ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ دوﯾﺴﺖ وھﻔﺘﺎدوﻧﮭﻤﯿﻦ روز ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻏﯽ
رﺣﯿﻢ ﮐﺎﮐﺎﻳﯽ

ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﻓﺮاﻏﯽ

ﺣﺮﻳﺮِ ﺳﺨﻦ و ﭘﺪرﻣﻌﻨﻮی ادﺑﯿﺎت ﺗﺮﮐﻤﻦ
ﺷﺎﻋﺮی ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺎرهای از ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻮد

«ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﻣﯿﮫﻦ ﻓﺮاﻏﯽ»

ﺗﻮ ای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ ،ﻣﺮا از ﺑﺎدِ ﮔﺪازﻧﺪه ﺑﺴﺎنِ آھﻨﯽ ﺗﺎﻓﺘﻪ دراﻣﺎن دار،
ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺑﺮﺟﻮش از ژرﻓﻨﺎﻳﻢ ﺑﺮآی ،ﻣﻦ ﺳﺤﺮﮔﺎھﺎن ﺗﻮام ای ﺟﺎنِ ﺟﮫﺎن ﻣﻦ،
ﻣﻦ ھﻮادار زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ام  ،ای رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ھﺴﺘﯽ ﻣﻦ،
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ آی ،ﻣﻦ ھﻖ ھﻘﻪ ھﺎی ﺗﻮام ،ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮای ﺧﺎﻧﻪی ﺗﻮام،
در ﺧﺎک ﺗﻔﺘﻪات ﭼﻪ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﻔﺘﺎدهاﻧﺪ
ﻓﺮاﻏﯽ ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺨﻮان
از دﺧﺘﺮان ﺻﺤﺮا و آﺳﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاش دور ﻣﺸﻮ ،ﺑﻤﺎن

ھﻨﺮ ﺧﻼق ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﻓﺮآورد و ﺑﺎزﻧﻤﻮد واﮐﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوران او ﺑﻪ روﻳﺪادھﺎ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ
ﻣﮫﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ وﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﺎﻧﻪی او ﻧﯿﺰھﻤﮕﻮن اﺳﺖ.
روﻳﮑﺮد ھﻨﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﮔﺮﻳﺰ از ارزشھﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻨﺮ او ھﻨﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دوراﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺠﻮای ھﺮاﺳﺎن ﺗﻮدهھﺎی ﻓﻘﺮ و ﻓﺮاراﻧﺪه ،در
ﺳﮑﻮت ھﻮﻟﻨﺎک و دھﺸﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوﺷﯽ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﻓﺮازآﻳﺪ.
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺮهی ﺟﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺷﻮﻗﯽ ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و آﻳﻨﺪهی او ﺳﻤﺘﮕﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎه او ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و واﻗﻊﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اھﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد
ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ذھﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ﺳﺘﯿﺰھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روزﮔﺎرش را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﺮی از
اوھﺎم اﺳﺖ و اﺛﺮ ھﻨﺮی او ﺣﮑﺎﻳﺘﯽ ﺑﯿﺮوح از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﻠﺐ او آﮐﻨﺪه از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن  ،ﻧﻔﺮت از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زداﻳﺶ ﺷﺮ و ﭘﻠﯿﺪی از ﺟﺎﻣﻌﻪ و روی آوری ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .

ﻓﺮاﻏﯽ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎنﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﺷﻌﻮر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش ،ﻓﺮزﻧﺪ زﻣﺎﻧﻪی ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ و آﺷﻔﺘﻪ ،و
ﺟﺰﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻖ ﺧﻮد ﺑﻮد .ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای ﺗﺠﺴﻢ ھﻨﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺠﺴﻢ وﺳﯿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدهھﺎ در ﺷﮑﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪه و از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و درام زﻧﺪ ﮔﯽ ،ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻪی
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﻪھﺎی او اﺳﺖ .او ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺪ .
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ در آرزوی ﺟﮫﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ و ﻓﺮازآﻣﺪن ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﮐﮫﻦ و ﺗﺮاژدیھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺳﺘﯿﺰھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ آن ،ﺳﺮود ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﻮی ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﺎدﻻﻧﻪ را
ﻣﯽﺳﺮاﻳﺪ .ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎورداﺷﺖِ او آن ﺑﻮد ﮐﻪ « ،ﺗﻘﺪﻳﺮِ »ﻓﺮوﻣﺎﻳﻪ و
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎنِ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .او ھﻮادار زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ روی ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .
ھﻤﯿﻦ وﻳﮋﮔﯽ آﺛﺎر ﻓﺮاﻏﯽ ،از او ﺷﺎﻋﺮی ﻧﻮآور ،ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮ ،ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺳﺨﻦﺳﺮا و
ﺳﺮاﻳﻨﺪهی ﭘﯿﺮوزی ﻓﺮدای ﺗﻮدهھﺎ ﺳﺎﺧﺖ .از اﻳﻦ رواﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻮ و
ﺟﻮﻳﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺳﺨﻨﺎن اﻳﻦ ﺳﺮآﻣﺪ ادﺑﯿﺎت ﺗﺮﮐﻤﻦ را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﮫﻤﺎن ﺳﺎن
ﻧﯿﺰ ﺳﺮودهھﺎی ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﮫﺮ او در دل ﺗﻮدهھﺎ ﺳﺖ .او ﺟﺎن
ﺗﻮدهھﺎ را ﺑﯿﺪار ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﺷﻌﺎر ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﮐﻤﻦھﺎ و دﻳﮕﺮ ﺧﻠﻖھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪی آن دوران ﻳﺎری ﮐﺮد .او در آن دوران در واﻗﻊ ﺷﺎﻋﺮ ھﻤﻪی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺷﺪ.
در آن دوران ،ذھﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﻳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .او از ﺷﻘﺎوت و
ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺴﺘﻪ و رﻧﺠﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎ ارادهای ﺳﺨﺖ ،ﭘﻮﻳﻨﺪه و ﺟﺎﻧﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﮐﻪ از
روﺣﯿﻪ و ﺷﻌﻮر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ او ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ در ﺷﮑﻠﯽ دﮔﺮواره  ،و در واﮐﻨﺸﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﯿﭙﯿﮏ و آﮔﺎھﺎﻧﻪ در ﭘﯽ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ اﻳﻦ ﺗﻀﺎدھﺎ ،ﮐﻪ ﺟﺰﻳﯽ از ﺟﮫﺎن زﻧﺪهی زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ھﻨﺮﻣﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ واژﮔﺎﻧﯽ ﺧﻼق و ﺑﺎ ﮔﺎمھﺎی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﯽ
و ﺑﯿﺎن آﻓﺮﻳﻨﺸﮕﺮاﻧﻪ آﻧﮫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روی ﻣﯽآورد.
وﺟﻮد آﮔﺎھﯽ و اﻧﺪﻳﺸﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﮕﺮﮔﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻔﮑﺮات ﺻﺮف و
ذھﻨﯽ او ﻧﯿﺴﺖ .اﻳﻦ ﺧﻮدِ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از راه رﺧﻨﻪ در
ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺷﮑﻞ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ،ﻣﺒﺎرزات
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و در ﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﯿﺪاﻳﺶ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺷﮑﺎل ﻧﻮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد
را در ھﺴﺘﯽ ﻣﻠﺘﮫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎ ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﺪ.
زﻳﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻳﻦ رﺧﺪادھﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻓﺮاﻳﻨﺪھﺎی آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﺗﻨﻮع وﻳﮋﮔﯽھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻧﺒﻮغ و ﻗﺮﻳﺤﻪ ھﻨﺮی ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﺎری ﻧﮕﺮش ﺧﻼق و ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ او
ﻣﯽآﻳﺪ و ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎنِ ﺟﮫﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﺧﺼﻠﺖ و ﺳﻤﺘﮕﯿﺮی ﺧﺎص
ﻣﯽدھﺪ.
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎھﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻞ ذھﻨﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ از واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪھﺎی دﺷﻮار ،ﺗﻀﺎدﻣﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺖ در ھﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻠﯿﺪ
اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ واﻻﻳﺶ رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﮔﺎھﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ادراﮐﺎت و اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ ھﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺑﻪ درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﺎری ﮐﺮده ،ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻨﺸﯽ زﻧﺪه و ﺧﻼق ھﻤﺮاه ﺑﺎ دورﻧﻤﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاﻏﯽ ﭼﺸﻤﻪھﺎی ﮐﮫﻦ و ارزشھﺎی ﻧﯿﮏآﻳﯿﻦ ﮐﮫﻦ ادﺑﯿﺎت را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .از اﻳﻦرو راه ﺑﻪ
ﺳﻮی ﭼﺸﻤﻪھﺎی آﻳﻨﺪه ﻣﯽﺳﭙﺎرد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎن و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﻳﻨﺪه را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.

ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﭘﯿﺎم آور ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ از راه ﺳﺤﺮ و اﻓﺴﻮن .ھﻨﺮ
او ھﻨﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .د ر ذھﻦ ﺷﺎﻋﺮ ،ھﻨﻮز ﺗﺤﻮلِ ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و دﮔﺮﮔﻮن
ﺷﺪن رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺪ ﻳﮏ اﻧﺪﻳﺸﻪی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﮑﻞ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا آﮔﺎھﯽ ﺷﺎﻋﺮ در دورهای ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻀﺎدھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ھﻨﻮز از
رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ھﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ھﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺌﻮرﻳﮑﯽ ھﻨﻮز ﺧﺎم
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺤﺮک و ﺟﮫﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻳﮏ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮔﺮاﻳﺶ
دارد.
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﮫﺮهﭘﺮداز ﻣﺎھﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺘﯿﺰآﻣﯿﺰ
ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺗﺠﺴﻢ آن در ﺟﻨﮓھﺎ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎ و ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ در دراﻣﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد .او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺴﻠﻂ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮارداﺷﺖ ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ،ﺟﻨﮓ ﺷﺮارت در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ھﻨﺮِ اﻳﻦ ﭘﯽﮔﺬار ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ وﻳﮋه ﺧﻮد ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﯿﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻳﻦ ﭘﯿﺎم ھﻤﺎن ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺎھﯿﺖ ھﻨﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .زﯾﺮا ھﻨﺮ ﺑﯽ ﭘﯿﺎم ھﻨﺮی ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .ﺳﺮودهھﺎی ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮی زﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﮕﺬارد .وی در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻳﮏ
ﻧﮕﺮﮔﺎه ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪی ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻠﻖ ﺧﻮد را ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﻨﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ از ﻳﮏ ﺳﻮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای اھﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻳﺪه ،ﺗﻔﮑﺮ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﻤﺎﻣﯿﺰ ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻣﺴﻠﮑﯽ و
روح آن دوران ﻣﺸﺮوط ﺑﻮد.
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪورز و ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻠﻖ ،وھﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد زﻧﺪﮔﯽ و
ﻓﺮاﻳﻨﺪھﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ژرف آن ،ﻣﺤﯿﻂِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد .وی آﮔﺎه اﺳﺖ و در آﻓﺮﻳﺪهی ھﻨﺮی ﺧﻮد ﻧﻪ وھﻢﮔﺮا اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮدان .او ﭼﺸﻤﺎنِ
واﻗﻌﯿﺖھﺎی زﻧﺪهی زﻧﺪﮔﯽِ آن دوران ﺷﺪ.
ﻓﺮاﻏﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻮدهھﺎ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﺎ
ﺧﻮنِ ﺟﺎنِ ﺧﻮد ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ دﻳﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺒﺮد و ارزشھﺎی آن،
ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ھﻨﺮی ﻣﯽزﻧﺪ.
آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪی وی درزﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ .او ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺪای
ﺧﻮد وھﻢ ﺑﻪ ﻧﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ژرف ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢھﺎی
ھﻨﺮی و اﺑﺪاع و ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻼق ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎزد .از اﻳﻦرو ﭼﮑﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺑﺮدرﺧﺖ
آﻳﻨﺪه زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎرآور و ﺳﺎﻳﻪ ﮔﺴﺘﺮ ﮔﺸﺖ.
ﻓﺮاﻏﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪی ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ « ﺑﯽ واژه » ﻧﯿﺴﺖ .ھﻨﺮﻣﻨﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد اﺧﺘﻼف دارد ،ﺑﺎ آن در
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﻏﯿﺮواﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻣﺎھﯿﺖ و ﮔﻮھﺮ ﺳﺎزﻧﺪهی آﺛﺎرﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ و اﻧﺪﻳﺸﻪی ھﻨﺮوراﻧﻪی او از واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ و درﻣﻮاردی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،وی ﺑﺎ ﺳﺘﯿﺰی دﻳﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﮐﺎر ھﻨﺮی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﺎﮐﺶ واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪه و ﺟﺰﻳﯽ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ از ھﻨﺮ اﺳﺖ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﭘﺮﺳﻤﺎنھﺎ و ﮐﺎراﮐﺘﺮھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ھﻨﺮ ﺧﻮد را از ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺪا ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ داﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻳﻪ ﭘﺮ اھﻤﯿﺖ ﻧﮫﻔﺘﻪ در آن
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﻮاﻧﺶ ذھﻨﯽ و ﮐﺎر ﺧﻼق ھﻨﺮی او ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت
زﻧﺪه و ﺧﯿﺰ و ﺟﮫﺶھﺎی آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻤﺎﺳﯽ زﻧﺪه ﺑﺎ آن دارد و ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک
ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ زﻧﺪه داﺷﺖ ﺳﻨﻦ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎ و آرزوھﺎی ﻧﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮدهھﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از آﻧﮫﺎ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ و ﮔﻨﺪابِ ﺟﮫﺎنِ ﺗﯿﺮهی ﺳﺘﻢ و ﻇﻠﻢ را
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﮐﻨﺪ.
اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﺎورداﺷﺖ ﻧﮫﻔﺘﻪ در ھﻨﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﮔﺮﻳﺰ از ﺗﻮھﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻮھﻢ دﻳﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .
ﭼﮑﺎﻣﻪھﺎی ﺷﺎﻋﺮ ،زاﻳﺎﻳﯽ ﻓﮑﺮ و اﻧﮕﺎﺷﺖ او ،ﻓﺮآورد و ﺑﺎرآوری ﺿﺮور ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﺳﻮﺧﺖ و
ﺳﺎز ﺗﻌﻘﻠﯽ وی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ زﻧﺪه و ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺑﺮآﻣﺪی ﺑﺮای ﺧﯿﺮ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .او دﻧﯿﺎی
واﻗﻌﯽ دوران ﺧﻮد را ﺷﺎﻟﻮدهی ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﻨﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر ﮔﻔﺘﻦ و ﺑﺎزﮔﻔﺘﻦِ ﭘﯿﺮاﻳﺶ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻟﺒﻪی ﺗﯿﺰ ﺳﺨﻦ وی از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﻠﺸﺘﯽھﺎ و ﺧﺸﻨﻮﻧﺖھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺮﭘﻮش ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت آن را ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺷﯿﻄﺎن ﺻﻔﺖ و ﺳﺒﺐﺳﺎزان ﺷﺮﻳﺮ ﺷﺮارت در زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮ ﺳﺘﯿﺰ دارد و در آرزوی ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪان زور و زر و وارھﯿﺪن از ﺗﺮاژدیھﺎی
ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .
ﻓﺮاﻏﯽ ﺳﺨﻨﻮری اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺎ ژرﻓﻨﺎ و اﻧﺪرونِ دلِ ﺗﻮدهھﺎ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از
ﺧﻮاﺳﺖ ھﺴﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﮑﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮ ﮐﻨﺪ .دراﻳﻦ
ﮔﺴﺘﺮه او ﺷﺎﻋﺮ وھﻨﺮﻣﻨﺪی واﻗﻊﮔﺮا اﺳﺖ .
آرﻣﺎن آزادی و اﻧﺴﺎنﮔﺮاﻳﯽ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ،آرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﮑﺮان ﮐﻪ رﻳﺸﻪ در
ﮔﺴﺘﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی دارد و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﻳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده و ﻣﺴﯿﺮ آﻧﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻨﺮ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﮑﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ
را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺮودهھﺎی ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺟﺎﻧﺐدار در ﮐﺎر
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻌﻮر ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺷﻌﻮر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب و زﺑﺎن ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و در
ﺗﺠﺴﻢ ﻣﺎدی زﻧﺪﮔﯽ او ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽﺗﺮاز ﺗﺨﯿﻼت وی دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی
اﻧﮕﻠﺲ« ھﺮ آﻧﭽﻪ آدﻣﯿﺎن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺠﺮای ذھﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﺬرد ».ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﯽ دﻳﮕﺮ ھﺮ آﻧﭽﻪ در ﺑﯿﺮون رخ دھﺪ ،از راه ذھﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی
ﺧﻼﻗﯿﺖ ھﻨﺮی ﺷﻌﻮر ﺷﺎﻋﺮ ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪن ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻨﻮی
از ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی درﮔﺴﺘﺮهی آﻓﺮﻳﻨﺶ ھﻨﺮی اﻧﺘﻈﺎری ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ھﻨﺮ را اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ھﻨﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺑﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮﻳﻦ
ﺷﮑﻞ ھﻨﺮ در دوران و ﻣﺤﯿﻂِ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺷﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ھﻨﺮ و ﺧﻮد ھﻨﺮ و
ﭘﺮوﺳﻪھﺎی رﺷﺪ آن در ﮐﻞ ھﯿﭽﮕﺎه ﺟﺪا از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .آﻓﺮﻳﺪهھﺎی ھﻨﺮی ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ و دوران ﺧﻮد آﻣﯿﺨﺘﻪ .اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺼﻠﺖ
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ و ارزش ﻋﯿﻨﯽ ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ذھﻦ ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﻓﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد .
ﻣﺤﺘﻮای ﻧﮫﻔﺘﻪ در اﺷﻌﺎر ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎرهای ﺧﻮاﺳﺖھﺎی وﻳﮋه ،ﻣﻌﯿﻦ و
ﻣﺸﺮوط از ﻧﻈﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ دوران ﺧﻮد ﺑﻮد .ھﻨﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﺮﺟﺎم دادن ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﻘﺮ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖ ،ﺳﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪان زور و آزﻣﻨﺪان ھﺮزهی
زﻣﺎﻧﻪ ،ﻣﮫﺮورزیھﺎی ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺗﺮاژدی در ﻋﺸﻖ ،درام زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺒﻮد آزادی

ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎنھﺎ در ﻣﺤﯿﻂ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
دھﺸﺖ آﮔﯿﻦ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻨﺠﻪ دراﻓﮑﻨﺪه و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز و از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻧﻪ وھﻤﻨﺎک در ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮی ﻣﺘﻌﮫﺪ ،ﻣﯿﮫﻦدوﺳﺖ وﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .او ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺧﻠﻖ ﺧﻮد اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺧﻮد ﮔﻮاه دوران ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ در ﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦھﺎ ﺑﻮد .
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﺎم ﻣﺴﺘﺒﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺑﺰار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ،ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ھﻨﺮ اوﺳﺖ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن دوران ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی وﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻼش ﻣﯽورزد .در ﭼﻨﯿﻦ ھﻮﻟﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺧﺎﻟﻖ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی ادﺑﯿﺎت ﻣﻨﻈﻮم ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮد .او ﻓﺮزﻧﺪ آﻳﻨﺪهی اﻳﻦ زﻣﯿﻦِ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد.
ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﺧﺼﻠﺖ ﻧﮫﻔﺘﻪ در آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آن
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻓﺮااﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻳﺎ زاﻳﯿﺪه ﻧﯿﺮوی آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺟﮫﺎن ﻓﺮازﻳﻦ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺧﻮد ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﮐﺎوﺷﮕﺮ ،ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﻓﺮﻳﻨﺸﮕﺮِ ﭼﻨﯿﻦ ھﻨﺮی اﺳﺖ .ھﻨﺮِ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ھﻨﺮِ ﻓﺮﺟﺎم
دادن ﺑﺮ ھﺮج و ﻣﺮج زﻧﺪﮔﯽ ،رھﺎﯾﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ از ﭘﻨﭽﻪھﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ اﻳﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎی
ﺧﻮف اﻧﮕﯿﺰ ،آزاد ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﺮ ،ﺣﻘﺎرت وﺷﺮارت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻘﺎوت اﺳﺖ.
ارزﻳﺎﺑﯽ و ارزشﮔﺬاریھﺎی ﻧﻮﻳﻦ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺗﺎزه و
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ در آن در ﮔﺴﺘﺮهی ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺴﻞھﺎی ﻧﻮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و داوریھﺎی
ﻣﺘﻨﻮع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ دارویھﺎ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ارزﻳﺎﺑﯽھﺎی دوﺑﺎره ،ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶھﺎ و
ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﺟﮫﺎنﻧﮕﺮاﻧﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و دراﺷﮑﺎل و ﻳﺎﻓﺘﻪھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ،
واﭘﺲﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺘﺐھﺎی ھﻨﺮی ﻧﯿﺰﺑﺎزﺗﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﻔﺲ ﺳﺮودهھﺎی ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ،ﺧﻮد داوری اﺟﺘﻤﺎع و اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺳﺒﮏ ﻧﮫﻔﺘﻪ در آن ،ﻓﺮآورد
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و روح ﻓﻀﺎی ﺗﺎرﻳﺦ از ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ .در اﺷﻌﺎر
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﻣﺮدم رازدار او ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن وﻳﮋهی ﺧﻮد دﺳﺖ
ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ و زﺑﺎن وﻳﮋهی او ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ زﺑﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .
زﺑﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رو آوری ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪھﺎی آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎن و
ھﻤﻮاره ﭘﻮﻳﺎ را ﻣﯽداد ،ﻧﻪ ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق روح ﺧﻮﻳﺶ و ﺑﺎزﺗﺎب اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎب
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ھﻨﺮی.
زﺑﺎن ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﯽی ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﻣﯿﻮهی آن را در ﭼﮑﺎﻣﻪھﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﺛﻤﺮه و
ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﮔﻮھﺮ درون ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﺤﺮک ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺒﻮغ اودر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻻزم ﺑﻮد.
ﺳﺮودهھﺎی ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪی وی و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ادراک ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن روﺷﻦ ﺧﻮد ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮﻣﺮدم و ﺑﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺐھﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ در ﺳﺮودهھﺎی ﺧﻮد از زﺑﺎن و دﺳﺘﺎوردھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ
ﻃﻨﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪِ ﺻﺪای ﺧﻮد و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
ھﻨﺮی ﭘﺮﻣﺎﻳﻪای ﺑﯿﻨﺶِ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ اﻋﺠﺎزاﻧﮕﯿﺰ و ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدھﺪ.
ذھﻦ ﺗﯿﺰﻳﺎب ،ﻓﻌﺎل و ﮐﻨﮑﺎﺷﮕﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﻮاﻧﺶ ذھﻨﯽ و رواﻧﯽ ﺻﺮف
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﺳﺦ و ﮐﻨﺸﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻳﮏ ھﻤﺎوردﺟﻮﻳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در راه ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﮫﺎن

ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﺷﮑﻞ از درون ﺧﺮاﺑﻪھﺎی آن و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻧﺎاﻧﺴﺎن ﺷﺪن اﻧﺴﺎن در رود ﺧﺮوﺷﺎن و ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺪﮔﯽ.

ﻓﺮاﻏﯽ ھﻨﺮ ﺧﻮد را در ﺧﻼء ﻧﯿﺎﻓﺮﻳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎر و ﭘﻮد ھﻨﺮ او ﺑﺎ ﺳﺮاﻳﺸﯽ زﻧﺪه ﺑﺎ ھﺴﺘﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﻞ درآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد .او دﺷﻤﻦ ﭼﻨﺎن آﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
رﻗﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﭼﺮب ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪان ﻗﺪرت ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺪ .زﻳﺮا آﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮآورد ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺤﻘﯿﺮی ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﺮگ ھﻨﺮ وی وﺟﺪاﻳﯽ از ﺧﻠﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ھﻨﺮ او ﺑﺎ
ﻧﻮﻣﺎﻳﮕﯽ اﺻﻠﯽاش زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻌﻮر زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﻮﻳﻦ را ﺑﺎ
ﭼﮫﺮهﭘﺮدازی زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎ زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﯿﻞ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺴﺴﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﮑﺮد .ﺗﺨﯿﻞ او ﻣﺤﺘﻮای ﻋﯿﻨﯽ
داﺷﺖ و روح ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪی وی از دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮد .ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺤﺮک اﻓﮑﺎر و ﻋﻮاﻃﻒ ،و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﺨﯿﻞ ھﻨﺮی ﺑﺎ روی آوری ﺑﻪ روح زﻣﺎﻧﻪ و
واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻋﯿﻨﯽ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﺷﮑﻞ ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﯽ ھﻨﺮی ﺑﺎ ﻗﺮﻳﺤﻪ و ﻧﺒﻮﻏﯽ ﭘﺮ
ارزش ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
ازاﻳﻦ رو ھﺴﺘﯽ ھﻨﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در اﻗﯿﺎﻧﻮسِ ﺟﮫﺎنِ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ھﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ھﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎھﯿﺖ ھﻨﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ
ﻣﺎھﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و اﻳﻦ آن دﻳﺎﻟﮑﺘﯿﮏ دروﻧﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ھﻨﺮ اﻳﻦ ﭼﮑﺎﻣﻪﺳﺮای ﺗﺮﮐﻤﻦ
اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻏﯽ در ﺳﺮودهھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺎن زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ در آن روح ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ در
ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮ رﻧﮓ اﺳﺖ و ﺧﻮدِ وی ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ در اﻳﻦ واﻗﻌﯿﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﮫﺮهای ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ از ﻋﻮاﻃﻒ ،اﻧﺪﻳﺸﻪھﺎ ،اﻧﺪوه و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد و ﻣﺎھﯿﺖ دورهای ﮐﻪ در
آن ﻣﯽزﻳﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮاژﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزده و ﻓﺮآورد ﺷﺮﮐﺖ وی در رﺧﺪادھﺎی ﻣﺤﯿﻂ  ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ وی ﺑﻪ ارزشھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
او اﺣﺴﺎﺳﺎت وﻋﻮﻃﻔﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روح وی را در دوران اﺳﺘﺒﺪاد رﻧﺞ ﻣﯽدھﺪ.از
ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺳﻠﯿﻘﻪھﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﺴﺮاﻳﺪ .وی
رﻳﺸﻪھﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻦ ﻣﺤﮑﻢ ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻨﺮﻣﻨﺪ
آﻳﻨﺪهی ﺧﻠﻖ و زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ذھﻨﯽ ھﻤﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد.
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺎھﯿﺖ ھﻨﺮ و ﻧﻮع آن در
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ درزﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﯽ وی ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮط
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ ،ھﯿﭻ ھﻨﺮ و ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﺟﺒﺮا از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وھﺮ دورهای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻀﺎدھﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪھﺎی وﯾﮋهی ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺷﮑﺎل ھﻨﺮی
وﯾﮋهی ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ در ﭼﮑﺎﻣﻪھﺎی ﺧﻮد روحِ زﻣﺎنِ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ و
ﺗﮑﺎﻧﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮھﻨﺮ او اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ وﺧﻮد وی ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻳﺶ و
ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺧﻼق ﺧﻮد وارد
ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺮﺧﺎش ﻓﺮاﻏﯽ ﺑﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﭘﺮﺧﺎش و اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .
ﺗﺮاژدیھﺎی ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﮫﻔﺘﻪ در آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ،ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﺗﺮاژدیھﺎ و ﺧﺼﻠﺖھﺎی
روﺣﯽ وﻳﮋهی دوران ﺧﻮد او را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارﻧﺪ.
آﻓﺮﻳﺪهھﺎ ی ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ وی ﮔﺮﻳﺰی از ﺗﻮﻓﺎنھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪ ﮔﯽ
ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻧﻤﯿﺘﻮان در ﺧﻼء و اﻧﺘﺰاع اﺛﺮ ھﻨﺮی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و
ﺣﻠﻘﻪای ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ھﻨﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎرآوری اﻧﺪﻳﺸﻪ و دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺧﻼق وﺳﺘﺎرهی درﺧﺸﺎن ادﺑﯿﺎت
ﺗﺮﮐﻤﻦ آﻧﮕﺎه ﺗﺠﺴﻢ ھﻨﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻪ وی ﻣﺎدهی ﺧﺎم زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ادﺑﯿﺎت در
ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ھﻨﺮ واﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ ﻓﺮاﺧﺘﺮ و آﻓﺮﻳﻨﺶﮔﺮاﻧﻪ از آن
ﺑﺴﺎزد.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،او از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺮدﻣﺎن «ﺑﯽ واژه » ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ ھﻨﺮش ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻮھﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻣﻮھﻮم ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎز زﻣﺎﻧﻪ از آن ﻣﺎﻳﻪ
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دراﻳﻦ راه ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻮﻳﻦ در ﺣﺎلِ ﺷﺪن و ﺑﺎ ﺿﺮورتھﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻧﻮﻳﻦ در
ﺟﺎﻣﻌﻪی آن دوران ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﻨﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ آن ﺗﺤﻮﻻتِ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رو ﺑﻪ آﻳﻨﺪه دارد .
در ھﻨﺮ ﻓﺮاﻏﯽ واﻗﻌﯿﺖ ھﺮﮔﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از واﺣﺪھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺪون راﺑﻄﻪ ﮐﻨﺎر
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﻤﻮاره در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ دوﺳﻮﻳﻪ ﻗﺮار
دارﻧﺪ .در ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮدازش ﻣﺤﯿﻂ ،روح و ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن و وﻳﮋﮔﯽھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻳﮏ دﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ در ﻳﮏ دورهی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
اﻧﺪﻳﺸﻪی ھﻨﺮی ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺑﺎ ھﺪفھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻳﮋه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .درآﺛﺎر وی ﻗﺮﻳﺤﻪ و ﻧﺒﻮغ در راﺑﻄﻪای ﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ و
درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ درﻧﮕﺮش و درھﻨﺮ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺘﺮﻗﯽ آرﻣﺎنھﺎی واﻗﻌﯽ
و اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖِ ﺧﻮد را از ﺟﮫﺎنِ ﭘﯿﺮاﻣﻮنِ ﺧﻮد ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮﻳﺤﻪ و ﻧﺒﻮﻏﯽ
ھﻨﺮوراﻧﻪ ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای درک ﺟﮫﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﺪ.
وی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻧﻮ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎزﻧﻤﻮد و ﺑﮕﻮﻧﻪای دﻳﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ وﺣﺪت
ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺛﺮ ﺧﻮد را در ﺑﺎﻓﺘﯽ ھﻨﺮی– ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او روح زﻧﺪهی ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﻳﺪهھﺎی روﺷﻦ و زﻧﺪه در زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﯿﺰ داده اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ھﻨﺮﻣﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،آﺛﺎرش ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ .
او ﺗﻮاﻧﺴﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎن ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﺧﻼق ﭘﯿﻮﻧﺪ دھﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺒﻮغ و رﺷﺪ ﺧﻮد آﮔﺎھﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪهھﺎی ﻧﺎﺑﮫﻨﺠﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻳﮏ راﺑﻄﻪی ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺟﺎمِ ﺳﺨﻦِ آﻳﻨﺪه و ﺷﺎﻋﺮروزﮔﺎران اﻣﯿﺪ و رﻧﺞ ﺷﺪ .ھﻨﺮ ﻓﺮاﻏﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﭘﺮﺗﻮان
ﺗﺤﻮﻻت روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ و دراوﺟﮕﯿﺮی ﺑﺮآﻣﺪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻳﺎری
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺘﺎﻓﺖ .او ﻧﻘﺎب ﺑﺮ ﭼﮫﺮه ی ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﮫﺎن دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﮑﺸﯿﺪ.

