
 

هایسیاسی،اجتماعیوفرهنگیظهورِرضابراهنیزمینه


1موناطالشی
چکیده

نوشت که اکثر آثار براهنی پیوند خورده با فضای سیاسی، اجتماعی ایران است. براهنی پیش از انقالب مجموعۀ سه جلدی طال در مس را 
در آن از گفتمان تعهد در شعر دفاع کرد. گفتمان تعهد در آثار براهنی بیشتر متعلق به پیش از انقالب است که فضای مبارزۀ سیاسی در 

ای شعر صرفاً ایدئولوژیک و سیاسی را مد نظر ندارد  دانست. هر چند براهنی در هیچ دوره جریان بود و براهنی نیز شعر را فارغ از آن نمی
است. پس از انقالب همراه با ایدئولوژیک شدن فضای فرهنگی،  و هیچ وقت از همراهی کردن شعر با مرام و مسلکی خاص دفاع نکرده

زند و راه  آن را فضایی مرده قلمداد کرد که تنها به شیوع اشعار ایدئولوژیک، دامن می فضای براهنی به نقد وضعیت شعر و نقد پرداخت و
 کند.  رشد ادبیات مستقل و واقعی را مسدود می

در شعر از گفتمان تعهد فاصله گرفت و به جنبشهای نوین ادبی توجه کرد. در این مقاله « زبانیت»در دهۀ هفتاد براهنی با طرح نظریۀ 
 است. ات براهنی با فضای ایدئولوژیک دورانش، در هر دو دوره از فعالیتش، بررسی شدهارتباط نظری

 
 براهنی ـ سیاست ـ ادبیات ـ تعهد ـ فرم: هایکلیدیواژه

مقدمه.1
هایی چون موج نو، شعر حجم، شعر دیگر و شعر  های مختلفِ ادبی در ایران است. جنبش دهۀ چهل دهۀ شکوفایی جنبش

های شکل گرفتۀ شعری در این دهه محسوب می شود. شاعرانی چون احمد رضا احمدی، یداهلل رؤیایی،  موجپالستیک از 
گویند. رضا براهنی و اسماعیل نوری عالء از منتقدان  احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث ، بیژن الهی و... در این دهه شعر می

چهل طلیعۀ ایجاد مدرنیته در ادبیات ایران و باالخص در شوند. فضای شعریِ دهه های سی و  مطرح این دوره محسوب می
گیری مبارزه بر علیه رژیم شاه، ادبیات نیز به سیاست نزدیک می شود و در سرتاسر دهۀ  آید.  با شروع شکل شعر به حساب می

ی که تنها در خدمت فرم و است. براهنی نیز از ادبیات سیاسی دفاع می کند و از شعر پنجاه ادبیات با مبارزه و تعهد گره خورده
باشد و در خارج از ایران به  کند. براهنی به صورت عملی نیز درگیر مبارزه بر ضد رژیم شاه می زیبایی شناسی باشد، انتقاد می

 عنوان نیروی مخالف، به افشای جنایات شاه می پردازد.
ز انقالب، دیدگاه او نسبت به ادبیات را نیز متأثر رویکرد براهنی به سیاست به عنوان شاعر ومنتقد در دو دورۀ قبل و بعد ا

ساخت. این مقاله در پی بررسی دگردیسی نظریات براهنی نسبت به ادبیات و تعریفی که از آن به عنوان منتقد ارائه داد، می 
 های اخیر در سیاست نیز نظر دارد. باشد. هم چنین به بررسی ضمنی تأثیر ادبیات در دهه

 اند: آثار براهنی در طول دوران فعالیتش به سه دسته تقسیم شدهبرای سهولت کار، 
 ـ شعر 1
 ـ داستان و رمان2
 ـ نقد و پژوهش3

 دهۀچهل.2

است. هم سردبیر  است. او هم از نویسندگان مجله فردوسی بوده براهنی فعاالنه در فضای سیاسی پیش از انقالب حضور داشته
 است. یسندگان ایران،  همکاری داشتهمجله جهان نو و هم در تشکیل کانون نو

 فضای سیاسی که براهنی در آن وارد عرصه ادبیات شد فضای پس از کودتاست. خود وی در این باره می گوید:
بیست و هشتم مرداد، بازگشت مجدد تاج برسر محمد رضا پهلوی به دست باکفایت آیزنهاور و نیکسون والن دالس و »

ها را پنبه کرد و در ادب ایران یک دوران هفت، هشت سالۀ  ژنرال شوارتز کف  تمام آن رشتهفاستر دالس و کیم روزولت و 
انگیز آنان، کشته  سکون و سکوت، و ادبار و خمود پیدا شد. محاکمۀ مصدق، محاکمۀ افسران حزب توده و تیرباران فاجعه
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ن کشور، و سرانجام آغاز شدن فعالیت خونین گناه، زندانی شدن گروه عظیمی از فرزانگان و روشنفکرا شدن صدها آدم بی
ساواک در کشور، که در واقع در تثبیت سیادت سیا و آمریکا بر ایران، نقش اساسی داشت، بی اعتبار شدن اکثر نویسندگان 
مطبوعات، و گسترش سرتاسری حکومت خفقان، برای ادبیات کشور یک دوران تخدیر و خمول و نسیان پیش آورد که در 

ای ندیدند  ن بسیاری از نویسندگان کشور پناه به دامان نوعی رمانتیسم رسوا و فردگرای بردند و شاعران معروف چارهنتیجۀ آ
های بگریند و یا گردن به استفاده کردن از هروئینی بنهند که دستگاه فرعونی در  جز اینکه یا سر به دامان مادر بگذارند وهای

ه بود تا در اختیار فرزانگانی گذاشته شود که زمانی گل سرسبد جامعۀ ایران بودند و داخل هر دکه  ودر جیب هر دالل، کاشت
هایی ماند، فقط، و چند شعری یا قطعه  بودند؛ و سرانجام از بسیاری از این فرزانگان و هوشیاران زمانه عکس بعدها نیز باید می

 (1: 1331براهنی، «)خواند. ان میش« ننگین نامه»شعری، فقط، در مطبوعاتی که جالل آل احمد، به حق، 
به بعد فقط رهبران  32از سال »کند:  های پس از کودتا، چنین ترسیم می او وضعیت روشنفکران و هنرمندان را در سال

سیاسی و فعاالن اجتماعی و تاریخی نبودند که به دو دسته تقسیم شدند. بلکه روشنفکران و شاعران و هنرمندان هم به تبع 
 (11: 1331براهنی،« ) دنبال این دو دستگی رفتند حرکت سیاسی

ای از شعرهای نیمایی که با انتقاداتی هم  براهنی از دهه چهل با مجموعه شعر آهوان باغ وارد عرصه شاعری شد مجموعه
 روبرو بود.

شبی از »چاپ شد. هم چنین  1312مجموعه شعر دیگری از براهنی بود که در سال « در جنگل و شهر و بر فراز دار»
 ، از او منتشر شد. 1311مجموعه شعرهای دیگری است که در سال « منظومه یک زندگی منثور»و « نیمروز

آهوان باغ، با وجود شهرت نسبی شاعر در مطبوعات آن سالها » شمس لنگرودی درباره این مجموعه ها چنین می نویسد: 
یی از  ان بود اما با وجود نگاه نو و متفاوت و نوع تازهعکس العمل قابل توجهی برنینگیخت. شاید دالیل چندی در می

لنگرودی، «) ای از شعرها، علت اصلی بی توجهی باید ضعف تألیف اشعار او بوده باشد. تصویرسازی و ساخت ظریف پاره
 ( 11: 3، ج 1311

ر جنگل و شهر از لحاظ نگاه شع» ها نتوانستند اقبالی برای شاعربه وجود بیاورند.  چنان که به نظر می رسد این مجموعه
(. 111همان: «) شاعرانه و تعابیر و نوع تصویر سازی؛ تازه و حتی گاه شجاعانه است. ولی ضعف تألیف و اجرای ضعیفی دارد.

 های پیشین شاعر نداشت. شبی از نیمروز نیز به لحاظ کیفی تفاوتی با مجموعه
چاپ شد. نقدهایی که بسیاری  1311ود که نخستین بار در سال اما شهرت اصلی براهنی به دلیل چاپ کتاب طال در مس ب
 از آنها، قبل از چاپ کتاب، در مطبوعات تهران چاپ شده بود.

کسانی چون نیما در شعر، فاطمه سیاح)در نثر(، سیروس پرهام )دکتر میترا(،  1311اگرچه از آغاز پیدایش شعر نو تا سال »
اند ولی واقعیت این  رویایی و عبدالعلی دستغیب در زمینه نقد داستان و شعر فعال بوده عبدالمحمد آیتی، و پس از آنان یداهلل

« ) است که پس از آن دو تن نخستین و یداهلل رویایی نقد با دکتر رضا براهنی بود که به طور همه جانبه رو به گسترش نهاد
 (13: 3، ج 1311لنگرودی، 

بود. نشریاتی چون آرش، اندیشه و هنر، آناهیتا، کتاب ماه و دریا در این  در دهه چهل فضای ادبی بسیار پر جنب و جوش
موج »شد. بعد از نیما، شاملو پایه شعر بی وزن و قافیه را گذاشته بود. هم چنین در اوایل این دهه جنبش شعری  دهه چاپ می

شعر نو مسلط دهه چهل، شعر اعتراض » به وقوع پیوسته بود و احمد رضا احمدی با کتاب طرح آن را تثبیت نموده بود.« نو
بود و این اعتراض دو وجه داشت. یکی اعتراض به سنت و همگام با مدرانیزاسیون اجتماعی و اقتصادی که پس از کودتا آغاز 
شده و با اصالحات ارضی و انقالب سفید قرار بود به منصه ظهور برسد و دیگر اعتراض به مدرنیزاسیون یا تجدد گرائی و 

دانستند. تجلی مدرنیسم دهه چهل در شعر، شعر  گرایی که مخالفین آن را شبه مدرنیسمی وارداتی و وابسته، می با سنت همسو
 (3)همان: « موج نو و تجلی ضدیت با مدرنیسم )یا شبه مدرنیسم( ادعائی، شعر چریکی بود

ای ضد استعماری در جریان است.  ههای سیاسی مطرح در دهۀ چهل، اندیش در سرتاسر کتاب طال در مس پیرو اندیشه
 برد و به گفتمان تعهد در ادبیات معتقد است. براهنی از سارتر، فانون و آل احمد نام می

چیز دیگر در مورد روشنفکران دهه چهل ایران و علی الخصوص براهنی، شقاقی است که شقاق میان تعهد سیاسی یا »
کند ولی  ای را در دنیای بیرون جست و جو می اجتماعی و تعهد هنری است که اولی به عمل معطوف است و اهداف عینی

برای شاعر و نویسنده قائل است. سارتر در مورد تعهد شاعر دومی به نفس هنر توجه دارد. براهنی هم مثل سارتر تعهدی 
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کند برای او تعهد اجتماعی و تعهد فرهنگ سازی و  موضعی دو گانه دارد. و وقتی به شاعران آفریقایی مثالً امه سزر اشاره می
ز شعر و داستان ایرانی پردازد و در آن سالها ا شود و براهنی هم به همین جنبه تعهد می هویت پردازی هم برایش قائل می

 (13: 1313انصاری فر، « ) کند صحبت می
 کند: شود که او را نسبت به تاریخ و جغرافیای خود متعهد می او برای شاعر چهار مسئولیت قائل می

است  شکستن یک سنت ادبی که بس دیر پای بوده و طی قرون و اعصار، در نتیجه کثرت استعمال سخت، فرسوده گشته»
کند... ثانیاً  ای از تاریخ بشر و در چه عصری از تاریخ قومی خود زندگی می رود که: اوالً بداند در چه دوره انتظار می از شاعری

دهد... ثالثاً به صمیمیت برداشت و ادراک خود از اجتماع و محیط زندگی  بداند که چه چیزهایی زندگی محیط او را تشکیل می
: 1، ج 1311براهنی،« ) کند... ای از تاریخ ادبی قوم خود زندگی می اً بداند در چه دورهو موقعیت طبقاتی متکی باشد...رابع

331-333   ) 
ها را برای شاعر امروز ضروری می داند. وی معتقد است در شعر گذشته فارسی هم همواره  براهنی توجه به این مسئولیت

فرهنگ ایران، یعنی » گرایی تغییر کرده است.  این حقیقت توجه به حقیقت وجود داشته است، اما در شعر امروز شکل و جهت
بینیم که هنوز پس از این همه حمله خارجی، از شرق و غرب و جنوب و شمال، چیزی هست که  اکنون می شعرش. واگر هم

تر  دقیق دهد و ذهن او را از ذهن عرب و روس و انگلیس جدا می کند، باید در شعر ایران به شعر ایرانی، رنگ ایرانی می
بنگریم. شعر ایران با حفظ آن الگوی بسیار ظریف و عمیق، هم اساطیری و مذهبی، و هم عارفانه و اجتماعی، توانسته است 
خود را در طول تاریخ از گذشته به سوی آینده گسترش دهد؛ و از آنجا که ایرانی؛ پس از اینهمه ظلمی که بر او رفته است و 

است، هنوز در کنه ضمیر و اعماق ناخودآگاه خودش به دنبال حقیقت است،  ش باریدن گرفتهستمی که از هر آسمانی به سر
 (221)همان:« باید از هنر شرق، به عنوان متعهدترین هنر در برابر حقیقت و رسوخ دادن آن حقیقت در اذهان مردم اسم برد.

کند که در آن ضمن اینکه از  رکسیستی ارائه میرسد براهنی در این دوران و در سرتاسر طال در مس، نقدی ما به نظر می 
داند. تعهدی که براهنی از آن دفاع میکند تنها عرصه محتوا را  کند، شعر را نیز متعهد به فرم جدید می تعهد همه جانبه دفاع می

چنین مسیری  گیرد، که شعری صرفاً سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک، حاصلش باشد. براهنی به شاعرانی که در در بر نمی
شناسی را در نظر دارد که در بسیاری از شعرهای سیاسی دورانش موجود نیست. او در  گیرد. او افق زیبایی روند خرده می می

بیان اعمال انسان جدید یعنی مطلب جدید در هر »کند:  است، به این موضوع اشاره می ای که بعدها بر طال در مس نوشته مقدمه
جدید است. تعهد شاعر یعنی همین. ولی هر شاعری در قالب این تعهد، باید صورت نوعی شاعر را  عصر جدید نیازمند شکل

طور که  های عصر خود نیست. همان پوشی از شکل هم با خود بیاورد. ابراز فروتنی در برابر عظمت شعر کهن به معنای چشم
ولیه نیست. به همین دلیل شعر واقعاً متعهد باید دو تعهد در برابر مسائل عصر خود به معنای چشم پوشی از عصر و میثاق ا

چیز را برای همیشه کنار بگذارد: یکی حالت عسس منو بگیر، و دیگر کانالیزه کردن حزبی شعر و از آن بدتر کانالیزه کردن 
 (11)همان: « ای شعر فرقه

تنیدگی وضعیت سیاسی و  ی در همای انقالبی است، که در جستجو با این وجود اندیشۀ حاکم بر طال در مس، اندیشه
قرن بیستم »کند.  اجتماعی جامعه ایران با فرم شعر است و این خواسته را با استناد به شاعری چون نیما و شعرهایش بیان می

است و شاعر که در  های عظیم مردم درسرتاسر جهان، از زیر یوغ استبداد، استعمار و ظلم و قلدری بوده شاهد آزاد شدن توده
شد و  های مردم می بود، باید نمایندۀ اصیل آرزوهای انسانی این توده ار اینها، موقعیت شریف اجتماعی خود را کشف کردهکن

که صدی نود و نه مردم جهان  –کوشید تصویری دقیق از آن حقیقت برتر اجتماعی را به این مردم نشان دهد و آنها را  باید می
در میان هالۀ اصیلی از خالقیت دینامیک نگاه دارد و تصویری زمینی، انفرادی و اجتماعی و جهانی  -را تشکیل می دادند

 ( 212همان: « ) ای برتر در برابر چشم آنان، ترسیم کند. توأمان، از زندگی
م از حصول آزادی شده است، و نیما که شعر خود را بر روی در شبانه ترین اعصار تاریخ، شعر تبدیل به تصویری عا» 

های روستاهای بی حاصل،  های اجتماعی دوران مشروطیت، ویرانه آل ویرانه های نظم تعلیمی مشروطیت، ویرانه های ایده
سر دیوارها های گرسنه، پرندگان اسیر، پرندگان نشسته بر  ها، پل های شکسته، شکم گاه های طوالنی، خشکی کشت خشکسالی

است، در واقع جز احساس  است و جز این نیز چیز دیگری نساخته های آرزوهای اصیل ساخته با سرهای جنبان، و ویرانه
 (233)همان: « است. مسئولیت، کار دیگری نکرده
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مورد به تدریج در مجله فردوسی چاپ شد که حاوی مقاالتی در  1311تا سال  1313نویسی از سال  مجموعه مقاالت قصه
های فنی در  به صورت کتاب چاپ شد واز اولین کتاب 1311شد. این مجموعه مقاالت در سال  قصه و ساخت و لحنش می

شود. هم چنین بخشی از رمان روزگار دوزخی آقای ایاز در اواسط این دهه در  نویسی در زبان فارسی محسوب می زمینه قصه
، بخشی از روزگار دوزخی آقای ایاز را در فردوسی به چاپ سپردم. در اواسط همان دهۀ چهل»مجله فردوسی چاپ شد. 

های بعد بخشی از  کردم، و در سال اندیشیدم و در دانشگاه تهران شعر و قصه تدریس می هایی بود که شدیداً به قصه می سال
وستانۀ کوچک ما حاضر بود.... و هایی که در جمع د خواندم. ایاز شده بود یکی از شخصیت ام می ایاز را برای شاگردان آن دوره

در سال چهل و نه، جلد اول ایاز که بخش اول آن در سال چهل و پنج در ماهنامۀ فردوسی چاپ شده بود، در چهارصد و سی 
است که در  صفحه به چاپ سپرده شد، و دو سال طول کشید تا چاپ شود. به این نتیجه رسیدم که قصه طوری نوشته شده

چهار « کارتر براینت»توان منتشرش کرد. نسخه ای از قصه را در سفر اول به آمریکا بردم. دوستم،  ن نمیزمان حاکمیت خفقا
( اما در ایران پس از ممنوع شدن بردن نام براهنی توسط ساواک، 1: 1331)براهنی، « سال زحمت کشید و کتاب را ترجمه کرد
 کتاب روزگار دوزخی آقای ایاز خمیر شد.

پردازند  اندیشی در مورد وضعیت چاپ و نشر کتاب می ای دیگر از نویسندگان به چاره راهنی همراه با عده، ب1313در سال 
روند و هنگامی که پاسخی در خور  زنی در مورد وضعیت سانسور، نزد نخست وزیر وقت، عباس هویدا می و برای رای
، وقتی که دولت به تمام ناشران مملکت 13در سال »ند. نمای کنند. اقدام به تأسیس کانون نویسندگان ایران می دریافت نمی

دستور داد که کتاب را پس از چاپ و پیش از انتشار به اداره سانسور وزارت فرهنگ و هنر نشان دهند، و به همین علت تعداد 
ان در مطب دکتر ها بیکار شدند، گروهی از نویسندگان کشور در تهر خانه ها تعطیل شد و کارگران چاپ خانه زیادی از چاپ

جمعی تصمیم گرفتند که پیش نخست وزیر رفته، به وجود  گشا به دور هم گرد آمدند و دسته غالمحسین ساعدی در خیابان دل
سانسور اعتراض کنند. بعدها هویدا جوابها و پیغامهای سر به هوا داد ولی ما هم جمع شدیم به دور هم و فکر کردیم که 

دگان ایران تشکیل بدهیم. بر سر اسم، تشکیالت، اساسنامه، بیانیه و دهها موضوع دیگر در ارتباط با کانونی به نام کانون نویسن
موضعی که نویسنده، باید بگیرد، بحثهای مختلف درگرفت که تقریبا یکسالی، طول کشید و آخر سر اساسنامه کانون 

 (21و  21: 1331)براهنی،  « س کانون رسید...به تصویب اعضاء مؤس 1311فروردین ماه  22نویسندگان ایران در تاریخ 
، 1311بخش زیادی از ترجمه های براهنی نیز محصول این دوره است. زندانی شن، اثر آنتوان سنت اگزوپری در سال 

رجمۀ ، و ت1312کلئوپاترا اثر کارلو ماریا فزانزرو، پلی بروی رودخانۀ درینا اثر ایو آندریچ و ریچارد سوم اثر شکسپیر در سال 
 (31: 1333است. )حریری، صورت گرفته1311کتاب  اعراب و اسرائیل در سال 

کند. مصیبتی زیر آفتاب وگل بر گسترۀ ماه. براهنی از شاعران مشهور  براهنی در اواخر دهۀ چهل دو کتاب شعر چاپ می
ئی از اشعار این دو کتاب تحول  ارهآنکه به تبدیل شعر به شهادت اعتقادی داشته باشد. پ شعر متعهد در این دوران بود، بی

( برای نمونه می توان به بخشی از شعر چراغِ  32: 1، ج 1311)لنگرودی، « های پیشین او داشت. گیری نسبت به کتاب چشم
بلندی اش که بلندی »سرخِ تخیل، کنار خرمن پنبه اشاره کرد که فضای شعرهای مجموعۀ مصیبتی زیر آفتاب را نشان می دهد: 

( بخشی 11: 1312براهنی، «) یسوهاست / به آن صراحت یک استعاره می ماند/ که آفتاب بر آن گرم و نرم تافته باشد....ناب گ
دهد. شعرهای براهنی تا کنون،  از شعر چراغ سرخ تخیل کنار خرمن پنبه است که فضای شعرهای این مجموعه را نشان می

 بیشترین شهرت او همچنان مدیون نقدها و مقاالتش است.بیشتر شعرهایی آرمانی با فضایی نمادگرا است و 

دهۀچهلوشعرسیاسی.2ـ1
گیری جریانهای شعری مدرن در شعر این دهه اما به دلیل جو سیاسی و حوادثی همچون جنبش سیاهکل، که  با وجود شکل

اوضاع زمانه در دهۀ چهل، به »داشت.  خواهی را افزایش داده بود، شعر سیاسی و قهرمانانه نفوذ بیشتری شور مبارزه و آزادی
های فدایی جنگل به ژاندرامری سیاهکل و انعکاس  که با حملۀ چریک 1312رفت و در سال  سود شعر سیاسی پیش می

ناپذیر و منجی پیدا شد، عمالً  های شکست وسیعش در سطح کشور و هیجان عظیمی که در میان جوانان در دفاع از چریک
ناپذیرش به دو  یاسی ) چریکی( افتاد و این وضعیتِ سخت دوگانۀ شعر نو و نزول تاریخی اجتنابرهبری به دست شعر س

چنان بود که تقریباً همۀ شاعران مطرح و تثبیت شده را نیز در خود کشید به طوری که اینان نیز ) « شعار» و « هذیان» قطب 
 ( 3: 3، ج 1311)لنگرودی، « شعری خلق کردند. جز شاملو وشاید چند تن دیگر( در جو مسمومش هالک شدند و کمتر
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داند که با قربانی کردن  ای می دنا رباطی، طی مقاله ای به نام در آستانگی براهنی زبان شعر شاعران دهۀ چهل را زبان حاشیه
بهره  رود که اوضاع سیاسی و اجتماعی را متحول کند. براهنی هم جزو شاعرانی است که از این زبان خود به سمتی می

 برند. هرچند در مجموعه شعر  ظل اهلل  تجربه ای متفاوت دارد.  می
گفتمان حاشیه از آنجا که خود را در ارتباط با گفتمان غالب تعریف »گوید :  رباطی در توضیح زبان حاشیه چنین می

ساختارها برای آیندۀ خود، به خواهد از همین  گیرد و در نهایت می کند، ساختارهای تمامیت خواهانۀ آن را به چالش نمی می
« جای گفتمان غالب استفاده کند. این نوع نگاه که تمرکزگراست بیشتر به قدرت و رهبری مایل است تا تکثر و چندگانگی

شعر دهۀ چهل از آنجا که بار تعهد و اجتماعی بودن را تا سرحد عنصر غالب در شعر بر »( به گفتۀ وی 33: 1311)رباطی، 
ه بود، به عنوان بخش مهمی از گفتمان حاشیه  ویا بهتر بگویم گفتمان قربانی در حرکت مردم در انقالب و دوش خویش نهاد

 (33همان: « ) براندازی شاه مؤثر بود.
است. او  محمد مختاری دربارۀ شعر سیاسی پس از کودتا معتقد است، شعر این دوران شکست را در خود درونی کرده

گرفته که با توجه به فضای سیاسی مبارزه در دهۀ پنجاه، شعر بار   های خوبی در شعر صورت تمعتقد است در دهۀ چهل حرک
شعر شکست، گرایشی است که از سال سی و دو آغاز شد. در همان عرصۀ سیاسی. اما به یک »یابد.  دیگر منشی حماسی می

ال سی و دو وقتی که نهضت شکست خورد شناسی عمومی در شعر تبدیل شد. یعنی از مسألۀ سیاسی فراتر رفت. در س سنخ
شاعران هم شروع کردند به سرودن شعری که آن موقعیت را ارائه می داد، یعنی شکست. شکست خوردگی در حوزه سیاسی، 
رسید به شعر فلسفۀ شکست... . از نیمۀ دوم دهۀ چهل یک حرکت سیاسی امیدوار کننده، برانگیزنده و حماسی همراه با 

کند. که نقطه مقابل  پیماید، و نوعی منش حماسی پیدا می آید، و شعر همین راستای حرکت را می وجود مینهضت چریکی به 
ها عمدتاً نمودار وجه مسلط در شعری است که رهبری  آن منش شکست است، اما از روش آن برکنار نیست... . این گرایش

است. یعنی ادبیات غیر خود را بر خود   سپرده ن به آن میاست. و خودش را به اقتضای روح دورا سیاسی را اولویت می داده
 (11و  13: 1313)مختاری، « است. کرده مسلط می

 دهۀپنجاه)درآستانۀانقالب(.9
گذار  های فدائی خلق بنیان ، چریک12در دهۀ پنجاه تب و تاب مبارزه افزایش یافت. با شکل گیری جنبش سیاهکل در سال 

از اتحاد گروه  1331های فدایی خلق ایران در اواخر فروردین  سازمان چریک»رژیم شاه شدند.  مبارزه مسلحانه بر ضد
بود( رسماً به وجود آمد.  ظریفی) که به دنبال عملیات سیاهکل گروه جنگل نام گرفته -پویان و بقایای گروه جزنی -احمدزاده

استان شمالی گیالن، را مورد حمله قرار داد و این نقطۀ  پاسگاه ژاندارمری سیاهکل، دهکده ای در 1312گروه جنگل در سال 
امان و تشکیل نهایی سازمان  مبارزۀ مسلحانه علیه رژیم شاهنشاهی شد... این حمله سرآغاز هشت سال مبارزۀ مسلحانۀ بی

 (113: 1311بهروز، «) فداییان شد.
ها و تشکالت مبارز بر ضد رژیم فعال شدند.  مانعالوه بر سازمان فداییان خلق، همراه با اوج گرفتن سرکوب ، همۀ ساز

( از سویی دیگر نیروهای 13سازمان مجاهدین خلق ایران از دل سازمان مجاهدین مسلمان تولد یافت. )همان:  1331درسال 
 پرداختند. مذهبی نیز به رهبری آیت اهلل خمینی به مبارزه بر ضد رژیم می

کرد. شاه  های ضد کمونیستی نیکسون را در منطقه اجرا  یت قدرت خود، سیاستاز ابتدای دهۀ پنجاه، شاه به دنبال تثب
های چریکی، ساواک به فرمان  فعالیت همه احزاب بجز حزب رستاخیز را در کشور ممنوع نمود.  با آغاز مبارزه مسلحانۀ گروه

در زندان یا در مبارزۀ مسلحانه با نیروهای های فدایی  شاه به سرکوب بیشتر، روی آورد. دردهۀ پنجاه، بسیاری از رهبرانِ گروه
گذار فداییان در سال  پرداز بزرگ مارکسیست و بنیان نظریه« بیژن جزنی»امنیتی کشته شدند.که از آن جمله می توان به قتل 

یر پرویز و کشته شدن ام 1331پردازان مارکسیست در سال  کرد. یا از اعدام احمدزاده هروی  از نظریه در زندان اشاره 1331
 (131 -121های دیگر نام برد.) همان:  در درگیری با پلیس، و نمونه 1331های فدایی خلق در سال  پویان از چریک

ای از شعر چریکی، به نام شعر جنگل، شکل گرفت و حتی نام میرزا کوچک خان، از نو زنده  بعد از جنبش سیاهکل، شاخه
ش از سایر هنرها بار آرمانگرایی جامعه را به دوش کشید و  شعر انقالبی نیز شد. مختاری معتقد است در دهۀ پنجاه شعر بی

ذهنیت قبل از انقالب به خصوص در »شد که در جهت آرمان و عقاید انقالبی سروده شده بود.  گرا محسوب می شعری کل
، مبتنی بر یک فکر جمعی که اش ذهنیتی بود مبتنی بر وحدت معرفتی و نظری اش و در تلقی عام دهۀ پنجاه ، در وجه غالب

ساحتی داشت، آن هم تک ساحتی سیاسی. برآمد این ذهنیت مواجهۀ نهایی با یک کل است. یک کل در   عمدتاً یک نمود تک
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کنید، و باید نسبت به آن موضع بگیرید. کلی که بیشتر متافیزیکی  مقابل شما قرار گرفته، و شما مستقیماً به آن فکر می
ها و  شد. در حقیقت خصلت هایش به طور کلی و در حالت نهایی مشخص می ها و ویژگی ه بود و خصلتازواقعیت آن دور

ها منسوب می شد.... مسألۀ دیگر این که در دهۀ پنجاه، شعر  های آرمانی به کل واقعیت و از این طریق به افراد و گروه سنت
سازی بکند. به همین دلیل هم از شعر بیش از هنرهای  همبیش از هنرهای دیگر توانسته بود با آن غرور حماسی و سیاسی 

 (11: 1313)مختاری، « دیگر انتظار داشتند.
براهنی که دکترای زبان و ادبیات انگلیسی داشت به آمریکا رفت و در دانشگاه تگزاس به  1331در دهه پنجاه و در سال 

به آمریکا برگشت و  1333ستگیر و زندانی شد. در سال به ایران بازگشت و د 1332تدریس زبان انگلیسی پرداخت. در سال 
( اولین جایزه روزنامه واشنگتن پست را در مسئله حقوق بشر از 1211) 1333در دانشگاه ایندیانا به کار مشغول شد. در سال 

 (32: 1333آن خود کرد. )حریری،
سال »است:  کم و فرهنگ محکوم بودهعلت دستگیری براهنی چنان که خودش می گوید نوشتن و چاپ مقالۀ فرهنگ حا

تازه از آمریکا بر گشته بودم. آن زمان در آمریکا در دو دانشگاه تگزاس و یوتا درس داده بودم. وقتی که برگشتم نوشته  31
هایی که در  فرهنگ حاکم، فرهنگ محکوم در روزنامه اطالعات گرفتاری پیش آورد. طبیعی هم بود. چرا که من موضوع زبان

های مختلف ندهند، در نخستین حرکت  شود را پیش کشیده بودم. گفته بودم که اگراین حق را به زبان ن صحبت میایرا
اغتشاشی که در مملکت پیدا شود، حالت گریز از مرکز پیدا خواهد شد که البته چندین بار هم دیدیم، در جنگ اول و دوم، در 

یچ چیز بدتر از این نمی شود. مقاله را در روزنامه اطالعات نوشتم و فرقۀ دمکرات، این حالت گریز از مرکز پیدا شد. ه
 (.3: 1321)براهنی،« بالفاصله از دانشگاه که بیرون آمدم مرا دستگیر کردند و رسماً بدترین شکنجه ها را به من دادند.

در آمریکا چاپ  1333ها، ظل اهلل نام دارد. مجموعه شعری که در سال  مهم ترین مجموعه شعر براهنی در این سال
های حاکم بر جامعه  است. براهنی در این مجموعه به ابتکار در شیوه سرایش شعر سیاسی پرداخته و بسیاری از خشونت شده

بندی و  برد. درباره نطفه براهنی که به هنگام چاپ ظل اهلل در آمریکا به حال تبعید به سر می»کند.  را به صراحت بیان می
نویسد: ]...[ نطفه کتاب حاضر در ابتدا در زندان بسته شد. چرا که زندان شامه آدمی را نسبت به  ب میگیری این کتا شکل

شود و هر تصویری با برهنگی برای  ای با خشونت تصویری خود، به وسط گود پرتاب می کند و هر چیز ساده شقاوت تیزتر می
 (33:  1331)براهنی، « طلبد. خود کل زندگی را به مبارزه می

آید، او در این شعرها قصد دارد با صراحت از وضعیت سیاسی روز سخن  طور که از مقدمه براهنی بر ظل اهلل برمی آن
بگوید و سنت شعری مشروطه را ادامه دهد. سنت شعر سیاسی که در دوران رضا شاه، بخاطر خفقان حاکم بر دوران او، از 

از سال چهل به بعد در ادبیات فارسی حرف و »گوید:  ی چنین میصراحت آن کاسته شد. خود او درباره این سنت شعر
هایی مطرح شد، تحت عنوان تعهد ادبی که من نیز بدان سر سپردم. خالصه کالم این بود که ادبیاتی که از مردم ببرد از  سخن

ادبیات پیش از  "ه چیزخلق محروم از هم"مردم یعنی » بسیار روشن بوده : « مردم»ما از   است. ولی غرض خود نیز بریده
ای، طالبوف،  زد و گرچه ادبیات دوره مشروطیت در آثار زین العابدین مراغه مشروطیت از خلق محروم چندان حرفی نمی

گفت  دهخدا، بهار، عشقی، عارف و نسیم شمال از فقروبدبختی مردم و نبودن آزادی و حضور دائمی ستم و ظلم سخن می
دیده نبودند و فقط دوستان مشفق  های محروم ایران، فقیر و بدبخت و برده و ستم ، مثل اکثریتلکن اوالً خود این نویسندگان

ای که آنها در صراحت بیان خویش بنیان گذاشته بودند در دوره بعد، یعنی  مردمان محروم و مظلوم بودند و ثانیاً سنت مبارزه
 (3: 1331راهنی، )ب« در دوران دیکتاتوری رضاشاه، دچار وقفه شدید شده بود...

ترین مجموعه شعر براهنی تا امروز محسوب می شود. در این مجموعه شاعر دست از نماد  مجموعه شعر ظل اهلل سیاسی
پردازی برداشته وبه صراحت به ظلم وشکنجه و خفقان اشاره می کند و به حکومت شاه می تازد. به عنوان مثال شاعر واقعه 

شما خسرو گلسرخی را کشتید/ گرچه مطبوعات فقط افتخارات »کند :  شعر، چنین بیان می تیرباران شدن گلسرخی را در این
شما را به رخ می کشد/ گرچه آقای ژرژ پمپیدو هم شاعر است/ و گرچه شهبانوی استخوانی ایران هم به عضویت افتخاری 

( 31) همان:  "اید. خسرو گلسرخی را کشته آکادمی خرگوشان پیر فرانسه انتخاب شده/ ولی ما می دانیم که شما شاعری به نام
 پس از انقالب، با تغییر فضای سیاسی این مجموعه مجدداً چاپ شد. 

در »های شکل گرفته در آن دوران و به تبع آن، وقوع انقالب اسالمی ایران، چنین می گوید:  شمس لنگرودی درباره آزادی
ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. او مدافع سرسخت رعایت  جیمی کارتر، از حزب دموکرات به 1333آبان  12تاریخ 
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حقوق بشر در جهان سوم بود. لذا از شاه خواست که اصول حقوق بشر را در جزیره ثبات و آرامش ایران نیز به اجرا درآورد. 
تقرار حقوق بشر را ندارد داند که هنوز ملت ما ظرفیت آزادی و استعداد اس شاه با این استدالل که در مقام پدر ملت ایران، می

های فضای باز سیاسی، در فضائی پر از خشم فرو خورده،  از اجراء آن طفره رفت...اصرار شاه سودی نبخشید و نخستین نشانه
: 1،ج 1311)لنگرودی، « در ایران ظاهر شد. 1333روشنفکران تحریک شده و سوء تفاهم و بی اعتمادی و در تابستان سال 

12) 
های شعر و سخنرانی اعضاء کانون  باز سیاسی بود که نخستین حرکت جمعی اهل قلم با برگزاری شب در همین فضای

 1323نویسندگان ایران در انیستیتو گوته در تهران آغاز شد. این شبها که در عرصه هنر، بعد از کنگره نویسندگان ایران در سال 
 عمیقی داشت. نظیر بود، در تحرک سیاسی روشنفکران تاثیر از هر نظر بی

برد به طور  ، مصطفی خمینی فرزند آیت اهلل خمینی که به همراه وی در نجف به حال تبعید به سر می33در اول آبان سال »
آمیزی به آیت اهلل خمینی در  دی، با چاپ مقاله توهین 11یی در آن شهر درگذشت. و دو ماه و نیم بعد در روز  غیر منتظره

ئی کشته و مجروح شدند و چهلم پس از چهلم، ایران در شورش  جرقه شورش در قم درگرفت عدهروزنامه اطالعات نخستین 
 ( 11)همان: « و آتش انقالب فرو رفت

(، شهادت در 1331است؛ از جمله تاریخ مذکر ) هایی در زمینۀ مسائل اجتماعی چاپ کرده براهنی در دهۀ پنجاه کتاب
( و در انقالب ایران چه شده است و چه خواهد 1333آدمخواران تاجدار به زبان انگلیسی )(، 1333کنگره به زبان انگلیسی )

 (1331شد )
، رضا براهنی به افشاء خفقان ایران پرداخت. آثاری که براهنی در 1331تا دی ماه  1333از زمان ورود به آمریکا در مهرماه 

و سیا به مردم ایران و سایر کشورهای دنیای سوم نوشت، در اکثر رابطه با خفقان دوران سلطنت و خیانت امپریالیسم آمریکا 
های آمریکا ظاهر شد و جنایات شاه را افشاء کرد. در  مطبوعات جهان چاپ شد. براهنی بیش از صد بار بر پرده های تلویزیون

س از دادن شهادت، دولت از براهنی دعوت شد که در کنگرۀ آمریکا، دربارۀ وضع خفقان در ایران شهادت دهد. پ 1213سال 
ای این توطئه شاه را هم  ایران گروه های ضربتی خود رابه نیویورک فرستاد تا براهنی را از میان بردارند. براهنی طی مصاحبه

روزنامه واشنگتن پست، براهنی را  1211نقش بر آب کرد و در کنگرۀ آمریکا پرده از جنایات شاه برگرفت. در سال 
، مجمع نویسندگان مطبوعات جهان، 1211اپوزیسیون ایران علیه شاه و رژیم پهلوی دانست و در سال ترین صدای  برجسته

شناخت و « در مسائل حقوق بشر 1211بهترین روزنامه نگار سال » رضا براهنی را از میان کلیۀ روزنامه نگاران جهان به عنوان 
 (111: 1331براهنی، « ) جایزه خود را به او اهداء کرد.

 براهنیپسازانقالب.4
کند. و به  براهنی، اندکی پس از انقالب به ایران باز می گردد و از انقالب ایران به عنوان حرکتی ضد استعماری دفاع می
 ستایش از کسانی می پردازد که با وجود سرکوب سیاسی، داخل ایران باقی مانده و دست به خالقیت ادبی زده بودند.

بسیاری از نظریات ادبیش را بسط داد و حتی گاه آنها را مورد تجدید نظر قرار داد. پس از انقالب، پس از انقالب، براهنی 
شناسی شعر دارای  های فرهنگی و اجتماعی، براهنی که در عرصه زیبایی گیری شعر انقالب و سیاسی شدن همۀ عرصه با شکل

اش در  اهنی خواستار این بود که اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانهای بود به انتقاد از اوضاع ادبی پرداخت. در واقع بر دید ویژه
 فرم ادبیات جلوه کند و تنها ظاهری سیاسی نداشته باشد.

درست است که ما شعر طبقات، و شعر طبقاتی داریم، ولی »است چنین آمده:  ای که بعدها بر طال در مس نوشته در دیباچه
آن طبقات در شعر نیست. حاکمیت شعر باالتر از حاکمیت سیاست است. عهد  این نکته به معنای بیان ایدئولوژیکی صوری

های نامکشوف رابطه  است که چگونه با جهان است. او به بشر یاد داده شاعر با هستی، پیش از تولد سیاست به وجود آمده
کسرایی استعداد شاعری نداشت،  برقرار کند. آغشتن شاعر به سیاست روز، یعنی غرق کردن او در تباهی مطلق. گمان نکنید که

)براهنی، « سازد داشت. ولی سیاست روز شاعر را در وجود کسرایی کُشت. سرسپردن به سیاست روز از شاعر مهره شطرنج می
 (.21: 1، ج 1311

براهنی به گواهی آثارش »های مارکسیستی اندیشه او دانست.  توان توجه براهنی به فرم را ناشی از خاستگاه می
. این تأثیر کامالً 31های جدید را خوانده بوده است، یعنی اول از همه لوسین گلدمن و به تبع او لوکاچ در دهه  سیستمارک

، به چاپ 31شود که در دهه  به کتاب قصه نویسی منجر می 31دهد که در اواخر دهه  خودش را در کار براهنی نشان می
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دهد و از قضا در همین کتاب یکی دیگر  یسم لوکاچی خودش را نشان میرسد. در کتاب کیمیا و خاک هم این سنت مارکس می
شود. به  سال تأخیر مطرح می 11بینیم یعنی سنت فرمالیسم. البته فرمالیسم در اروپا هم با  های فکری براهنی را می از خاستگاه

 (13: 1313،)انصاری فر« کند. هر حال این کتاب، برای اولین بار فرمالیسم را در ایران مطرح می
ادبیات مربوط به کارگران، ادبیات تصویر کارگران به آن »مثالً براهنی در مورد ادبیات مربوط به کارگران چنین نظری دارد: 

ادبیات مربوط به کارگران  -نگاری و علوم اجتماعی است چنین کاری بر عهده تاریخ و روزنامه -صورتی که آنها هستند، نیست
ان از طریق متحول ساختن آن ترسیم در جهت شکل ادبی دادن به آن ترسیم است. در این رابطه شکل نفی ترسیم دقیق کارگر

شود که دیگر پس از عبور تشخیص هویت محتوا  به منزله نفی محتواست، یعنی محتوا، هنگام عبور از شکل، چنان متحول می
توصیف و تعریف سنگ نیست، بلکه نفی  غیرممکن است. هنر بر چنین تشخیصی استوار است. غرض از آخرین مجسمه

هرگونه سنگ گونگی و ارائه مجسمه گونگی است... هنر واقعی عبارت است از نفی محتوا از طریق متحول کردن آن محتوا به  
 (31: 1331)براهنی، « یابی آن هنگام شکل

و معتقد است شعر پس از انقالب  داند براهنی دالیل کمرنگ شدن نقد پس از انقالب را در سیاسی شدن شدید جامعه می 
که انقالب آمد، مسأله حادتر از آن بود که دیگر کسی به نقد ادبی توجهی کند، در آنوقت  وقتی»تنها در محتوا سیاسی است. 

ای نیست. بلکه اصوالً همه شروع کردند به کار سیاسی و سه  همه شروع به کار سیاسی کردند. مقصود ورود به سازمان یا دسته
های  ام پاکنویس و منتشر کنم. در آن روزها مکانیسم ل بعد از انقالب بود که من فکر کردم باید کارهایی را که انجام دادهسا

به اینسو شاعران  1331توانست اثر داشته باشد. از  ها عجیب می فراوانی برای نویسندگان وجود داشت و طبیعی بود که این
اند. شعر از آن پس به صورتی عقب مانده باقی  و شعر را هرگز به صورت جدی نسرودهجوان تنها با دید سیاسی شعر گفتند 

ها، شعر پیشرفتی  ماند. یکی از دوستان من در اوایل انقالب حدود سه تا چهار هزار شعار جمع کرده بود ولی با وجود همه این
کنند ولی از جهت فرم تفاوتی با کارهای منوچهری  نداشت. شعراوستا و شعر مشفق کاشانی تنها در محتوا به انقالب اشاره می

 (112، ص 33)حریری، « دامغانی و فرخی سیستانی ندارند
هستند. این دو  31( از مجموعه شعرهای براهنی در دهۀ 1331( و یار خوش چیزی است )1331کتاب بیا کنار پنجره ) 

های تاثیرگذاری نیستند.  و در کارنامه شعری براهنی مجموعه گیرند مجموعه اخیر بیشتر اشعاری با درونمایه تغزلی را در برمی
است.  منظومه بلند اسماعیل را چاپ کرد که آن را برای دوست شاعرش اسماعیل شاهرودی سروده 1333براهنی در سال 

وردگی زبان خ یکی از مجموعه شعرهای مهم وتأثیرگذار براهنی محسوب می شود. در این منظومه گره« اسماعیل»منظومه بلند 
با وضعیت سیاسی و اجتماعی محسوس است. زبان صمیمی شعر با فاصله گیری از زبان رسمی، توان نشان دادن موقعیت های 

 ، هم از جنگ سخن رفته است و هم از تضاد طبقاتی.      واقعی را می یابد. در اسماعیل
بین برده است و به صداهای مختلف اجازه سخن به عقیده سلطانی، براهنی در شعر اسماعیل دیکتاتوری زبان را از 

باشد در  است. شاید تنها یک صداست که با آن مخالفت میکند و آن صدای طبقه مرفه و بورژوای باالشهر نشین می داده
شرایطی که طبقات دیگر در وضعیت اقتصادی دشواری هستند و تنها در این نقطه است که ما سویۀ ایدئولوژیک شعر را می 

 (22: 1323م.)سلطانی، بینی
براهنی این شعر را در دهۀ شصت نوشته است. دهه ای که با جنگ ایران و عراق همراه بود. از طرفی زبان و موقعیت آن در  

این شعر، عینیت یافتۀ زمان نوشتن اثر هم هست. کشمکش بین جهان بینی راوی با دیدگاه کسانی که از طبقۀ مرفه جامعه 
لن مشخص است..... شعر جایی برای ارتباط زبان ها و گفتمان هایی شده که با هم تفاوت اساسی محسوب می شوند، کام

دارند. شعر، در مرز بین زبان های مختلفی قرار گرفته که با هم در حال پیشروی هستند. اما شعر هنوز ادامه دارد و برای نتیجه 
 (13و  11گیری نباید عجله کرد. )همان: 

ئولوژیک پس از انقالب، براهنی از تدریس در دانشگاه منع شد. او به شعر ایدئولوژیک سرودن به نام به دلیل فضای اید 
کرد. براهنی  در مورد تاثیر فضای ادبی پویا در شعر و  شعر انقالب اعتقادی نداشت و از فضای ادبی مرده پس از انقالب انتقاد 

هم خواندن شعر  د یک مسئله مهم دیگر هم باید در اینجا گفته شود آنببینی»گوید:  های ادبی خودش، چنین می نقد و فعالیت
نفر بخوانم تا آنها با شنیدن صدای من، صداهائی را که در وجود خودشان  111است. من واقعا مایلم شعرم را برای دست کم 

ن امکاناتی وجود ندارد. من در هست بیدار کنند. و اگر استعدادی برای سرودن دارند شعر بسرایند و من چقدر متاسفم که چنی
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تا  31دارم. مثال من شعر بلندی در  گویم و برای خودم نگاه می کنم. یعنی شعرم را می حال حاضر کاملن بی مخاطب زندگی می
 (  111و  111: 1333)حریری، « ام. صفحه دارم به نام اسماعیل که تنها آن را برای ده، دوازده نفری خوانده 11

شود که بسط دادن و تغییر و اصالح نظریات کتاب طال در مس است و دنباله  چاپ می 1331خاک در سال کتاب کیمیا و 
است، مضمونی سیاسی اجتماعی  های براهنی که پس از انقالب چاپ شده ها و داستان شود. در اکثر رمان آن کتاب محسوب می

پردازد. رمان روزگار دوزخی آقای ایاز پیش از انقالب نوشته شد،  وجود دارد. که به انتقاد از دوران پهلوی و نفوذ بیگانگان می
هایی که  شود. از جمله رمان های نسل دوم محسوب می است بنابراین براهنی جز داستان نویس اما به علت سانسور انتشار نیافته

ه گذشت و رمان آواز کشتگان توان به دو رمان کوتاه چاه به چاه، بعد از عروسی چ پس از انقالب از براهنی چاپ شد، می
 انتشار یافت. 1332اشاره کرد که تقریباً با هم در سال 

موضوع داستان چاه به چاه شرح زندانی شدن جوانی گیالنی است به نام حمید که عضو سپاه دانش است و در مظان اتهام 
داستان، نشان دادن جو اختناق دوره پیش از شود... درونمایه  گیرد و دستگیر و زندانی می همکاری با گروهی چریکی قرار می

انقالب و شکنجه و آزارهای دستگاه امنیتی شاه )ساواک( است. در رمان کوتاه بعد از عروسی چه گذشت نیز همین درونمایه 
های ذهنی و سوء ذهن شخصیت اصلی داستان، رحمت  های سیاسی است و وسوسه تصویر شده است. داستان از نوع رمان

دهد.  ماند یا نه بخشی از داستان را به خود اختصاص می بت به زن زیبایش و اینکه در نبود او به او وفادار میشهیر، نس
دهند. استادان دانشگاه و دانشجویان هستند و موضوع رمان درباره  های رمان آواز کشتگان را تشکیل می اشخاصی که شخصیت

گی استادان با دانشجویان و واکنش عوامل نفوذی و مأموران ساواک در وقایع دانشگاه پیش از انقالب و برخورد یا هماهن
(، چاه به چاه 1331های بعد از عروسی چه گذشت ) ای از ماجرای داستان بخش عمده»دانشگاه و وقایع منتج از آنهاست. 

راهنی بیش از آنکه زندانی یک های ب گذرد. اما قهرمان داستان ( از رضا براهنی نیز در زندان می1332( و آواز کشتگان )1332)
هایی که با درونمایه فرویدی گسترده داستان را منحصر  های روح خویشند. کابوس ها و هراس نظام باشند، اسیر زندان کابوس

درونمایه حاکم بر رمان رازهای سرزمین من ( »112: 3، ج 1311)میرعابدینی، « کنند. هایی وا خورده می به تشریح ذهنیت آدم
مان درونمایه آواز کشتگان است و باز بی اصلی و بی ریشگی مورد حمله و استهزاء قرار گرفته است. در رمان رازهای نیز ه

« شود سرزمین من به بی اصلی و خود فروختگی نظامیان نوکر صفت و مزدوران آنها و آدمهای فرصت طلب حمله می
 (233: 1312)میرصادقی، 

دهۀهفتاد.4
مینه شعر و نقد ادبی نهایتاً در دهه هفتاد منجر به طرح نظریه عبور از شعر نیمایی و شاملویی شد. براهنی نظریات براهنی در ز
های ادبی روز جهان پیش آمده بود، توانست این نظریات را در گفتمان ادبیات فارسی وارد کند و با انتقاد  که همگام با تئوری

ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی  ی را داشته باشد. چاپ کتاب خطاب به پروانهاز شعر پیش از خود، داعیه عبور از شعر نیمای
 گیری نظریۀ پست مدرنیسم در شعر فارسی شد. منجر به شکل 1311نیستم در سال 

براهنی تا هنگامی که در ایران حضور داشت چندین دوره کارگاه نقد شعر و قصه نویسی برگزار کرد. که از مشهورترین 
توان به شیوا ارسطویی، هوشیار انصاری فر، شمس آقاجانی، روزبه حسینی، عباس حبیبی بدر آبادی،  ها می کارگاهشاگردان آن 

مهسا محبعلی، سید علیرضا میرعلینقی، فرخنده حاجی زاده، ناهید توسلی، پیمان سلطانی و ... اشاره کرد که منجر به شکل 
 1313یدار که نظریاتی درباره شیوه خوانش متون ادبی بود در سال شد. کتاب رویای ب 11گیری یک جریان شعری در دهه 

کتاب بحران رهبری نقد ادبی و رساله حافظ از براهنی چاپ شد که تاریخ نگارش و تنظیم مصاحبه  1311چاپ شد. در سال 
 11ر شریفی در سال اش یا  آشویتس خصوصی دکت گردد. هم چنین رمان آزاده خانم و نویسنده برمی 1331و  1332به سالهای 

 های پست مدرن شناخته شده است. شود که جزو رمان چاپ می
گفتنی است براهنی در اواخر دهۀ هفتاد از ایران خارج شد و برای تدریس در دانشگاه به آمریکا مهاجرت کرد. براهنی در 

ر میان نبود. مرا از خدمت دانشگاهی گونه مسئله سیاسی د برای خارج آمدنم پای هیچ» بارۀ دالیل مهاجرتش چنین می گوید: 
وقت گله نکردم که دانشگاه با من  منفصل کردند. وقتی کسی را از دانشگاه بیرون می کنید، او نمی تواند برود حمالی. البته هیچ

خاطر تأمین کار را کرد. وقتی یکی دو دانشگاه آمریکایی فهمیدند که بیکارم، پیشنهاد کردند که آنجا کار کنم. من هم به   این
 (   1: 21براهنی، « ) ام آمدم زندگی
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داشتی که از سوی این انجمن در  براهنی پس از خروج از ایران، یک دوره رئیس انجمن قلم کانادا شد. هم چنین در بزرگ
آلن »برای براهنی برگزار شد بسیاری از نویسندگان و شاعران ایرانی و خارجی شرکت کردند و نویسندگانی چون  1311سال 

 برای او، پیام  فرستادند. «  نوآم چامسکی»و « سیسکو

 گیری نتیجه.1
زندگی براهنی پیش از انقالب همراه با فراز و فرودهای سیاسی و متأثر از فضای مبارزۀ حاکم بر زمانه بود. براهنی با اینکه  

د داشت. گفتمانِ براهنی در این دوره متأثر از گرفت، اما به شعر متعهد اعتقا شناسی را در نقد ادبی در نظر می اصول زیبایی
های مختلف و  گری جهانی و فضای ضد استعماری کشورهای مختلف است. پس از انقالب، با سیاسی شدن عرصه انقالبی

های ادبی، براهنی به انتقاد از عملکرد ادبیات ایدئولوژیک روی آورد و بررسی فرمالیسم و ساختارگرایی  کمرنگ شدن جنبش
های موجود در نقد ادبی در این  چاپ شد از مهم ترین کتاب 1331شعر و رمان پرداخت. کتاب کیمیا و خاک، که در سال  در

شود.  فضای سیاسی زمانه در این دوره نیز به طور غیر مستقیم در آثار و نگرش براهنی تأثیر گذاشت و در  دوره محسوب می
 نهایت  منجر به مهاجرت او از ایران شد.

شود که به تغییر فرم و محتوای شعر مدرن فارسی  ای ساختارشکن محسوب می  ظریۀ شعری براهنی در دهۀ هفتاد نظریهن 
طلبد. تأکید براهنی بر زبان و تالش برای عبور از استعاره و معنا  زدایی از شعر پیش از خود را می معتقد است و آشنایی

 است. ی رقم زدههای جدیدی هستند که براهنی در شعر فارس ساحت

منابع
 ( ظل اهلل، چاپ دوم، تهران، نشر امیر کبیر1331ـ براهنی، رضا )

 ( کیمیا و خاک، چاپ سوم، تهران، نشر مرغ آمین1331) _______ -
 ( جنون نوشتن، چاپ اول، تهران، نشر شرکت انتشاراتی رسام1331) _______ـ 
 اول، تهران، نشر نویسنده( طال در مس، جلد اول، چاپ 1311) ---------ـ  
 1311( ماهنامۀ اندیشۀ پویا، سال اول، شمارۀ چهارم، آّبان و آذر 1321)  ______ـ  

 ( شورشیان آرمانخواه، مترجم مهدی پرتوی، چاپ دوازدهم، نشر ققنوس1321ـ بهروز، مازیار )
 رای بابل( هنر و ادبیات امروز ایران، چاپ اول، بابل، نشر کتابس1333ـ حریری، ناصر )

 2و  1، نشریۀ بایا، سال اول، ش «در آستانگیِ رضا براهنی( »1311ـ رباطی، دنا )
 ( حافظه و دیگری، چاپ اول، تهران، نشر نصیرا1323ـ سلطانی، احسام )

 ( تاریخ تحلیلی شعر نو، جلد سوم و چهارم، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز1311ـ لنگرودی، شمس )
 ی را، به کوشش عباس قزوانچاهی، چاپ اول، مازندران، نشر فرهنگ خانۀ مازندران( ر1313ـ مختاری، محمد )

 ( داستان نویسهای نام آور ایران، تهران، نشر اشاره1312ـ میرصادقی، جمال )
 ( صد سال داستان نویسی ایران، جلد سوم، چاپ پنجم، تهران، نشر چشمه1311ـ میرعابدینی، حسن )

 


