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 «تعهد در ادبیات وممفهرضا براهنی و »

 منا طالشی

 

 مقدمه

فکر ایرانی ای سیاسی، اجتماعی دارد و روشنهای سی تا پنجاه، صبغهادبیات ایران، در دهه

و ستیزی گیرد. دورانی که روشنگران آن صالی غربای ضد غرب و ضد استعماری میجبهه

های انقالبی و ضد استعماری حرکت شیفتهدهند. رضا براهنی نیز بازگشت به خویشتن سرمی

یک روشنفکر در ذهن خود  عنوانبهاجتماعی را  -دورانش است. او گفتمان انقالب و تعهد سیاسی 

ت ادهد. بنابراین نظرینظریات خود قرار می پشتوانهیک شاعر و منتقد ادبی آن را  عنوانبهدارد و 

هرچقدر هم که به تبیین صورت مدرن ادبیات معاصر ایران بپردازد، « طال در مس»براهنی در 

همراه است که شاعر را در برابر موقعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی خود  بندیترجیعهمواره با 

 شبراهنی در خدمت هدف و محتوایی است. البته براهنی به دلیل دان ازنظرداند. شعر مسئول می

گاه شعر چریکی یا شعر ایدئولوژیک را های مسلط ادبی دارد، هیچادبی و درکی که از جریان

دهد که ضمن برخورداری از توان ادبی، نشان از آگاهی پسندد. بلکه شعری را پیشنهاد مینمی

 باشد. داشتهشاعر 

 فرم و محتوا

سازد. او همواره اهمیت می وجود گفتمان تعهد در نظریات براهنی، مبحث محتوا را نیز واجد

 نگاه غربی زائیدهجوید و آن را که شعر و هنر را مطلقاً در خدمت فرم بدانند، دوری می از نظریاتی

داند، بلکه معتقد است زبان شعر زبان شعر را کامالً در اختیار شعر نمی چنینهمداند. به هنر می

شود براهنی ر دارد. گفتمان تعهد موجب مینیز باید واجد هدفی باشد که جان آگاه شاعر، در نظ

کند، به شاعرِ توللی را صادر می همچون« های وطنیمانیفست مرگ رمانتیست»ضمن اینکه 

 .کاسته استفرو « های زبانیبازی»گرایی چون رؤیایی نیز بتازد که شعر را به فرم

 که در تکنیک و فرم پیش رفته ناپذیر از فرم است. به نظر او شاعریمحتوا برای براهنی جدایی

باشد، محتوای شعرش را نیز به بهترین نحوی منتقل خواهد کرد. او محتوا را در کنار شکل بیرونی 
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گردد. داند که موجب پیوستگی شعر و ایجاد هارمونی میو شکل درونی شعر عنصر سومی می

یجه تصاویر نت جانبههمهکل عنصر سوم یعنی محتوا عبارت است از مفهوم و یا مفاهیمی که از تش»

تصاویر  هستهدرونی و مغز و  ادهمدهد. محتوا شود. شکل ذهنی حرکت تصاویر را نشان میمی

آید... محتوا از جمع معنای تصاویر به وجود احساس و اندیشه به وجود می یکپارچگیاست که از 

مثل جان و تن باشد. باید با آن شده از شکل ذهنی است. باید با آن  استنتاجآید. محتوا معنای می

)براهنی، جلد « خوان باشد.و هم همسانری ها در قالب آن شکل ظاهدر تمام سطرها و حرکت

شعر در خدمت ساخت  بافرم( محتوا از سویی عنصری مستقل است که در پیوند 723: 1371دوم، 

 گیرد. از سویی دیگر، پیوندی مستقیم با درک شاعر از محیط پیرامون خود دارد.شعر قرار می

، نگاهی است که زندگی و به طبع آن محتوا را اصل «طال در مس»نگاه براهنی در دو جلد اول 

آید، اما براهنی جزو عناصر باهم به وجود می همهزبان را فرع. گرچه شعر از تشکل  داند و فرم ومی

ای دهد. هرچند برمنتقدانی است که ابتدا به نگاه شاعر به زندگی و انعکاس آن در شعر اهمیت می

شناسی آن نیز اهمیت قائل است. در تفکیکی که بین هنر مدرن غرب و های شعر و زیباییتکنیک

ا داند. بنابراین بدهد، هنر شرق را وابسته به معنی و هنر غرب را وابسته به فرم میام میشرق انج

 کند.بسیاری از جریانات ادبی زمان خودش همراهی نمی

 چهار رسالتِ شاعر

ای از حقیقت را داند که در طول تاریخ شمهاو شعر را برای قوم ایرانی هنری همیشگی می

فرهنگی زنده  ازنظرقومی  ی« ما»تا  کرده استخود را فدا « من»یرانی شاعر ا. »کرده استمنتقل 

ترین الگوهای دریافت حقیقت باشد: شاعر ایرانی تمامیِ بماند و قوم در ذهن خود صاحب متعالی

خود و متعهد ساختن ذهن او در برابر حقیقت،  قبیلهجهان هستی را برای معرفت دادن به قوم و 

کنند، در طول تاریخ، پس از که از زبان قوم او استفاده می و کسانیتا قوم او ، قراردادهاستوسیله 

ذهنی، روشن، عارف، بافرهنگ و  ازنظر، رفته استها همه ستم خارجی و داخلی که بر آناین

. اگرچه است شدهحفظ( به نظر او این رسالت در شعر نو نیز 237)همان:« بمانند. پرستقتیحق

که در خدمت هدفی متعالی این جایبهتر شد و محتوای شعر نیز نری کاملشکل ه ازنظرشعر 

گیرد. های اجتماعی قرار گرفت. او برای شاعر چهار مسئولیت در نظر میباشد، در خدمت مطلوب

 شکن باشد:شاعری که بخواهد همراه عصر خود پیش برود و سنتبرای البته 
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از تاریخ بشر و در چه عصری از تاریخ قومی خود ای بداند در چه دوره»رسالت تاریخی:  - 1

تواند باشد، از او چه ساله که زندگی یک شاعر میپنجاه دورهکند و قوم او در یک زندگی می

 «خواهد.می

 و ایستاده استروی چه زمینی  بهالزم است شاعر بداند که  درواقع»ـ رسالت جغرافیایی:  2

نامیم رسالت جغرافیایی و مکانی شاعر کند. این را میه پیدا میارض در کدام منطقه با او رابط کره

 «ای ست از زمین.در برابر سرزمین خود که پاره

شاعر به صمیمیت برداشت و ادراک خود از اجتماع و محیط »اجتماعی:  اندیشهرسالت  - 3

یرد ر پیش نگبینی و تعمق راهی دزندگی و موقعیت طبقاتی متکی باشد و در این مورد جز روشن

و به هیچ انحراف و تعصبی گردن ننهد و راه و رسم آزادگی پیشه کند و با خودکامگی و قلدری و 

د مقی ایمحدودکنندهاجتماعی و فلسفی در مکاتب  ازنظربازی مخالف باشد و نیز انسان را حقه

 «نکند.

 هنمایندکند. او باید می ای از تاریخ ادبی قوم خود زندگیبداند در چه دوره»ـ رسالت ادبی:  4

های راستین ادبیات زمان خود باشد هم در شکل و قالب، هم در محتوا و کامل و جامع جلوه

 (637ـ  636)همان: « مضمون.

فارسی چنین تعریفی از مسئولیت برای شاعر وجود نداشت  گذشتهبراهنی معتقد است در شعر 

داند که در چهارراه حوادث سیاسی و اعری میخود معاصر نبود. او نیما را ش زمانهو شاعر با 

های به نظر براهنی در شعر کهن با عینیت روبرو نیستیم. وصف ایستاده استاجتماعی زمان خود 

کند. شاعر با زبان مردم در ارتباط نیست ذهنی، شاعران را از واقعیت محیط پیرامون خود دور می

براهنی غزلیات حافظ، مولوی و چند شاعر دیگر را و زبان شعرش بر سنت ادبی، تکیه دارد. البته 

ها زندگی خود را نسرودند و زندگی داند. اما در مورد غالب شعرای کهن معتقد است آنمی مستثنا

ها و علل و موجبات فارسی زندگی توده گذشتهشعرای . »ذهنی شده استو  زهیدئالیاها در شعر آن

 (643)همان:« آن مسئولیتی از خود نشان ندادند. دربارهاین زشتی و فساد را درک نکردند و 

د های مردم پیونشعر نیما شعری معاصر است و او بدون هیچ ترسی زبان شعرش را با زبان توده 

دهد، به زند. نیما عالوه بر اینکه محیط طبیعی و اجتماعی دوران خود را در شعر نشان میمی

ای سطورهزند و انوشت خود را با سرنوشت قومش پیوند میپردازد. سرگویی تاریخ آینده نیز میپیش
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نیما از سوی  موردنظررسد عینیت کند. در اینجا نیز به نظر میخلق می« مرغ آمین»نو مانند 

 گیرد.شود و به سود افکار سیاسی او مورد تفسیر قرار میآلیزه میبراهنی ایده

دهد. مثالً معتقد است اجتماعی را نشان می های این تعهدبراهنی در شعر کالسیک نیز نمونه

دیوان )« بینم یاران را چه شدیاری اندر کس می»های دومِ ابیاتِ غزل حافظ با مطلعِ تمام مصراع

، زده استای را که حافظ بر خرابِ اجتماعی و تاریخی تمام خیمه صراحتبه( 105: 1384حافظ،

گاه ن شعر، شاعری معاصر است و گویی از کشتدهد. براهنی معتقد است حافظ در اینشان می

 گرفتار در تاریکی پرهشبنیما و از عصر شب نیمایی و « مرغ آمینِ»خشک نیما و از خلق نومید 

که تعهد در مورد شاعر  گفته استو اگر آقای محترمی درآمد که سارتر »گوید. شب نیما سخن می

شاعر نپذیرفت، باید اول ثابت کند که شعر نیما احمقانه است، و به همین دلیل تعهد را در مورد 

که این دو نفر در برابر وضع اجتماعی و تاریخی عصر خود، و حافظ احمقانه است، به دلیل این

گویم که حرف سارتر در مورد دهند... و من با صراحت میآن عصر نشان می ارائهتعهدی برای 

او در مورد نوعی شعر در  اگر حرفحمقانه، و که تعهد شاعرانه، احمقانه است، حرفی است ااین

شعر و هنر شرق اصالً درست نیست. به دلیل اینکه بین شعر غرب و شعر  دربارهغرب درست باشد، 

رای ب مسئولشرق وجوه افتراق اساسی هست. با در نظر گرفتن این وجوه افتراق، شعر شرق جهتی 

 سویآنشود که در د و شاعر شرق متعهد میکنحقیقت، حقیقتی برتر از شکل خود پیدا می ارائه

، 1371)براهنی، « تر است، نشان دهد.ر و مهمشکل شعر، دنیای دیگری را که از شکلِ شعر باالت

 (243: جلد اول

داند و معتقد است نظر سارتر شاعران متعهد شرق می یهانمونهبراهنی نیما و ناظم حکمت را 

که نظر اما در مورد شعر این شاعران صادق نیست. ضمن اینکند، شعر ماالرمه صدق می در مورد

شاعری  کندیمطور که از فرمالیسم دفاع همان چراکهداند. سارتر را در مورد تعهد متناقض می

 است که شعر نرودا شعری متعهد است. در حالیداند و این نوبل می جایزه شایستهچون نرودا را 

 براهنی پس از انقالب

افزودن گفتمان تعهد بر شعر « طال در مس»اول  دو جلدبراهنی در مجموعه نقدهای  مشخصه

کند که چالش استعمار و ضد استعمار بر آن حاکم است. براهنی است. براهنی در جهانی زندگی می

تر مانند اکثر روشنفکران دورانش به مبارزه بر ضدِ استعمار تأکید دارد. اگر بخواهیم تصویری دقیق

هنی ترسیم کنیم، باید او را روشنفکری شرقی بدانیم که نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی از برا

کند. می ییصداهمخود در جهان صاحب موضع است و با روشنفکرانی چون آل احمد و شریعتی 

پردازد. همراه با نویسندگان معترض دیگر در تشکیل که او به مبارزه با رژیم شاه نیز میضمن این
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رژیم شاه  در برابرن نویسندگان ایران نقش دارد و قبل از انقالب جزئی از نیروی مخالف کانو

 شودشود. این شخصیت سیاسی و اجتماعی در ادبیات همراه براهنی است و باعث میمحسوب می

کنیک و ت بافرماو برای شاعر و نویسنده نقشِ روشنفکر را قائل شود. او معتقد است ادبیات باید 

 که به گفتمانصدای جهان پیرامون شاعر را فریاد کند. براهنی، پس از انقالب بیش از اینعالی، 

 باشد خواستارِ رهایی از آن است. پایبندتعهد در شعر 

انقالب در ایران، سراسر، شعر مبارزه است و شعر پس از انقالب  آستانهپنجاه و در  دههشعر 

رنگ شدن نقش ادبیات و پررنگ شدن ک دوران است. کمفضای ایدئولوژی بازتابندهها نیز تا مدت

ه او کگیریِ براهنی در قبال وضعیت ادبی دورانش شد. ضمن ایننقش ایدئولوژی منجر به موضع

در جستجوی  پسازایننگاه براهنی  درواقع. است هدادرخبه چرخشی اذعان دارد که در نگاهش 

، ادبیات تنها با حفظ شده استچیز سیاسی همه که درزمانیهای ادبی است. به نظر او ارزش

 تواند به حیات خود ادامه دهد.استقالل خود می

 فرمالیسم

، در گشته بودآغاز « طال در مس»بررسی ادبیات و عناصری چون فرم، محتوا، زبان و.... که در 

ها آن بهیابد. براهنی ضمن کامل کردن نظریات ادبی خود و وسعت بخشیدن شصت تکامل می دهه

وره او نهد. در این دبنا می یکدستیشناسی گیرد و نظام زیبایییات خود فاصله میازنظرای از پاره

ل حاص« طال در مس»کند. جلد سومِ و ساختارگرایان را تشریح می هاستیفرمالبیشتر نظریات 

نگاشته «  در مسطال»مباحث  ةادامکه آن را در « کیمیا و خاک»کتابِ  چنینهم. دوره استاین 

یِ رسد از همراهقبل دارد. به نظر می دوره. باید دید نظریات براهنی در این دوره چه تفاوتی با است

اجزای اثر کاسته شده باشد و تعهد نیز در راستای فرم ادبی و نظام  با همهتعهد و مسئولیت 

نجاه پ دههاز  باسیاستعر ش شدنآمیخته  در موردباشد. براهنی  بررسیقابلشناختیِ اثر زیبایی

 صورتبهسیاسی شعر گفتند و شعر را هرگز  بادیدسو شاعران جوان تنها به این 1350از »گوید: می

باقی ماند. یکی از دوستان من در اوایل انقالب  ماندهعقب به صورتی پسازآنجدی نسرودند. شعر 

نداشت. شعر  پیشرفتیها شعر این همه باوجودحدود سه تا چهار هزار شعار جمع کرده بود، ولی 

کنند ولی از جهت فرم تفاوتی تنها در محتوا به انقالب اشاره می« مشفق کاشانی»و شعر « اوستا»

تا  40هنوز هم همان شعرای  ترتیباینبهمنوچهری دامغانی و فرخی سیستانی ندارند.  باکارهای

 (109: 1365)براهنی، « و نه دیگران. اندانقالبهستند که شعرای واقعی  50

متحول ساختن آن صورت گرفت.  سنت شعریِ کالسیک و با ةادامبه نظر براهنی شعر نیما در 

شعر فارسی را مبدل به محتوای کار خویش نمود. او فهمید که دیگر  گذشتههای فرم همهنیما 

وجود دارد عدم ای که در شعر پس از انقالب شعر سرود. اما مسئله توانینمشعر گذشته  بافرم

کنند و خبری از فرم وجود فرم است. شاعران تنها محتوای انقالبی را در شعر خود منعکس می

 قرار مورداستفادهایم های امروز حاضر نیستند تاکتیکی را که ما به دست آوردهجوان»نیست. 
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خودش زنده کنند و  بهمن را در زبانِ خاص 22رو دارند، یا باید روح ها دو راه در پیشبدهند. این

شعر در  هایی که به نامدر کنار ادبیات کالسیک و نیمایی قرار بگیرند و یا بپذیرند که این آشغال

  (110)همان: « رسد، هیچ ارتباطی به شعر ندارد.به چاپ می نجاوآنجایا

ه اثر یست کفرم و ساخت اثر است. او خواهان آن ن برتکیهتعریفی که براهنی از ادبیات دارد با 

اش جدا باشد، بلکه معتقد است، از وضعیت سیاسی و اجتماعی دوران خود یا وضعیت تاریخی

پیوند اثر با این وضعیت باید در فرم اثر متجلی شود. نیما و هدایت با بینش سیاسی و اجتماعی 

ازی را در آثارشان منعکس کردند. اما دشتی و حج رضاشاهکه داشتند خفقان حاکم بر دوران 

نتوانستند چنین آثاری به وجود بیاوردند و به دلیل نداشتن این بینش، ادبیات حکومتی را ایجاد 

کردند. براهنی بیشتر بر ادبیت اثر ادبی تأکید دارد. او در مقایسه بین شعر بهار و نیما، نیما را به 

شاعر شکل شعر گذشته  ارتجاع ادبی یعنی اینکه». داندیمتر از بهار دلیل آفریدن فرمی نو سیاسی

 هآنکبیاش، مرتجع است و نیما خواهیآزادی رغمبهرا بپذیرد و به کار ببرد. از این دیدگاه بهار 

آزادی خواسته باشد، معترض اجتماعی و تاریخی به معنای مطلقِ کلمه است، به دلیل  صراحتبه

 «ما انقالبی است. بهار نیست.. نیرفته استهای معاصرش فراتر که از محتوای معاصر با شکلاین

ادبیات مربوط به کارگران، »گوید: چنین در مورد ادبیات رئالیستی می( هم69: 1364)براهنی، 

 تاریخ و عهدهها هستند نیست ـ چنین کاری بر ادبیات تصویر کارگران به آن صورتی که آن

یِ ترسیم دقیق کارگران از ادبیات مربوط به کارگران نف -نگاری و علوم اجتماعی است روزنامه

طریق متحول ساختن آن ترسیم، در جهت شکل ادبی دادن به آن ترسیم است. در این رابطه 

ر شود که دیگشکل به معنی نفی محتواست، یعنی محتوا هنگام عبور از شکل چنان متحول می

 (67: )همان« است. رممکنیغپس از عبور، تشخیص هویتِ محتوا، 

پردازد. ساخت ادبی که او آن می نقدبهگیرد و دوران فاصله می سیاست زدهت براهنی از ادبیا

« وبسنرومن یاک» نظریهبر  اتکاهاست. براهنی با بر آن تأکید دارد، مبتنی بر نظریات فرمالیست

 داند. یاکوبسن اینو جانشینی می ینینشهمشناس روسی، نظام زبان را متکی بر دو محور زبان

 شاهدهمیاکوبسن با »پریش انجام داده بود. کاربرد زبان، نزد افراد زبان مشاهدهرا از  بندیتقسیم

آسیب »پریشی به دو نوع اختالل زبانی یا گفتاری پی برد. وی نوع اول را بیماران مبتال به زبان

پذیر انشوند که رهایی از آن امکانزبانی می زنجیرهنامید که در آن بیماران گرفتار یک « مشابهت

« اقوچ»مشخص شود، مثالً  زنجیرهدیگری از یک  کلمهیک  جایگزینای که کلمهاین رغمبهاست، 

 پذیر نیست.....زبانی امکان زنجیره؛ رهایی از این «چاقو» جایبه« تیغ»و یا « چنگال» جایبه

وابط ن، رمجازی زبان تشبیه کرد که در آن، ویژگیِ گفتما جنبهاین نوع اختالل را به  اکوبسنی

تار نامید، که در آن گفمی« آسیب مجاورت»پریشی را مشابهتی آن است. یاکوبسن نوع دیگر زبان

وبسن شود...یاکمختل می شدتبهفاقد معناست، زیرا روابط طبیعی میان کلمات  وبیشکمبیماران 

 دامنها زنجیره ی استعاری زبان تشبیه کرد زیرا در آن یک کلمه از جنبهپریشی را به این نوع زبان

 (73: 1382)راجر وبستر، « شود تا معنا را برجسته کند.زبانی با کلمه دیگری تعویض می
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شود روابط جانشینی در زبان مبتنی بر شباهت بین دو کلمه است که یکی جایگزین دیگری می 

مه به یک کل نشینی بین دو کلمه مبتنی بر مجاورت است، کههم رابطهآورد. و استعاره را پدید می

. آوردرود و مجاز یا کنایه را پدید میآن به کار می جایبهدیگر  یاکلمهخاطر نزدیکی به مفهوم 

 نشینی است. ادبیات با اتکا بهبراهنی معتقد است ساخت ادبی مبتنی بر روابط جانشینی و هم

ای تاریخی و هساخت و فرم خود، وضعیتشناسی حاکم بر آن در ژرفساختار ادبی و زیبایی

دهد. نویسنده از طریق نظام جانشینی به ساختاری موازی با ساختار سیاسی اجتماعی را نشان می

« مرغ آمین»شعری به نام  1330نیما یوشیج در زمستان سال »یابد. و اجتماعی در اثرش دست می

در  30سال  کند. نفرینی که خلق درزمانی پیدا میهم 57نویسد که معنایش با وقایع سال می

احساس  64کند طوری که در سال به هدف اصلی خود اصابت می 57کنند در سال شعر نیما می

بینانه اوضاع قشر حاکم تازه ساقط شده واقع قدراینکه  حضورداشته 57کنیم که نیما در سال می

بی است که ( بنابراین ادبیاتی انقال152: 1364)براهنی، .« کرده استانقالب را ترسیم  وسیلهبه

مضمون انقالب را در شکل نوین ارائه بدهد و از این نظر شعر پیش از انقالب متجددتر از شعر پس 

شعر فارسی  گذشتههای از دیدگاه شاعری مثل نیما سراسر شکل»شود. از انقالب محسوب می

یات وتز خود یعنی محترسند به آنتیهای گذشته وقتی به امروز میدیگر شکل نیستند. قالب

پاره های جدید تکهشوند. غزل و قصیده و روایت و حماسه در مذبح شکلهای بعدی تبدیل میقالب

بخشی از آن محتویات، در اختیار شاعر قرار  عنوانبهشوند و در کنار محتویات زندگی امروز، می

 (1720: 1371سوم،  جلد )براهنی،« های جدید و امروزین خود را بیافریند.گیرند تا او شکلمی

به نظر براهنی دوران طالیی شعر نو در شعر نیما، شاملو، اخوان، فروغ، نادرپور و... ظهور کرد. 

اعران . ششده استروبرو نیستیم. ساخت اثر با مشکل روبرو  بافرماما در شعر بعد از انقالب دیگر 

اند، اما در شعر امروز برده اند و از آن در آثار خود بهرهشعر فارسی آشنا بوده بافرهنگبزرگ معاصر 

 طال در»در جلد سوم  ازجملهایران با بحران روبرو هستیم. براهنی در اکثر آثارش پس از انقالب 
چنین مجموعه و هم« حافظ رسالهبحران رهبری نقد ادبی و »و « و خاککیمیا »، «مس

ظهور بحران در . براهنی کرده استهایش حرکت شعر ایران را در مسیر بحران تشریح مصاحبه

داند و براین اساس از بحران حاکم بر شعر و ادبیات ادبیات فارسی را متأثر از تغییرات اجتماعی می

 کند.ایران صحبت می

 بحران رهبری نقد ادبی

براهنی معتقد است بحران از جایی در ادبیات ایران آغاز شد، که ادبیات سیاسی شد. ادبیات 

پرداخت اما نشانی از فرم نبود. براهنی بارها به شعر ایدئولوژیک میتنها به منتقل کردن محتوای 

اره های جوان اشو ساختار متشکل در برابر شعر نسل بافرمشعرهایی  عنوانبهشاعران بزرگ معاصر 

رشد ناموزون تاریخ ما، رشد ترکیبی آن و بحران رهبری نقد ادبی، و ساختارهایی که بر »کند. می
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)براهنی، جلد سوم، « ارتباط درونی و حیاتی دارند. باهمنظامِ فکری استوارند،  بینی واین جهان

1371 :1868) 

 «تولستوی»براهنی معتقد است تاریخ و جامعه در فرم و ساخت اثر ادبی باید متجلی شود. 

« بالزاک»طور دهد. همیننشان می هااقتصاددان هایاز نظریهقرن نوزدهم را بسیار بهتر  روسیه

 دهد. بنابراین سیاستقرن نوزدهم را بهتر از مارکس نشان می فرانسهتضادهای اقتصادی حاکم بر 

ن گوید رمابرد و میباید در ساخت یک اثر ادبی متجلی شود. او از توازی تاریخی نام می و اجتماع

 ندهنویسشجاعت یک » شود.نوشته می رضاشاهموازی ساختار سیاسی و اجتماعی عصر « بوف کور»

 تاریخی و -های زودگذر و بیان شکلیِ کل محتوای اجتماعی بندیواقعی، در فراروی او از تقسیم

در صورت مستعار پس از  -اعم از جنگ آن، انقالب آن، زندان آن  -سیاسی یک جامعه است 

به  سشعار نوینویسنده خود را تا حد  آنکهبیطوری که اثر بیان موقعیت بکند،  -فراروی تاریخی 

شناسی فرد در این های اجتماعی و رواننفع یا ضرر حکومت تنزل بدهد. رسوخ در اعماق واقعیت

سراپا  -اثر مستقل،  ارائهاستقالل اثر، و  سویبهاجتماع، فراروی از این محتویات، از طریق شکل اثر 

تقل یکسان خود را در جهان مس طوربههمه اعم از حکومتی، ضد حکومتی،  کهطوریبه -مستقل 

ایران و مسائلی چون  جامعه( اما ساختار سیاسی اجتماعی 1764: )همان« بیابند. شدهارائهاثر 

انقالب و جنگ در شعر شاعران پس از انقالب درونی نشد. او معتقد است اگر تاریخ و اجتماع 

 ییک فضا محاصرهیابند. ادبیات در درونی یک اثر نشده باشند، تنها در محتوای اثر ظهور می

 .ستشده او ادبیت اثر ادبی نادیده گرفته  گزیده استایدئولوژیک است. ادبیات از ساختار دوری 

شاهد یک توازی تاریخی در ساختار  درواقعما در بعد از انقالب با چنین شعری روبرو هستیم. 

ود خ زمانهارتباط ادبیات با  چراکهکند. آثار ادبی نیستیم و به همین علت بحران ادبی بروز می

 ، در دسترسشده است. بسیاری از آثاری هم که توسط نویسندگان مطرح نوشته است شدهقطع

بحران رهبری در نقد ادبی این است که ما انقالب را دیدیم و انقالب در ما »گیرد. مردم قرار نمی

 آوردهوجود . تصوری از انتقاد ایجاد کرده؛ تصوری از انسان به کرده استهای جدیدی را ایجاد فرم

. موقعی که من از نگرفته استدقیق و کامل در اختیار مردم قرار  صورتبهها هنوز ؛ که ایناست

ها در حضور کسانی است آن کجاست. نمونه نمونهزنم، مردم باید بدانند که شکل خاصی حرف می

 ساله است و انقالبلشود که مثالً آدمی چهاند. این نمیای به ادبیات ما نگاه کردهحرفه طوربهکه 

مردم  و شدهشناختهمعروف در این مملکت  نویسندهیک  عنوانبهکند، و قبالً بیند و درک میرا می

های بعد از انقالب را هم در ایران زندگی بکند و مطلب بنویسد، اند .... سالهم آثارش را خوانده

بروز  که آثارشکند، به دلیل اینولی کسی نفهمد که حتی این آدم دارد در این مملکت زندگی می

 (50: 1380)براهنی، « شود.داده نمی

 جامعهخورده با وضعیت سیاسی و اجتماعی براهنی از طرفی بحران رهبری نقد ادبی را گره

شعر معاصر  باألخصهای بحران را در خود ادبیات و داند و از طرفی نشانهایران بعد از انقالب می
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زمان و متضاد در حال د است در شعر معاصر فارسی، چندین گرایش همدهد. او معتقنشان می

ر اند. ادبیات معاصها از بحران حاکم بر شعر معاصر نشأت گرفتهاین حرکت همهاست. که  پیشروی

 های تئوریک برناموزونی تاریخی ـ اجتماعی ماست و از سویی بحران دهندهایران از سویی بازتاب 

این بحران از ضرورت از بین رفتن ارتجاع در ادبیات  درواقع. گشته استحاکم ادبیات معاصر ایران 

سی هم، این بحران بین شاعران پیرو نیما و شاعران  دههشود. در و تحول یافتن فرم ادبی ایجاد می

اگر یک مضمون اصیل »شود. های دیگری متجلی میسرا وجود داشت و امروز هم به شکلکالسیک

اصیلی است، حتماً خودش را در  العادهفوقظر من حرکت انقالبی در ایران، حرکت باشد، که به ن

های ادبی را که شکلهمدهد و می شکلهمدهد و ادبیات را در جهت خودش ادبیات رسوخ می

های ادبی جدید در ارتباط با تحوالت بنیادی پذیرد. پیدایش شکلناشی از این حرکت باشند، می

مستقلی است که تاریخ، و باید ادبیات را با موازین  مقولهدبیات به همان اندازه، تاریخ است. ولی ا

کنیم، و نه دنیای های ادبی زندگی میمتحول شکل در دنیایما  درنتیجهادبی بررسی کنیم. 

های تثبیت نیافته مدعیان فراوان دارد، و چون این دنیای متحول شکل شدهتثبیتهای ادبی شکل

 (24)همان:« ادبی، دچار بحران هستیم. فلسفهو اداره و رهبری نقد و انتقاد و  ما در تربیت

بنابراین بخشی از بحران حاکم بر ادبیات ناشی از درونی نشدن تحوالتی است که در جامعه  

ایران بیشتر از شعر در  جامعه. هنوز شعر بعد از انقالب فرم ندارد و بازتاب حوادث است دادهرخ

شود. در خود جریانات شعری بعد از انقالب نیز ناموزونی وجود دارد. یک قالب و رمان دیده می

وجود این  دهندهنشانفرما نیست. براهنی معتقد است شعرهای خود او شکل ادبی بر شعر حکم

 میگوینمنامش را »و شعر « اسماعیل»بحران هستند. شعرهای براهنی یا منثور هستند مانند شعر 

یار خوش »هستند. مانند مجموعه شعر  نیمه منثورو  نیمه منظومیا شعرهای و « ممنوع است

تر از شکل قراردادی مصراعِ های طوالنیهای مرکب با مصراعیا شعرهایی در وزن« چیزی است

و.... براهنی معتقد است همین تنوع « نسیم و خاکستر»، «سؤال وسوسه»، «دف»نیمایی، مانند 

 دهد.او با این بحران را نشان می مواجههشعرهایش، شکلی و تنوع مضمونی در 

به نظر او هریک از شاعران دورانش به تقویت یکی از عناصر مطرح در شعر پرداختند و تحولی 

هایی مانند وزن، شعر فارسی با که در حوزهاساسی در شعر پس از انقالب ایران رخ نداد. ضمن این

ری هرگز به معنای آن نیست که شعر خوب گفته حضور بحران رهبری شع»گسترش روبرو شد. 

جدیدی  های. این فضا ریتمشده استآن تاریخ دارای فضای دیگری  تبعبه. تاریخ ما نیز نشده است

ر کند. شعهای کند، کندتر اثر میهای تیز، زودتر، و در ذهن. این فضا در ذهنکرده استپیشنهاد 

مثل استفاده از  -ایی، موزون نیمایی پیشرفته شعر موزون کالسیک، موزون نیم حوزهما در 

 هایهای مرکب، استفاده از ترکیب چند وزن، استفاده از وزنتر از معمول در وزنهای طوالنیمصراع

ی وزنوزنی آهنگین، استفاده از بیوزنی، استفاده از بی، استفاده از وزن و بیباهممرکب و ساده 

 (1807: 1371سوم،  جلد )براهنی،.« است یافتهدستیت های جدیدی از فعالکامل، به حوزه
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شصت، در شعر شاعران معاصر  دههبراهنی معتقد است بخشی از مسائل سیاسی و اجتماعی 

از  معتقد است یکی حالدرعینادبیات است.  تحول یافتنخوبی برای  نشانهو این  کرده استبروز 

شعر  -پیش مرحلهتولید شعرهایی است که در ، گرفته استمسائلی که گریبان ادبیات فارسی را 

 شاعرانشان باشند. آیندههای قرار دارند و باید رشد پیدا کنند و محتوای فرم
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 گیرینتیجه

نی های نویکند تئوریعنوان می« هاپروانهخطاب به » مؤخرهکه براهنی در  از نظریاتیبسیاری 

وزن  بندی. او در تقسیماندشدهمطرحارسی ن رفتن از بحران حاکم بر ادبیات فواست که برای بیر

ری گیاند، اما نوع بهرهدر شعر شاعران معاصر معتقد است، اوزان نیمایی هنوز زنده و قابل استفاده

سنت  هالهزیستن در »های خود او از این ادبیات است. براهنی از ادبیات نیمایی همراه با فراروی

یست، بلکه به معنای آفریدن مجدد آن در شرایط جدید و آن ن مویموبهبه معنای تقلید و خلق 

. تشریح خورندینمزبان و سنت و شعر است. متقارنات قدیم به درد من  آیندهتحویل دادن آن به 

های مردمی و ضد مردمی ها و حرکتها، ضدِ انقالبهای قدیم منطبق با ساختِ شهرها، انقالباندام

، مولوی برای من پیش ـ شکل حافظ های عصر ما نیست....انامروز و بطون روابط حاکم بر انس

در شکل جدید نفس بکشم.  شخصاًها بخشی از محتوای شعر من هستند، من باید شعر هستند؛ آن

وزن هم بگویم به این دلیل است، حتی از این بابت بگویم به این دلیل است و اگر بی به وزناگر 

: 1380براهنی، )« شکل شعر من است. -حتوا یعنی پیش شکل شعر نیما و نیمایی هم برای من م

ادبی زنده شود. مجالت  و انتقاد( براهنی معتقد است برای حل بحران ادبی باید فضای نقد 56

که معتقد است برای حل این ادبی چاپ شوند و فضای پویای ادبی وجود داشته باشد. ضمن این

 برگردیم. هایماناسطورهتن خود و های فکر خود، به خویشبحران ما باید به ریشه
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