرهنگ خویـش درآورد« )مختـاری، 137۸: 33(. یکی از 
وجوه برجسـتة تحول در شـعر معاصر عربی و فارسـی، همین رویکرد شـعر و شـاعران به اجتماع است: »در 
مجموع، مضمون کلی شـعر این دوره در ادبیات هر دو زبان جامعة انسـانی اسـت و شـاعران بسیاری خطاب 
خـود را از فردیـت بـه اجتماع گرایش داده اند و دیگر طرف خطاب شـاعر، معشـوق خیالی یا امیری، خانی یا 

ـ49(. وزیری نیسـت. طرف خطاب آن ها، انسـان است...« )شـفیعی کدکنی، 13۸۰: 4۸
شـاملو و قبانی نیز به عنوان شـاعران عصر جدید، از آن دسـته شـاعرانی بودند که در جهانی پرآشـوب 
و در شـرف دگرگونی های بنیادی، نتوانسـته اند گوشـه ای اختیار کرده، جانب سـالمت را برگزینند. از این رو، 
دغدغه های اگزیستانسیالیسـتی، به ویژه التزام به هنر متعهد در زمرۀ دیدگاه مشـترک این دو شـاعر نوپرداز 
قرار می گیرد؛ چنان که شـاملو و قبانی آن اندیشـه های اجتماعی  را در شـعر خویش وارد می کنند که هستة 

اصلی آن، آزادی، عدالت، انسـان و مشـکالت او در عصر حاضر بود.
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قبانی بر تعهد شـاعر نسـبت به جامعه و محیط اطراف خود تأکید دارد و شـعری را که شـرایط و 
پیرامـون خـود را تغییر ندهد، بی ارزش می داند: »شـعری که تغییری در جهـان ایجاد نکند و در عالم 

و وجود انسـان تحولی پدید نیاورد، ارزشـی ندارد« )قبانی، 1356: 73(:

ذی لَْم یعلِن الُعصیـاْن؟/ و ما هو الشـعُر إذا لم یسـقط الطغاةَ /وما هو الّشـعر إذا  ـعُر الَـّ »َمـا ُهـَو الشِّ
لـم یحـدث الّزلـزال فـی الزمـان و المـکان؟/ وما هو الشـعر إذا لـم یخلع الّتاج الّذی یلبسـه/ کسـری 
انوشـروان؟: شـعر چیسـت، اگر اعالم سرکشـی نکند؟ شـعر چیسـت، اگر ظالم و ظلم را برنیندازد؟ و 
شـعر چیسـت، اگر باعث تکانه ها و زلزله هایی در زمان و مکان نشـود؟ و شـعر چیسـت، اگر تاجی که 

کسـری انوشـیروان بر سـر می گذارد، خلع نسـازد؟« )همان، 199۸م.: 35(.
قبانی شعر امروز را پدیده ای فانتزی و سرگرم کننده نمی بیند. از دید قبانی:

»]شـعر امـروز[ دیگـر کاالیی ویـژۀ نجبا و بازیچة خلفا نیسـت. شـعر امـروز جامی زرین 
نیسـت کـه بـر َسـِر دسـت امیـری قـرار گیـرد، شـعر امـروز بـه صـورت لقمه نانـی درآمـده 
اسـت، بـرای هـر کـس کـه گرسـنة نان اسـت و بـرای هـر کس کـه گرسـنة آزادی اسـت« 
)شـفیعی کدکنـی، 13۸۰: 1۰7(. او اعتقـاد دارد هر شـاعری نسـبت به آنچه که می نویسـد، 
مسـئول اسـت و می گویـد: »من شـخصاً خـودم را در رویکرد به انسـان و خصوصـاً زن ملتزم 

می دانـم« )همـان: 1۰7(.

شـاملو نیز ترجیح می دهد که »شـعر، شـیپور باشـد نه الالیی« )پاشـایی، 13۸۲: مقدمه(. او در 
قطعة »شـعری که زندگی اسـت«، با تخطئة موضوعات و درونمایه های شـعر شـاعران کالسـیک و 
یـا حتـی بعضـی از هم عصرانش، بر درونمایة اجتماعی شـعر و تعهد شـاعران تأکید مـی ورزد. به نظر 
شـاملو، چون موضوع شـعر شـاعر، گذشـتة برگرفته از زندگی و واقعیت های آن نبود، تأثیر چندانی 
ـ141(. امـا شـاعر امـروز به میـان مردم آمده تـا راوی  بـر جـای نمی نهـاد )ر.ک؛ شـاملو، 13۸7: 14۰
دردهـای مردم باشـد و شـعرش سـالحی در راه رهایـی توده ها گردد؛ زیرا که شـاعران از دید شـاملو: 
»خود شـاخه  ای زِ جنگل خلقند/ نه یاسـمین و سـنبل گل خانة فالن...« )همان: 14۲(. از دید شاملو، 
شـاعر وظیفـه دارد بـر زخم مردمش مرهم بگـذارد و در هنگامـة ناامیدی و سـختی، از امید و تحول 
ـ147(. شـاملو عالوه بر  بگویـد و بـه نوعـی راهبر شـود و توده هـا را به پیش برانـد )ر.ک؛ همـان: 146
نقد نگرش شـاعران کالسـیک و بعضی از شـعرای هم عصرش، بر حقانیت شـعر خویش و درونمایة 
اجتماعـی و متعهدانة شـعرش تأکیـد مـی ورزد. در واقع، »این نگاه، برخاسـته از بحران هـا و تحوالت 
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اجتماعـی زمانـه اسـت و تعهدی که روشـنفکر انقالبی معاصر برای خویش قائل اسـت« )سـالجقه، 
13۸7: 133(. در نتیجه، تعهد در شـعر، عقیده ای اسـت که شـاملو در تمام دوران شاعری خود نسبت 
بـه آن وفـادار می مانـد )ر.ک؛ صاحب اختیاری و باقـرزاده، 13۸1: 75(. شـاملو می گوید: »هنرمند باید 
عمیقـاً متعهـد باشـد. بنده هنِر بـدون تعهد را دو پول ارزشـی نمی گـذارم. برای اینکـه خود من فکر 
می کنـم عمیقـاً متعهد هسـتم. مـن هر روز صبـح از خواب کـه بلند می شـوم، به بایـد و نباید آنچه 

می بایـد بگویم، فکر می کنـم« )قراگوزلـو، 13۸4: ۸4(.
بـه اعتقاد قبانی، »عالم سـفارت و سیاسـت، موزه ای اسـت از موم. همه چیـز آن مصنوعی، قالبی 
و غیرحقیقـی اسـت و زبـان سیاسـت هیچ چیز را روشـن نمی کند و هیـچ معنایی نـدارد. نه چیزی 
می دهد و نه چیزی می گیرد... . انسـان هوشـمند کسـی اسـت که در چاه سیاسـت، در سـرزمین ما 
سـقوط نکند« )شـفیعی کدکنی، 13۸۰: 1۲۲(. قبانی عقیده دارد که »شـاعر بدون التزام، یک پُرس 
اسـپاگتی اسـت که آسـان بلعیده می شـود و آسـان هضم می گردد و من نمی خواهم که شـاعری از 
شـاعران اسـپاگتی باشـم! پس رواسـت که شـاعر در حنجرۀ حکومت، مانند خاری بایستد که بلعش 
ممکن نیسـت!... شـاعری که در کسـوت حکومت زندگی کند، او اصالً شاعر ساقطی است« )الخوری، 
ـ1۲5(. شـاید بتـوان گفـت کـه نزار قبانی فقط شـاعر اسـت، با تمام آشـفتگی ها  199۸م.، ج 1: 1۲4
و شـوریدگی های یک شـاعر عاشـق؛ شـاعری که زیبایی های هسـتی را در هر جا که باشـد، دوسـت 
مـی دارد و از زشـتی ها در هـر مکانی که باشـد، ملول می گـردد، بـرای مبـارزان راه آزادی، از هر مرام و 
مسـلکی که باشند، سـرود و مرثیه می  سـازند )ر.ک؛ فرزاد، 1374: ۲4(. همان گونه که خود می گوید: 
»مـن در شـعرم بـا همة عالم بشـریت پیوسـتگی دارم؛ یعنی به دولت انسـانیت پیوسـته ام. این تنها 
پیوسـتگی اساسـی مـن اسـت« )قبانـی، 1356: 9۲(؛ »من برای گـروه خاصی از مردم نمی نویسـم... 
من برای هر انسـانی می نویسـم که مثل من در انسـانیت، مشـترک اسـت« )همان، 19۸9م.: ۲4(. در 
واقـع، قبانـی بـدون اینکه به هیچ جریان سیاسـی گرایش یابد، سوسیالیسـتی طرفدار تـودۀ مردم و 
شـهروندی لیبرالیسـت و مدافع آزادی مردم بود و در برابر قدرتمندان مسـتبد و ظالم ایستاده، تحمل 

هیچ شـکنجه و سـرکوب را نداشـت )ر.ک؛ تاج الدین، ۲۰۰1م.: 61(.
شـاملو نیز دربارۀ دیدگاه های متعهدانه شـعر خود می گوید: »اسـمش را سیاسـت نگذاریم، برای 
اینکه سیاسـت آن قدر کثیف اسـت که حتی اگر غبارش به دامن شـعر بنشـیند، آن را آلوده می کند. 
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این ها شـعر سیاسـی نیست، شـعر اجتماعی است و در سـتایش انسان، چون سیاسـت در ذاتش جز 
رذالت، پدرسـوختگی، فریب، دروغ، چاخان، تبلیغات و این حرف ها چیزی نیسـت« )پاشـایی، 13۸۲: 
61(. هرچنـد شـاملو بـه ایـن امـر تصریح می کنـد که »عمالً بـا همة احزابـی که برای ایجـاد جامعة 
دموکراتیـک کوشـا هسـتند، هـم پـا و هـم صدایـم« )دیانـوش، 13۸5: ۲6(. اما تصریـح می کند که 
به رسـالت اجتماعی و انسـانی شـاعر فارغ از قیود و التزامات سیاسـی و هنری اعتقاد دارد: »... التزام 
هنرمند باید انسـانی باشـد؛ التزامی  فارغ از قید و بند فرقه گرایی و تحزب. التزامی  فارغ از سیاسـت و 
تنها در راه تعالی انسـان...« )حریری، 13۸5: 13۲(. بدین ترتیب، شـاملو شـعرش را در اختیار انسـان 
می گـذارد و مبلّغ انسـان می شـود؛ انسـانی که فقـط در تمامیت انسـانی خود می گنجـد و از هر نوع 

مـرام یا دسـته بندی تحدیدکننده مبّرا و آزاد اسـت )ر.ک؛ براهنـی، 1347: 314(.

نتیجه گیری
در ایـن نوشـتار، مالحظـه کردیم که قبانی و شـاملو در بحـث وزن و قافیه، نظـام عرفی حاکم بر 
شـعر کالسـیک را مورد نقد و اسـتهزاء قرار می دهند و به عبودیت در برابر شـیوه های شـعری مرسوم 
و مألـوف سـخت می تازنـد. اما در این میان، قبانـی، وزن را با اصالحاتی حائـز اهمیت و اعتبار می یابد 
و شـاملو در عیـن حـال که با تسـامح قافیـه را می پذیرد، اما وزن را یکسـره از دفتر شـعری خود پاک 
می کنـد. قبانـی و شـاملو در برابر دو فرض همیشـگی »هنر متعهـد« و »هنر برای هنـر«، جانب هنر 
متعهـد را می گیرنـد، بی آنکه شعرشـان در حد یک مانیفسـت و مرامنامة سیاسـی تقلیـل پیدا کند. 
همچنین، قبانی و شـاملو به حدود و ثغور خط کشیده شـدۀ بالغت کالسـیک در التزام به انتخاب و 
گزینـش زبـان شـاعرانة خاص تـن درنمی دهند، در عین حـال که واژه هـای خود را بدون واسـطه ای، 
از زبـان مـردم اجتمـاع خـود انتخاب می کننـد، اما با هنرمنـدی تمام از فروغلتیـدن در ابتـذال زبان 
ملموس و محسـوس عامیانه پرهیز می کنند و به معنای دقیق کلمه، شـعر خود را زندگی می کنند. 
همنشـینی قبانی و شـاملو و بررسـی آراء و اندیشـه های این دو در باب شـعر، با توجه به معادل های 
بسـیار مشـترک و متشـابه ای که شـعر عربی و فارسـی در گذشـته و حال دارند، اتفاق مبارکی است 
که می تواند قابل بسـط و تعمیم به دیگر شـاعران نوپرداز عربی و فارسـی باشـد و قطعاً دسـتاوردهای 

ارزشـمندی به همراه خواهد داشـت.
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