اشعر شعرای عجم کیست



حسن وحید دستگیری

اساتید سخن و علم وادب فارسی در این مقام گرچه هه االه سخ سهخن
راندهاند ولی نسبت ه چند نفر از اساتید و م قدمین میتوان اتفاق ادها را در تقدم
و فضیلت ه دست آورد.
اول حکیم فردوسی است:ک تمام شعرا و ادهای هزرگ از قبیه الاقهانی و
نظامی و سعدی و غیرهم عظمت و تقدم او را اع راخ کردهاند
نظامی در ک اب السرو و شیرین گوید:
حکیمی کان حکایت شرح کههرد .است
حدیث عشق از آنجا طرح کههرد .است
چو در شصت اوف ادش زندگانی
الدنگ اف ادش از شست جوانی
نگف م هر چ دانا گفت از آغاز
ک فرخ نیست گف ن گف را هاز
در آغاز ک اب شرخنام نیز فرماید:

 ارمغان ،سال  ،3شماره  ،5صص .182-189

170

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 19 /

سههخن گههوی نیشههین دانههای طههو

ک آراست روی سخن چهون عهرو

در آن نام ه کههان گههوهر سههف رانههد

هسهههی گف نی هههای ناگف ههه مانهههد

الاقانی گوید:
شمع جمع هوشمندانست در دیجور غم
نک ای کز الاطر فردوسی طوسی هود
زادگان طبع ناکش جملگی حوراوشند
زاده حوراوش هود چون مرد فردوسی هود
اهن یمین گوید:
سک ای کاندر سخن فردوسی طوسی نشاند
کافرم گر هیچکس از جمل فرسی نشاند
اول از هاالی کرسی هر زمین آمد سخن
او دیگر هارش ه هاال هرد و هر کرسی نشاند
امامی گوید
در الواب شب دوشین من ها شعرا گف م
کای یکسره معنی ان ها لفظ ه م درسی
شاعر ز شما ه ر شعر آنِ ک نیکوتر
از طایفة تازی وز انجمن فرسی
آوازه هرآوردنهههههههد

یکروی همه گف نهد

فردوسههی و شهه نام

ش ه نام و فردوسههی
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ال ادوری
در شهههعر سههه تهههن نیمبراننهههد

ههههر چنهههد کههه النبهههی هعهههدی

اوصهههاخ و قصهههیده و غهههزل را

فردوسهههی و انهههوری و سهههعدی

انوری گوید
آفههههرین هههههر روان فردوسههههی

آن همههههایون ن ههههاد فرالنههههده

او نهه اسهه اد هههود و مهها شههاگرد

او الداونهههد ههههود و مههها هنهههده

سعدی فرماید
چ الوش گفت فردوسهی نهاکزاد

ک رحمت ههر آن ترههت نهاا ههاد

دیگر حکیم نظامی است ک عظمت و اس ادی وی را تمهام اسهاتید و ادهها
تصدیق کرده و الداوندان شعر و سخن هه الداونهدی او و هنهدگی الهود اقهرار
دارند.
ما در یکی از نمرات سال اول ارمغان اشهعار اسهاتید ههزرگ را راجهع هه
س ایش حکیم نظامی طبع نمودهایم و در این مقام هم ه نق چند هیهت از دیهوان
لیلی و مجنون شبخ آذری طوسی هی قی ک نسخة آن در دستها نیسهت قناعهت
میورزیم.
در الاتم ک اب گوید:
ایهههن نامههه چهههو زد در تمهههامی

ههههردم ههههر شهههیخ الهههود نظهههامی

آن گشههه هههه مگنهههوی یگانههه

گردیههههده در آسههههمان فسههههان
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آن مرشههد عاشههقان ههه هههر فههن
آن تهههاه هههه تهههارا فلههه

نههه

چون رش روان هه چشهم سهوزن
مههرهم ههه جراحههت نمهه

نهه

آن نخ هههه ز مگنههههوی مزعفههههر

شههیرین کههن کههام شهه د و شههکر

آن جلههههوه طههههراز سههههرو آزاد

مشهههاطة نهههو عهههرو

شمشهههاد

آن در فن شهعر چسهت و چهاالا

آن معهههدن و کهههان ف هههم و ادراا

آن شهههرهت معرفهههت چشهههیده

نیههه

و ههههد روزگهههار دیهههده

طبهههاخ غهههقای عشهههق ههههازان

آتهههههش افهههههروز دل گهههههدازان

مسهههاح طریهههق ههههیم و امیهههد

الیهههاب لبههها

مهههاه و الورشهههید

م ههر از نفسههش چههو تههاب گیههرد

فردوسهههی از او حسهههاب گیهههرد

در نهههیش سهههخنوریش هیجهههان

الاقهههانی ملههه

جهههان شهههروان

دریهههوزهگر درش ه هههار اسهههت

جامیش کمین وظیف الهوار اسهت

سههازم چ ه ز هههاتفی سههخن سههاز

یهههها مک بههههی فسههههان نههههرداز

اینان چه کسهند و در چه کارنهد

چون ههرگ الهزان در ایهن ه ارنهد

شیخ سعدی نیز یگان شاعریست ک ادهای ایران هلک ادهای تمام عهالم هه
اس ادی و هزرگواری وی اع راخ کردهاند ولی ما در این مقام هواسط طهول مقهال
از نق ه اقههوال منظوم ه و منگههوره در اس ه ادی و تقههدم وی صههرفنظر کههرده ودر
شمارههای آتی مفصسً الواهیم نگاشت.
یکی از ادهای آلمان در مقام مقایسة شیخ ها الواج چنین میگوید:
«شیخ ی

شاعر زمینی است و الواج ی

شاعر آسمانی».

173

اشعر شعراي عجم كيست

یعنی شیخ اوصاخ و رموز طبیعت را در عالم الاا هیان می کند و الواج
از دقایق عالم ملکوت و حقایق آسمانی سخن میراند چنانک در موضهو اینکه
عاشق از سرزنش اللق نمیاندیشد،
شیخ چنین میگوید:
عاشقانرا چ غم از سرزنش دشمن و دوست
یا غم دوست الورد یا غم رسوائی را
و الواج میگوید:
من ک ملول گش می از نفس فرش گان
قی و مقال عالمی میکشم از هرای تو
هعضی از ادها و م بعین در شعر فارسی مانند صاحب آتشکده و دیگران،
انوری را هم در ردیف فردوسی و نظهامی و سهعدی قهرار داده و رکهن چ هارم
سخن محسوب داش اند ولی ها وجود کمالالدین و الاقانی و سنائی این عقیهده
از صواب دور است و الب نمیتوان انوری را هرآنان ترجیح داد.
هاری از آنچ ذکر شده معلوم میگردد ک تمام شعرا و ادهای فارسی زههان
هر اس ادی و تقدم فردوسی و نظامی و سعدی اتفاق دارند و علت این تقدم عسوه
هر شعر شاید چیزهای دیگر هم هست که مها در نمهرات آتیه هه موقهع شهرح
الواهیم داد.
و اگرچ امگال هنده نگارنده را اهداً حق این جسارت نیست که فیمها ههین
اساتید هزرگ یکی را هر دیگری ترجیح دهد یا مزیت این را هر آن تصهدیق کنهد،
ولی چون رأی و عقیده من در موضو نقد شاعر حقیق اً مخالف ها تهرجیح دادن

174

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 19 /

یکی از اساتید هر دیگری است و هکلی حکمیت در این موضو را غله مهیدانم
اگر اظ ار عقیده هنمایم دور از ادب نخواهد هود.
این

عقیدة نگارنده:

من ها عقیدة یکی از ادهای عرب همهراهم که در مقهام نقهد شهاعر چنهین
میگوید« :اشعر شعرای عرب امرؤالقیس است وق ی سوار شهود .و اعشهی اسهت
هنگامیک طرب آغاز نماید .و زهیر است زمانیک رغبت و الواس اری نیش کند
و ناهغ است هنگامی ک هیم و تر

او را فرا گیرد.

من نیز میگویم:
اشعر شعرای عجم فردوسی است وق ی نبرد و جنگ آغاز کند.
و نظامی است هنگامیک مجلس نرم و طرب آراید.
و سعدی است آنگاه ک ها زهان تغزل و تشبیب رموز عشق و اسرار محبت
را هیان سازد.
و حافظ است آنگاه ک از حنجرة روحانیت در هوس ان قد

دس ان سرائی

کند.
و کمال الدین اسماعی است آنگاه ک عهرو

معهانی دقیقه را هها غهازة

عبارت روان و دلکش هر هفت کرده هر سر هازار آورد.
و مولوی است وق ی ک حکمت طبیعی و ال ی و رموز مدنیت و دیانت را
ها زهان شعر و عرفان هرهانی کند.
و اهن یمین است هرگاه االسق اج ماعی واطوار مدنیه را قطعه قطعه در
میزان طبع هسنجد.
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و الیام است آنگاه ک از مشکست فلسف ما فوق طبیعت هها سهر انگشهت
رهاعی گرهگشائی آغازد.
و ها هیان سادهتر میگویم حق تقدم و هرتری در عالم سخن و شهعر ههرای
آن شعرایی ثاهت است ک مخ ر سب

و روش تازه هوده و راه تقلید نپیمودهاند.

و اینگون شعرا را نمیتوان ها یکدیگر سنجید و تقدم و هرتری هرای یکهی
از آنان قائ گردید زیرا آنان در حقیقت افراد ی

صنف نیس ند تها قاهه مقایسه

هاشند هلک شعرای هزرگ گل ای رنگارنهگ و گونهاگون مخ لفالشهک گلسه ان
الداوندیند ک هر چند یکی از رنگ و یکی از هو و دیگهری از ههرگ و شهاخ ههر
دیگری ام یاز دارد اما نمیتوان گفت گ سرخ از گ الدن ه ر است یا ههرعکس
زیرا هر ی

مزایای الاصی دارند و ذوق و سلیقة تماشاچیان گلچین نیز مخ لهف

است.
در قههرون االیههره قههاآنی شههیرازی هههم مخ ههر سههب

اسههت و در فههن

قصیدهسرایی روشی روشن و طبعی روان دارد و این طرز سخن سرایی ک جالب
ن ظر عارخ و عامی است در سایر قصیده سرایان ح هی اسهاتید ههم کم هر یافهت
میشود.
در این زمان اشخاصیک جز ه قلید سخن نمیگویند (آن هم از نیر گمراه)
در حق قاآنی نکوهش آغاز کرده و گاهی معاصرین او را هلک شعرای امروز را هر
وی ترجیح میدهند!
ولی تصدیق هیوقوخ در دف ر روزگار قاه ضب نیست زیرا روزگار قاآنی
را هه شههاعری قبههول کهرده و هسهها اشههعار وی را که در دهههان عههارخ و عههامی
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ضربالمگ ساال در صورتی ک از معاصرین وی جهز نهامی (آن ههم ههر زههان
منکرین تقلید نیشة قاآنی) در میان نیست.
در زمان حاضر و عصهر ان حهال ههم نیهز نهام نهامی (میهرزا صهادق الهان
ادیبالممال ) تن ا زینت دهندة صفحة تاریخ ادهیات است زیرا مخ ر سب

تازه

و سخن سرا نیرامون موضوعات جدیده فق اوست و درآینهده االهسق وعهادات
نکوهیده ندران کنونی را دیوان ادیبالممال

هرای فرزندان شرح و هس الواههد

داد.
هاری امروز شعر و سخن ها رف ن این مردان ههزرگ از میهان رف ه و م هد
روزگار کنونی و دایة ترهیت و تعلیم امهروزی ههم قاهلیهت آن نهدارد که چنهان
فرزندان سخن سنجی را ه حد هلوغ هرساند مگر این هساب ج
گس ردهاند هر چیده شود وحقیق اً مدار

ک ه نهام علهم

عالی علمی در ایران مف وح گردد.

