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*

پرويز ناتل خانلري

مردمان دوست دارند كه لز زندداان نررمرددان ردزرب ي در رده دسدت
رياورند زيرا امان م ررند كه ميان وضع زنددا و ثادار زي دا اي دان رار دها
نست .اين ميل اان موجب كرجكاو در جزئيدا

اودواه نررمرددان اسدت و

اان افسانهنا دررارة زنداان اي ان پديد م ثورد.
دررارة ري تر شاعران نام  ،از يرد و رزرب ،چرين افسانهناي وجود دارد.
ره نمة شاعران عدار

كرامتاداي نسد ت داد و ردرا ندر ازلسدرا م دور

افسانها سايتهاند .اين شيوة تصور نمان ره عوام ايتصاص ندارد رلكه يواص،
ازجمله نويسرداان تذكر و تاريخ ،ند در ايدن ردان چردين نددر دارندد و در
تذكر نا نرجا كه از شاعر ازلسرا ذكر شدد نويسدرد  ،ر ي در يدودرا از
اوواه او را ع ارت مانرد «عاشق پاك از» يا «م

صداد » و «از رمدوز ع د و

عاشق ثاا » پرد پوش كرد است.
نمه م پردارند كه ثاار نررمردان رايد مدار يل و يو و رفتار و كردار
اي ان راشد و چون اان ره يال

اين م ريرردد نررمردد ،ياصده شداعر ،را رده

* سخن ،ساه اوه ،رامن و اسفرد  ،1322شمارة نفت و ن ت  ،صص  365تا .370
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درواگوي متا م كررد .ررند ترين وررها كه تاكرون رر ضد شداعر رده كدار
رفته اين است كه «شاعر م اويد ثنچه را كه يود نم كرد) پد

افتدة او ل دو و

رياود است و ره ثن اعترا ن ايد كرد.
ارت اط ميان زنداان و ثاار نررمرد نكتها است كه از روزاار قدي رده ثن
اعتقاد داشتهاند .ارس و ،در رسالة شاعر  ،چرين عقيد دارد كده اندواگ اوندااون
شعر از رزم و رزم و نجو و انتقاد ،درنتيجة ايتال

يو و سرشت شداعران

ره وجود ثمد است .شاعران رلردط ع و رزراوار شرح رفتار و كدردار پالواندان و
رادمردان را موضوگ شعر قرار م دنرد و شاعران فرومايه ره وصف زنداان عوام
و فرومايگددان چددون يددود م پردازنددد .مردوم دة وماس د را دسددتة نخسددتين و
نماي رامهنا يرد ثور و انتقاد را دستة دوم پديد ثورد اند.
اين وكم است كه ر وارس و سرجش نم توان پدذيرفت .ثيدا سدرايردة
شانرامه ره ضرور

رايد مرد دلير و پالدوان و تيراندداز و شم ديرزن راشدد و

اويردة داستان ليل و مجرون يدا يسدرو شديرين دل ايتده و شديدا و ر قدرار يدا
يوشاذران و ظريف و نوسراك؟ ثنچه مسل است ايركده نررمرددان روزادار
پ

از مرب ،در ندر مردم شخصيت ديگر پيدا م كررد كده از ثادار جاويدان دان

استر اط شد و االب راوجود وقيق اي ان ريش و ك ايتالف دارد.
در ندر مردم ساد ده كه شيفتة ثاار شاعران رزرارد فردوس مرد رشيد و
دلير و رزراوار است ،ييام راد پرست است كه در راغ ،راا كه الاا ثن نمي ه
شكفته است ،لب جوي در ماتان ارد كرار يورروي ن سدته مد م نوشدد و
اذر عمر را م ريرد و از سر مست م اريد .سعد پيدر سدديدمو و چارد ،
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پرن اط و رذلهاو و نكتهدان و يوشم ضر است كه جوانان دوستش دارندد و
اردش ولقه م زنرد.
اين نق اا كه ثاار شاعران در ذنن ما انگيخته تا چه ود را وقيقت م ارقده
دارد ،راست ثن است كه نم داني زيرا از زنداان ري تر شاعران ايران ي ر ره
درست نداري  .اما اان  ،جسته جسته ،نمونهناي از اوواه شاعران م يداري كده
ايناونه قضاوتاا را راطل م سازد .ري تر اشعار كه عز

و رلرد نمدت

نف

را م ستايد سايتة شاعران چاپلوس و فرومايه و وريص و دررار است كده در
يود اي ان ن ان از اين صفا

ن ود است .ع

نمة ازلسرايان است .اما رعض از اي ان كه ثت

و ودات

ثن موضدوگ سدخن

در سخن دارند نرادز عاشد

ن ود اند .كس ره عراقي كه سوز و اداز را در ازلاا دهانگيز سرود است ايراد
كرد كه چون عاش نيست و نر از ن ود ا اين نمه افتگو ع
او در ق عها عذر انگيخته است .نددام  ،وصدا

مجلد

چيسدت ،و

ردزم و ميگسدار ،

سوارد م يورد كه نراز «ره م دامن لب نيالود است».
نمونة اين ايتال

ميان زنداان و ثادار نررمرددان نمدهجا فدراوان ديدد

م شود .در ترجمة واه شورر

ن مهساز رزرب اطري

كده ل يدفترين ال دان

عاشقانه را سايته نوشتهاند كه نراز را دل ر سر و سرّ نداشت .اوتده ،كده در
داستان م اور ورتر عاشق شيدا و از جدان اذشدته را وصدف م كردد يدود در
روارط عاشقانه رسيار سرگدهتر و يودپرستتر از ثن رود كه تصور م توان كدرد.
نواو در سراسر ثاارش از رو و شفقت و دستگير ريروايان افتگو م كرد ،امدا
يود نراز ديرار ره اداي نم رخ يد.
ال ته اين قاعد كل نيست .رسيار از نررمردان نيز نسترد كه ثاارشان ريان
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واقع عواطف اي ان است .عرف يود ع
جان در سر ع

اذاشت .وو

ورزيد و ناكام ديد و ثير ن اويدا

در ثااز «فرناد و شيرين» تصريح م كردد كده

اين داستان راانها ررا ريان سراذشت يود اوست و فرناد كه م اويد جدز
او نيست:
دروا م سراي راست مانرد
ره نس ت م دن را ع

پيوند

مر فرناد و شيرين ثن شكريرد
كزو چون كونكن جان رايدم كرد
چه فرناد و چه شيرين اين راانه است
سخن اين است و ديگرنا فسانه است
ررا رر ثنچه اذشت ثيا امان م كريدد كده نررمرددان را رايدد رده دو دسدتة
راستگو ودرواگو تقسي كرد؟ و اار چرين تقسيم درست راشد ثيدا راسدتگويان
راتر و ررتر از درواگويانرد؟ يون است اين نكته را ر كافي  .معمدوت صدداقت
نررمرد را شرط تأاير نرر م شمارند .مثل اسدت كده «ثنچده از ده ررثيدد در ده
ن يرد» وو

م اويد:
سخن كز سوز ده تار ندارد
چكد ار ثن ازو ثر ندارد

اين نكته راست است اما رايد ديد كه علت اين تأاير چيست؟ اادر شدما از
سراذشت ا انگيز تير روز ثاا راشيد ي

ث كه از او ر رويد متدأار م شدويد

دروال كه ث ناشراس در شما ثنقدر اار نم كردد زيدرا دو مدورد اوه ث دردمردد
مردرة ردرختياا او را كه شريد ايد و م دانيد در ياطرتدان جلدو م دندد و در
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مورد دوم چرين مراظر در ذنن شما وجود ندارد .پ

در ايرجا مدثار ث نيسدت

رلكه نمان صور ذنر يود شماست كه ث موجب تجديد ثناا شد است .از اين
جات است كه:
ار رود در ماتم صد نووهار
ث صاوب درد را راشد اار
اما ثاار نرر يود مثارند يعر كار نررمرد ثن اسدت كده عاطفدها را رده
شما القاء كرد .وسيلة اين القاء صور ونم است كه اردداگ م كردد و رده توسدط
الفاظ يا اشكاه و يا اصوا

ره ذنن شما انتقاه م دند .ثنگا اين صور عاطفدها

را كه مردور نررمرد رود است در روان شما ررم انگيزد .پ
صور ونم است و شد

علدت تدأاير نمدان
ررا وصدوه

و ضعف تأار رسته ره ثنكه اين مقدما

ر ه ثن نتيجه تا چه ود مراسب راشد؟ ثنجا صدورتاا ذنرد شدما را سراذشدت
واقع دردمرد ايجاد م كرد و ايرجا اندي ة ثفريرردة نررمرد است كده جان دين
ووادث روزاار شد چرين صور را ارداگ و ره شما القاء م كرد.
اار رگوييد كس كه يود والت را ثزمود در ايجاد معان و صور كه ثن
والت را در ذنن شروند ررم انگيزد استادتر اسدت يدود پد
م ريريد كه ي ا كرد ايد زيرا در اينصدور

از انددك تدأمل

م رايسدت پالواندان و جرگجويدان

نمه در سرودن شعر رزم و وماس استاد و استادتر از فردوس راشرد و جوانان
عياش ييارانارد زي اتر از سعد ازه سرايرد.
اسكار وايلد ،شاعر ظريفط ع انگليس  ،ره طرز وقيقت را افته اسدت كده
«شعر رد االب نتيجة اوساسا

وقيق است» اكرون اار م يوانيد كار نررمردد

را نوع از درواگوي ر ماريد مختاريد اما ندي سداد دل از تداتر نمدايش ردر
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رازيگر رانگ نزد است كه دروغ م اوي  ،تو امير نيسدت و در كوچدة مدا يانده
دار  ،از ارج يود چه م تف كه رقاه كوچه از او طل كار است.
اما از ثنچه افتي زود نتيجه نگيريد كه زندداان نررمردد ردا ثادار اوندي
رار ها ندارد و شعر و موسيق چيز ديگر است و زندا ديگدر .وقيقدت ثن
است كه اين رار ه وجود دارد و رسيار دقي است.
اشت ا ايرجاست كه ري تر مردمان امان م كررد علل و نتايج رايد از جدر
يكديگر راشرد و واه ثنكه ،اار نه نمي ه ،دست ك االب ره يال
ش

نيست كه نررمرد ذا

يود يعر نمة يصايص و صفا

دز ثاارش م اذارد .از ايرجاست كه در نري

ايدن اسدت.

فرد يدودش را

از فرون نرر ثاار نررمردان ايننمه

اونااون و رنگارنگ است و اارنه چران رود م رايست نمة ايدن ثادار يكسدان و
نمانرد راشرد.
پنج دسته
پ

اكرون موضوگ ت قي ما ثن است كه زنداان نررمرد ره چه طريد و

چگونه در ثاار او جلو م كرد .ررا ريدان ايدن معرد از شداره تلدو ،نردردان و
زي اشراس نام فرانسه ،يار رايد يواسدت كده از نمدهك

راتدر در ايدن ردان

پژونش كرد است .و نررمردان را از اين جات پرج دسته م كرد كه در نري
از اين پرج ارو رار ها كه در ثن ر ث م كري ره طريق ديگر است.
1ـ سرگرمي و بازي :ررا اروند از نررمرددان نردر سدرارم و رداز
است .كسان نسترد كه در زنداان ره كارندا علمد يدا سياسد و اجتمداع
م ولرد و نرگام فراات رده ايجداد ثادار نردر م پردازندد .شدعر م اويردد،
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داستان م نويسرد و ن مها يا پرد ا م سازند .نزد اين ارو اندي ة ارداع در
وك تخيال

روزنا تع يل است .در ايناونده ثادار االدب ثنچده نررمردد در

زنداان واقع ك داشته ريان م شود و از ثنچه دارد كمتر ذكر م كرد.
2ـ تصفيه يا تسكين شهوات :ارس و ،چرانكه در شدمارة اذشدته افتدي
اايت نرر را ررا سازند و پذيرندة ثن تصفيه و تسدكين شداوا

م دانسدت و

معتقد رود كه رسا كسان ره عواطف شديد مانرد وو ت و رو و ياصه ع
م تاجرد كه زنداان اجتماع در اي ان پديدد نمد ثورد .اادر ايدن اوتيداه رده
طريق ررثورد ن ود موجب جرون يا م رك كارنا مجرونانه يواند شد .نردر
در ايرجا كار ني تر را م كرد كه رر دمل رزنردد و نتيجدة ثن تصدفية شداوا

و

ثسايش روان است .اين اوتياه ممكن است چران ناان راشد كه صاو ش نيدز از
ثن ر ي ر راشد.
فرويد پاية عل «تجزية روو » را رر نمين وات

ناان اذاشدته و ردرا

ريان اين معر جا ديگر و ميدان فرايتر تزم است.
3ـ جنبة فني :جر ة فر نرر نيز ره جدا يدود رسديار انميدت دارد .رسدا
نررمردان كه ري تر ره اظاار اسدتاد در اردداگ صدور

ثادار يدود دلخوشاندد.

موسيق دان م كوشد كه معر مقصود را را تلفي و تركيب اصدوا

رده طريقد

ياص ريان كرد .شاعر فصاوت و رالات و وزن و قافيه را در مرت دة اوه مرددور
قرار م دند .نزد نقاش الوان و اشكاه يود ره استقاله وجود و انميت م ياررد.
نررمردان نسترد كه جز ره كار ردردن قدوا ذنرد و جسدمان يدود در
اين اونه رياضا

ارض ندارند و نف

ررا اي ان لذ رخش است.

نمين عمل در ميان اعماه ديگر زنددا
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4ـ تكميل زندگي :نوگ ديگر از روارط نرر را زنددا تكميدل يدا تل يدف
است .ري تر نررمردان در ثاار يويش نمان زنداان يود را ريان م كررد .را ايدن
تفاو

كه در ثن تصرف روا م دارند .رعض سراذشت يدود را ،نده چردان كده

نست ،رلكه چران كه يود م پردارند يا چران كه م يوانرد راشد شرح م دنرد.
ايرجا رايد ره ياطر داشت كه انسان نمي ه چران نيسدت كده يدود امدان
م كرد رلكه االب ره يال

ثن است .ني لئيمد نيسدت كده لئامدت را ناپسدرد

ن مارد و ديگران را ره لزوم ميانهرو در يره نصي ت نكرد .زيرا لئامت يود را
اعتداه م پردارد .رسيار كسدان نيدز علدو نمدت و عدز

نفد

را از جدان و ده

م ستايرد اما در رفتار اي ان ره س ب ضعف اراد يدا علدل ديگدر از ايدن صدفت
ن ان نيست .پ

اار شاعر كه يود چاپلوس و فرومايه است عدز

نفد

را

در شعر ستايش كرد ن ايد او را درواگو يواند زيرا ممكن اسدت راسدت صدفت
م ون و مورد پرستش يود را ستود راشد.
5ـ حفظ و ابقاء :ارض ديگر نررمرد از نردر پايددار كدردن و نگاداشدتن
وات

و عوال زي ا زنداان است .نررمرد لذت را يا اد شديرير را وصدف

م كرد تا صورت اارت و پايدار از ثنچده اذرندد و فدان اسدت نگده دارد .ايدن
ارض درست عك

تسكين و تصفيه شاوا

يود را از دست وسوسة شاو

است .ثنجدا نررمردد م يواسدت

يا ثرزوي ثنرينچرگ ررناند و ايرجا م كوشدد

كه ثن را دوام رخ د.
پيداست كه اين اادراض ترادا و يدالص در ثادار نررمرددان كمتدر يافدت
م شود .رعض از اي ان نرچرداا ره تدأاير يكد از ايدن اادراض اادر ايجداد
م كررد و در ثاار رعض ديگر چرد ارض يك ار در كار است.
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از اينروست كه قضاو

دررارة اوواه و شخصيت نررمردان از رو ثادار

اي ان كار پيچيد و دشوار است .وصدف و سدتايش دليدر در شدعر نرادز
رهطور ق ع ررنان دلير شاعر نيست و يال

ثن را نيز استايانه نم توان ادعدا

كرد .رسا مردان رزراوار كه ثاار پست و ك راا از يود اذاشتهاند و چده رسديار
كسان كه يود وقير و دوننمت رود و شانكارنا جاودان پديد ثورد اند.
ساد دتن اين تضاد ميان زنداان و ثاار نررمردان را ن انة تزوير و ريدا و
دروغ م پردارند اما انل ندر در ايرجا نكتهنا راريكتر از مو م ريررد كه دريدور
جستن و يافتن است.

