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 مقدمۀ مترجم

 
 
 

مقطعی از  هبنزدیک،  چنداننهای به گذشتتتحه گرددیبرمجانب با نوشتتتحا را تتتر ارتباط این
هایم رساز د یکیدر ، مشهددانشتااه رردویی گروه زبان و ادبیات عربی در مقاطع تدریس 

رار ق ایتتتحهاده موردکردم و ای از مآخذ را در این زمینه برریتتتی میبه نام نقد ادبی. مجموعه
 موردنظر نوشتتتحا ،لی بودندخاص خود گ   انیدرزم کدام هرها که دادم. در میان مجموعهمی
 :از جهاتی دلکش یارحمرا 

 ؛یک از جهت تازگی برخی از مبارث نقدی
های مطتالتب مبحنی بر اندیشتتته و ابدای رنی و نظر نه نقل عر تتتا ۀدو از جهتت شتتتیو 

 ؛خشک
ر از شعرای بیشح همآنیته اراهه انبوهی از قااید و قطعات شعری نسبت به رجم نوشحه، 

 ؛جوان
خودنمایی نداده  ۀچهار دراع شتتتجاعانه از رقوو جوانانی که شتتترای  زمان به آنان اجاز 

 ؛بود
ی زندۀهای محنوع با مثالپنج اخحاتتار مبارث نقدی آمیهحه  تا آنجا  اهنوشتتحهدلو  رستت 

 آورد.که خود مؤلف نوشحه را یمینار  می
گتذشتتتت چنانحه ب ث و ر   بود کته گتاه بر دل می هتا بتاعتث شتتتدهاین ویژگی

دانشتتتااهی و دروس محعدد اجازه دهد و به رجم کوچکش ننارم، آن را ترجمه کنم و در 
زگار این رو  ،یهانه در گذشحهأمح .مل قرار دهمأزرگ را مورد تب ۀی نویستندنر  ،برخی از موارد

 .ررصت را پیش نیاورد
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ی المرُء ُیدِرُکهُ 
ّ

 ما َیتمن
ُّ

 ما کل
 

ُن  
ُ

ف شَتهي السُّ
َ
جري الریاُح بما ال ت

َ
 ت
 

با اصتتترار و ابرام به کنج  را و خود آمدههای دانشتتتااهی به پایان درس یوهو یهاامروز که 
 یتتتد از تتعیف در جستتحجوی آنحه  ۀزدکرونا ارارظ یال البهدر  ،ایتتت عاریت پناه داده

  الحوری..هّٰللقلمی زنم، و با ،تا شاید در کنار دیار وظایف که کم هم نیسحند امآمده بر ،ررحه
 دهچاپ را زیور بهشتتی «یشئئر د  ز دگ  مسئئلیت   »این نقد دلکش که ت ت عنوان: 

 شمار آید که در یکی از مقاطع ت ایالتبه قطب دیاد یی  یکی از آثار کوچک زنده ،ایتت
ما به باور ا؛ کندیمینار از آن یاد می عنوانبهو خود از یتر توا ع  دانشتااهی وی جان گررحه

چه یتتمینار، چه ریتتاله، چه کحاث، اثری صتتحیر ال جم کثیر  ،جانب هر آنحه نام باشتتداین
 ير اید  ال کل   توان گهحه شتود:نستبت به آنحه دربرگررحه میکه المعنی المهید ایتت تا آنجا 

 را.اله   جوف  
نرانی این کحاث یه»شود: این یمینار چنین یادآور مییا رری. یار غار وی درباره رخداد 

کرد و می لیت اتتتدانشتتتاتاهی کته وی در آنجتا  العلوم دارد قطتب بود در یتتتالن یتتتیت  
 ت و کحاث انحشار یارت.مقاال  صورتبهبعدها و  شد لیالح ارارغ

 :چنین ایت اخحااربهنکات برجسحه یمینار یا دراع 
 ایت. العلوم دارهای کالس برجسحادانشجوی درخشان و  د قطبیی   .الف

و از ارحهارات ایتتتحادانش در پرور  و  در منزلتتایتتتت  العلوم داروی از ارحهتارات  .ث
 آموزی.اندوزی و ادثدانش

هم و  هم گستتحرده ،هم عمی. ؛دهدای تازه در نقد ادبی اراهه میوی در این رخداد نمونه .ج
حهاوت های میبک ،شتماری از پژوهشاران، نویسندگان و کارهای ادبی را در رنون مهحلف

 گیرد.های محعدد دربر میو هدف
ر و هتتای ایتتتحواگشتتتایتتد، بتتا چنتتان گتتامدنیتتای آن میو ای بتته روی نقتتد وی دریحتته .د

حاد  را پیشتنهاد ایکه دهد و نه گمانی؛ تا جایی بهشتی که نه به خود تریتی راه میاطمینان
 .(029، ص م 0891)عظم،  «نهدبه دل پذیرا نیست و آن را عذر می
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 ریتالت شاعر در زندگی؛ نهست دراع از شاعران جوان   هدف دانشتور جوان از یتمینار  
تا موج آوازه شتتتعرای پیشتتتکستتتوت، آنان را در گرداث خود نایرد، زیر  پاگررحه ایتتتتتازه
وابستتحه  هایمعمول روزنامه هدرمند   رراموشتتی درن نکند و به تاریکی گمنامی   های شتتن  توده

 نسپاردشان.ت  یرزمین القاث و عناوینت  به امیران و یالطین در مار
ع مردم در برخی از مقاط تودۀر ن آرمان شاعر ایت تا آنحه باو   و تعی  هدف تشه   دیار

و ایباث آرامش و خوشنودی صاربان  کندلهو و لعب را دنبال می ،زندگی ایتت که شتاعر
 رستتاثبهامروز راصتتله گیرد و  از آرمان شتتاعر جوان، آوردثروت و ررمان روایان رراهم می

امروز شتاعران نوپا، ابزاری ایتتت قوی در دیت خردهای  درررکتزیرا شتعر و ادث ؛ نیاید
، م 0891)عظم،  مجحمعی دلهواه ارراشتتتحن بربزرگ و وجدان پاکیزه برای  یهادلروشتتتن، 

 .(029ص 
در میتان انبوه تارهای  دهیتبر دهیتبر هتای اینتک در تعقیتب آرزوهتای دیرینته و ررصتتتت

 نااریرروفان آمده و یتتتپردن به ، کار به پایآمده شیپ ایردامنهای عنکبوتی و ویتتتواس
 ایت. دهیرراری

د توانسحم امروز از آن شهیتتتت  آرزو به درازا کشید اگرچهتتتت خوشت الم که توری. یار شد 
 واالمقام یاد کرده باشم.

اشتتتارت ررتت گاه و بی گاه تونم با نظراتی درباره نقدهای یتتتید  کتهچنتاناین ترجمته 
شتتتحر از بی ری و آهناینی آنشتتتع نکحه ترجمه اشتتتعار در مواردی جنبا دیار .یاد ایتتتتزنده

اعری ، شعر و شیا عرصتا یتهنان یید تاروپود ازآنجاکهرظه نثری ایتت. دیار مال مالرظا
 منظوربها ر دو اصل محکی بر نظرات آن بزرگوار  نیاز اجانب در آغاز کار گلحینی ایت، این

 ام.یهولت کار قرار داده
ایتتت در اینجا از دو ایتتتحاد را تتتل یاد کنم که مرا یار بودند: یکی دکحر نیز شتتایستتتحه 

ن عمل نظم رواشی و رس)ایتحاد دانشااه اصههان( که یرپریحی مرارل تای،،  الریتولابن
ر تسریع و مشهد( که درردویی دانشااه  یار)ایتحاد  را بر عهده داشتحند؛ و دیار دکحر نوروزی

د بودند.« نبأ»و « یبأ»هدهدوار میان  ،تسهیل امور  بازخوانی  در ترد 
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 های نقدی ویو برخی از دیدگاه د قطبسی  
دان و هنیتت و نوگرا، نوپرداز نار،ژرف دوراندیش، تیزهو ، وی بالطبع شتتهاتتی محهکر،

رشور وی پرارساس و پ و آیمانی ایت. یارحنیندیتی و آرمانی با آرزوهابلندنظر  یتهنور،
یری اعی تاریهی تهسهای مهحلف دینی اجحمولیت در زمینهئهمراه با ارستاس مس و شتجاع،

 که گهحه آمد.یت هاها و شعر و نثر  همه مؤید این جنبهها و نوشحهکحاثنقدی.  و
 یکی از  قول خودها یا به یتتتهنتان رتا تتتر در ارتبتاط با یکی از نوشتتتحه ازآنجتاکته

، «یآزمرن شئئر د  ز دگ  /  رة اتح یمهّمة اتشئئر د  » یتتمینارهای نقدی وی ایتتت به نام
 شعر و شاعری. ازجمله پردازد،های آن میجانب به برخی از جنبهاین

بحی و به مرت کشندپدیده شتعر در شتمار عواملی جای دارد که انسان را از عالم واقع برمی
 ال آرمانی که در شتتترای وی را بتا ایجتاد انایزه بته جستتتحجوی کم کننتد وبرتر دعوت می
هنرهای »از که دهند. این عوامل الاویتتیتتوو می ،یابی بدان یتتهت ایتتتمعمول دیتتت

ر و برت مراتببههمه در ریتاندن انسان  توان در شتمارشتان آورد،ر را مینام دارند و شتع« زیبا
 گری دارند؛ اما با تهاوت در اجرایش وایطه، نقبا زندگی رمزآلود دنیای جدید یتاخحنآشتنا

شتتعر رایتتحین که از همان ارستتاس شتتهاتتی و روری هر ررد  مثالا این نقش و کیهیت آن. 
طلبتد و قتالب خاص خویش را الهام منتایتتتب خود را می بستتتحر د،و تراجتدا از دیاری می

کرار شناید نه ت شتعر راخر پرجو  پرخرو . قالبی که بر هر قامحی رایتت نیاید بهشتد،می
 نه تقلید.

شتعر رایحین برآمده از ژررای رو  و وجدان، چنان دقی. و عمی. با مهاطب  کهآندیار 
د توجه داشت . البحه بایردیگیبرمبیند و از رقیقت پرده را می هاآنگوید که گویا یتهن می

 شعری جدای از رقای. صوری و ظاهری باشد. که رقیقت  
 ازبررکت از نه بازی با لهظ و واژگان تا  ،عواطف ایتتتارستتاس و ل ب  شتتعر رایتتحین 

پررمزوراز  اا بستتحباز به گوشتت ارت ناپیدا از پیدا و گذر از گوشتتازیرا ریتتالت شتتعر دری ؛ماند
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و هر  آورد ساخحاتتار در شتتعر مطلوث باشتتد تا خواننده را به تأمل و رد یرونیازاایتتت. 
 وری ریاند.هو  و توانش در اقلیم شعر به نوآ قدربهکس را 

رکمی،  اشعارت  شعرشنایان و ناقدان پرشور به باور  تت  در این رایحا و در این کوی و برزن
های یتتازیویر نیز تاتت نارد، ورحی رلستتهی که از باال به پایین می نظری، یتتمعی، تکراری،

 خشک ماورای معنویات، گیرایی و خریدار ندارند.
های ویژه و یا چیزی های خاص یا بارتیتتتید واژه ،«یتتتاخحار شتتتعر»اما در مورد خود 
و بارت  ریهتبه آورد که می رستتتاثبهکند؛ بلکه خود را آخرین کس دیار پیشتتتنهاد نمی

جستتم ریتتانی و تدر رد پیام همآنهای شتتعری ارز  قاهل گردد، شتتعر بنارد و برای ترکیب
 کند که دامیپنهتان نمی وبروپرزرو یرهتایاز تعبوی بیزاری خود را  ارستتتاس و عواطف.

ر و بلکه در براب و به پایان آمدن ارستتاس در برابر جمهور برای پوشتتاندن  تتعف شتتاعری
ایتتتت. چنین شتتتعری توانستتتحه ایتتتت با  بستتتیاری از دویتتتحداران ررهنب و ادث گردیده

گر را در ردیف شتعرای بزرگ جای دهد و شعرای جوان شتعرای ریله ،نمایی بیمار بزرگ
ز  تتتعف و و ا گردندند  و تقدیس میبینمیررمت  هچنین دیتتتحمای با را نیز گمراه کند که

 شود.عیبشان غهلت می
بهشتتتی میتتتامین و معانی و های تجستتتمیتتتید یتتتهن از یتتتاخحار شتتتعری را به جنبه

تهاوت شتتعر از نثر را در اخحاتتار نه تهاتتیل  ،و از این زاویه کشتتاندهای آن میپردازیخیال
ده یا رها کند تا ذهن خواننرا نماید و بقیه ب را و تاتتتویرای از معنا بیند که شتتتاعر گوشتتتهمی

لمهاطب به جستحجو بپردازد و  آزاد گردد و دیار جوانب را کمال بهشد؛ نه راه اندیشه  تهی 
 را بند آورد و در برابر تعبیری گسحرده قرار دهد.

ف داند که کار  بیشحر با عواطیتید اخحاتار را از طبیعت و ویژگی و خاتال شعر می
اما به  ،شنایدنمی دوبندیقم دود و مشته ، عواطهی که  امبهم و گنب ایتت، نه اندیشت

 ای ررود آید.ناشناخحه دشتهر دره و 
نارم در شتتعری می کهگاهآن» گوید:چنین می پستند  موردشتعر  ۀوی دیارگاه دربار 
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لاز زیبتایی معانی،  الی نین خاتتتپریتتتم؛ بلکه به یتتتراغ چهای نرم نمیهای تازه و واژهتهی 
ایتتتو و آیا این  آمده برو واکنش وجدانی  روم: آیا این شتعر از ارستتاس روری و روانیمی

لمیتامین و  و که آنجا و نجایا ازدارو یا برگررحه های ذهنی و روانی ریتالت دارند و ریشهتهی 
از  این ارستتاسآیا  آن از پس ؛ وو نه با ارستتاس وی پیوند شتتاعر یتتازگاری دارند یابارورنه 

ردو ناها نمیآیدو به ظواهر پدیدهمی رستتاثبهدیریاث و  یتتتو ژرفایتتالمحی برخوردار 
 .(99ص تا، قطب، بی« )دهدقرار می توجه موردهای رواب  را بلکه پنهانی

 شاعر در نگاه سید
نوشتتتحا پیش رو: چه با  یال البه رشتتتاعر در دیدگاه وی در این ریتتتای مهحاتتتر م دود، د

و چه در موا تتتع محعدد، چه منظم چه پراکنده؛  جاکیه با صتتترارت، چه در چ ،اشتتتارت
 چنین ایت: اخحااربه

ران و نار، در میان اندیشتتهو ژرفرس ز یتوی شتتهاتتیحی ایتتت گزیده، پرارستتاس، 
شیرین  ،معنویات و ماورای م ستویات بهشتجستمپیشترو طرردار الاوهای برتر ررهنای، 

 روزگار .در یهن و پیامش، برای مردم 
چنان تعبیری اراهه  هاآنو از  کندها را دقی.، عمی. و شتتتکوهمند رس میشتتتاعر پدیده

 شتتاعر رقیقت را :شتتوده گهحه مینحهمین ایتتت مراد آ .کنددهد که گویا مشتتاهده میمی
 ارستتتایتتتات و تاتتتورات خویش گتاهی رواب  و پیوندهایی در  ۀبینتد. وی در دایر می
ا  تر از صتورت ظاهریعمی.را چنان ها و برخی از پدیده اندغارلکند که دیاران از آن می

حه لبهشتد که دیاران ممکن ایت آن را کذث تلقی کنند. وی در مواردی که مباتجستم می
گاه نباشتتتد و مقحیتتتای طبعش  ،هایشیتتتازیآید در تاتتتویر به نظر می شتتتاید خود بدان آ

 .(35ص تا، قطب، بی) آید رساثبه
ان با ایت و آشنا یاخحن آن همنوعانشن عنوان که راهنمای زندگی برتر ای اشتایسح شتاعر  

و ر تدارد که از دو خاتتتلت برخوردار باشتتتد: یکی ارستتتاس دقی. جا دنیای تازه رمزآلود،
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ررو آن  کند و درمردم؛ دیاری توانمنتدی برتر از آنتان در بیان آنحه در  می تر از تودۀعمی.
 روری و روانی خویش را نمایش دهد.های تا بحواند واکنش رودیم

دارد که هر شتتته  در این میدان با  یتتتروکارشتتتاعر در عتالم خویش با رقای. پنهان 
ه در  وجو  در رهم، یتتترعت ناری،دقت، ژرف ازجمله دیاری در کیهیات آن ررو دارد؛

شتتاعر در همه این موارد از ارستتاس رایتتحین برخوردار  مهحلف در یک مستتئله و همحنین
 . رقیقحی که به خود زندگیایتتتچون در  و شتتعور  از رقیقت ملموس بیشتتحر  ،ایتتت

 آید.می رساثبهبلکه نهس زندگی پرتوی از آن  تپد؛می
از  :ددار را خویش  مکحبی ویژۀشتتتاعر در زنتدگی هنری دیتدگاه خاص خویش و بینش 

ت لیل و  نریهای زندگی را بر مبنای آن ویژگی هدیدهو پت کشتتتدیم برتقلیتد و تکرار دامن 
 تهسیر نماید.

 ونارد و راصتتتله دارد؛ در زندگی رر ف ریلستتتوف که از باال به زندگی میشتتتاعر برخال
 باو کنش و واکنش  زندگی باشتتد و در  و شتتعور  از همان مایه رس شستت  ررود و می
 .هم

لا  با اما رابطه ا آرزوهای و ی رقای. پنهان از در ؛ انستتان با دیتتحاویز ایتتت رابطا ،تهی 
لهایی از آیند، نیازمند شتبکهبه دیتت نمی واقع دربلند که  و به دنیای  اند تا شتکار شوندتهی 

ها و آرزوهایش با چنین دیتتحاویزی نه بهشتتی آرمانواقعی نزدیک گردند. شتتاعر در تجستتم
گاه  آید و شاعر از خودخرو خودجو  و  ،نه از تعمد برخوردار، بلکه شعر راخرو یتت ا آ

 آن غارل.
ل گاهاناشتاعر مبالح تهی  ای ه مبالحه، بلکباشدمیرد گوی نیستت که کار شعرای دوره ا آ

گاهی تونم   و اندوه در مسیر هدف ایت. غم باطبیعی بدون آ
 شنایینه بینش جهان ،دارند خاص اویژگی هنری را که نه نشان راقد   شاعران   قطب دیتی  

آورد که می رساثبهکستانی  ،های پیرامون خودذهنی و عاطهی با پدیدهو نه رس درگیری 
 هاآن ها و معانیاند تا ارستایی را از دیاری ررو نهند. واژهتجربه نکردهرا ها و دردها انایزه



 و شعر نسل امروز یشاعر در زندگ تیمسئول    01

و این ارستتتاس ایتتتت که در بین ارراد، مهحلف و از آن خبری هم  برای همه یکی ایتتتت
 نباشد.

 یتترایند، در مد  یا مرثیه، درکی شتتناس یا ناشتتناس قاتتیده میبرای ی روز هراین شتتعرا 
دهند، نقش شتتاعر را ررامو  وداع یا ایتتحقبال. اینان شتتهاتتیت خویش را از دیتتت می

ه به تشویقشان ک باشند؛ آنان هکارتبکشتند. اگر این گروه و منزلت وی را به زیر می کنندمی
 .ارترهکتبپردازند 

 :آوردیمیید گاهی در تهاوت دیدگاه خود درباره شاعر دلهواهش چنین 
گروهی بر این باورند که شتاعر با توده مردم در ارساس ررو ندارد، تنها امحیاز  در اراهه 

شتتتوند، هرگاه از ا  میمایهپتذیرای تاتتتویرهتای بی یرونیازاتعبیرهتای دلکش ایتتتت. 
 هره گیرد.رریب بو عبارات ظاهر های درخشان ایلوث

عر از شتت اندازه هرو بر این باورند  دانندو  تتد رقیقت می گرالی  تهدیار گروه شتتاعر را 
 هذب  کالشعر ن  عذث  ن» و دیدگاهشان عبارت نشتان نبوغ و هنر شاعر ایت ،رقیقت دور باشتد

 .آوردرا به یاد می« ترین آن ایتدروغین ،شعر نیتر نیدلنش/ 
لاما در باور یتید   ایستحااهی ایتت برای صعود و دیحیابی به اهداری منزله بهشتاعر  تهی 

ر نباشتتتد، زیرا رقای. در رجاث در عالم واقع به  غالباا اند و آرزوها دور و کته بدون آن میستتت 
 دیت نیایند.

 



 مقدمه

 
ایتت آماده تنها برای عر ته در یمیناری،  یرجمکمهای را تر تال  کوچک و نوشتحه

نیازی به مقدمه در بیان اهداف کار و رویکردهایش نیستتتت؛ زیرا خود همین کار  یرونیازا
مستتئولیت شتتاعر در زندگی و شتتعر نستتل »تری چون ای برای ب ث گستتحردهتواند مقدمهمی

 ها ... باشد.و دیار نسل«! را ر
این مهحاتتر را در بین دیار کارهای دم دیتتحم هرگاه شتترای  امروز اقحیتتای چاپ جز 

 ندارد، امیدوارم در ررصحی نزدیک توری. بیشحر راصل آید.
ور من با هترین نکحخواهم باویم، این ایتتتت: مهمآنحه در مقدما این کار کوچک می 

تا  حهرر رروآمده ایتتت؛ باوری که در رو  و روانم  رجمکمبه مطالبی ایتتت که در این کار 
ا . اگر کنم، دراع هر مؤمنی از عقیدهو از آن دراع می شتتتده دمهعقاآنجتا که بهشتتتی از 

کنم که از امروز امحیاز ریتالت این نظریا ادبی ناتیب من نشده ایت، به این یهم بسنده می
ونی هایش و رز و تا آنجا که بحوانم در ایتتحواری پایه یتتهت در دراع از آن باشتتمیاوران یتتر
 بالم، به همان اندازه که بدان خریندم.شم و در رقیقت به این کار میبنیانش بکو 

خوایتتتحم دربارۀ این مو تتتوع باویم و بدان هم بیهزایم. ترین چیزی بود که میاین مهم
پاگررحه که در عالم ادث و شتتتعر کمحر ها را از جوانان تازهها و نمونهمن از یتتتر قاتتتد مثال

 کهیدرصتتورتنمایم، من ارستتاس آرامش می یرایتتحبهکنم. ، گزینش میاندشتتده شتتناخحه
ن را که شهرت دریت یا نادریت، آنااز شعرای جوان  تن پنجها و وایتطه باشم بین ادبیاتحی

وهوی و رریاد های ایتتتت تا باناشتتتان در میان برده رروخبری بته یتتتارتل رانتده و در بی
 یرشنایان به گو  نرید.

که ام، بلام و در این انحهاث آزاده نبودهانحهاث کرده  قر ای تنهتا، از ایتتتحتاد من قطعته
ام، چه در شعر قدیم و چه در شعر ای جز آن نداشتحم؛ چون در آن مو وع نظیری نیارحهچاره
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ای خاص دنبال نمونا شتتکوهمندی بودم که آن قاتتیده جدید که خوانده بودم. من در زمینه
 آن تاویر ذهنی یارحم. بهشتجسمرا 

ها از قدیم و جدید در پی آن نیستتحم تا خشتتم خود را بر ناموران نشتتان من با این گزینش
شتتنایتتد، چون کینه، دار یتتازم؛ زیرا جوان کینه را نمیرا خدشتته هاآنهای دهم، یا کوشتتش

 آیند.و به خشم می اندناتوانهای  عیف ایت که خوی آدم
خواهم ملت را خبر ، میکنم بازکه راهی برای شتتتعرای جوان م این ایتتتت من تنها هدر

کنم که ناران نباشتد و ریتای ادبی خوث ایتت! و جامعه پس از نسل قدیم و ناموران، در 
 ماند.مسیر ادث و هنر عقیم نمی

ا اخیر پهای گوید: تو وقحی از شتتتعرای جوان که در یتتتالچنین می ن  کتد طئ  سسئئئ 
ی؛ و یا از یاب، کسی را نمیو مطران و رارظ از شوقی نظرصترفگیری، اند، یتراغ میگررحه

« عقاد»و « مازنی»و « هیکل»برجسحا دارای یبکی جسحجو کنی، غیر از  ۀجوانانی نویستند
 کنی.نمی دیاری را پیدا

امتا دکحر، در این عقیده نقش عوامل تأثیرگذار را در به دیتتتت آوردن شتتتهرت و رشتتتد 
ا ویژگی روزگاری که برخی از آن ادب گیردو نیز نادیده می گیردهتای ختاص نادیده میگروه

خود  گیرد تأثیرنادیده می ؛ ورا ا یخاتوصو ریتا و شترای  عمومی و  در آن رشتد یارحند
یرد برخورد گو نان به قرض دادن و باز نادیده می در تعریف و تمجید یکدیار آن یترشنایان

 ت رداقل ت برخی از آن ناموران با شعرای جوان و بازداشحنشان از شناخت و ظهور ...
 ردخواهم به آن ایتحاد را تل باویم: جوان گمنام تا امروز به این یهم خود هرگز تن می
دیاران  کهچنتانکوشتتتد، ناردد و در رشتتتد خود میو هرگز در تنانتاهتا خستتتحته  نتدهتد

 برای تال  دیاران رداکاری کهچناندهد، اند و در تال  خود رداکاری نشان میکوشتیده
 ،و با آنان دکننشتان داد و پاداشتش ناررت. جوان امروز ما عحیقه نیست و با دیاران ررو می

 دهد!آن را نشان میاند، بیشحر ایت. آینده یعا صدر  در آنحه با وی کرده
 مؤلف



 نقش شاعر در زندگی

 
 
 گهوارۀ علم و« العلوم دار»از عوامل خریتندی من ایت که ناظر یهنی در یالن  یرایتحبه

 چنین گهحه ا درباره« م مد عبده»، جایی که شتتادروان امام ایتتحاد شتتی  باشتتممیادث 
میرد و کجا یتتنج بهواهد بداند زبان عربی کجا میایتتت: دررقیقت اگر پژوهشتتاری نکحه

 .العلوم دارو زنده بودنش را در  یابدمی جاهمهشود، مرگش را در زنده می
دانشتتجو معرری کردم، خوشتت الم که وی یکی از « د قطبیتتی  »اگر من یتتهنران را 

گویم: چنانحه جز وی . من امروز که یتهن وی را شنیدم، صادقانه میشتاگردان من ایتت
خاطری در یتتپردن امانت و آیتتوده شتتاگردی نداشتتحم، مرا بس بود در شتتادمانی، بستتندگی

 به کسی که تردیدی در رسن انجام کار  ندارم.« علم و ادث»
برای « ةالستتتامیتاری  اللحات »من از یک ههحه پیش در یتتتهنی کوتاه در مقدما کحاث 

 دار»یادآور شتتدم که در « جودت ط الوی»به نام « العلوم دار»ای دیار از یتتحارگان یتحاره
امروز ریتتتحتتاخیزی علمی ادبی صتتتورت گررحتته ایتتتت و پرچم آن را تعتتدادی از « العلوم

گروهی  انتتد، اینتتک آن را بتته یتتاد آوردم، من در موردترین ررزنتتدانمتتان برداشتتتحتتهگرامی
 نشانم.شان میرا در طلیعه« د قطبیی  »اندیشیدم که می

آورد در یمینار این شه ، شهامت ایحوار  که به نقای نارایید تا مرا به شتاهت می
ر  و به  تتتعهی نکشتتتید تا ترس نامیده شتتتود. در رقیقت این شتتتهامت  آید رستتتاثبهتهو 

ه ایتحقالل رنی کشاند تتتت رحی در بعیی موارد ادبی خردمندانه که یتهنران را در پژوهش ب
ه در تردید ندارم ک ؛ وتر بسازدکه خالف نظر ما بود تتت باعث شد که وی را در دل ما م بوث

ا که من آن ر  یگررحن یتتهتگیرد، یتتهت می« شتتوقی»اینجا من اعالم کنم، وی در ر. 
د که هایی را بیرون کشتتتا لحز  کرده کندوکاو« شتتوقی»در شتتعر  د قطببهشتتم. یتتی  نمی
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دی از اند. چنین نقنبوده کنار بررحی ناموران شتتتعرا در هیو روزگاری یا در هیو ملحی از آن 
های بزرگ از شتعر جاویدان دارد که شایسحه بود گنجینه« شتوقی»اناتاف دور ایتت؛ زیرا 

ن شک ندارم اگر ای ؛ ونهادها را در دیار کهه میو لحز  یتهنران، آن را در یک کها ترازو
آمد. ا تتاره بر آن، چنانحه من از راه ب ث و جدال هما ها برتر میکرد، کها نیککار را می

وی  در برابر دریای خروشان ا یتمام، پذیرا باشتم، شتده گهحه« شتوقی» ۀدربار را که  هاآن
که کمحر کستتی با وی در نزاع بود، به زیر  ا یشتتعرکم آید و از منزلحش نکاهد و از عر  

 نکشد.
و رمایت از نام و  ا گیرانهگیری  روشتند قطب پژوهشتاری جوان ایتت، یتهتیتی  

. مور یرایتتحبهآوری شتتعرای جوان چون خود  در شتتاهحم آورد. وی در این گزینش نام
شتتاعر »نوان هایی از خود که از یتتر توا تتع آن را ت ت عایتتت، همحنان که در مورد نمونه

 دهد.قرار می« جوان
ی از را یک« د قطبیتتی  »گویمشتتان: همانا من برای خوانندگان، اینکه می یتتهنکوتاه

 دار ال کمة»منظورم « العلوم دار»گویم آورم، هرگاه میمی رستتاثبه« العلوم دار»مهاخر 
 ایت.« واألدث

 0852روریه یال  29
 م مد مهدی عالم

 العلوم دارایحاد تربیت 
 

 نکته
 گهحند.« شوقی»ایحادم دربارۀ  آنحه ازبا ارحرام رراوان 

آنحه در این یتتمینار یادآور شتتدم، قاتتد  ۀدربار خواهم بیشتتحر تو تتیم دهم: من من می
 هایی از شعر  را گزینش کردم. اگر یهتنداشحم، بلکه نمونه شوقی ۀدربار صتدور رکم 
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آید، نه می اثرستتبهگیری بر مثال ، چنین عملی یتتهتموردنظرام در تطبی. با ب ث گررحه
پس از برریی کامل آثار  « شتوقی»گیری بر خود شتوقی. هرچند نظر من در کل  یتهت

دهم ایتتحا وعده میهای برگزیده ندارد. در این ر نمونه ۀدربار هایم تهاوت زیادی با یادداشتتت
در یتتمیناری یا کحابی دیار که کشتتش ب ث و برریتتی و « شتتوقی»ام را از تا نحیجه برریتتی

ر من را هما آثار شتوقی بدون ایحثنا نظ وقت آنکنجکاوی بیشتحری داشتحه باشتد، بنویستم و 
 کند.تأیید می
ش این پژوهگویم که من را به اداما و ایتتحاد را تتل خود را یتتپاس می گردمیم بازمن 

 تازه یوو داد.
 مؤلف

 


