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پیش گفتار 
مقدمۀ نویسنده

؛ زمزمه های جاز و بلوز شکسپیر در محلۀ  هارلم لنگستون هیوز
ناظم حکمت؛ سفر از سلولی تاریک به قلب همۀ پرندگان جهان

پابلو نرودا؛ مسلح شدن به کلمات و شلیک به نامی تبه کار
یانیس ریتسوس؛ سرودن بر پاکت های سیگار  و پراکندن در ابرها

؛ مسافری از اعماق روشن سیاه وارگی امه سزر
ماریو بندتی؛ سکنی گزیدن در تبعید، هم وطن شدن با چگوآراها

نزار قبانی؛ فروختن انگشتر مادر برای خریدن تفنگ
گونتر گراس؛ دایناسوری که مخالفانش را به ستوه آورده بود

امیری باراکا؛ در جست وجوی نام واقعی آن که آمریکا را ترکاند
طاهره صفارزاده؛ سنگ پرانی به اّرابۀ مهاراجه  ها در سیزده سالگی
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بامسه املصّور

پیش گفتار

نسبت هنر و سیاست؛ پرسشی به قدمت هنر و سیاست
، در ذات خــود چیســت و چــه نســبتی بــا سیاســت دارد؟ ایــن پرسشــی اســت بــه  هنــر
بــاره سیاســت.  یــخ اندیشــیدن در یــخ تفکــر در بــاب هنــر و بــه قدمــت تار ینگــی تار دیر
گــواه ایــن مدعــا، مجموعــۀ محــاورات فلســفی افالطــون اســت کــه در آن نســبت هنــر 
و سیاســت، در شــماری از رســاله ها به عنــوان مضمــون محــوری و در بســیاری از 
رســاله ها بــه شــکل موضوعــی جانبــی پژوهــش شــده اســت. از آن گذشــته، اهــل هنــر و 
شــاعران، خــود بی آن کــه منتظــر دعوتــی باشــند، در کارزار سیاســت حاضــر می شــدند.

البتــه منظــور مــا از سیاســت در این جــا، صرفــا محــدود بــه مفهوم حکمرانــی و دولت 
نیســت. مقصــود از سیاســت در ایــن گفتــار مطابــق بــا فهــم اصیــل و کالســیک، همانــا 
ینــی در سرنوشــت عمومــی و مشــترک مردمــان و شهرهاســت. سیاســت  قلمــرو نقش آفر
یســت جانوری  در ایــن معنــا همــان مدنّیتــی اســت کــه بــه موجــب آن، آدمــی از ورطۀ ز
تعالــی یافتــه و بــه مرتبــۀ خــرد و فرهنــگ و فضیلــت انســانی نائــل می گــردد. در همیــن 
یرا هنر نیز در تحلیل نهایی،  یر می شــود. ز لحظه اســت که پیوند هنر و سیاســت ناگز
ــور از طبیعــت و درگذشــتن از عــادت و درنتیجــه بســط ســاحت  ــی و عب ــا تعال همان
ــن چینــش طبیعــی و خــام امــور و  یخت ، به هم ر ــر فرهنــگ و خــرد انســانی اســت. هن

آرایــش چیزهــا در طرحــی نــو و نظمــی تــازه اســت:

شش



یم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو درانداز
ین  یشــان کننده و شــکافنده و چهره ای نظم آفر  پس هنر دو چهره دارد: چهره ای پر
و ســامان بخش و ایــن هــردو، شــرِط گــذار از وضــع طبیعــی و عــادی بــه وضــع متعالــی 

و آرمانــی اســت:
از خالف آمد عادت بطلب کام که من
یشان کردم کسب جمعیت از آن زلف پر

یشــانی یــا ســامان و بی ســامانی، روح جــاری در  ایــن هم آمیــزِی جمعیــت و پر
میــدان سیاســت نیــز اســت؛ سیاســت هــم دو چهــره دارد: چهــره ای قانونــی و برقــرار و 

محافظــه کار و چهــره ای آشــوبناک و انقالبــی و معتــرض.

جوهرۀ سیاسی هنر و بنیان زیباشناختی سیاست
یــر در معرکــۀ سرنوشــت عمومــی   امــری اســت سیاســی؛ یعنــی ناگز

ً
پــس اوًال هنــر اساســا

 ـ هــم بنــا بــر ذات دووجهــی خــود و هــم بنــا بــر 
ً
مردمــان و ملت هــا حاضــر اســت و ثانیــا

ذات دوگانــۀ سیاســت ـ چهــره ای توفنــده، نــاآرام و معتــرض دارد. بنابرایــن آن چــه مــا 
»هنــر اعتراضــی« می نامیــم، صرفــا ســاحتی فرعــی در هنــر نیســت؛ اعتــراض در جوهــر 
یشــه دارد؛ چنان چــه »هنــر سیاســی« نیــز برخــالف گمــان خام اندیشــان، درگــرو  هنــر ر
 سیاســی اســت؛ 

ً
، اساســا بیــرون رفتــن از حــدود حیــات حرفــه ای هنرمنــد نیســت. هنــر

یبایی شــناختی اســت. »هنر اعتراضی«   حاوی وجهی ز
ً
چنان چه سیاســت نیز اساســا

یــا »هنــر سیاســی« را حتــی نبایــد گونــه ای از گونه هــای هنــر قلمــداد کــرد؛ چــرا کــه در 
معنــای عــام، هــر اثــر هنــری از چیــزی اعــراض می کنــد و امــری را طلــب می نمایــد. ایــن 
مطلــوب، غایــت و آرمــان هرچــه باشــد، سراســر وجــود هنرمند را به جنبــش وادار نموده 
پــود اثــر هنــری، حضــور می یابــد. پــس سیاســت وصلــۀ جــور یــا ناجــور هنــر  و در تارو

پــودی درهم بافتــه را می ماننــد. نیســت، سیاســت و هنــر تارو

هفت



انگارۀ جدایی هنر و سیاست، بحران ها و کاستی ها
ــان  ــن بنی ــد، از ای ــق دارن ــر و سیاســت نگاهــی تنــگ و مضی ــه هن ــه ب یکردهایــی ک رو
وحدانــی غافل انــد. لــذا در ایــن دوقطبــی ســاختگی، یا جانب هنــر را می گیرند یا طرف 

سیاست را:
گروهــی مدعــی پیرایــش هنــر از سیاســت و ایدئولوژی انــد و حراســت از آن چــه 
»هنــر نــاب« می نامنــد را درگــرو بی تفاوتــی و فراغــت هنرمنــد از مســئولیت اجتماعــی 
و سیاســی می انگارنــد و تنزه طلبانــه، هنــر را در مقامــی بیــرون از میــدان منازعــات 

یخــی و تمدنــی می نشــانند. تار
، آزاد گذاشــته  و گروهــی دســت سیاســت و قــدرت را در مصــرف بی مبــاالت هنــر
بــار ارزش هــا و طرح هــای سیاســی می پندارنــد و بدیــن   خادمــی در در

ً
و هنــر را صرفــا

ترتیــب، هنــر را بــه رســانه و هنرمنــد را بــه مبلــغ فرومی کاهنــد.
رجــوع بــه بنیــان وحدانــی هنــر و سیاســت، نقطــۀ آغــاز عبور از ایــن دوقطبی مخرب 
یــن مفاهیــم و  اســت. در ایــن بنیــان وحدانــی، مفهــوم و مســئلۀ »اعتــراض« از مهم تر

مســائل اســت.

؛ هنر و اعتراض نهاد ناآرام هنر
یــخ همــواره بخش مهمــی از آثار  »هنــر اعتراضــی« بــه معنــی خــاص کلمــه، در طــول تار
هنری و ادبی را دربرگرفته اســت: از نمایش نامه های شــهیر یونانی چون »آنتیگونه« 
«؛ در دوران معاصــر امــا،  تــا داســتانهای کهــن ایرانــی همچــون »رســتم و اســفندیار
یــی بــه  یح تــر شــده اســت. هنــر جدیــد، گو اعتــراض در عمــوم هنرهــا، پررنگ تــر و صر
یشــه در  یرانگــر دارد. ایــن امــر می توانــد ر یــی و نحــو مضاعفــی، وجهــه ای نــاآرام و نیرو
جوهــر ســوبژکتیو تمــدن جدیــد داشــته باشــد. شــاید هــم نتیجــۀ ایــن واقعیــت اســت 
، واجد نقــش و مضمون اجتماعی و  کــه هنــر در عصــر حاضــر بیــش از هــر زمــان دیگر

یخــی و ناظــر بــه حیــات ناســوتی آدمــی اســت. تار

هشت



ــه رو  ــده ای بی ســابقه روب ــا پدی ــی سیاســت، ب ــۀ جهان ــا در صحن از ســوی دیگــر م
، جهانــی و همه جانبــه  هســتیم: تمــدن مــدرن در بطــن خــود طرحــی از قــدرت فراگیــر
بــی و ســاختارهای  را بــه میــدان آورده کــه نتیجــۀ آن ظهــور دولت هــای اســتعمارگر غر
یاتــان یــا هیــوالی  اســتثمارگر اقتصــادی اســت. ایــن شــکل نوظهــور از قــدرت، ِلو
بی مهــاری اســت کــه همــه چیــز را فرومی بلعــد و در خــود هضــم می کنــد. ایــن قــدرت، 
گــون، مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر همه چیــز تحمیــل  ارادۀ خــود را بــه اشــکال گونا
می کنــد و در ایــن مســیر هیــچ چیــز مانــع بســط ارادۀ او نیســت. علــم و قانــون و دین و 
فرهنگ و هنر و سایر مظاهر واالی حیات انسانی نیز دستخوش دست اندازی این 
قــدرت فراگیــر اقتصــادی و سیاســی اســت؛ به نحــوی کــه این همــه خــود بــه کارگزارانــی 
یشــه داری ایــن نظــام اقتــدار جهانــی بــدل شــده اند. در  در خدمــت فراگیــری و ر
ــده  ــان، هســتند در بیــن اهــل فرهنــگ کســانی کــه تــن بدیــن نظــم مقهورکنن ایــن می
ــر ایــن ماشــین  براب ــی آدمــی در ی یارو ــرای رو ــه ســنگری ب ــد ک ــی آنن ــد و در پ نمی دهن
جهانــی اقتــدار فراهــم کننــد. در ایــن میــدان، هنرمنــدان ســرآمد و پیشــرواند. »هنــر 
گاهــی و ارادۀ رهایی بخــش جهانــی اســت در سراســر  اعتراضــی جهــان« شــبکه ای از آ
یــارو بــا نظــام ســرمایه دارانه و اســتعماری قدرتهــای جدیــد. قدرتــی  بــالد مســکون، رو
یــکا تجســم همــۀ ابعــاد و نیروهای آن اســت.  ، ایــاالت متحــدۀ آمر کــه در شــکل متمرکــز
ــر آن، ســومین و  وجــود ایــن نیــروی مقهورکننــده و ضــرورت انســانی مقاومــت در براب
یــن دلیــل باشــد بــرای ایــن واقعیــت کــه هنــر معاصــر جهــان بیــش از هــر  شــاید مهمتر

ــاآرام دارد. ــرض و جوهــری ن ــی معت دوران، ماهیت

مجموعۀ »هنر اعتراضی جهان«
ــژه پــس از انقــالب 75، از کانون هــای ایــن مقاومــت  ی ــران، هــم پیــش و هــم به و ای
انســانی در برابــر نظــم مســتبد جهانــی اســت. خاســتگاه و پشــتوانۀ ایــن مقاومــت، 
ســرمایه های عمیــق و کهــن فرهنگــی و معرفتــی و هنــری تمــدن ایــراِن اســالمی اســت 

ُنه



کــه در بســتر خــود نمودهــای متنوعــی از هنــر اعتراضــی و انقالبــی را بــه بــار نشــانده 
اســت. جامعــۀ ایرانــی امــا درک جامعــی از هنــر اعتراضــی در ســطح جهانــی نــدارد. 
یی در میــان مدعیــان فرهنــگ و هنــر در ایــران شــاهد نوعــی واگرایــی  درنتیجــه از ســو
نســبت بــه هنــر متعهــد و معتــرض بــه نظــام جهانــی هســتیم و از ســوی دیگــر در میــان 
گاهــی از تجــارب جهانــی در ایــن  جماعــت هنــر انقالبــی در ایــران، شــاهد نوعــی ناآ
بانــی محلــی و محــدود پیــدا  زمینه ایــم کــه ســبب می شــود هنــر انقالبــی ایــران، ز
بــان جهانــی در هنــر وامانــد. ایــن ضرورت هــا انگیــزۀ طــرح  کــرده و از دســت یابی بــه ز
تولیــد مجموعــۀ کتاب هــای »هنــر اعتراضــی جهــان« در پژوهشــکدۀ فرهنــگ و هنــر 
یــم بــه 10 هنرمنــد یــا اثــر هنــری  اســالمی گردیــد. در هــر مجلــد از ایــن مجموعــه بنــا دار
یــم تــا بدین ترتیــب این نکته  برجســته در حیطــۀ هنــر اعتراضــی معاصــر جهــان بپرداز
را بیازماییــم کــه هنــر متعهــد، مســئول و معتــرض چــه منزلتــی در تولیــدات طــراز اول 

هنــری جهــان داراســت.

شورش شاعران
در ایــن مجلــد کــه بــه همــت دوســت کوشــا و فاضلــم آقــای محمدرضــا وحیــدزاده 
بان هــا و  تألیــف شــده اســت، ده شــاعر بــزرگ جهــان از ممالــک شــرق و غــرب و ز
گــون، در اعتــراض بــه ســتم و اســتکبار و اســبتداد و ســرکوب، هم ســرا  نژادهــای گونا
و هــم آوا شــده اند. از جنــاب وحیــدزاده هــم بــه خاطــر نوشــتن ایــن اثــر و هــم بابــت 
نقــش محــوری در طــرح ایــدۀ ایــن مجموعــه، سپاســگزارم. همچنیــن شــکرگزار همــۀ 
همکارانــم در پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســالمی و نیــز انتشــارات گرامــی ســورۀ مهــر 
هســتم و توفیــق همــگان را در مســیر اعتــالی فرهنــگ غنــی ایــران اســالمی از خــدای 

یــز خواســتارم.  عز
 سید حسنی شهرستاین
مدیر گروه حمکت هنر پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسالمی

ده



یازده

یین در خانــۀ وجــود؟ حمــاکات جهــان یــا  شــعر چیســت؟ انکشــاف حقیقــت یــا ســکین گز
یــش را  یبــان خو یــی اســت کــه بشــر هیــچ گاه گر رســتاخیز واژه هــا؟ هرچــه هســت، چیــز غر
یبــه ای دیرآشناســت کــه از  از چنــگ آن نرهانــده و پیوســته بــا او در ســخن بــوده اســت. غر
یش واداشــته و عهد ســخن  گذشــته های دور آدمــی را بــه خــود فراخوانــده و بــه جنــوا بــا خو
یــک و روشــن دلــش را جســورانه گــردن گرفتــه اســت. شــعر جتــی درون  گفــن از نه تــوی تار
اســت و نقــی بــه آن چــه کالم عــادت زده را بــه آن راهــی نیســت. شــعر خــود آدمــی اســت؛ 
یبایی هــا و فرازهــا و فرودهایــش. شــعر هنــاد مــا را آینگــی می  کنــد؛ بــه هــر  بــا مهــۀ زشــی ها و ز

یــایی اش نیســت.  بــاین کــه مهتــایی بــه گو رنــگ و نقــش و جلــوه ای کــه باشــم؛ بــا ز
بــارۀ شــعر فــراوان گفته انــد و حنله هــا و مکتب هــای نظــری بســیاری، از منظرهــای  در
یکــی را نیــز از ایــن عرصــه  خمتلــف بــه کاوش ذات و اطــراف و اکنافــش کوشــیده اند؛ و هر
ــا کــم. شــگفت امــا آن کــه در ایــن میــان، یــک خوانــش،  حاصــی بــوده اســت؛ بیــش ی
ــۀ  ــاب و پرفتن ــۀ یب پای ــرده اســت. در هپن ــب ک ــر مهــۀ خوانش هــای دیگــر غال خــود را ب
ــن وادی،  ــه مــدد بوق هــا و کرناهــای اهــل ای ــده و ب رســانه، یگانه تفســیر موجــود خوان
بــایق قرائت هــای دیگــر را بــه حاشــیه رانــده اســت؛ خوانشــی کــه بــر بنیادی سســت، تهنا 
بــه هنــرِ بــرای هنــر - بــه تعبیــر گنــگ و یب معنــای خــود- جــواز تــردد می دهــد و یب شــفت 
و قاطــع، بــه تکفیــر هــر آن هنــری برمی خیــزد کــه رنگــی از تعهــد، غایــت یــا حــی معنــا 
ــه  ــار هــر اثــری »شــکل« اســت و هرکــه روی ب ــا گــواه اعتب دارد. پــای می فشــرد کــه یکت
ــد اســت؛ از  ــی بل ــه ن ــکار و البت ــه طــرد و ان ســوی وجــه دیگــری جــز آن آورد، حمکــوم ب
مدینــه ای کــه کلیــدش بــه دســت صاحبــان مهــن خوانــش اســت و قوانینــش ممهــور بــه 
یاین بامواجب و یب مواجــب را نیز  مهــر اینــان و پاســبانش مأمــور بــه حکــم ایشــان . لشــکر

مقدمۀ نویسنده



دوازده

در صحنه هــای گونه گــون، از صفحــات روزنامه هــا گرفتــه تــا حمافــل ادیب و از شــبکه های 
ــاری  ــا ادعــای هــر َدّی ــا مراکــز به ظاهــر علمــی و دانشــگاهی، گســیل داشــته  ت جمــازی ت
را در هــر دار و دیــاری، بــا مهــن ســنگ، حمــک بزنــد؛ و خنــک آن کــه در جهــان ســوم 

یــش روان ســاخته اســت. ــز از یپ خو ــری را نی ســینه چاکان مؤمن ت
ایــن در حــایل اســت کــه هرکــس اندکی آشــنایی با تلیق شــکل گرایانه و دیگــر روایت های 
یــخ هنــر داشــته باشــد، نیــک می دانــد کــه تلــیق نام بــرده، یکــی از یب مشــار  مدرنیســی در تار
یــش اســت. بــر بســیاری از باورداشــت های قبــل از خــود  تلیق هــای پیــش و بعــد از خو
یده و دالیــی بــر رد آن هــا اقامــه کــرده و خــود نیــز عمــوم مباین و مواضعــش در معرض  شــور
نقــد و رد نگرش هــای بعــدی قــرار گرفتــه اســت. چــه فــراوان ردیه هــایی کــه بــر نگاه هــای 
یان هــایی چــون پیــروان مارکــس،  ســنی مطــرح ســاخته و چــه اشــکاالیت کــه از ســوی جر
روان کاوان، زن باوران، پدیدارشناســان، وجودگرایان، مکتب انتقادی ها، پسامدرنیســت ها 
و پسااســتعمارگروان بر اصولش گفته نشــده و هیچ یک را نیز پاســخ درخوری داده نشــده 
یــک از  یبایی شــنایس ذهنیت گــرای کانــی هنــر مــدرن از ســوی هر اســت. نقدهــایی کــه بــر ز
یــر آوارش بیــرون آمــد. پــس  یکردهــا وارد آمــده، چیــزی نیســت کــه بتــوان ســامل از ز ایــن رو
چــه رجحــاین بــرای صدرنشــیین اش در میــان اســت؟ هیــچ ! بــه حکــم اســتبدادِی احلکــم 

 ! ملــن غلــب و بــه میــن ارتــش قلم به دســتان و رســانه بازان غوغاســاالر
روایــت او غالــب اســت چــون بــه قــول بوردیــو میدان هــای قــدرت در اختیــار اوســت. از 
ایــن روســت کــه ارزش هــای عرصــۀ  هنــر را گفتمــان مدرنیســی تعیــن می کنــد و هرآن چــه 
ــه فرادست ســازی معــاین  را هتدیــدی علیــه مقدســات خــود بیابــد، یعــین هتدیــدی علی
مصرف گــرایی و سرمایه ســاالری و اباحه  گــری، تکفیــر می کنــد؛ چنان کــه تــری بــرت بــه نقــل 
یســد: مدرنیســت ها دســتریس خماطــب را بــه حمتــوای  « می نو از لــویس لیپــارد در »نقــد هنــر
 حرام 

ً
اثــر هنــری حــرام می داننــد. اگــر این حمتوا رنگ و بوی اجتماعی داشــته باشــد حتما

یــان یب حتــرک مدرنیســم هــر چیــزی را کــه اندکــی مایــۀ ســیایس  یــد: جر اســت! مهــو می گو
« خطــاب می کنــد و معمــوًال هنــر اجتماعــی را  داشــته باشــد بــا لفــظ اهانت آمیــز »شــبه هنر



سیزده

بدهیــی، زخمــت، عامه پســند و شــعاری می نامــد. بــرت خــود بــه اعتبــار آرای منتقــدان دیگر 
یکــردی را ســاده لوحانه، تنگ نظرانــه و مانــع رشــد انتقــادی می نامــد.  چنــن رو

حقیقــت آن اســت کــه شــکل گرایی و دیگــر روایت هــای مدرنیســی از هنــر و ارزش های 
مــورد پذیــرش آن، یــک تلــیق قابــل بــرریس در مشــار خیــل تلیق هــای دیگــر از هنــر اســت. 
رهیافــی اســت بــرای نزدیکــی بــه هنــر و چه بســا مســتعد رســیدن بــه دســت آوردهایی هــم 
ــد توجــه داشــت، مســئلۀ رســالت  ــا بای . ام ــه رهیافت هــای دیگــر ــن وادی؛ چنان ک در ای
، تعهــد   مســئلۀ هنــر نیســت. مســئلۀ انســان اســت. بــه تعبیــر دیگــر

ً
و مســئولیت، اساســا

. مگر نه آن که شــعر آینۀ وجود آدمی اســت؟ و مگر نه  آن که  صفت شــاعر اســت نه شــعر
یــش نقــب می زنــد؟ پــس دیگــر چــه جــای ســخن  انســان بــا شــعر و هنــر بــه هســی خو
؟ تعهــد رنگــی اســت کــه از منشــأ هنــر برمی خیــزد،  گفــن از لــزوم تعهــد یــا غیــر آن در هنــر
نــه آن کــه بــه ذات آن برگــردد. اگــر آدمــی متعهــد باشــد، شــعر او نیــز رنــگ تعهــد خواهــد 
داشــت و اگــر اهــل اباحــه، شــعر او نیــز جلــوۀ مهــان خواهــد بــود. انســان مصــریف، بــه 
شــعر مصــریف خواهــد رســید و انســان مسخ شــده بــه شــعر ممســوخ و انســان خودبنیــاد بــه 
؛ بــا هرآن چــه او در  . انســان ســتهینده را نیــز شــعری اســت جنــگ آور خودبنیــادی در شــعر
یشــن یــا جهــان. در اصــِل جتــی هنــر هیــچ تفــاویت نیســت. مســئله فقــط  ســتیز ســت؛ خو
در میــزان ارتعــاش ایــن مــوج اســت. از آن جــا کــه شــعر بیــان بلیــغ ناگفته هاســت و افشــای 
، آن گاه کــه ردای شــعر بــر تــن می کنــد،  مکنونــات، مهــن مســخ و تعهــد و مصــرف  و ســتیز
پرتــوی بــه مراتــب شــدید تر خواهــد یافــت و جهــان وســیع تری را بــا خــود مهــراه خواهــد 
ســاخت؛  شــعر انســان مصــریف، از خــود او مصریف تــر اســت و مصرف زاتــر و شــعر انســان 

 . متعهــد، از خــود او متعهدتــر اســت و تعهدآورتــر
شــاید بــرای روشــن تر شــدن مســئله، بیــش از اقامــۀ هــر دلیــل و ادامــه دادن هــر حبــی، 
ــه  ــدی - چنان ک ــر تعهــد و غایتمن ــل شــواهد پیــش رو باشــد. اگ ــه خی ســاده تر رجــوع ب
یــاد برمی  آورنــد - مســلخ هنــر  مدعیــان مدرنیســِت پراکنــده و تکثیرشــونده در رســانه ها فر
بانــگاه خالقیــت، پــس بــا این مهــه هنرمنــد متعهد و مبارز برجســته که آثارشــان  اســت و قر



بــر بلنــدای ســتیغ هنــر و ادبیــات جهــان ایســتاده، چــه بایــد کــرد؟ بــه ترفنــد کــدام انــکار و 
یــخ هنــر و ادبیــات می تــوان آهســته درگذشــت  پوش از کنــار فصل هــای مشــبعی از تار ســر
کــه مشــحون از ارزش هــای واالی هنــرِی درهم پیچیــده بــا دغدغه منــدی و التــزام و بــاور 
اســت؟ به راســی بــر این مهــه نــام چگونــه می شــود خــاک پاشــید؟ آن چــه در ایــن اثــر گــرد 
آمــده، برگ هــایی چنــد از مهــن فصــل مشــبع اســت. صفحــات پیــش رو شــرح زندگــی 
یــن شــاعران ســدۀ بیســم اســت کــه  یــن و ارمجندتر و زمانــه و آثــار  ده تــن از جنون مندتر
شعرشــان آینــۀ وجــود متعهــد و مسئولشــان بــوده اســت؛ شــاعراین کــه مهــواره بــا شــعر و در 
یــش گــرم  یــخ از ســکر هنــر واالی خو یســته اند و رگ هــای جهــان را تــا مهیشــۀ تار شــعر ز
کرده  انــد و در عــن حــال، فــارغ از هــر مذهــب و بــاور و مســلکی کــه داشــته اند، آین در 
 ، یالیســم جهاخنوار یژه مظهر تامۀ آن یعین امپر برابر ناراســی و کج  روی و یب عدالی، به و

ســاکت ننشســته اند.
یــدم؛ نام هــایی کــه حــذف هــر  ایــن ده شــاعر را از میــان نزدیــک بــه چهــل نــام برگز
کدامشــان بــرای انتخــاب فهرســت هنــایی، داغ حســریت بــود بــر دمل. ماه هــا ایــن اســامی را 
سبک و سنگن می کردم و پیوسته یکی را به صدر می آوردم و یکی را از فهرست بیرون 
 بــه ســیاهۀ پیــش رو 

ً
می گذاشــم و بــاز جــای چنــد نفــر را بــا هــم عــوض می کــردم تــا هنایتــا

رســیدم. از ســویی بــا خــود می گفــم کــه کاش فرصــی بــود تــا آن یکــی هــم اضافــه می شــد 
یــا بــه آن دیگــری هــم می پرداخــم و از ســوی دیگــر اضطــراب افــزودن حجــم و زمــان کار و 
کاســن تــوان مــن، دســم را بــرای ایــن امــر می بســت. بــه هــر روی، انتخــاب ایــن ده نــام به 
یدن از حدود یس شاعر اثرگذار و دردآشنا و انقالیب دیگر بود. در نگارش  معنای دل بر
من بــوده کــه اگــر عــزم بــردن  ایــن جمموعــه مهــدیل و مشــاورت دوســتان بســیاری مددرســا
نــام تک تکشــان را می  کــردم، بــم آن را داشــم کــه از حوصلــۀ ایــن صفحــات درگــذرد و بــاز 
یــزم از بــرادر ارمجند  هــم نامــی از قلــم بیفتــد و اســباب شرمســاری ام گــردد. بــا این مهــه ناگز
و فاضلــم، جنــاب آقــای دکتــر سیدحســن شهرســتاین، بــه حســب وظیفــه سپاســگزاری 
یــغ خــود، مشــوق و حامــی اصــی تألیــف ایــن جمموعــه  شــدند.  ــا لطــف یب در کــم کــه ب

چهارده



می در هتیــۀ مطالــب ایــن اثــر از منابــع متعــددی هبــره بــرده ام کــه  مهچنــن بایــد بیفــزا
مشــار آن از دســت خــودم نیــز بیــرون شــده اســت. بــرای هــر عنــوان بــه آثار منتشــره ای در 
بــان فــاریس و مقــاالت نگاشــته ای کــه در دســترس اســت مراجعــه کــرده ام و صفحــات  ز
یــده ام. گاه بــرای یــک شــاعر کــه اطالعــات کمتــری از او در اختیــار  جمــازی را فــراوان کاو
کــرده ام و بــه یــاری کمک افزارهــای  بان هــای اصــی رجــوع  بــوده ، بــه منابعــی در ز
بان هــای انگلیســی،  ترمجــه، آن هــا را بــه فــاریس برگردانــده ام. مطالــی کــه این گونــه از ز
ــره، مــورد اســتفاده ام قــرار گرفتــه، آن چنــان متعــدد و پراکنــده  اســپانیویل، فرانســه و غی
اســت کــه امــکان درج مهــۀ آن هــا فراهــم نبــود. در نتیجــه از فهرســت و ذکــر آن هــا صــرف 
نظــر کــردم. بســیاری از اطالعــات ایــن جمموعــه، اطالعــات آشــنا و بازگفته ای اســت که 
یــت ایــن اثــر تهنــا گــردآوری و چینــش یک جای  در منابــع دیگــر نیــز یافــت می شــود و مز
آن هــا در کنــار هــم و در واقــع ســاخن بنــایی نــو بــوده اســت. امــا گاهــی هــم پیــش آمــده 
ــان فــاریس  ب یســنده دیــده اســت- در ز ــا آن جــا کــه نو ــار - ت ــرای اولــن ب کــه مطلــی ب

مطرح شده و از این جهت می تواند اتفایق تازه قلمداد شود. 
ایــن اثــر از جهــت چارچــوب نظــری بــه الگــویی نزدیــک شــده اســت کــه می تــوان آن 
یــین« نامیــد. نظــر بــه آن کــه ایــن شــیوه در کتــاب پیشــن  را برگرفتــه از شــیوۀ »نقــد تکو
یــین شــعر انقــالب اســالمی« بــه تفصیــل و بــه شــکی مبســوط  یــخ تکو نگارنــده، »تار
شــرح داده شــده، از تکــرار مطالــب آن در این جــا خــودداری می شــود. پیشــاپیش از 
مهــۀ گرامیــاین کــه بــا تذکــرات، نقدهــا، نظرهــا و پیشــهنادهای ارزمشندشــان، کاســی های 
ایــن کتــاب را جهــت رفــع در چاپ هــای بعــدی بــه این جانــب گوشــزد می کننــد، کمــال 
، گامــی کوچــک در جهــت شکســن   تشــکر و قــدرداین را دارم. امیــدوارم انتشــار ایــن اثــر
کــم و روایــت ناقــص و باژگونــۀ فعــی باشــد و در معــریف هرچــه  بیشــتر  تک صــدایی حا

شــعر متعهــد جهــان بــه عالقه منــدان ایــن عرصــه مؤثــر واقــع شــود.
این کمینه را پیشکش می کم به روح بلند و آمساین سردار قاسم سلیماین.

حممدرضا وحیدزاده

پانزده


