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ّشاعران،دراک ترآيا    ؟ اندی ديگرھا انسان ازَ

  )بخش دوم(

  

 

  :پيکار شاعران با تعصب و اوھام وخرقه پوشان سالوس

سانی اند که برضد اوھام وخرافات وتعصب وتبعيض  و نفاق و دو روئی  دکانداران دين و شاعران نخستين ک
واعظان متعصب به پيکار برخاسته و با اشعار انتقادی خود خواسته اند مردم را از افتادن  در دام فريب خرقه 

دراين راه پيشگام  رازی، بعد از ابن سينا وزکريانخستين شاعری که . پوشان سالوس و زاھد نمايان برحذر دارند

  .شد، خيام نيشاپوری بود

ش،  تحليل ژرفی در بارۀ اشعار وافکارخيام  نوشته ١٣١٣دق ھدايت، نويسندۀ مشھورايران، درسالصا
 به قول .وشھامت  او را در بيان عقيده و باور وپيکار او برضد اوھام وخرافات دينی ومذھبی عصرش ستوده است

 یھا  او آشكار است و تمام زھرخندهیھا  خودش در سرتاسر ترانهطيت و موھومات و مح با خرافااميجنگ خ« :او
 و مشكوك و به زي ماوراء مرگ را با لحن تمسخرآملي مسا  ھمهاميخ. شود ی مونياو شامل حال زھاد و فقھا و الھ

  :كند ی شروع م»نديگو«طور نقل قول با 

 »واھد بودــ خنياب و انگبــ نیا مــج آن           خواھد بودنيبھشت و حورع «نديگو

  !د بودـ خواھنيت كار ھمـبـون عاقــچ      ؟      چه باكميديو معشوقه گزی ما م گر

 جرأت و تي با نھاندهي است كه گوني اميخور ی برمامي خاتي كه در رباعی فكرني به اول«:صادق می افزايد
 ی و مذھبی دستوری  و فلسفهني معاصری فكریھاياز بدبخت كي چي ھ،ی سستچي خودش ھرحم یبدون پروا با منطق ب

  )خيام شاعر، خيام فيلسوف؛ صادق ھدايت(»....زند ی آنھا پشت پا میھا آنھا را قبول ندارد و به تمام ادعاھا و گفته

  خيام چند رباعی ديگراز

  

     

  عمرخيامی ازتصوير
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  فت      در پـــردۀ اســـرار فــنا خواھی ره از روح جــدا خواھی رفت      ـکدرياب 

       خــوش باش ندانی بکجا خواھی رفتــدانی ز کجا آمـــده  ای؟      َمی نــوش  ن

  

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

      چـرخ از تـو ھـزار بار بيچاره تراستواله کاندر رۀ عقل        ـ مکن حبا چـــرخ

  

 بگو؟ستي كس كه گنه نكرده چون زآن            وـگـ ب؟ستيان كـھج كرده گناه در نا

   بگو؟ستيو چـ من و تانيرق مــ فپس            یات دھـافــد مكــو بـنم و تـد كـ بمن

  

  سان خــيزندــسان که بميرند، بدانـــ    زان    د    ـزنــيــويند کسانی که ز می، پرھـگ 

  نان انگــيزندــ چ،ه بحـشرمانــ    بـاشد ک    م    ـــيـمقيم ــما با می و معشـوق از آن

  

   
  خوشستازھر دو آب انگور           من  گويم »خوشستبھشت وديـدن حور« گويند

   خوشستاين نقد بگيرو دست از آن نسيه  بدار         کــاوازۀ دھــل شنـيدن از دور

  

      جوی می و شير و شھد و شکر باشد ويند بھشت و حور و کوثر باشد       ـــگ

  تـر باشدـزار نـسيه بـھــدی ز ھـــــ     نـق ِتم نه        ـ بـاده و بـر دسیپر کــن قــدح
  

    شت؟بھ ســود و دوزخ  زيان ز یـک تا            شت؟کـن دود و دمسج راغـچ ز کی تا

  وشتـن است، ودنیــب هـآنچ ازل درـان           ضاـق تادـاس هـک ينـب لوح رـس بر رو

   

    شتـکن و پرستان تــب ز دمــش يزارـب             تـخش ھا دريا روی به مـزن ندــچ تا

  ؟بھشت ز آمد هـک و دوزخ به رفت هـک            ؟بود واھدـخ دوزخی فتــگ هــک يامخ
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 حه،ي نظر موشكاف، وسعت قرب،ينفوذ فكر، آھنگ دلفر ...« :ميگويد شاعراميخ ھدايت در بارۀصادق 
 كه به مايً و مخصوصا فلسفه و طرز فكر خدي و زواحشو ی بی  سادهھاتي تشبی صحت منطق، سرشاران،ي بيیبايز

 مقام ارجمند و ابي كمیلي خیعرا ف]سفه و شاني در مزند ی حرف می و با روح ھر كساستي گوناگون گویآھنگھا
 .كند ی او احراز می برایا جداگانه

 خودش را یھر شاعر.  تمام برساندی است كه انعكاس فكر شاعر را با معنی وزن شعرني كوچكتریرباع
 تي اعتبار و اھمی  را به منتھا درجهی رباعامي خیول. دي بگوی رباعشيكم و بموظف دانسته كه در جزو اشعارش 

 دهي در آن گنجانی زبردستتي را در نھاش كه افكار خودی وزن مختصر را انتخاب كرده، در صورتني و ادهيرسان
 .است

 ی فتهي را شی گفته شده كه ھر كسی و معمولی و به زبان دلچسب ادبیعي ساده، طبی به قدرامي خیھا ترانه
 مطلب ی قدرت ادااميخ. ديآ ی به شمار می شعر فارسیھا  نمونهني و از بھترد،ينما ی قشنگ آن مھاتيآھنگ و تشب
 مھم ی فلسفی دهي عقكي كه افتد ی مرتي است و انسان به حی آن حتمري و تأثیرندگي كه گدهي رسانیا را به اندازه

 ی  فكر و فلسفهكي گفت كه از ھر كدام ی چند رباعتوان ی چگونه م بگنجد وی رباعكيچگونه ممكن است در قالب 
  مستقل 

 اي او را در دنیھا  است كه ترانهامي فكر خيی كشش و دلربانيا.  حال با ھم ھماھنگ باشدنيمشاھده بشود و در ع
 ....دھد ی و به او فرصت فكر مكند ی خواننده را خسته نمامي خی كرده، وزن ساده و مختصر شعرھورمش

 گراني جو^ن فكر دی برایعي وسداني كرده، می فارساتي در ادبی مھمري تأثامي خی  مسلك و فلسفهان،يطرز ب
 ی اشعاریپرست ی شمردن دم و ممتي غنا،ي دنیداري در نشئات ذره، ناپای حافظ و سعدیحت.  نموده استهيتھ

 ....  برسندامي خی  قسمت به مرتبهني در ااند وانسته نتكدام چي ھیول.  استامي از افكار خمي مستقدياند كه تقل سروده

اند و   را حس كردهامي شورش و رشادت فكر خني اگرچه اگري متفكر دی از شعرای و بعضیحافظ و مولو
 كه اند دهي پوشانزيآم  اغراقاتي و كناھاتي جم]ت و تشبري مطالب خودشان را زی به قدریاند، ول  شلتاق آوردهیگاھ

 او ھاتي و تشبافتهي الھام امي از افكار خیليًمخصوصا حافظ كه خ.  كردري و تفسري را به صد گونه تعبممكن است آن
 :ديگو ی محافظ ًمث].  استامي خرواني پني و متفكرترني از بھتریكي گفت او توان یم. را گرفته است

  شراب كن سر ما پرـــۀ ار كاســـ   زنھ       ھا كند  رخ از گل ما كوزهـ كه چیروز

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

  : مينويسدخيام فيلسوف در بارۀ صادق ھدايت

ُ پر ی در ظاھر كوچك ولیھا  ترانهنيچون ا.  خود را از دست نخواھد دادی تازگوقت چي ھامي خی فلسفه« 
ً را كه جبرا به او ی را كه در ادوار مختلف انسان را سرگردان كرده و افكاری فلسفِكيتار مھم و ليمغز، تمام مسا

 یادھايفر:  شدهی روحیھا  شكنجهني ترجمان ااميخ. كند ی مانده مطرح منحلي ^شي را كه برای شده و اسرارليتحم
 فكر آنھا را عذاب داده یدرپ یكه پ نسل بشر است ونھايلي میأسھاي و دھاياو انعكاس دردھا، اضطرابھا، ترسھا، ام

 مشك]ت، معماھا و مجھو^ت را ني ای  ھمهیبي خودش با زبان و سبك غریھا  در ترانهكند ی می سعاميخ. است
 بعد راه حل كند، ی ماني را بی و فلسفیني دليآور، مسا  و رعشهی عصبانیھا  خندهرياو ز.  حل بكندپرده یآشكارا و ب

 .ديجو یم شي برایمحسوس و عقل

 تكه از افكار، كي ھم باشد، ی و ^ابالديق ی است كه ھر كس، ولو بیا نهيي آامي خیھا     به طور مختصر، ترانه
 كه شود ی مستفاد می مذھب فلسفكي اتي رباعنياز. خورد ی و تكان منديب ی خود را در آن میأسھاي قسمت از كي

 اش یرندگي بر گشود، یتر م   ھرچه كھنهامي خی مزه  تلخ است و شراِب گس و یعي طبیامروزه طرف توجه علما
   مختلف طرف توجه ی نژادھاني گوناگون و بیھا طي و در محاي دنیجا  او در ھمهیھا  جھت، ترانهنيبه ھم. ديافزايم

  )خيام شاعر، خيام فيلسوف؛ صادق ھدايت:مقالۀ( »....شده
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 :حکيم سنائى درباره دکانداران دين چنين ميگويد 

 ستند  و زرخـريــد ستند           عشـوه جــاه روھى که نورسيدــوين گ

 ن فــروشانـندــند           جـاه جــــويـان ديـاه رويـان تـيـره ھــوشــانــم

 ]ن کافـرــ]ن ملـحد آن فــبغـض يک ديگر           کـين ف ته گويـا زـگش

 نـز سـرکـيـل و ھـم اـــ        از سـرجـھ ل زميـن  ـداده فتــوا بخــون اھـ

  يس           ـبـــت و تلــدرنـفـاق و خــيان

  د درک زابليســذشته به صــ درگ

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

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

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

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

  ستچون نظر باز کنی، کعبه وبت خان يکی ا          اين ھمه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است

  :وحافظ ميگويد

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

  :^ھوتی گفته است

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

 :فريدالدين عطاردر اسرارنامه ميگويد

 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 مو^نا بشنويم که ميگويد

  نــيـنى کـــار خـــون آشـــامى استــتا ج            ب خـامى استــسخـت گـيـرى و تـعـص

 اي

  از خــرقـه گــــريــزانـم و زنـــار نــدانــم             اسـ.م بــيـرون است نشانماز کفــر و ز 

  : جامی ھروی  گويد

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

 

  : ريشخند ميزندی شاعرو ايرج ميرزا

  !      چه خانـه ھا که از اين آب کم خراب کند  ۀ شيخ  نعــوذ باh ازآن قطــره ھای ديــد

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

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

  !ده ھــــرچه کند حيله درحجاب کن   چــرا کـ  ب مايل نيست     فــقــيه شــھر به رفع حجا

            زمن مترس که خـــانم تــرا خطـاب کــنم 

  ه  ھمشيره ات خطاب کندــاز او بتـرس ک

  )!نفرتھاست  نادانی، منشاء تمام تعصبات و،١٨ مقالۀپنجاه مقالل سيستانی،: رک(
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  :شعر وشاعرخوب

  

  فسم برده به باغی ودلم شادکنيدــ     ق!     د کنيد از قفس آزاويم که مــراــمن نگ

      برده در باغ و به ياد منش آزاد کنيدارد زشما مـرغ اسيری به قفس      ھرکه د

 انۀ صياد کنيدـدن خــر ويران شـ     فک     ؟سوخت چه باک آشيان من بيچاره اگر
  

 خورشيدی در زندان ١٣١٢که آنرا در سال است ء بھارملک الشعرا» پرندۀ زندانی«از شعر با^ابيات 
ل اين شعر بزودی نقل محاف.  است از دست استبداد نظام سلطنتی ايرانپيام شعر فرياد آزادی خواھی. سروده بود

نيز الھامبخش بوده )جلوه(يھی کريم نز افغان از جمله عرانشابرای و ادبی و روشنفکری شاعران گرديد 
 »تا کی از جور وستم،شکوه و فرياد کنيد         سعــی بـرھـم زدن ، منشـاء بـيداد کنيد «   :است،چنانکه ميگويد

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

ھرلفظی . يا به گريه نيندازد، آنرا دور بيندازيد ھرشعری که شما را نخنداند و.شما را تکان ندھد،به آن گوش ندھيد
  )٣٧٥زندگی وشعر ملک الشعرا بھار،ص  (».ديم ننمايد،بدان اعتنا  ننمائيدبه شما يک يا چند چيز خوب تقکه 

شعرنتيجۀ عواطف وانفعا^ت « :ميگويد وداردوبجا دقيق درمورد شعر،احساسی خاص وتعريفی بھار،
وشعرخوب، چيزی است که از احساسات، عواطف وانفعا^ت و از . واحساسات رقيقۀ يک انسان حساس متفکراست

حا^ت روحيه صاحب خود، از فکر دقيق پرھيجان و لمحۀ گرم تحريک شدۀ يک مغز پرجوش ويک خون پرحرارتی، 
روز عيد نوروز يا عيد و^دت پادشاه، مجبوريا مؤظف يا محتاج است که قصيده ای اشخاصی که در . حکايت کند

سروده و به موقع معين، با طرز معين وقاعدۀ مخصوص، برای ممدوح خود قرائت نمايد، شاعر نيست، اگرھم باشد، 
يا يک غزل قصيده ای را که بدين ترتيب ساخته است نمی توان مثل يک تابلوی نقاشی، يک زمزمۀ عاشقانه، 

  )٣٤٩ ص ھمانجا(».پرحرارتی تلقی نمود

تقليدالفاظ . به زور علم وتتبع نمی توان شعرگفتشاعر آن است که در وقت تولد شاعر باشد،«:بھارميگويد
واصط]حات بزرگان و دزديدن مفردات ومضامين مختلفۀ مردم و با ھم ترکيب کردن، کار زشت و نا^يقی است ونمی 

کسی که از کودکی شاعر نيست، کسی که اخ]ق او از مردم عصرش عالی تر وبزرگوار .  گذاشتشود نام آن را شعر
خره کسی که ھيجان وحس رقيق وعاطفۀ تکان دھنده ندارد، آن کس نميتواند شاعرباشد،  ولو مثل ترنيست، وب̂ا

  .صد ھزار شعر بگويد" قاآنی"

منوچھری است، . است »مسعود«است، »امخي«است، " فردوسی"است،" رودکی"شاعر: بھار ع]وه ميکند
فردوسی و خيام . است،که درمشرق ومغرب ھمه جا وھمه وقت زنده اند» ويکتورھوگو«شاعر. است» سعدی«

ھمه وقت از آن ھمه ملل بوده  وخواھند » لترو«و » شيلر«و» ويکتورھوگو«. ھانندشاعران ھمه دنيا ومال ھمه ج

  )٣٧٦، ص١٣٦٧،تھران لک الشعرا بھار زندگی وشعر مکاميار عابدی، (» .بود

 در رابطه به او. ومتفکران گسترۀ زبان وفرھنگ زبان فارسی دری، سعدی استخوب يکی از شاعران 
را بسوی آدميت يعنی شريک شدن مردم خصلت خود پسندانه ارباب ثروت و قدرت، اشعار خرد ورزانه ای گفته تا 

سعدی با اشعارحکمت آئين وجان بخشای خويش؛ بنی بشر را . اشددر غم وشادی ديگران تشويق ورھنمائی کرده ب
ًھا ذاتا وفطرتا شبيه انسان  کهبه يک پيکر واحد تشبيه کرده و به ھمه انسانھا خاطرنشان ميکند ومی آموزاند  ً

 ھمديگراند و ازلحاظ احساسات درغم و شادی يا رنج ازگرسنگی و برھنگی ، فرقی از  يکديگر خود ندارند،پس
انسان نسبت به رنج بدون تبعيض رنگ وجنس ودين ومذھب ومشرب، وميبايد  .ان به ھم وابسته است شنوشتسر

  .حتی المقدور به يگ ديگر کمک کنند و اشد تفاوت نب  بیديگری

  :توجه نمائيد  به اين شعرماندگار وجھان شمول او



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره
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  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

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

  

 !اند ^يق تقديرشاعران 

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

  ه و روزی را به اين مناسبت معين نکرده است؟ فکر گراميداشت آنھا نشد

ًکنند و رسما از دولت ھای خود نميخواھند تا روزی را بنام روز  چرا شاعران خود صدای خود را بلند نمی

شاعر برای تجليل از مقام معنوی شاعران ، اين گروه اجتماعی آگاه ودراک وبا عاطفه وضد ظلم وخشونت و 
بدون ترديد شاعران لياقت وشايستگی . ا وعدالت و برابری، مشخص واع]م کنندزورگويی و طرفدار صفا وسخ

  .چنين روزی را دارند

به حتی . که شعر مثل موسيقی و رسامی و داستان نويسی، ازجمله ھنرھای ظريفه استقابل يادآوری است 
 البته  نقاشی، ".شعر و موسيقی و رقص،رضيع يک پستان و شاگردان يک دبستان اند "،باور صاحب نظران

نيز از جمله ) کارتون(وتصويری ) سينما وتياتر(مجسمه سازی وصنايع مستظرفه دستی وساير ھنرھای نمايشی
ما شاھديم که صاحبان اين ھنرھا براساس مھارت ھای که در بخش ھنرخود کسب کرده . بخش ھای مھم ھنر اند

بسا که يک نقاش با فروش يک تابلوی ھنری، پول اند،ھنر شان را از طرق مختلفی به نمايش ميگذارند و چی 
گزافی بدست آورد که مصارف چندين سال زندگی او را تکافو نمايد، وھمچنان يک ھنرمند موسيقی ويا سينما وتياتر 
نيز ممکن است در بدل اجرای يک کارھنری خود،مزد قابل توجھی بدست آورد، اما شاعر،از شعرش چی بدست می 

  !ايد گفت ھيچآورد؟ متاسفانه ب

 امروز ،ديگرآن روزگاری  نيست که صدھا شاعر در  دربار س]طين حضور می يافتند و با خواندن اشعار 
. خود ھنرنمائی ميکردند و مورد التفات در باريان قرار ميگرفتند واز اين مدرک عزت ميديدند و نان ميخوردند

ُک]نترين مزد شاعر،از خواندن . بدست نمی آوردامروز اگرشاعری،  بجای يک شعر ده شعرھم بسرايد، مزدی 
شاعر امروز، در بھترين حالتش به اين دل . شعرش دريک محفل، يک کف زدن خالی ويک آفرين خشک خواھد بود

خوش ميکند که ممکن است روزی يک شخص ھنردوستی پيدا شود ومصرف چاپ يک مجموعه از اشعارش را 
  .قبول کند

 بين المللی روزی بنام شاعر مسما گردد و ھرسال از مقام معنوی شاعران تقدير   حال اگر در سطح ملی يا
 )ه مجموع٢٠ تا ١٠ًمث] از (وتجليل به عمل آيد، ممکن است به ھمين مناسبت در ھرکشوری چند مجموعه شعر 

ايزه بدھند و افزون برآن، اين امکان نيز وجود دارد تا به بھترين مجموعه ھای شعری ج. چاپ شوند شاعران شعر 
اين کار بدون شک سبب . برخی شاعران که لياقت واھليت گرفتن  جايزه را دارند، ثمرۀ مادی نيزنصيب شوند

تشويق شاعران خواھد گرديد تا با شور وھيجان بيشتر استعداد وذوق و خ]قيت خود را بکار اندازند وشعرھای 
  .ماندگار برای ھمه مردم وھمه دورانھا بسرايند

  پايان                     !د چنين روزی به امي


