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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

 
  پارسا کرمانجيان: نويسنده
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٤ می ٢٠
  

  نشدنفابوالقاسم الھوتی، شاعری برای آرشي

 

ھای ادبی گوناگون بيش از ھر زمان ديگری  ھا و جريان پرداختن به ابوالقاسم الھوتی شايد در عصر ما که انواع سبک

گيری شايد بيش از ھر  اين فاصله. ای عجيب به نظر برسد کوشند تا از جريان شعر مدرن فاصله بگيرند، تا اندازه می

با اين حال جدال بر سر نقش اجتماعی و رسالت .  مدرن باشدچيز گويای بديھی بودن گذار از شعر کالسيک به شعر

ھای گوناگون در   نشريات و رسانهۀبا وجود تالش چند دھ. طور کلی ھنرمند، ھمچنان در جريان است سياسی شاعر و به

ورزی و ھرگونه پرداختن به سياست از سوی شاعران و ھنرمندان، ھمچنان  سازی پيرامون مذمت سياست گفتمان

ھای اجتماعی و سياسی به ادبيات و ھنر روی آورده و نه تنھا  ی ھستند که با دغدغهئھا  آن،ساز آشنا و جريان ران نامشاع

جريان اصالح طلب حکومتی که در . ی ندارندئز اباکنند، بلکه از اظھار نظر و مشارکت سياسی ني آثار سياسی خلق می

ھای سياسی،  کند، و نه تنھا ھرگونه نزديکی ھنرمند به سازمان يغ مینشريات رنگارنگ خود اختگی ھنر و ادبيات را تبل

ھای انتخاباتی دست به دامان  کند، خود در موسم بلکه ھرگونه توليد اثر ھنری با محتوا و مضمون سياسی را تخطئه می

ری برای ارتباط با شود تا ضمن مشروع جلوه دادن خود، از ادبيات و ھنر به عنوان ابزا زن می فالن نويسنده يا قلم

 اين مسائل گويای اين است که جايگاه ادبيات و ھنر به عنوان عاملی ۀھم. برداری کند قشرھای گوناگون جامعه بھره

بنيادگرايان »  دار و مريز کج«برخورد . سازی در عمق جامعه از اھميتی اساسی برخوردار است اصلی در گفتمان

  .ن مدعاستاصالح طلب ايرانی، خود نفی اثباتی اي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

تنھا يک جنبه از روندی است که برای اخته کردن ھنر و ادبيات در » ھنر سياسی«در اين رھگذر تالش برای نفی کامل 

رود و از آن  ھای ادبی را نشانه می ، برخی از چھره»اس ام اس«برخورد تخريبگر حتی در قالب . است پيش گرفته شده

شود تا با به قفسه سپردن  در اين راستا تالش می.  شعر مدرن فارسی استاز پيشگامان» کالسيک مدرن«باالتر ساختن 

دان  شان را نيز به زباله ھای سياسی و تعھد اجتماعی ھای حجيم از شاعران مدرن، ھمزمان گرايش » آثارۀمجموع«

ھای   انحصاری در کتابخانهۀ با قابليت استفادئیھا کاالھا ھا، از آن ھای کالن بر روی اين ديوان فرستاده و يا با درج قيمت

ھای مدرن فارسی، تا کنون موفق شده آثار شاعرانی  در اين ميان، موج تجديد چاپ کالسيک. شود سيران ساخته شکم

اما حتی در . شان دور سازد را تا حد امکان از دسترس مخاطبان اصلی…  و ئیھمچون نيما، شاملو، گلسرخی، کسرا

الھوتی شاعری بود که به قول خودش با تيغ شعر مبارزه . شود بوالقاسم الھوتی نمیاين بازار مکاره ھم توجھی به ا

توان مصادره کرد و يا  الھوتی را نمی. سرود با تيغ ھم شعر می – که بسيار ھم رسيد – رسيد کرد و اگر دستش می می

 و بلبل و زلف يار  اجتماعی و سياسی نداشته و اشعاری در وصف گلۀبورژوا نشان داد که دغدغ فردی خرده

  .است سروده

. سازد  را از پيش ناکام میئینما  غيرسياسیۀھای الھوتی ھم آنقدر سياسی ھستند که چاپشان ھرگونه توطئ  حتی عاشقانه

 ئیاعتنا کوشد تا از بيخ و بن به اين فرد بی  حاکم در رابطه با اين مورد خاص میۀبنابراين دستگاه فرھنگی و فکری طبق

  اھل تاجيکستان و متعلق به قلمروھا اين بوده که وی را يکی از اين راه. اش را ناديده بگيرد  وجود تاريخیکند و حتی

ادبيات آن ديار معرفی کنند تا نامش در تاريخ ساختگی ادبيات فارسی ايران نيايد و دست کم خطر وجودش به اقليمی 

تاريخ ادبيات فارسی بيش از پيش به چشم بيايد و اما ھمين امر ھم سبب شد تا خأل وی در . ديگر منتقل شود

نامی، در کتابش با نام » غالمحسين مظلومی عقيلی«چنانکه چندی پيش، . ھای بسياری را باعث بشود گيری موضع

پر ! کند که ايرانی به دنيا آمد و روس از دنيا رفت الھوتی را فردی معرفی می» مارکسيسم، ديکتاتوری و دموکراسی«

 بر اثر حذف وی از تاريخ ادبيات مدرن و نيز در حکم اعتراف به خأل وجود او در ئیھا  که چنين تحليلواضح است

  .تاريخنگاری شعر مدرن فارسی است

  در دامن فقر و بندگی، من

  !ده شدم به خاک ايرانئيزا

ل و لعل و ساغر محدود نما و مستعمل ھمچون سرو و سنب  نخۀ برای کسانی که تصورشان از شعر، به چند استعارمسلماً 

اند، اعتراف بدين که الھوتی و حرکت وی در  است، و درکشان از ميھن مرزی است که استعمارگران به دورشان کشيده

تر  سخت.  زيادی دشوار استۀشعر و زبان شعر فارسی، محصول شرايط ھمين سرزمين و زبان فارسی است، تا انداز

ھا قرارداد شده ندارد  ای چنان که در ميان دولت ه بپذيرند ادبيات مرز و محدودهاز آن برای پيروان اين منش، آن است ک

ھا بر ھم امری محتوم و گريزناپذير و نيز زاينده است   اجتماعی ديگر، تأثير و تأثر جوامع و جريانۀو به مانند ھر پديد

  .شک الھوتی ھم به عنوان يک مدرنيست اصيل از اين قاعده مستثنا نيست و بی

گيری زبان جديد شعر  اند، نقش الھوتی در شکل به ھر روی خالف آنچه که جاعالن تاريخ ادبيات فارسی خواسته 

. کند فارسی و تحول در زبان و ادبيات فارسی به اھميت خود باقی مانده و خوانندگان دقيق و پژوھنده را به خود جلب می

در واقع غيبت او در .  الھوتی تنھا موجوديتی تاريخی استۀ پديدطور کلی اما اين بدين معنی نيست که شعر الھوتی و به

ای  اين بدين معناست که الھوتی پديده.  الھوتی استۀنگاری ادبيات فارسی خود شاھدی بر تاريخی نبودن پديد تاريخ

 است، ای ديگر مورد الھام که انقالب الھوتی در زبان شعر، امروز به شيوه چنان. جاری و دارای موضوعيت است

 ً شايد تمجيدات .  سياسی وی نيز امروز بيش از ھر زمان ديگری دارای موضوعيت استرسالت سياسی و شعر تماما

در قالب تمجيد از ستالين امروز به عنوان گرايش وی به ستالينيسم تعبير )  موجودسابقاً (» سوسياليسم موجود«وی از 
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طرف نبودن الھوتی در جدال تاريخی ميان سه نيروی جھانی در کارزار  ھمين گرايش ھم در واقع گويای بیشود، اما 

ای ديگر و به عنوان يک خط سياسی  گونه بايد به  ستالين در شعر الھوتی میۀامروز واژ: جنگ جھانی دوم است

  .داری تعبير گردد مشخص عليه فاشيسم و سرمايه

اصالحات الھوتی تنھا به زبان و وزن . گردد يان نھادن شعر کارگری در زبان فارسی نيز بازمیاھميت الھوتی اما به بن

را بر ھم زد و برای نخستين بار به سرايش » برای فرادست خود شعر سرودن«شعر محدود نبود، او از اساس منطق 

 مخاطب خود قرار داد و در اين راه الھوتی فرودستان را: ای پرداخت که خود از ميان آن برآمده بود شعر برای طبقه

در حالی که  –  اند که  عالی و برجسته از شعر کارگری خلق کرد که امروزه نيز چنان دارای موضوعيتئیھا نمونه

 چنانچه -ريزند ھای اين و آن، به نام شعر کارگری جايزه می  کارگر، به پای نالهۀحتی نھادھای فرمايشی ھمچون خان

  .می شوند ای تاريخی نيز ناديده گرفته وان پديدهگفته شد حتی به عن

 زن نيز ألۀ شعر فارسی از ارباب و پادشاه، به کارگر و دھقان، در رابطه با مسۀ اساسی در سوژتغييرالھوتی عالوه بر 

انی شمار ھم با زب در ادبياتی که به ندرت شاعری زن در آن پيدا شده و ھمان موارد انگشت. ی اساسی دست زدتغييربه 

اند، الھوتی کوشيد تا نقشی متفاوت به زن ببخشد   مردان پرداختهئی شعرسراۀمردانه به تقليد و تکرار از اسلوب و شيو

 خلق ئیصد البته که الھوتی به عنوان يک مرد توانا.  رايج در شعر آن دوره در تضادی اساسی بودۀکه با ابژکتيويت

ی زيبا که »چيز«ا نداشت، اما به سھم خود کوشيد تا نقش زن را از زبانی زنانه يا سوژه نمودن زن در ادبيات ر

 تغيير ژرف اجتماعی تغيير ۀشد، به سوژ ھای گوناگون طبيعی مانند می ھای گوناگونش از يکديگر منتزع و به پديده اندام

ديده و   انسانی ستمداده و زن را نه به عنوان اندامی برای توصيف به قصد مالک شدن و ايجاد سلطه، بلکه به عنوان

 را الھوتی ألهاين مس.  وضع خود را دارد مطرح نمودتغيير ايجاد تحول در وضع بشر از طريق ئیکشيده که توانا خفت

  :است ترين شکلی بيان کرده که خطاب به زنان ايران سروده، به صريح» به دختران ايران «ۀدر قطع

  ادر کن و مکتب برو و درس بخوانـرک چـت      دست از بار؟ عيب نبود شجری چون تو، تھی

مانده از او محدود نيست، الھوتی  ھا و آثار باقی با اين ھمه اھميت الھوتی نيز ھمچون ھر انقالبی ديگر تنھا به نوشته

 ھمت گمارد و کوشيد تا گاه با قلم و گاه با تغييريک انقالبی بود که با درک شرايط اجتماع خود و وضعيت تاريخی، به 

گرچه پيام و رسالت سياسی او امروز ھم زنده و شايد بيش از ھر زمان ديگری دارای . ، اين مھم را متحقق نمايدتيغ

  .»اش بود شاھکار او زندگی«: اند  صمد و ھر انقالبی ديگری ھم گفتهۀکه دربار موضوعيت است، اما چنان

  

  وحدت و تشکيالت

  سر و ريشی نتراشيده و رخساری زرد،

  . چو نیزرد و باريک،

   بر سر دوش،ئیای کرده حمايل، پتو سفره

  .ای بر تن وی ژنده

  که ندارد پاپوش؛ کھنه پيچيده به پا، چون

  . ریۀدر سر جاد

  .اش آلوده به گرد چند قزاق سوار، از پی

  ھا بسته ز پس، پای پياده، بيمار، دست

  که رود اين ھمه راه؟

  مسلک ھمت صاحب مگر آن مرد قوی
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  .هکه شناسد ره و چا

  خواست کمک؛ ه بد، ليک نمینخسته بد، گرس

  نه ز شيخ و نه ز شاه،

  .به جز از فعله و دھقان، نه به فکر ديار

  از سواران مسلح، يکی آمد به سخن؛

  ):که دلش سوخت به او(

  )چنين گفت به وی(، »گنھکار« آخر ای شخص -

  …! گنھت چيست؟ بگو

  برآشفت، به وی،» گنھکار«بندی، از لفظ 

  ای مرد نکو، –: گفت

  ! رنجبرمۀکه من از عائل گنھم اين

   دست زحمت،ۀ رنجم و پروردۀزاد

  .نسلم از کارگران

  که چرا کوشش و زحمت از ماست، حرف من اين

  حاصلش از دگران؟

  اين جھان، يکسره از فعله و دھقان برپاست،

  .نه که از مفتخوران

  .خبرم غير از اين، من ز گناه دگری بی

  گويند تو آشوب کنی، –: ديگری گفت که

  .ضد قانون و وطن

  مذھب، دينی و دھری دشمن شاھی و بی

  .فکن جنگجو، فتنه

  پرده از کار برانداز و مپيچان مطلب،

  :راستی گوی به من

  تو مگر عاشق حبس و کتک و تبعيدی؟

  دوی از من، اگر آگاه شوی،  تندتر می-

  ؛)دادش اينگونه جواب(

  راف بود؛آلت اش» دولت و دين« اين زمان -

  رنجبر، لخت و کباب،

  سگ خان، باجل مخمل، بگو انصاف بود؟

  ! جھل خرابۀخان

  .فھميدی حيله است اين سخنان، کاش که می

  اين عبارات مطال، ھمه موھومات است؛

  .ءبند راه فقرا

  چيست قانون کنونی، خبرت ھست از اين؟
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  !حکم محکومی ما

  بھر آزاد شدن، در ھمه روی زمين

  ،ءو شقااز چنين ظلم 

  .وحدت و تشکيالت است:  رنجبرانۀچار

  ١٩٢۴ بروریمسکو، ف

  

  به دختر آفتاب

  ای دختر نامدار ايران،

  از روی خود، اين نقاب بردار

  چون دخترکان ازبکستان

  !چادر بنه و کتاب بردار

  ھستی ١تو دختر آفتاب

  شرمت نايد ز روی مادر؟

  از بھر چه در نقاب ھستی؟

  !ارچون مادر خود، نقاب برد

  روی تو، مگر چه عيب دارد

  کانرا به درون پرده کردی؟

  دارد ٢در حسن تو ھر که ريب

  .زردی بنما، که فتد به رنگ

  نی نی، رخ تو، ز عيب پاک است

  خجلت مکش از گشادن آن

  مرد تو، سفيه و عيبناک است

  .کافکنده تو را به تيره زندان

  آنقدر درون پرده ماندی

  تا پير شدی ز نور رفتی

  عمر، چگونه برده ماندیيک 

  تو، زنده، چسان به گور رفتی؟

  آن کس که تو را اسير بنمود

  وآنکه ابدا به حبس انداخت

  او، خصم سعادت بشر بود

  شمشير به روی مردمی، آخت

  ای يافته پرورش به دنيا

  با شير تو، شيرھای ايران

  از حبس تو نيستند، آيا

  شرمنده، دليرھای ايران؟
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  انای دخترک قشنگ دھق

  بنگر به دھاتيان تاجيک

  ھا، آزاد و شاد و خندان آن

  !تو، بنده و در حجاب تاريک

  تا چند به دست مرد غدار

  پامال و اسير و بنده ھستی؟

  نھضت کن و اين نقاب بردار

  ثابت بنما، که زنده ھستی

  در جنگ حيات و رستگاری

  البته که نيستی تو تنھا

  دان که کنند با تو ياری می

   خاک شوراھای زحمتکش

  بر خيز و از اين حيات تاريک

  آزاد شو، ای نژاد مزدک

  با ھمت خواھران تاجيک

  با ياری دختران ازبک

  ١٩٢۶سمرقند، اوت 

  

  :ھا يادداشت

د که تا ئي اشاره به کيش مھرپرستی در ايران باستان که به روزگار اشکانيان در خراسان آشکار شد و ديری نپا.١

در اين کيش، آفتاب . ن مسيح پرتوی است از کيش مھرپرستی ايرانيانئيز راه يافت و آھای آن رو دورترين سرزمين

  .ارجی گران داشت) مھر(

  شک: ريب. ٢

 


