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ّ،دراک ترانشاعر   اند؟  از ديگرانسانھاَ

 !دکن عينم روزی بنام  روزشاعرسازمان ملل 

 

»  خوری-يهشکر-کمکیای «:، زيرعنوانمسعود فارانیاز قلم آقای گدازی  پر شعر قبل چندی 
درحق وھنوز از تأثر آن عمل جنايت بار  بود،آور تأثرخواندم که برايم خيلی در پورتال افغان را 

مطلع شدم وآن سنگسار  رھا نشده بودم که از يک عمل خشونت بار دينی و تاريخی ديگریشکريه 
 خوشی اسRم دين« اين خشونت را شاعری در شعردرد .  ساله غوری بود١٩وشيزۀ د» رخشانه«

به نشر » سايت جمھوری سکوت«در توانسته بود بدرستی تصويرکند و » برای دختران نيست 
را ميخواندم ، شعر آن  در ھمان لحظاتی که  .نيز آنرا اقتباس وبازتاب داد» سايت آريائی« که بسپارد

، اگرنه اند؟ و ديگر دراک ترافراد  شاعران از نه اينست کهکه مگر اين سوال در ذھنم خطور کرد
به احساس ميخواھم  به اين خاطر؟ ردندکمينمظلوم شيون   در سوگ اين دخترکانچنين سوزناک
در بارۀ  را خود وانديشه ھای و ديدگاه احسنت بگويم اين گروه اجتماعی پرعاطفه ودرک عالی 

  !اظھارکنمبطور فشرده  جايگاه  شعر وشاعران در اجتماع 

شعرکRم : اينستی کRسيک شده ويکی ازاين تعريف ھابرای شعر، تعريف ھای مختلفی بيان
 تغيير وتحول درکنارکه کرد فراموش نبايد البته . است که احساس شاعر را بيان ميکنداموزن ومقف

متحول شده و ديگر از قالب  ، شعر نيز منحيث يک توليد معنوی انسان،اجتماعیپديده ھای  ساير
Rق ميشود که دارای  اط غيرمقفاییبه کRمامروز و ر نھاده پا فرات) کRم موزون ومقفا(ک خودکRسي

   ١.گويندشعر نو نام اين کRم بی مقفا را  . باشدمضمون نو وانديشه نو

نمونه ھای از شعرکRسک وشعر نو را در کRم دوشاعر يکی افغانی وديگری ايرانی از 
  :نظرميگذرانيم

 ومرحوم غبار در تاريخ معروف تخلص ميکرد» جلوه«،درشعرکريم نزيھی ميمنگیعبدال
  :را نقل کرده که در آن خطاب به جوانان ميگويد» جلوه«خود،غزلی  از قلم 

  رھـم زدن ، منشـاء بـيداد کنيدـفرياد کنيد         سعــی ب تا کی از جور وستم،شکوه و

  کنيدمه آزاد ـخواری ھ اين ذلت و ور        که ازـان غيـوانـاد، جـن تان بـا دامـدست م

  ـبــدم ارشــاد کنيدـــا، دمـصد ھزاران چو منت آتش بيداد بسوخت         نه نشيـنيد زپ

  خانــمان کــرد تـبه، تا شود آباد خودش        خانۀ ظــــلم وســــتم يکسره بر باد کنيد

  يان ھمه مــــرغان ز ســتـم آتش زد         قصــد آتـــش زدن خانــــۀ صـــياد کنيدـآش

  يدان  وطن شاد کنيدـاھد آزادی را         تا زخـود روح شھـازيد ز خـون شـغــــازه س

  وخته را برھمه انشاد کنيدـت ای ھـم نـفســان آتش استبدادم          شرح اين سـسوخ

  أن و شرف مملکت آباد کنيدـد به تـو نسل جوان دوخته ام          درخـور شـچشم امـي

  ايۀ شـمشاد کنيدــر سـزار حـسـرت آزادی را         کـاش خــاکم بـه برم در دل ـمی بــ

                                                
١
شعر نو بعد از انقRب صنعتی در انکلستان ابداع شد و قوالب کRسيک يونانی و اروپای قديمه را بکنار بقول صاحب نظران، - 

  .ربی  نيز تحت  تأثيرات  برحق بودن  شعرنو قرار گرفتند و ازين شيوه پيروی کردندغير غآسيائی وجوامع .  گذاشت



  ان زيب لب وحسن خدا داد کنيدـۀ باغ دل خونين من است          مھـوشـر من tلـعـش

ــا tلــه رخی با قد سروی ديديد             ھرکجـ

  ناشاد کنيد" جلوۀ"اين  يک نفس ياد از

  

  :چنين است  شاعر مشھورايرانریاز فريدون مشي شعرنو نمونه ء

  !درسوگ انسانيت 

    ازھمان روزی که دست حضرت قابيل

    گشت آلوده به خون حضرت ھابيل

     از ھمان روزی که فرزندان آدم 

    صدر پيغام آوران حضرت باری تعالی

    زھر تلخ دشمنی در خونشان جوشيد

    ، ُآدميت مرد 

   . گرچه آدم زنده بود

* * *  

  ،  روزی که يوسف را برادر ھا به چاه انداختنداز ھمان 

  ،  از ھمان روزی که با شRق و خون ديوار چين را ساختند

   ، آدميت مرده بود

  . گرچه آدم زنده بود 

* * *  

  ،   ،روزگار مرگ انسانيت است  قرن ما 

  .   سينۀ دنيا زخوبی ھا تھی است

  ،   صحبت از آزادگی، پاکی، مروت، ابلھی است

  ،    از موسی و عيسی و محمد نابجاستصحبت

  . قرن موسی چنبه ھا است

 * * *     

   ، صحبت از پژمردن يک برگ نيست

  !  وای جنگل را بيابان می کنند

  ،  پيش چشم خلق پنھان ميکنند دست خون آلود را در

  ،  ھيچ حيوانی به حيوانی نميدارد روا

  ! آنچه اين نامردمان با جان انسان می کنند

 *  * *   

  ،  صحبت از پژمردن يک برگ نيست

  ،  فرض کن مرگ قناری در قفس ھم مرگ نيست

  ،  فرض کن يک شاخه گل ھم در جھان ھرگز نرست

  ،  فرض کن جنگل بيابان بود از روز نخست

  ،   در کويری سوت و کور



  ،  در ميان مردمی با اين مصيبتھا صبور

 ،   صحبت از مرگ محبت مرگ عشق 

  ! انسانيت استگفتگو از مرگ

* * *  

ھريکی از ما ممکن است کم وبيش  شعر خوانده و به تناسب درک خود، ازآنھا لذت برده 
اين نوع اشعار . فھم ودرک برخی ازاشعار سھل وساده است واز بعضی ديگر سھل نيست. باشيم

اده ميگويند؛ يعنی که برخی اشعار ظاھر سھل وس» سھل الممتنع«را،در فھم وفن بديع وبيان 
برخی از اشعار دارای ظاھر وباطن مشکل اند . مشکل است دارند،اما درک معنی اصلی ودقيق آن ھا

يعنی دارای چنان ترکيبات و تشابھات لفظی و تعقيدات معنوی اند که درک وتفسير آن از توان ھرکس 
 .برای بسياری از خوانندگان، فھميدن وتفسيرکردن دقيق شعر بيدل مشکل است. پوره نيست
  :بطورمثال

  نفس کشد چـــقـدر محمل غــــرور تردد            به يک دوگام رۀ وھم،تا کجا  نرسيدن

  تأملی که جھان چيده سعی ھرزه تRشان           برابتدا تک و تاز و بر انتھا  نـرسيدن

  يا

  ُ ھرکجا گـم گشت ره ، سر منزلی آراستند        ز تحقيق نيستککعبه و بتخانه نقش مر
  يا

  برق آداب دگر دارم  بزم حسنم، راغــــد           چـنه می بالـرت آئيــم در نقاب حيــنگاھ

  يا

  رنگ و بوھا جمع دارد، ميزبان نوبھار           ھر دو عالم را صR زد عشق تا من آمدم

ی  است که برخی ازمدعيان بيدل شناسشعردرمعنوی تعقيدات لفظی وصنايع وبخاطر ھمين 
 پيش ازان قابل صورت نشد       آدمی ھم ھيچ شکلی بی ھيوt(يک بيت وتفسيرفھميدن وتأويل برای 

مقاله و رساله وکتاب   کرده ،از عمر عزيز خود راصرفھای زيادی سال ،  او)ادم شود،بوزينه بودک
 يا  بدرستی بدر آمده اندمتيقن نيستند که از عھدۀ کاردرخم يک کوچه اند و نوشته اند، ولی ھنوز

شاعران نسبت به ديگر افراد،درک خاصی از محيط اجتماعی وطبيعی : خير؟ ازاينجا ميتوان گفت که 
  .ماحول خود دارند که انسانھای عادی فاقد آن درک اند

چيز ھای را  شاعر.پيام آور نوآوری است شاعر .وآگاھی استخرد شاعر مشعلدار به باور من، 
  آن عاجزاحساس وکشف  که ديگران از درک وميکندف کشدرک و احساس، طبيعت  دردرجامعه و

 معرفت از محيط .درک شاعر از طبيعت است.  شاعراست درونیس احساساًشعر اساسا انعک. اند
نازک با عاطفه وشاعر  .استدرجامعه فته گاز راز ھای نھفته و نا او  پرده برداشتن.ستااوماحول 

 آنرا طوری تصوير ميکنددرقالب زيباترين الفاظ  عرزبان شبا  ،حس ميکندشاعر آنچه را .خيال است
 در  را،گاھی با يک رباعی يا يک بيت خود درياانشاعر برخی از.ديگران تصورکرده نميتوانند که 

   !ئی را نداردنا  نويسنده چنين توا، حاtنکهند گنجاکوزه می

ستانی مشاھده کرد ترجيع بند حکيم فرخی سي را ميتوان در يکی از ناب ترين صورخيال درشعر
به تصوير کشيده  وتشبيھات واستعارات خيال برانگيز ترين الفاظ  با زيباترين و را نوروز  در آن که

 :است 

 گشاده آسمان گوئى شگــفته بـوستان استى          رمى گويى گشـــاده آسمان استىـزمين ازخ



 بز را گــوئى ھــزار آوا زبان استىدرخت س          بصحـرا tله پندارى، زبيچـاده دھــان استى

 ُستاک نسترن گــوئى، بـت tغر ميـــان استى          بشــب درباغ گوئى گل، چراغ باغبان استى

 جھان گــوئى ھمه پروشى و ازپرنيــان استى          ، زديبا طـيلسـان استىگــوئىدرخـت سيب را

 بدو دستم بشادى برميى چون ارغـوان استى          مرا گر دل نه اندر دست آن نامـھربـان استى

 بـدين شايـستگى جشنى بدين بايستگى روزى

  درجھان ھرروزجشنى باد ونوروزى مـلک را

   

  درخت سيب پراز شگوفه ھای بھاری                            دختری چون بھار درميان گلھای بھاری

 نبينى راغ راکز tله، چـون زيبا و درخورشد           باغ راکزگل، چگـــونه خوب و دلبرشدنبينى 

 ھـزارآواى مست اينک، بشغل خويش اندرشد         زمين ازنقش گوناگون،چون ديباى ُششـترشد

 ُجھان چون خانه پربت شد و نوروز بتگـرشد          تذروجفت گم کرده کنون، با جفت ھمــــبرشد

 کنون باtله اندردشـت ھم باليـــــن وبـسترشد          درخت سـاده ازديـنارو ازگـوھـر تـوانـگـرشد

ـــى ،نواى مطربى بـرشد  کـنــون کــافــاق ديگرشد بايد شـدن ما را دگر          زھـر بيـغـوله و باغ

 بدين شايستگى جشنى بدين بايستـگى روزى

   ونوروزىملک را درجھان ھرروز جشنى باد

  

دقت در شعر باt،وسيری درtله زار اشعارديگر، حاکی ازاين حقيقت  است که شاعر در ميان 
ديد و . بنی نوع بشر، حساس ترين وخيال پردازترين ومتفکر ترين و روشنگرترين نوع آدمی است

 ، افق شامگاھانشاعر ازتماشای . بينش شاعربا ديد و بينش انسانھای عادی بسيار فرق ميکند
زرين آفتاب در روی دريا،ويا ازتماشای يک آبشاردرگوشه ای از طبيعت اشعۀ  وشفق داغ و انعکاس

ويا از ديدن  يک بتۀ گل دريک چمن، يا ازمشاھدۀ  شگوفه ھای بھاری يک درخت سيب يا درخت 
بادام يا نسترن در يک باغ ،به اسراری دست می يابد که ميتواند در وصف ھريکی از آنھا شعر 

سرايد، و دنيا را چون بھشت برين تصوير کند، اما درک واحساس  يک آدم عادی از ديدن چيزھای ب
و بلندی درختھا وسبزی آدمھای عادی، رنگارنگی گلھا و کوتاھی . که نام برده شد، متفاوت است

ب را می بينند و ميگذرند ، اما شاعر، ھر برگ از غنجه ھای گل را درحين ديدن ، چمن وشرشر آ
شاعر زبان شگفتن غنچه ، وچھچۀ بلبل را ميفھمد، خطوط  روی ھر برگ . يبويد واز آن لذت ميبردم



شاعر رمز و راز طبيعت را در پديده ھای مختلف آن درک ميکند،اما ديگران از درک . گل را ميخواند
  . وخواندن اسرارطبيعت عاجز اند

   
  غروب خورشيد                        وطلوع خورشيد، کمتراز يک شعر نيست:ن دو تابلواز اي ھريکی

شاعردر ھر برگ گل و درھر شکوفۀ وھر شاخۀ درخت وھر منظرۀ طبيعت ، ميتواند بھشت را 
به اين دليل است . از آسمان به زمين به تصوير بکشد ،چيزی که از توان آدم ھای عادی پوره نيست

  .شاعر روشن بين ترين و باريک بين ترين  ومتفکرترين وحساس ترين نوع انسان است:که ميگويئم 

گواھی ميدھد کشورھای آسيای ميانه،ايران واز جمله افغانستان وجوامع اسRمی،ادبيات تاريخ 
ور ھواداران وخريدارانی داشت وھيچ در باری ھای سRطين کشورھای مذکبارشعر وشاعری در درکه 
 برخی از اين . قصيده سرا وحماسه سرا، بی نياز نبودان وسخنوران نازک خيال وجود شاعراز 

در وصف زيبائی طبيعت ويا عظمت وصولت سRطين غرا بدار وقصايد با سرودن اشعار آشاعران 
رودکی در :راه می يافتند واز عزت وشأن قابل توجه برخوردار ميشدند، مثل ھا در بار دراقتدار، برسر

ن نصر سامانی وعنصری و فرخی و زينبی و فردوسی وده ھا شاعر ديگردر دربار دربار احمداب
.  گرديدند می ره وربھبخشش ھای بزرگ ممدوحان خود صله واز سلطان محمودغزنوی، که ھمگی 

تا می بردند ،تعدادی ازاين شاعران را با خود در لشکرکشی ھای خودين شاھان وسRطين ااکثريت 
، وصف فتوحات وشمشيرزنی وآدمکشی ھای خود  ملل دور ونزديک  برپيروزیپس از ھر جنگ و

  .وچگونگی شکست ملل مغلوب را از زبان شاعران ومداحان خود بشنوند

ت وترکيبات تشبيھا مبالغه آميز وکلمات درچنين حالتی شاعران سعی ميکردند تا با الفاظ و
ای  چکاچاک تيغ و نيزۀ لشکريان جذاب وبديع سلطان را توصيف کنند، واز برق شمشير سلطان وصد

تا به  دلپذيرتر بکشند، و  زيباتریتصوير) ملت مغلوب(زيرپاشدن دست وسر دشمن  او وافتادن و
 بود کهمی گاھی چنان صله ھا وبخشش ھای شاھان، .  شاھانه مفتخر بشوندبزرگ دريافت صله ھای 

پرمقدار می بود که آنرا برپشت پيل از طR پرميکردند وگاھی به اندازه ای  بار چنددھن شاعر را 
. بارکرده به خانۀ شاعر ميفرستادند و بدينگونه مخارج چند سالۀ شاعر با يک شعر تدارک ميگرديد

عمال سلطان ودرد ورنج مردم  از ظلم وجور ، کسانی پيدا می شدند تاگاھی ھم در ميان اين شاعران 
مردم از يخن  مستبددست عمال  کردن تاه تعميل عدالت وکوبه را تشويق و سلطان سخن بگويند 

 بطور غير مستقيم ارباب قدرت را ،درس عدالت وانصاف ميدادند و با الفاظ ترحم ند وکنمظلوم،
  .آنگيز،آنان را  برسرمھر وعدل می آوردند

   به سلطان سنجر فرستاد، ،قصيده ای  سرود وُ تجاوز وغارت ترکان غزاز انوری ابيوردی 



  :بدين مضمون 

ــرـ اھءنامه          سمرقند اگر بگذری ای باد سحررب  ل خـراسان به بر خاقان ب

 جگـرآن درد دل و سوز مقطع هءنام          تن و آفت جان  مطلع آن رنج ءنامه

  رـشھيدان مضم درشکنش خوننامه ای            يداـزان پـنامه ای بر رقمش آه عـزي

 يمان مـھترـکريمان جھان گشته لئ بر         ده دونان سـاtرـان زمانه شـبر بزرگ

 ر جـز در شکــم مـام نبينی دخترــبـک           مـرگ نبــيـنی مـردمِاد اt بـه درـشـ

از ظلم وستم » من قياس از سيستان دارم که آن شھرمنست  «ءفرخی سيستانی نيز در قصيده
حکومت سيستان را به حسنک  ،انبعد از آن سلطشکايت ميکند، عمال سلطان محمود برسيستان 

رفتار عدالت پسندانه  ودلجوئی ازمردم، دوباره رونق پارينه را به  د واو براثرميدھوزيرخود  ميکال،
  .سيستان بازگردانيد

 در ی بودندروشن بين تر  باسواد وی مردم، بدينسان شاعران که نسبت به توده ھای عوام
ند، برای توده ھای مردم نيز حيثيت ومنزلت  ودارندرا داشتحالی که رسالت تنوير اذھان ارباب قدرت 

  .نده ارھنما وآموزگار را داشت

  :پيکار شاعران با تعصب و اوھام وخرقه پوشان سالوس

شاعران نخستين کسانی اند که برضد اوھام وخرافات وتعصب وتبعيض  و نفاق و دو روئی  
 با اشعار انتقادی خود خواسته اند مردم را از دکانداران دين و واعظان متعصب به پيکار برخاسته و

نخستين شاعری که بعد از ابن . افتادن  در دام فريب خرقه پوشان سالوس و زاھد نمايان برحذر دارند
  .زکريا رازی، دراين راه پيشگام شد، خيام نيشاپوری بود سينا و

ۀ اشعار ش،  تحليل ژرفی در بار١٣١٣صادق ھدايت، نويسندۀ مشھورايران، درسال
وافکارخيام  نوشته وشھامت  او را در بيان عقيده و باور وپيکار او برضد اوھام وخرافات دينی 

 خودش در طي با خرافات و موھومات و محاميجنگ خ« : به قول او.ومذھبی عصرش ستوده است
. شود ی موني او شامل حال زھاد و فقھا و الھیھا  او آشكار است و تمام زھرخندهیھا سرتاسر ترانه

 شروع »نديگو« و مشكوك و به طور نقل قول با زي ماوراء مرگ را با لحن تمسخرآملي مسا  ھمهاميخ
  :كند یم

 »واھد بودــ خنياب و انگبــ نیا مــ آنج           خواھد بودنيبھشت و حورع «نديگو

  ! بوددـ خواھنيت كار ھمـبـون عاقــچ؟           چه باكميدي و معشوقه گزی ما م گر

 با ندهي است كه گوني اميخور ی برمامي خاتي كه در رباعی فكرني به اول«:صادق می افزايد
 ني معاصری فكریھاي از بدبختكي چي ھ،ی سستچي خودش ھرحم ی جرأت و بدون پروا با منطق بتينھا

 »....زند یا م آنھا پشت پیھا  آنھا را قبول ندارد و به تمام ادعاھا و گفتهی و مذھبی دستوری و فلسفه
  )خيام شاعر، خيام فيلسوف؛ صادق ھدايت:مقالۀ (

  چند رباعی ديگرازخيام 

  من  گويم ازھر دو آب انگور خوشست»          بھشت وديـدن حورخوشست« گويند

 اين نقد بگيرو دست از آن نسيه  بدار         کــاوازۀ دھــل شنـيدن از دور خوشست

  

  ــردۀ اســـرار فــنا خواھی رفتدرياب که از روح جــدا خواھی رفت            در پـ

  َمی نــوش  نــدانی ز کجا آمـــده  ای؟           خــوش باش ندانی بکجا خواھی رفت

  



ــومی متـفکراند در مــذھب و دين             جمعی متحــــيرند در شــک و يقــين   ق

  نه آنست ونه ايــنناگـــــاه بـــــرآورد  منـادی زکمــين            کای بيخبران راه 

  

  ِنيکی و بدی که در نھاد بــشر است            شادی وغمی که در قضا و قـدر است

  با چـــرخ مکن حواله کاندر رۀ عقل            چـرخ از تـو ھـزار بار بيچاره تراست

  

  اين قـافــلــۀ عـمـر عـجـب  می گذرد           درياب  دمــی کــه بـا طــرب ميگـذرد

ــيش آر  پــيـالــه را که شب ميگذرد   سـاقی غم فــردای قيامـت چه خـوری           پ

  

 بگو؟ستي كس كه گنه نكرده چون زآن             وـگـ ب؟ستيجھان ك ناكرده گناه در

   بگو؟ستيو چـ من و تانيرق مــ فپس              یات دھـافــد مكـنم و تو بـد كـ بمن

  

  
  

  : مينويسد شاعرخيام در بارۀ صادق ھدايت

 صحت منطق، ان،ي بيیباي زحه،ي نظر موشكاف، وسعت قرب،ي نفوذ فكر، آھنگ دلفر... «
 ی كه به آھنگھااميً و مخصوصا فلسفه و طرز فكر خدي و زواحشو ی بی  سادهھاتيشب تیسرشار

 مقام ارجمند ابي كمیلي خیعرا فRسفه و شاني در مزند ی حرف می و با روح ھر كساستيگوناگون گو
 .كند ی او احراز می برایا و جداگانه

 یھر شاعر. مام برساند تی است كه انعكاس فكر شاعر را با معنی وزن شعرني كوچكتریرباع
 را به منتھا ی رباعامي خیول. دي بگوی رباعشيخودش را موظف دانسته كه در جزو اشعارش كم و ب

 را ش كه افكار خودی وزن مختصر را انتخاب كرده، در صورتني و ادهي رسانتي اعتبار و اھمی درجه
 . استدهي در آن گنجانی زبردستتيدر نھا

 ی گفته شده كه ھر كسی و معمولی و به زبان دلچسب ادبیعياده، طب سی به قدرامي خیھا ترانه
 به شمار ی شعر فارسیھا  نمونهني و از بھترد،ينما ی قشنگ آن مھاتي آھنگ و تشبی فتهيرا ش



 است و انسان به ی آن حتمري و تأثیرندگي كه گدهي رسانیا  مطلب را به اندازهی قدرت ادااميخ. ديآ یم
 بگنجد و چگونه ی رباعكي مھم چگونه ممكن است در قالب ی فلسفی دهي عقكي كه افتد ی مرتيح
 حال با ھم ني مستقل مشاھده بشود و در عی  فكر و فلسفهكي گفت كه از ھر كدام ی چند رباعتوان یم

 كرده، وزن ھور مشاي او را در دنیھا  است كه ترانهامي فكر خيی كشش و دلربانيا. ھماھنگ باشد
 ....دھد ی و به او فرصت فكر مكند ی خواننده را خسته نمامي خیعرساده و مختصر ش

 ی برایعي وسداني كرده، می فارساتي در ادبی مھمري تأثامي خی  مسلك و فلسفهان،يطرز ب
 متي غنا،ي دنیداري در نشئات ذره، ناپای حافظ و سعدیحت.  نموده استهي تھگرانيجوtن فكر د

 كدام چي ھیول.  استامي از افكار خمي مستقدياند كه تقل ده سروی اشعاریپرست یشمردن دم و م
 ....  برسندامي خی  قسمت به مرتبهني در ااند وانستهنت

 را حس امي شورش و رشادت فكر خني اگرچه اگري متفكر دی از شعرای و بعضیحافظ و مولو
 اتي و كناھاتيو تشب جمRت ري مطالب خودشان را زی به قدریاند، ول  شلتاق آوردهیاند و گاھ كرده

ًمخصوصا حافظ كه .  كردري و تفسري كه ممكن است آن را به صد گونه تعباند دهي پوشانزيآم اغراق

 و ني از بھتریكي گفت او توان یم.  او را گرفته استھاتي و تشبافتهي الھام امي از افكار خیليخ
 :ديگو ی محافظ ًمثR.  استامي خرواني پنيمتفكرتر

  سر ما پر شراب كنـــۀ ار كاســـ   زنھ       ھا كند  از گل ما كوزهرخ ـ كه چیروز

  و بھمن است و قباددي سر جمشۀ  ز كاس       بشي زانكه تركري قدح به شرط ادب گ   -يا  

  

  : ميگويد صادق ھدايت،خيام فيلسوف در بارۀ و

 در ظاھر یھا رانه تنيچون ا.  خود را از دست نخواھد دادی تازگوقت چي ھامي خی فلسفه« 
 را كه در ادوار مختلف انسان را سرگردان كرده و ی فلسفِكي مھم و تارليُ پر مغز، تمام مسایكوچك ول

 ترجمان اميخ. كند ی مانده مطرح منحلي tشي را كه برای شده و اسرارليً را كه جبرا به او تحمیافكار
 یأسھاي و دھايطرابھا، ترسھا، ام او انعكاس دردھا، اضیادھايفر:  شدهی روحیھا  شكنجهنيا
 یھا  در ترانهكند ی می سعاميخ.  فكر آنھا را عذاب داده استیدرپ ی نسل بشر است كه پونھايليم

.  حل بكندپرده ی مشكRت، معماھا و مجھوtت را آشكارا و بني ای  ھمهیبيخودش با زبان و سبك غر
 بعد راه حل محسوس و كند، ی ماني را بیفلسف و یني دليآور، مسا  و رعشهی عصبانیھا  خندهرياو ز
 .ديجو ی مشي برایعقل

 كي ھم باشد، ی و tابالديق ی است كه ھر كس، ولو بیا نهيي آامي خیھا     به طور مختصر، ترانه
 مذھب كي اتي رباعنياز. خورد ی و تكان منديب ی خود را در آن میأسھاي قسمت از كيتكه از افكار، 

 امي خی مزه  ِ است و شراب گس و تلخیعي طبی كه امروزه طرف توجه علماشود ی مستفاد میفلسف
 و در اي دنیجا  او در ھمهیھا  جھت، ترانهنيبه ھم. ديافزاي ماش یرندگي بر گشود، یتر م  ھرچه كھنه

  ».... مختلف طرف توجه شدهی نژادھاني گوناگون و بیھا طيمح

  )خيام شاعر، خيام فيلسوف؛ صادق ھدايت:مقالۀ( 

  

 :نائى درباره دکانداران دين چنين ميگويد حکيم س          

 ستند  و زرخـريــد ستند           عشـوه جــاه روھى که نورسيدــوين گ

 ن فــروشانـندــند           جـاه جــــويـان ديـاه رويـان تـيـره ھــوشــانــم



 Rن کافـرــRن ملـحد آن فــبغـض يک ديگر           کـين ف ته گويـا زـگش

 نــل و ھـم از سـرکـيـــ        از سـرجـھ ل زميـن  ـاده فتــوا بخــون اھـد

  يس           ـبـــت و تلــدرنـفـاق و خــيان

  د درک زابليســذشته به صــدرگ

د در ن ندای خدا  را با ھمان رسائی در ميکده ميشنود که ميتوايا عارف شاعر،عارف شاعر 
  :صومعه بشنود

  ندادند مرا دوش         رفـتم به در ميکده، ديدم که فراز استدرصومعه چون راه 

  از ميکــــده آواز برآمــد که، عـراقی          درباز تو خود آ که در ميکده باز است

رف، کفر و دين بازتاب خدا و بيخدائی نيستند، راھھای دوگانه ای ھستند که به يک ابرای ع
  :سرمنزل ميرسند

  چون نظر باز کنی، کعبه وبت خان يکی است          صل کوته نظری استاين ھمه جنگ وجدل حا

  :وحافظ ميگويد

  !ريا بگشايند انۀ تزوير وــه در خـــرا مپسند          ک خانه ببستند خدا در می

  :tھوتی گفته است

  خون فقير، زاھــد سالــــوس ميخورد!        عارف اگر خون رزان ميخورد،چه باک

 :عطاردر اسرارنامه ميگويدفريدالدين 

 وبکرـزرق و پـرمکر           گـرفــتار على ماندى و ب ز نـادانى دلى پر

 ھمه عمر اندرين محنت نشستى           نـدانــم تا خـــدا را کى پرستى ؟

  : از زبان موtنا بشنويم که ميگويد

  ـــار خـــون آشـــامى استنــيـنى کــتا ج            ب خـامى استــسخـت گـيـرى و تـعـص

 اي

  از خــرقـه گــــريــزانـم و زنـــار نــدانــم             از کفــر و ز اسـRم بــيـرون است نشانم

  : جامی ھروی  گويد

 منــع واعـظ زخرافـات زغـوغـاى عوام         نـتــوانـيـم ، ولـيکـن به دل انکـار کــنيم

 

  :     ميزند ريشخندی شاعرو ايرج ميرزا

  !      چه خانـه ھا که از اين آب کم خراب کند  نعــوذ با� ازآن قطــره ھای ديــدۀ شيخ  

        خــدا چه فــايده  و بـھــره  اکتساب کند؟   از آن نمازکه خود ھيچ ازآن نمی فھمی   

  ! او را خدا حساب کند    که چون تــو ابلھی  تفـــــاوتی نکـــند مـــرخـــدای عـالـم  را    

  !د   چــرا کـه ھــــرچه کند حيله درحجاب کن  فــقــيه شــھر به رفع حجاب مايل نيست     

            زمن مترس که خـــانم تــرا خطـاب کــنم 

  ه  ھمشيره ات خطاب کندــاز او بتـرس ک

  )!نفرتھاست  نادانی، منشاء تمام تعصبات و،١٨پنجاه مقالل سيستانی،مقالۀ : رک(
  

  

  :شعر وشاعرخوب

  



  قــفسم برده به باغی ودلم شادکنيد!          من نگــويم که مــرا از قفس آزاد کنيد

  ھرکه دارد زشما مـرغ اسيری به قفس          برده در باغ و به ياد منش آزاد کنيد

 نيدآشيان من بيچاره اگر سوخت چه باک؟          فکـر ويران شــدن خـانۀ صياد ک
  

  

 خورشيدی در ١٣١٢ملک الشعراء بھار است که آنرا در سال» پرندۀ زندانی«از شعرباt ابيات 
اين شعر . پيام شعر فرياد آزادی خواھان از دست استبداد نظام سلطنتی ايران است. زندان سروده بود

يم نزيھی بزودی نقل محافل ادبی و روشنفکری شاعران گرديد  و برای شاعران افغان از جمله کر
تا کی از جور وستم،شکوه و فرياد کنيد         «            :نيز الھامبخش بوده است،چنانکه ميگويد)جلوه(

  »سعــی بـرھـم زدن ، منشـاء بـيداد کنيد

ملک الشعراء بھار، ازشخصيت ھای سياسی وادبی وشاعر ونويسنده وشعرشناس ومحقق بلند 
و دربارۀ خصوصيت شعر وشاعری، نظری گيرا وصريح دارد،و ا.مرتبت در عرصۀ ادبيات فارسی بود

ھرشعری که شما را نخنداند و يا به .ھرشعری که شما را تکان ندھد،به آن گوش ندھيد«:مينويسد
ھرلفظی که به شما يک يا چند چيز خوب تقديم ننمايد،بدان اعتنا  . گريه نيندازد، آنرا دور بيندازيد

  )٣٧٥ ،ص  ش١٣٧٦تھران  ياد ميھن،زندگی وشعر ملک الشعرا بھار، کاميار عابدی، به( ».ننمائيد

شعرنتيجۀ عواطف وانفعاtت «: درمورد شعر،تعريفی دقيق وبجا دارد وميگويدبھار،
وشعرخوب، چيزی است که از احساسات، عواطف . واحساسات رقيقۀ يک انسان حساس متفکراست

يق پرھيجان و لمحۀ گرم تحريک شدۀ يک مغز وانفعاtت و از حاtت روحيه صاحب خود، از فکر دق
اشخاصی که در روز عيد نوروز يا عيد وtدت پادشاه، . پرجوش ويک خون پرحرارتی، حکايت کند

مجبوريا مؤظف يا محتاج است که قصيده ای سروده و به موقع معين، با طرز معين وقاعدۀ 
د، قصيده ای را که بدين ترتيب مخصوص، برای ممدوح خود قرائت نمايد، شاعر نيست، اگرھم باش

ساخته است نمی توان مثل يک تابلوی نقاشی، يک زمزمۀ عاشقانه، يا يک غزل پرحرارتی تلقی 
  )٣٤٩ص  ھمان منبع،(».نمود

 آن است که در وقت تولد شاعر باشد،به زور علم وتتبع نمی توان ،شاعر«:بھارميگويد
 مفردات ومضامين مختلفۀ مردم و با ھم ترکيب تقليدالفاظ واصطRحات بزرگان و دزديدن. شعرگفت

کسی که از کودکی شاعر نيست، . کردن، کار زشت و ناtيقی است ونمی شود نام آن را شعر گذاشت
کسی که اخRق او از مردم عصرش عالی تر وبزرگوار ترنيست، وباtخره کسی که ھيجان وحس 

صد ھزار شعر " قاآنی"باشد، ولو مثل رقيق وعاطفۀ تکان دھنده ندارد، آن کس نميتواند شاعر
  .بگويد

. است» مسعود«است، »خيام«است، " فردوسی"است،" رودکی"شاعر: بھار عRوه ميکند
است،که درمشرق ومغرب ھمه جا وھمه وقت » ويکتورھوگو«شاعر. است» سعدی«منوچھری است، 

» لتر.«و » شيلر«و» وگوويکتورھ«. فردوسی و خيام شاعران ھمه دنيا ومال ھمه جھانند. زنده اند
  )٣٧٦زندگی وشعر ملک الشعرا بھار، ص( » .بودھمه وقت از آن ھمه ملل بوده  وخواھند 

 در او. يکی از شاعران خوب ومتفکران گسترۀ زبان وفرھنگ زبان فارسی دری، سعدی است
ا بسوی رابطه به خصلت خود پسندانه ارباب ثروت و قدرت، اشعار خرد ورزانه ای گفته تا مردم ر

سعدی با اشعارحکمت . آدميت يعنی شريک شدن در غم وشادی ديگران تشويق ورھنمائی کرده باشد
آئين وجان بخشای خويش؛ بنی بشر را به يک پيکر واحد تشبيه کرده و به ھمه انسانھا خاطرنشان 



ًھا ذاتا وفطرتا شبيه ھمديگراند و ازلحاظ احساسات درغمانسان  کهميکند ومی آموزاند   و شادی يا ً
 .ان به ھم وابسته است ش سرنوشترنج ازگرسنگی و برھنگی ، فرقی از  يکديگر خود ندارند،پس

تفاوت   بیانسان ديگرینسبت به رنج بدون تبعيض رنگ وجنس ودين ومذھب ومشرب، وميبايد 
  .حتی المقدور به يگ ديگر کمک کنند و اشد نب

  : اوتوجه نمائيد  به اين شعرماندگار وجھان شمول

  بنی آدم اعـــضای يک ديگرند           که در آفرينش زيک گوھراند

  چو عضوی بدرد آورد روزگار         دگـــر عضوھا را نمانـد قــرار

  توکــز محنـت آدمـی بی غمی           نشايـد که نامــت نھــند آدمی

انسانی  را به جامعه یبشردوستدرس سعدی با بيان اين ابيات نغز وپرمغز خود، عالی ترين 
 .جھانشمول وبرای تمام دورانھا  ی استتفکراين سخنان سعدی ،  .ده استدا

من با خود می  انديشم که چرا شاعران، اين دراک ترين وحساس ترين وبا عاطفه ترين بخش 
جامعه بشری در يک روز مشخص، در سطح بين المللی تجليل وتکريم نميشوند؟چرا سازمان ملل 

   ين نکرده است؟يعت" روز شاعر"نام روزی را به تا کنون فکر گراميداشت آنھا نشده و متحد در 

نميخواھند تا  ًچرا شاعران خود صدای خود را رساتر بلند نميکنند و رسما از سازمان ملل متحد
روزی را بنام اين گره اجتماعی آگاه ودراک وبا عاطفه وضد خشونت و بد رفتاری با زنان،بنام روز 

بدون ترديد شاعران لياقت وشايستگی چنين روزی را . يل از مقام شاعران،مشخص واعRم کنندتجل
  !!به آميد آن روز. دارند

  پايان

  

  

 


