
 
 
 
 
 

 *علت دوام و بقاي بعضي اشعار
 

 يغالمحسين يوسف

 

 شعر داني چيست مرواريدي از درياي عقل  

 شاعر آن افسونگري كاين طرفه مرواريد سفت  

 صنعت و سجع و قوافي هست نظم و نيست شعر  

 اي بسا ناظم كه نظمش نيست االّ حرف مفت  

 شعر آن باشد كه خيزد از دل و جوشد ز لب  

 دلها نشيند هركجا گوشي شنفتباز در 

 اي بسا شاعر كه او در عمر خود نظمي نساخت

 وي بسا ناظم كه او در عمر خود شعري نگفت
 )بهار(

 

اي ديگرر علت دوام برخي آثار و عمرر زودگر ر ررار  باب در گفتن سخن

البته كاري دقيق و دشوار است بخصوص اگر بخواهيم ازنظر فلسفه و زيباشناسي 

بدين نكته توجه كنيم. بعالو  محتاج فرصتي بيشتر است ترا بتروان در و نقد ادبي 

                                                           

.134تا  115وم، صص س، شمارة 1347* مجلة دانشكدة ادبيات مشهد، سال چهارم، رائيز   
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اي اسرت و رسد به منزلرة اشرار اين زمينه بهتر انديشيد. آنچه اينك به عرض مي

سنجان. بدين ترتيب برديهي طرح موضوعي با احتراز از ذكر آراء گوناگون سخن

 توان ادا كرد.است حق مطلب را نمي

مردت شرعري يرا را درنظر گرفت كه رواج كوتا نخست بايد اين موضوع 

ور اثري با دوام آن فرق دارد يعني ممكن است اشعاري مدتي رواج يابرد و مشره

ها فراموش گردد. به عبارت ديگرر شرهرت هميشره شود و چندي بعد  از خاطر 

.  عكس اين نيز محتمل اسرت كره شرعري مردتها (1)نة دوام و رايداري نيستانش

اشرد. بو رواجي ريدا نكند و بعد بدرخشد و قوت تأثيرش رايردار  ناشناخته بماند

تضيات روز معروف شرد  و از مق يايم. شعري به سببآثار نوع اول را فراوان ديد 

 اند از ررسِبعد مرد  است. اما در اينجا بيشتر سخن بر سر آثاري است كه توانسته

 ر گمنرامي از طبرعِقرنها هنوز رونق خود را حفظ كنند، چره در شرهرت و چره د

تي گويند  زاد  شد  باشند. اينك تأمل كنيم كه ايرن اشرعار داراي چره خصوصريا

 اند؟بود 

 (4)و قالرب (3)براي معني و مضمون (2)راست است كه به قول بندتو كروچه

توان خاصيت هنري جداگانه قائل شد و هنري بودن آنها به واسطة رابطة ميان نمي

 ولي شايد براي آساني بحث بهتر باشد در جروهر و (5)اين دو و وحدت آنهاست

تفكيك تأمل ان ر بهشمادة اشعار و صورت و قالب آنها ر براي دريافت علت دوام

 كنيم.

، (7)، تولستوي(6)اند مانند وروناكثر كساني كه در باب شعر و هنر انديشيد 

و عواطف و  آثار شعر و هنر را مظهر تجلي احساس (9)، و هارتمن(8)بندتو كروچه

و احساس را عنصر مهم و  (10)اند و در هنر و ادب عاطفهدرون صاحب اثر دانسته
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سنجان در بيان تفاوت ميران آثرار . حتي برخي از سخن(11)اندجوهر اصلي شمرد 

شرويم نياز نميخوانيم و باز از آنها بيگويند: آثار ادبي را مكرر ميعلم و ادب مي

فهوم و معلوم ما شد به مطالعرة مجردد آنهرا احتيراجي ولي آثار علمي همين كه م

هاي ادبي بخصروص شرعر دانند كه نوشتهنداريم. سبب اين اختالف را در آن مي

استوار اسرت.  (12)هاي علمي بر راية عقلمبتني بر احساس و عاطفه است و نوشته

اگر نياز ما به مطالعره و تأمرل در شرعر و ادب دائمري و رايردار اسرت علرت آن 

دهرد. ايرن گونه آثار به مرا دسرت مينارايداري احساسي است كه از خواندن اين

گويند: نمايد و موجب شگفتي است ولي در راسخ ميظاهر متناقض ميموضوع به

كنيم ر كه به واسرطة وقتي ما از خواندن شعري حالتي خاص درخود احساس مي

شود و هرگرا  زايل ميانتقال عواطف گويند  به ماست ر اين احساس اندكي بعد 

بخواهيم آن حال بار ديگر دست دهد از رجوع مجدد بدان آثار نراگزيريم. بردين 

سبب سرعت زوال اين حال و انفعال و عاطفه را در خوانند  موجب نياز مسرتمر 

 .(14)شمرندآنها مي (13)او به مطالعة آثار ادب و سبب دوام و خلود

از  (16)«نقرد حيرات» (15)ئو آرنولردازآنجا كه شعر درحقيقت بره تعبيرر مراث

اين نظرگا  گويند  و به بياني ديگر تصوير شخصيت عاطفي صاحب اثر است بنابر

انگيرزد بردين هر شعري براي خود رنگ و بويي دارد و احساسري را در مرا برمي

كنرد نيراز نميسبب است كه مثالً خواندن غزل سرعدي مرا را از غرزل حرافظ بي

ثار غنايي است و همين سرخن را درمرورد قصرايد مسرعود اگرچه هردو از نوع آ

 وسعد سلمان و ناصرخسرو و داستانهاي نظامي و ويس و رامرين و اشرعار بهرار 

 .(17)رروين و وصف متنبي و بحتري توان گفت
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 ن از ميرانآازطرف ديگر عواطف انسان از عشق و كينه و حماسه و امثرال 

ون جلو  كند و شدت و ضرعف يابرد گرگدرود. ممكن است بر اثر موجباتي نمي

انگيرزد همروار  در كنرد يرا ايرن احساسرات را برمياما سخني كه آن را تعبير مي

 .(18)نفوس مؤثر است

اي در شرعر آيد كه آيا هرنوع احساس و عاطفهاما اينجا اين سؤال ريش مي

تره بيان شود همين دوام را دارد و هميشه در نظر خواننردگان مرغروب اسرت؟ الب

طور مطلق راسخ مثبت داد. آثار فراواني كه توان بدين سؤال بهنين نيست و نميچ

جا ماند  است همه به يك نسبت از توجره و اقبرال خواننردگان از شعر فارسي به

اند و برخي ديگر جال برخوردار نيست. بعضي بسيار زود به فراموشي سپرد  شد 

ني و بيشتر انديشيد كه چره معرا و قيمتشان روزافزون است. رس بايد در اين باب

اش رايدارتر است؟ و دوام آثار ادب ترا چره حرد مفاهيمي در شعر لطف و جاذبه

 بدين موضوع بستگي دارد؟

اين كه شعر بايد اصالت داشته و شراعر در بيران عواطرف خرود صرادق و 

صميمي باشد محتاج به استدالل نيست. شرعري كره از درون گوينرد  نجوشرد و 

ي باطني براي بيان آن احساس نكند شعر نيست. به عبارت ديگر ترا شاعر ضرورت

شاعر چيزي براي گفتن نداشته باشد سخنش از دل برنخاسته است و ناچار بر دل 

و بره جراي آن كره خرود « سرازندشرعر مي». آنان كه از سررِ تقليرد (19)نشيندنمي

نظيرر « اندر شرد ثأاز خاطرات شاعرانة آثار گ شته مت»احساسي داشته باشند فقط 

استعداد ولري بامعلومراتي هسرتند كره داسرتان خرود را برر لئرون همان بانوي بي

نداشرت و تولسرتوي در ايرن مقرام « تأثري هنرري»خواند ولي تولستوي فرو مي

تواند بره مرردم سررايت كنرد شعري كه از شعر ديگر رديد آيد نمي»نوشته است: 
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را نيرز تنهرا « همانند هنر»گ ارد و اين مي را در اختيار ايشان« شبه هنر»بلكه فقط 

بردين سربب «. (20)شناسي آنان فاسد شد  باشرددهد كه ذوق زيباييبه كساني مي

ثار ادب را صدق و اصالت عاطفره آاست كه هموار  يكي از لوازم شهرت و دوام 

 .(21)انددر صاحب اثر شمرد 

ضرروري اسرت  صداقت و صميميت شاعر در بيان آنچه در دل دارد البتره

شود مثالً بعيد نيست كره فرخري سيسرتاني تنهايي دليل بقا و دوام آثار نميولي به

د و شاعر دورة غزنوي به واسطة كثرت عطايا و نواخت فراوان محمود و اميرمحم

ند  امير يوسف ر كه وي را از منتهاي فقر و گمنامي به كمال ثروت و عزت رسرا

عار ود  باشد ولي چندي رس از آن روزگرار اشربودند ر از سرِ صدق ايشان را ست

وي در اين زمينره صرورت فرديتري ريردا كررد  اسرت ازقبيرل بيران احساسرات 

آميز كسي به كس ديگر براي غرض و مقصودي. از اين قبيرل اسرت شرعر ارادت

يا برخي قصايد انوري در ستايش سرنجر و  (22)عنصري در وصف شمشير محمود

ول و شراب و جامه و چيزهاي ديگر. راست اسرت ديگر رجال عصر و تقاضاي ر

كه قدرت بيان اين شاعران در بسرياري مروارد ممكرن اسرت مرا را تحرت ترأثير 

مدايحشان قرار دهد و ممدوح را به چشم اعجراب بنگرريم ولري غالبراً موضروع 

سخن در تنگناي روابط شخصري و فرديرت گرفترار اسرت و شرمول و وسرعت 

 تأثيرش كم.

ثار هنري فقط در انحصار گروهري معردود درآيرد در آوقتي دانيم البته مي

هنرر »شرود و يكري از جهرات عمردة تفراوت محدوديت همان محريط اسرير مي

. از اين قبيل است آثار (23)و هنر متعلق و متوجه به عموم نيز همين است« خواص

. (24)هنري دورة قرون وسطي در مغرب زمين و دورة درازي از تاريخ ادبيرات مرا
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شرود بينيم در همان اعصار و گا  در همين گونه آثار نيز اشعاري ديد  ميمي ولي

يابد ازقبيل آيد و به گرو  كثيري تعلق ميكه از اين انحصار و اختصاص بيرون مي

 طمغراج الدين محمود قلر قصيدة انوري در بيان احوال مردم خراسان براي ركن

و حرال آن كره مرثيرة  (26)محمرد يحيريو يا اشعار خاقاني در رثاي امام  (25)خان

 اين كيفيت را ندارد. (27)مرگ محمود غزنوي فرخي سيستاني در

نظر از اين كه آيا وابسرته بره رس عالو  بر اصالت احساس شاعر و صرف

اي ديگر گشت كه چرا برخي شعرها خواص است يا عموم مردم بايد دنبال لطيفه

 چنين نيست؟ اي ديگرهميشه زند  و مؤثر است و رار 

شرود و رسرد كره آنچره موجرب وسرعت ترأثير شرعر ميچنين به نظر مي

ني و جوهر سرخن مال معتافتد كليت و اشبخصوص در دوام و بقاي آن مؤثر مي

باشد يعنري آزاد شردن از اختصاصرات و قيرود شخصري و عصرري و مقاصرد و 

مكران  طوري كره در هرر زمران واغراض ديگر و رروازي به سوي افقي برتر، بره

خوانيم درخشش خود را حفظ كند. وقتي شعر خيام را در بيان سرنوشت بشر مي

 گفت:بينيم كه ميگر مياختيار احوال مردم همة اعصار را در آن جلو بي

 زندشجامي است كه عقل آفرين مي  

 زندشصد بوسه ز مهر بر جبين مي  

 گر دهر چنين جام لطيفاين كوز   

 زندش!زمين مي سازد و باز برمي  

 

ها و عوالم دروني او كه در ها و سرگشتگيقبيل است ديگر انديشهو از اين

 «.حال ماست آن خود حقيقت نقد»زند و شعرش موج مي
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 آنان كه محيط فضل و آداب شدند  

 شمع اصحاب شدند در جمع كمال  

 ر  زين شب تاريك نبردند برون

 گفتند فسانه اي و در خواب شدند
   

* 
 

 يك قطرة آب بود و با دريا شد

 يك ذرة خاك با زمين يكتا شد

 آمد شدن تو اندرين عالم چيست؟

 دا شديآمد مگسي رديد و نار

توانيم ديرد وقتري از تنهرايي و نظير همين كيفيت را در شعر حافظ نيز مي

گويد يرا كوتراهي عمرر مرا را بره يادمران خبري انسان در رهنة گيتي سخن ميبي

 آورد:مي

 كس ندانست كه منزلگه مقصود كجاست؟  

 قدر هست كه بانگ جرسي ميآيداين  

    * 

 عاقبت منزل ما وادي خاموشان است  

 حاليا غلغله در گنبد افالك انداز  

    * 

 رن  روزي كه در اين مرحله مهلت داري  

 خوش بياساي زماني كه زمان اين همه نيست  
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 بر لب بحر فنا منتظريم اي ساقي  

 همه نيستفرصتي دان كه ز لب تا به دهان اين  

وة تنها در اين افكارِ حكمي نيست كه شعر حافظ هميشه ررتأثير است. شك

او از عصر تاريك مبارزالدين محمد زبان دل همرة كسراني اسرت كره از اوضراع 

 اند:محيط خود رن  برد 

 شكندآسمان كشتي ارباب هنر مي

 كنيمتكيه آن به كه بر اين بحر معلق ن

  * 

 بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود

 به زهد همچو تويي يا به فسق همچو مني

 توان ديدنز تندباد حوادث نمي

 درين چمن كه گلي بود  است يا سمني

 ببين در آينة جام نقش بندي عيب

 كه كس به ياد ندارد چنين عجب زمني

 ازين سموم كه بر طرف بوستان بگ شت

 رنگ نسترنيعجب كه بوي گلي هست و 

 مزاج دهر تبه شد درين بال حافظ

 كجاست فكر حكيمي و راي برهمني

وقتي نيز كه رسوم ناهنجار زمان روح حافظ را به طغيران برر ضرد هسرتي 

بخشد و صرالي بيرداري و انگيزد سخنش به همة مردم صاحب درد اميد ميبرمي

 كوشش است:
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 بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم  

 ك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيمفل  

 اگر غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد  

 من و ساقي به هم تازيم و بنيادش براندازيم  

اجتناب از تصريحات خرام و انصرراف بره طررف »همين كليت در بيان و 

 واست كه به تعبير دشتي شعر حافظ را زبان حال همرة مرا كررد  اسرت « مفاهيم

 .(28)«گويدكنون فكر و روح ما سخن ميماز »كنيم كه يهنوز حس م

آزردگي از جهراني كره وقتي در برابر اختالفات و جنگهاي افراد بشر و دل

صرورت افي حافظ متأثر شد  تأثر خود را بهمهست و نبايست چنين باشد ضمير 

كلي بازگو كرد  اسرت كره امرروز نيرز هرر انسران بشردوسرتي هنگرام مشراهدة 

 ردد:گنوا ميا او همبانگيز اين زمان حاصل و نفرتاي بيخونريزيه

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را ع ر بنه  

 چون نديدند حقيقت ر  افسانه زدند  

    * 

 بافدالفد يكي طامات مييكي از عقل مي  

 ها را به ريش داور اندازيمبيا كاين داوري  

گويرد. فردوسري، تنها حافظ نيست كه در شرعر فارسري چنرين سرخن مي

هايي را در شرعر خرود جراودانگي سعدي، مولوي و برخي ديگر از اين را  نكتره

 آورند.اند كه هميشه تار و رود روح ما را به اهتزاز درميبخشيد 

جوي ملرتِ و نمودار روح اسرتقالل اشاهنامة فردوسي ر كه حماسة ملي م

ها و اسراطير افسانهررتالش ايران رس از حملة عرب است ر فقط صورت منظوم 



 224 29/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

و « نمايند  و مبين حقايقي كلري و ابردي»گونه اساطير را ايراني نيست. امروز اين

شمارند كه در جريان تاريخ ملتي ريدا شد  مي (29)«جمعيفكر دسته»كاملترين نوع 

كنرد گويند مثالً تأثيري كه درفش ملي در ذهن افراد مياست و در مقام تشبيه مي

انگيزد نظير همان نوع مشاركت ذهني و همفكري است كره برمي و احساساتي كه

. اكنون كه شاهنامة فردوسري را (30)آورد  استاساطير ملي در ميان قومي رديد مي

دمرد دوستي و مردانگي و دليري ميخوانيم روح حماسة ملي ايران در ما ايرانمي

اي ديگرر از مجرد از هرگونه تعيّنات فردي و اختصاصات عصرري، يعنري گوشره

 آرزويي كه انسان دارد.

و  مثنوي مولوي، گلستان و بوستان سعدي، بسياري از آثار عرفاني فارسري

اي از اشعار متأخران و معاصران نيرز از چنرين كليرت و اشرتمالي برخروردار رار 

است. مقصود آن نيست كه اين گويندگان همه در مباحث كلي و اجتماعي سخن 

خصي خود را در شعرش شكسي نبايد مطلقاً احوال و تجارب  اند و يا آن كهراند 

ايرن  بياورد بلكه بيان تأثرات فردي حتي سوانح زندگاني و گاهي اشرعار اخرواني

گرو  چنان از روستة شخصيات و حد و رسم زمانه خارج شد  و صورت كلري و 

ا و شود در هرجرنان آشنا ميآعمومي و انساني ريدا كرد  است كه هركس با زبان 

كند مثالً در قرن هشتم هجري مبارزالردين هر عصر به خواندن آثارشان رغبت مي

آميز خود زندگي را بر مردم فرارس محمد از آل مظفر و عمال او با اعمال تعصّب

كنرد كره كنند. حافظ اين واقعه را به چنان حالتي بيان ميفرسا ميسخت و طاقت

سرتجوي حقيقرت سرشران بره در ج اي است از دل همة كسراني كرهشعر او ناله

 ديوارهاي تزوير و ريا كوفته شد  است:
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 كنندداني كه چنگ وعود چه تقرير مي  

 كنندرنهان خوريد باد  كه تعزير مي  

 جز قلب تير  هيچ نشد حاصل و هنوز  

 كنندباطل در اين خيال كه اكسير مي  

 گويند رمز عشق مگوييد و مشنويد  

 كننده تقرير ميمشكل حكايتي است ك  

 ما از برونِ ِدر شد  مغرور صد فريب  

 كنندتا خود درون ررد  چه تدبير مي  

 خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسبمي  

 كنندچون نيك بنگري همه تزوير مي  

در سرخن ايرن  ركليت بيان هنري را ر كه بسيار موضوع بحث شد  است 

سعدي در آثار او، و افكار بلند  تجاربتوان يافت. انعكاس عواطف و شاعران مي

الدين محمد در اشعارش، يا احساسات فردوسري در شراهنامه و ترأثرات و جالل

هاي نظامي در داستانهاي وي بسا كه چنين رنگي دارد. حتي در مشروطيت انديشه

ن از اير رن ر شعر فارسي كه قبالً سخت اسير تقليد و شخصيات برود آو رس از 

اي منظوم به فرر  نيرز  ارج شد چندان كه كمي بعد بهار در نامهكلي خصورت به

 .(31)از تعيّنات فردي خود را آزاد كرد  شعري اخواني را همگاني نمود  است

يرادكردني اسرت كره  (32)اينك سخن بتدتو كروچه و ويلهلم فن هومبولت

تجسم هنري داراي صفت كلي يا جهاني است ... هر تجسم هنريِ صرف در آنِ »

واحد هم آن تجسم است هم تمام جهان ر جهاني است كره بره آن شركل فرردي 

خاص درآمد  و آن شكل فردي همانند جهان  است. در هر نوايي كه از دل شاعر 
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كنرد سرنوشرت بشرر، همرة خيزد، در هر صورت خيالي كره وي ايجراد ميبرمي

، همرة مراجراي اميدها، رندارها، دردها، خوشيها، بزرگيها و درماندگيهاي آدميرزاد

ر يرد و ترومم عالم يعني تحوالت آن و نمو دائمي آن كه به نيروي خود تحقق مي

 .(33)«با رن  و شادي است همة اينها در آن نهفته است
 

رراكنرد و روست كه غزل سعدي در وصال نرور شروق و نشراي مياز اين

 گويد:بخشد، وقتي ميشبِ شادمانيِ ما را نيز روشني مي
 

 راستي شب ما روز روشن استهامشب ب  

 رغم دشمن استعيد وصال دوست علي  

 گ رد يا نسيم باغ؟بادِ بهشت مي  

 يا نكهتِ دهان تو يا بوي الدن است  
 

گويد تلخي اين غم را بره هنگامي هم كه از فراق و سوز اشتياق سخن مي

 چشاند:ما مي

 شب فراق كه داند كه تا سحر چند است  

 ه زندان عشق در بند استمگر كسي كه ب  

 ريام من كه رساند به يار مهر گسل  

 كه برشكستي و ما را هنوز ريوند است  

 قسم به جان تو گفتن طريق عزت نيست  

 به خاكپاي تو، وان هم عظيم سوگند است  

 كه با شكستن ريمان و بر گرفتنِ دل  

 هنوز ديد  به ديدارت آرزومند است  
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 برگي نيستكا فراق يار كه ريش تو   

 بيا و بر دل من بين كه كو  الوند است  

 (34)اگروناين معني البته در ادبيات ديگر ملل هم مصداق دارد. مثالً لوئي آر

 شاعر معاصر فرانسوي از سرگ شت يكي از فرانسوياني كه در جنگ جهاني دوم

هرر  اي جاوداني سراخت كرهبه توسط آلمانيها تيرباران شد منظومه 1941به سال 

 گيررد. خواننرد  برافرانسوي و هر انساني هرگا  آن را بخواند تحت تأثير قرار مي

 (36)ل نام گابريل رريبه گوش د (35)يورياشود و در گورستان شاعر همداستان مي

آورد كه تپد و به ياد ميحس دلش براي فرانسه ميشنود كه در زيرِ زمينِ بيرا مي

دوسرتاني ديگرر در مرود و وطنباز چهر  خواهد ندمها بر گورستان ايوري سپيد 

 .(37)آنجا خواهند غنود

سررودِ آن كرس كره در زيرر شركنجه آواز »منظومة ديگر اراگرون بره نرام 

. ايرن نيز شهرت فراوان يافت و ترجيرع آن از كلمرات قصرار شرد (38)«خواندمي

د مل سه مرا  درترجيع گويا مأخوذ از عبارتي است كه مردي فرانسوي رس از تح

آورد  اسرت  رسين ساعات زندگي بره قلرمدر وا و ع اب در دورة اشغال فرانسه

يابم كه اگر كنم درمياينك كه بار ديگر گ شتة خود را بررسي مي»بدين مضمون: 

عر شآراگون «. ريمودمقرار بود زندگي را از سر گيرم همان را  ريشين را دوبار  مي

سرت. و در هرر بنرد آن را تكررار نمرود  ا (39)از كرد خود را با اين دو مصراع آغ

تنها براي ون نهعبارتي از نامة يك زنداني بر اثر تأثر شاعرانه و بيان هنرمندانة آراگ

ا ملت فرانسه صورتِ مظهر و سمبولي را ريدا كرد، بلكره هرركس ايرن منظومره ر

يررد. زيررا گررست قررار ميبخواند تحت تأثير سرود حماسي اين مرد اسير وطن

 دردي ديگر از آالم سرنوشت انسان را در بر دارد.
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توان رمز دوام و محبوبيت شعر بزرگراني نظيرر فردوسري، حرافظ، آيا نمي

سعدي، خيام و مولوي و امثرال ايشران را در اصرالت و صرميمتِ احسراس ايرن 

ن از شاعران و كليت و اشتمال جوهر شعر آنان و طرز بيانشان دانست كه آثارشرا

تگي  و مرزِ زمان و زبان گ شته و ارزشي جهاني يافته اسرت. شرايد راز شريفحدّ

وي و نيز حسن قبول به مول (41)به شعر حافظ و نيكلسون (40)حدّ و حصرِ گوتهبي

زمين تاحدي ناشي از همين نكته از رباعيات خيام در مغرب (42)ترجمة فيتز جرالد

مانرد و نمرايش براقي ميباشد. بخصوص جايي كه در ترجمره فقرط روح شرعر 

گردد. عكس اين موضوع نيز صادق است. مرا هرم لطائفِ زبان اصلي مقدور نمي

بينيم سرخن هملرت را در درام جراوداني وقتي تيرگيهاي اهريمني را در جهان مي

كنند  دنيا و هرچه در آن است چقدر خسرته»يابيم كه شكسپير زبان حالِ خود مي

تهاي دراز از آن دور . باغي است كه دست توجه مدفايد  شد  است..و روچ و بي

اند و تخم خود روييد  اينك بارور شد  شزز  در گوشه و كناررماند . علفهاي ه

 .(43)«رراكنندرا به اطراف مي

كنرد انديشره مي ةحكيمانر« برودن و نبرودن»يا آنجا كره هملرت در براب 

اهايي از گ رگا  حيرات ت او خوانند  را به ياد تنگنهاي دروني و تخيالكشمكش

اندازد كه شايد خود نيز از آنها به سختي گ شته و يا چره بسرا در آنجرا فررو مي

 ماند  باشد:
 

تر آن است كه ضرربات مسأله اين است! آيا شريف« بودن يا نبودن»

و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شويم يرا آن كره سرالح نبررد بره 

ترا آن ناگواريهرا را از ميران  دست گرفتره برا انبرو  مشركالت بجنگريم

مررگ دردهراي  برداريم؟ مردن ... خفتن ... همين و بس؟ اگرر خروابِ
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كنرد قلب ما و هزاران آالم ديگر را كه طبيعت بر جسم مرا مسرتولي مي

رايان بخشد، غايتي است كه بايد البته البتره ارزومنرد آن برود. مرردن ... 

جاست. در آن زمان همين خفتن ... خفتن. و شايدخواب ديدن. آ ، مانع

كه اين كالبد خاكي را به دور انداخته باشيم، در آن خواب مرگ، شرايد 

رؤياهاي ناگواري ببينيم! ترس از همين رؤياهاست كه ما را به تأمرل وا 

گونه مالحظات اسرت كره عمرر مصريبت و سرختي را دارد و همينمي

يرك خنجرر كند زيرا اگر شخص يقين داشته باشرد كره برا طوالني مي

ها و تواند خرود را آسرود  كنرد كيسرت كره در مقابرل لطمرهبرهنه مي

خفتهراي زمانره، ظلرم ظرالم، تفررعن مررد متكبرر، آالم عشرق مررردود، 

داران، و تحقيرهايي كه اليقران صربور درنگهاي ديواني، وقاحت منصب

بينند، تن به تحمل دردهد؟ كيست كره حاضرر بره از دست نااليقان مي

رها باشد و بخواهد كه در زير فشار زندگاني ررمالل ريوسته بردن اين با

ناله و شكايت كند و عرق بريزد؟ همانا بيم از ماوراء مرگ، آن سرزمين 

گردد شخص را حيرران نامكشوفي كه از سرحدش هيچ مسافري برنمي

دارد تا همره رنجهرايي را كره كند، و ما را وا ميو ارادة او را سست مي

ييم و خود را به ميران مشرقاتي كره از حرد و نروع آن داريم تحمل نما

خبر هستيم ررتاب نكنيم. آري تفكر و تعقل همره را ترسرو و جبران بي

آميز تومم گردد رنرگ كند و عزم و اراد ، هر زمان كه با افكار احتيايمي

دهد. خياالت بسيار بلند، به مالحظرة از دست مي اباخته صالبت خود ر

ماننرد و بره مرحلرة و جريان طبيعي خود براز مي همين مراتب، از سير

 .(44)«روند...رسند و از ميان ميعمل نمي

 

ورزد و آن را از لروازم تا وقتي كه انسان به آزادي عشرق مري كنمگمان مي

شاعر معاصر فرانسوي را خطاب به آزادي  (45)شمرد شعر رل الوارحيات خود مي
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 انجام يافته است:ستايد كه چنين آغاز و خواند و ميمي

 امهاي مدرسهبر روي دفترچه»  

 بر روي ميز تحريرم و بر روي درختها  

 برروي شن و برف  

 نويسم ...نام ترا مي  

    * 

 و با نيرو و قدرت يك كلمه  

 گيرمزندگاني را از سر مي  

 اممن براي شناختن تو به دنيا آمد   

 براي ناميدن تو  

 .(46)«اي آزادي  

ن درنظر بگيريم كه مهمترين عنصر شعر جوهر و محتوي آن است، با اياگر

 مقدمات شعرهايي كه معني و مضمون آنها گرفتار چارچوب احوال فردي و سود

تواننرد برود ولري و زيان و محدوديت موضوعات روز است چندان ديررراي نمي

ونرد دهنرد هم ريآثاري كه قادرند تار و رود عواطف انسانهاي قرون مختلف را به

ولسرتوي استعداد دوام و بقا را دارند. بدين طريق شعر خواهد توانست به تعبيرر ت

 .(47)آميز انسانها مؤثر افتددر اتحاد محبت

صورتي چنين عواطفي به شاعر دست خواهرد داد و در اما بايد ديد در چه

اند  شعر او جلو  خواهد نمود؟ تأمل در آثار گ شتگان و آنان كه سخنشان باقي م

كند. شايد بتوان گفت شراعراني كره و قبول عام يافته است اين نكته را روشن مي

اند در زمان خود احوال و مسائل حياتي روزگارشان را حس كرد  و با آنها زيسته
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هايي از رنجها، شاديها، آرزوها و تالشهاي انسان عصرشان را هشو در آثارشان گو

اند. اينران درحقيقرت قسرمتي از رخروردار شرد اند از چنين توفيقي بيشتر بنمود 

انرد. تراريخي كره بره سرانگشرت تاريخ زندة بشريت را در شعرشان متجلي كرد 

آهنرگ يابيم بلكه دل ما نيز با تپش آن همتنها حركت نبض آن را درمياحساس نه

شود. مگر نه اين است كه حافظ و سعدي و فردوسي هريك به نروعي تراريخ مي

راز درون مردم روزگار خويش را گا  در لباس داسرتان و گرا  بره  حيات عصر و

انرد؟ ها و سرمبولها و زمراني بره روشرني در شعرشران عرضره كرد مدد استعار 

درحقيقت شعور و وجدان بيدار روزگرار اسرت كره در شرعر اينران تبلرور يافتره 

بران درخشد و به عبارت ديگر همدلي با انسان است كه اينك شرعر آنران را زمي

 حال عموم كرد  است.

اگر بخواهيم به تعبير امرروزي موضروع را بيران كنريم شرايد ايرن سرخن 

شاعر در عهد خويش در شعر اين شاعرانِ « مسؤوليت»نادرست نباشد كه موضوع 

آن كه مباحث ادب امروز در عصرر خودي خود تحقق ر يرفته است، بيهبراستين 

آزادي طبع و قريحه است نه گرفترار كرردن نان مطرح شد  باشد. البته الزمة هنر آ

ن در قالبها و قواعد ثابت و معين اكنون نيز كه از احساس مسؤوليت شاعر سخن آ

رود منظور آن نيست كه اين كار بايد دستوري و اجباري باشد و شاعر به شيوة مي

نگاري منتقد فقط شعر اجتماعي گويد تا مورد رسرند افترد. بلكره غررض روزنامه

اي ديگر است يعني همچنان كه شاعري صرميمي در حرين آفررينش اصريل نكته

كنرد بلكره از هنري وزن و قافيه و موضوع سخن را با درنگ و تأمل انتخاب نمي

طور نيز شعور و وجدان حساس گيرد همانجوشد و شكل ميدرون و زبان او مي

قررار گرفتره آن كه تحت تأثير اجباري خود بيو عواطف زند  و شامل او خود به
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شود و اين ترأثرات در گ رد متأثر ميباشد در برابر آنچه بر او و ديگر انسانها مي

يابد. در اين حالت گويي محتوي سرخن وي راز درون همرة شعرش انعكاس مي

اند و بره صرورتي فشررد  و كساني است كه با او در آرزوي عالمي زيباتر زيسرته

يافته و از او به يادگار ماند   ر صورت بيانمجتمع و هرچه بارزتر و گوياتر در شع

 است.

بديهي است اين موضوع در عين حال كه ترا حردود زيرادي راز و دوام و 

زندگي انسانهاي  كند در عصر ما كهمقبوليت اشعار گويندگان بزرگ را روشن مي

 هم ريوستگيِ بيشتر يافته و فكرها بيدارتر شد  ولي مسائل و مصائبروي زمين به

كند. اين نكتة مهرم را تولسرتوي نمايد، اهميتي بيشتر كسب ميتر ميت عظيمحيا

هنر ل ت و سرگرمي نيست. هنر موضوع »نوشت: كرد كه ميسالها ريش درك مي

ه بزرگي است. هنر يك عضو حياتِ انسانيت است كه شعور معقول انسرانها را بر

احساسرات انحصراري  هنر آيند  را بيران كند ... مضامينحوزة احساس منتقل مي

جويي، افسردگي، بيزاري و شيفتگي ر در همرة اشركال ممكرن آن ر ازقبيل جا 

و  تشكيل نخواهد داد كه فقط براي كساني كره خرود را بره زور از كرارِ شايسرته

اند قابل وصول و جالب توجه است بلكره مضرامين هنرر درخور آدمي جدا كرد 

 استثناء عموميرت دارد.. كه براي همه بيخواهد بود .آيند  بيان احساسات انساني 

 ن خواهد... احساساتي كه آدميان را به سوي اتحاد جلب كند ... شكل هنر نيز چنا

 .(48)«بود كه در دسترس همة انسانها باشد

رسرد كره در انتقرال و ابرالغ چنرين معراني و اينجا اين نكته به خراطر مي

 ويان شاعر ترا چره حردّ ترأثير مفاهيمي صورت و قالب شعر و به عبارت ديگر ب

 اهميت دارد و چگونه بايد باشد، اين موضوع نيز البته درخور توجه است.



 233 علت دوام و بقاي بعضي اشعار 

* 

نتقرال اگر درنظر بگيريم كه در هر رشته از اثار هنري هدف اصلي ابالغ و ا

ن اثر آتجربة عاطفيِ هنرمند با ديگران است و به عبارت ديگر بايد جوهر و روح 

ا مواد آن وقت تأثير و اهميت صورت و قالب و ي (49)قاء شودبه ديگر افراد بشر ال

گردد بخصوص كه به قول هارتمن و مصالح كار هنرمند در اين مقصود معلوم مي

ورت ظاهر ص، بنابراين (50)«سازدهنر چيزي است كه باطني را در ظاهر نمايان مي»

ود ر در حد خركه نمودار جوهر درونيِ شعر است و نمايشگر آن  ريا قشر بروني 

درخور اعتناست. در شرعر ايرن وظيفره برر دوش زبران و كلمرات و تعبيررات و 

گيرد نهاد  شرد  صورت قالب سخن شكل ميتصويرها و وزن و قافيه و هرچه به

  است. هر اثري كه ديرتر رايدار ماند  و مرورد توجره گروهري بيشرتر واقرع شرد

دم اعصرار مختراف آن را بيان شرد  اسرت كره مرر گمان به صورت بهتري نيزبي

شوند. اهميت كار هنرمند در بيان و انتقال عواطرف و يابند و از آن متأثر ميدرمي

هريك از محصوالت هنر اين »گردد: هاي خود از اين سخن بهتر معلوم ميانديشه

، و برا نتيجه را دارد كه گيرندة تأثير آن محصول هنري، يا به وجرود آورنردة هنرر

ا رر عصرر او، رريش از او و يرا بعرد از او همران ترأثير هنرري تمام كساني كره د

 «.(51)كندرفت، رابطة خاصي ريدا ميگاند و يا خواهند گرفته

ثار هنري تا حد زيادي نيز بستگي به آن دارد كه تا چره آرس درجة توفيق 

رايه هنرمند توانسته باشد آنچه را در درون خود دارد به ديگران منتقل كند و آنان 

نوا كند. بدين سبب اسرت كره با دنياي خود آشنا بلكه با خويشتن همدل و هم را

شمرند و معتقدند برخي، يكي از صفات آثار هنريِ ارجمند را مفهوم بودن آنها مي

هاي بزرگ هنري عالم همره از ايرن خصيصره برخوردارنرد كره چنرين كه رديد 
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دودي روشن و مفهوم باشرد اند. در مقابل هنري را كه فقط براي معجاودان ماند 

بيننرد انگارند و در آن نوعي وابستگي بره طبقرات ممتراز  مياز هنر ملي جدا مي

زمين را آميررز رايرر  در آثررار متررأخران مغررربحترري برره همررين دليررل ابهررام افراي

 .(52)ن كه بخواهند هنر تو را محكوم كنندآرسندند بينمي

ترأثير  قالبي مناسب و موزون در بنابراين در شعر نيز زباني روشن و بليغ و

 اي از هنر شاعر اسرتو تروي  آن و بقا و دوامش البته مؤثر است و اين نيز جلو 

عر شركه با وجود همة تغييراتي كه برحسب زمان در زبان و تركيبات و تعبيررات 

توانرد ررس از مردتهاي دراز مرردم نسرلهاي بعرد را از دهد بيان وي ميروي مي

تنها باخبر گرداند بلكره همگنران را بره همران عروالم هاي او نهعواطف و انديشه

ا ايي، زيبو شيوة بيان شاعر هنرمند در عين رس دروني شاعر رهبري كند. البته زبان

كنرد و انگيز است زيرا هنر خود نوعي اعجاب در برابر زيبايي ايجاد ميو اعجاب

خيام  ل و ممتنعِ سعدي وهمين لطف بيان نيز در رواج شعر اثر دارد چه شيوة سه

 باشد و چه زبان مزين و عالي و درخشندة حافظ.

اي خراص ابتكار در بيان و طرز تعبير و تصوير معاني كه شراعر بره شريو 

 ال بيانخود با ما سخن بگويد و با سبك ديگران فرق داشته باشد نيز زيبايي و كم

ن اصرالتي دارد هرگرز عرشراشفرينند  كره آكند. شاعرانِ بزرگ و او را تكميل مي

شرود و نظيرر ريردا سخنشان عين ديگران نيست بدين سبب شعر ايشان كهنه نمي

رد  كند. مثالً با آن كه مقلدانِ سعدي و حافظ طرز غزل آنان را سالها تكرار كنمي

اند هرگز طراوت و زيباييِ بيان سعدي و حرافظ در نظرر مرا و به ما عرضه داشته

 كاستي نگرفته است.

و  همان معاني انساني و شامل را ر كه در ابتداي سخن موجرب بقرا و بعال
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همگاني شدن و حتي جهاني شدنِ شعر ديديم ر زبان توانا و بيران هنرري شراعر 

كند. به عبارت ديگر كليت تا حدود زيرادي صرفت بيران بدان صورت عرضه مي

اطر هنري نيز هست و منحصر به روح و معني شعر نيست. حاصل آن كه قبول خ

 به لطف سخن نيز بستگي دارد.

* 

اي كه درباب موجبات دوام شعر به عرض رسريد ازقبيرل نشران چند نكته

ت در دادن كوهي است به مويي. اما از اين مختصر مي توان دشواريِ نقد و قضاو

أثير تباب آثار هر عصري را دريافت زيرا از يك طرف داوريها از حُبّ و بغض و 

و  تروان بره اطمينران رواجت و از طرف ديگر اكنون نميسليقة شخصي فارغ نيس

بيني كرد ولي اين موضوع را شايد بتوان رر يرفت كره دوام و دوامِ شعري را ريش

 بقاي آثار ادب خود نوعي ضابطة نقد ادبي است.
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