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 ۳/۶/۳۱۰۳                                                                                                 مسعود فارانی

 احراریآقای نور نقد برپندار   یتذکرات
 

که ایشان چرا  تم یا موضوع  بمن دست دادتعجب  احراری را خواندم و نور جناب محترم عبدالعلی گویا نقدنوشتۀ 
نقد ه ب بفرعیات پرداخته اند. اما بیشتر از اصل موضوع  فرعیات را به اصطالح مرا نادیده گرفته و اصلی نوشتۀ

کشیده اند. آنهم به چیز هایکه خود بریده اند، خود دوخته اند، وخود برقامت نوشته من پوشانده اند وبرآن حکم نقد را  
شان شروع میکنم که نوشته بنده را ندانسته با مغز داغ وقلب سرد به  ساخته اند. ازعنوان مقاله به زعم خود شان جاری

 نقد کشیده اند. عنوان نوشتۀ شان چنین است:ه اصطالح ب
 نقد ناشایست ونابایست آقای مسعود فارانی برشعر وشخصیت موالنا عبدالرحمن جامی )رح(

نقدی  بر شعر وشخصیت موالنا عبدالرحمن جامی نبوده اول نقد نبوده و ثانیا ً )فارانی( توجه فرمائید که نوشتۀ  نگارنده
. عنوان نوشته شان جهت نادرست را نشان میدهد که در عرف پنداشته اند« ناشایست ونا بایست»"نقد " و و نیست که 

بسیاری فاروق این فرق آشکار  بوده است که تا کنون تفاوت شعر ازنظم من معمول به آن کج بحثی میگویند. نوشته 
 ستند.  ایشان آنچه را که تذکر داده اند خود دوخته اند وبر قامت نوشته من  درکشیده اند. نی
در جوانی  وشباب  در سطح جامی نشان میدهد که )فارانی(ببینید بر عکس پندارنقد ایشان، شاعربزرِگ را نگارنده 

ه( ایشان را متوجه اشتباه شان ساخته اند ولی او نیز بری الخطا نبوده  که ناقدین )زمان ،میکنند همانطوریکه همه اشتباه
که به خطای خود،  خود متوجه شده و این مؤفقیت  ) پذیرفتن اشتباهات (باعث  ه استبوددرین جامی  بزرگی موالنا 

شده تا موالنا جامی در ردیف بزرگان ادب قرار بگیرد.  اینکه چرا واقعیات درمورد جامی بزرگ  به رگ غیرت 
بودکه ایشان به آن نپرداخته اند  و   تفاوت شعر ازنظم منباشد، علت را نمی دانم،   زیرا تم اصلی مقالۀ کسی برخورده 

 فرعیات را عمده کرده اند که الزم به چنین کاری نبوده است. 
. جناب ایشان چنین برداشت کرده اند که گویا من  موالنا جامی را مورد انتقاد قرارداده ام وایشانرا کوچک ساخته ام 

. )خصوصیت ستا بوده احراری با غضب، موالنا جامی را غیر مستقیم فوق البشر دانسته که عاری از خطا ها
میشود واگر در نظرش بد خورد  فوق البشرد نک هاگر کسی  درنظرش خوب جلو کهاشخاص سطحی نگر درینست 

نوشته را یک جانبه انگشت انتقاد می   هم تا هک هرگزخبری نیست. ازینرو باغضب از میانه البشر، واز  البشرتحت 
 گذارد.  

درحالیکه  اگر کسی میخواهد متنی را به نقد وبرسی بکشد اول باید تم اصلی متن را پیدا کند و بداند تا نقد را  بر آن 
بر  نقد را جاری میسازد.؟ واضح است که آن، چیزچگونه و برچه  ،جاری سازد. کسی که  متن اصلی را نشناخته باشد

 نا شناخته ها نقد را نمی شود جاری ساخت.
. چیزیکه  تفاوت شعر از نظمنوشته من در اصل نقد نبود و نیست و فقط یاداشتها ،اشارات  و توضیحاتی بود در مورد 

به اهل هنر مبرهن است . پس لزومدید من در آن نوشته این بود که بدبختانه  تعدادی کثیریکه ادعای شعر فهمی دارند  
هردو را مساوی میدانند. این نقیصه که شعر ونظم را ،سرحد برداشت شان از موضوع  وتا میکنندنه این اصل  توجه ب

ناسالم  در جامعه تبدیل شده است که جناب احراری هم از همین عرف متاثر اند،   عرف جدا ازهم نمی شناسند بیک
 .  ن نوشته من  به آن توجه نمایندالمثل را به همین سبب تذکار دادم  تا مخاطبی ازینرو ضرب

المثل  ضرب به آن عمل نمی کنند. هیچکسبدان مشغولند،درست درست است ! با آنکه  همهغلط غلط است ! اگر چه : 
 .افریقایی

که میان شعر و نظم تفاوت  بدرستی میدانند، کسانیکه در فن ویا هنر شعر دسترسی دارند واین هنر را عمیق میدانند
را مترادف میدانند باید آگاه باشند که شعر  شعر ونظم این تفاوت واقف نیستند و ازود است . اما کسانیکه آشکار موج

از موضوع   کنندمیظاهری مترادف قلمداد از لحاظرا مثل آفتاب و ماهتاب  دارد. کسانیکه  شعر ونظم   یونظم فرق
 کامالً خارج اند. 

مترادف میگردند.  بی یا ارزیابی  شوند بسیاری از  کلمات به معنی بدمثل جناب احراری ظاهر کلمات ریشه یا اگر
 استواضح  ،مبارزه و ....  را که با مبرز وبروز دادن همسنک وهم ریشه اند بسنجیم ،بارز ،بطور مثال کلمات مبارز

 ست،نموده امعنی شعر را بما تدریس  ستکه سخن به گند کشیده میشود. خالصه با توضیح خودشان که لطف کرده ا
"موی از  راخره سرش الابکه  کلمه شعرمترادف بانظم  ستا کردهنفی را  سخن خود ،در آخر همان تدریس خودشان

نیز مترادف است  "موی زیرناف"به اساس گفته جناب احراری پس شعر با  د.کنبدر می( بقول جناب احرای) زیرناف"
 .ن نشده که به متن رسیده باشند .این نشان میدهد که جناب ایشان هنوز از صورت بیرو

غرض وایشان موضوع را دقیق دریافت نکرده و از ضرب المثل مادر مرده مظلوم  نیز داستان بیربط  دیگری ساخته 

 . از آن استفاده کرده اند ) قابل مکث است (ضربه زدن بمن 



  

 

 

 6تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ خکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

سبب   تا لطمۀ وارد نکرده بودبه شخصیت موالنا جامی  ام که  آن نوشته کنمهمچنان باید دوباره روشن عرض  
یعنی اگر در جوانی وشباب  ،،  بلکه  بر عکس بزرگی موالنا را به تصویر کشیده است شده باشدایشان خاطرتشویش 

داشته است مگر در سنین ) ناشی از اوضاع عصر که در ذیل به آن خواهم پرداخت(عبدالرحمن جامی اشتباهاتی 
) نه شاعرین ( گرفته است. اگر ناظمینخود مثل ناقدین خودش،انگشت انتقاد بطرف رسیده  که  کمالوپختگی بعدی، به 

ست بخاطریکه جامی ازمادر عالم و موالنا یاشتباهات دوره شباب و نوباوگی موالنا به کسی برخورده باشد مشکل من ن
را بری الخطا میداند،  ندانسته بلکه محیط فرهنگی زمانه او را موالنا جامی ساخته است. اگرکسی وی  بودبدنیا نیامده 

بینیم که محترم احراری در باغ تشریف ندارند و کامالً از موضوع  .ازینرو میدنزمیشخصیت جامی بزرگ را بزمین 
....تا اینکه جامی نا چارشد وبسرودن »خارج اند. زیرا در نوشته من از شخصیت جامی بزرگ چنین یاد شده است : 

خود فقط همین جمله کافی است که جواب احراری محترم ) .«در نوع خود بینظیر هستندواقعاً اشعاری دست زد که 
از جمله شعرای زیبا کالمیست که مثل  ( را داده باشد.  جامی در پختگی  خودخود گل کوزهگر و  خود کوزهو  کوزه

 . میارده ما اینرا نیک میدانستیم که درجمله فوق به اختصار این حرمت را ادا ک .آفتاب میدرخشد
بخاطر رفع سؤ تفاهم عرض شود که چرا از جامی مثال آوردیم؟ بخاطریکه شخصی توانایی مثل جامی را نشان داده 

ابد باشیم که چگونه از خامی بکمال  پختگی رسیده است و این روند عادی بشری است که بعضی در همان خامی 
تند.  ولی بزرگانی مثل جامی میتوانند به وسیلۀ اندوخته و فاروق نیس  اندو تفکیک موضوع را نمیتو دنمیما الدهر

هایشان ازخامی ها به پله های بلند پختگی ها برسند. آرزومندم  مفهوم  را افاده کرده باشم تا باز سؤ تفاهم دیگری ایجاد 
رهنگ ها را که درفرهنگ ها وجود ندارد نمیدانند وسرگردان در ف شعریتنشود. زیرا جناب احراری هنوز مفهوم 

 میخواهند آن مفهوم را دریابند.) فرهنگ های که خود کامل وجامع نیستند (
که آنها ارائه  ای مفهوم عشقبازی را در فرهنگ ها جستجو کند. و به معانی کسی به آن میماند که  جستو جوی ایشان

ی باشعریت چه ارتباط دارد؟  و نپرسید که عشقباز رهانکرده کرده اند بسنده نمایند. امیدوارم که موضوع اصلی را
درآن صورت جزتبسم چیزی دیگری از که متیقنم که شما همین سوال را به اساس شیوۀ کاری تان، مطرح خواهید کرد 

 من توقع نداشته باشید.
درقسمت ضرب المثل افریقایی که بیان ناگفته های مرا در بر داشت و با آن ضرب المثل ناگفته ها روشن میشد. ایشان 

که سخن نگفته باشی به سخن رسیده »زمینۀ را میداشتند تا بقول معروف این کاش  .را ندانسته به آن حمله نموده اندآن
ستند. زیرا در جواب سوال خودشان خود ارا درک میکردند.ولی با تاسف که باز هم از موضوع خارج « باشد

جا وبی بی لزوم خارج ازمفهوم ضرب المثل تذکر معلومات شانرا دربخش زبان بیان کرده اند، این معلومات را بی 
داده اند. یعنی آنرا خود دوخته اند وبر قامت ضرب المثل مادر مرده  درکشیده اند.  بیشتراینکه حتی ضرب المثل را 
نیز نفمیده اند. زیرا برداشت وی از ضرب المثل خارج از موضوع است، چنانچه خود او در آخر نظر به این واقعیت 

 کرده اند توجه فرمائید: اذعان
، زیرا بذات خودغلط استمراد ازین ضرب المثل  در بارهء زبان و اصول و قواعد آن باشد، ضرب المثل مذکور  اگر"

همه مردم در شیوهء بیان خود همسو وهمسان باشند، همین همسویی و همسانی بذات خود قابل مالحظه میباشد،  اگر
مرادنویسنده ازضر ب اگربر مبنای گفتار مردم نهاده شده است.  اصول و قواعد آنچونکه اول زبان پدید آمده وسپس 

 اگر"  )تکیه ها و رنگ سرخ ازما است( این بود مطلب ایشان که به .المثل فوق چیز دیگری باشد، مرا معذور پندارند
گفته باشد که اول قواعد وباز  د که گویی کسینا نمودههای خود شان، خود جواب داده اند. ویک توضیح بیجا نیز حواله 

 زبان بوجود آمده است یعنی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟
المثل  ها اشاره کرده اند ارتباطی ندارد وهمیشه ضرب اگرالمثل به موضوع که ایشان با  عرض شود  اول این ضرب

آنرا درچند  ها وسعت و بسط خود را دارند و میتوانند روشنگر مطالب وسیع باشند. بخصوص آن مطالب  که نمیتوان
جمله تشریح کرد.دوم اینکه ضرب المثل  ها در جوشش زمان طوالنی بدست می آیند واز جانب کتله های بشر پذیرفته 

بذات » المثل را  در جامعه پیدا میکنند. پس نمی توان آنرا آنا ً واز قضاوت شخصی  سلیقوی میشوند که حیثیت ضرب
، از قارۀ افریقا  اینگونه مطلقیت حکم،  آنهم بریک ضرب المثل ؟حکمی بر غلطی آن صادر کرد ؟؟«خودغلط است

 بسیار قابل مکث  است.
در مورد علم لدنی عرض کنم شاید خود ایشان با این لغت واین مفهوم تازه آشناشده باشند که الزم دیده اند تا آنرا معنی  

 درکنار» که : ام داشتهام ،بلکه اینگونه بیان کنند. در غیر آن من چنین تشریح که ایشان خود  تصورکرده اند نکرده 

علم ذاتی که دارند باید اندوخته های علمی  در کناریعنی « باید اندوخته های علمی دیگر کسب کرده باشد. علم لُدنی

را  یمطلبازین روشن تر نمیشود. مگر جناب ایشان باز هم بدبختانه در باغ تشریف ندارند.دیگر کسب کرده باشند ........
که واضح وروشن است از غضب زیاد بر داشت نامناسب نموده اند وآنرا گویا به نقد کشیده اند. و بنده را به ندانستگی 

جناب عبارت  آن علم لُدنی محکوم کرده اند.  یعنی خود بریده اند وخود دوخته اند وبرقامت نوشته من در کشیده اند.؟؟؟
 اینجا دوباره اقتباس میکنم: احراری را
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نیست که مانند  "پیداست که محترم فارانی معنی "علم لدنی" را ندانسته است. علم لدنی در زمرهءعلوم اکتسابی
سایرعلوم آنرا بتوان فراگرفت، بلکه موهبت الهی است که هللا تبارک وتعالی به  پیامبران خود ا رزانی داشته است.  

 .."  ( چنین آمده است..56در قران مجید سورهء )کهف( آیۀ )
پس متوجه می شوید که چنین چیزی  در نوشته من نبوده ونیست. که آنرا اکتسابی قلمداد کرده باشم اما توضیح بیجا      

 و زاید آن که علم لدنی در زمرۀ علوم اکتسابی نیست بازهم از موضوع خارج است. 
 

الزم را نداشته باشند نوعی مفت خوری و و ابداع   استقبالیه ها وتضمین ها اگر در خود ابتکار ":منوشته بودمن 

این سخن من چه ربطی به دانستن وندانستن معنی تضمین  "ازحق دیکران برای خود افتخار کمایی کردن است وبس.
تازه آشنا  اینکه خود به مفهوم تضمین ؟دارد که با کشف بزرگ شان  بنده را متهم به ندانستن مفهوم تضمین کرده اند

 یدهدکه دوست ما گیر مانده در فهم لغت است نه در متن. باز هم در باغ تشریف ندارند.شده اند، نشان م
 که : ودر جای دیگر اضافه میکند 

اطالع دارم، بار اول ملک الشعراء )بهار( عنوان کردو ازآن زمان بدینسو کسانی از  ]احراری [".....تا آنجا که من
نیامده،  قاموس لغت راکه اصآل لغتی مجعول )جعلی( است و درهیچ" شعریتاوتبعیت و دنباله روی کردند وکلمۀ "

ولی برای این کلمۀ مجعول از خود تعریف معین ومشخصی ارائه نکردند،  واما این گفته  –درمورد شعر بکاربردند 
ست، زیرا نبوده ا همگانیدرسطح یک نظرباقیمانده ، و با آنکه هوادارانی دارد، ولی مقبول و پسندیده و قابل پذیرش 

تفکیک شعر از نظم قبل از )بهار( سابقه نداشته و آنگونه که در کتب لغت آمده ، هردو بیک معنی میباشد که آن سخن 
 منظوم یا کالم موزون است که دارای وزن وقافیه باشد. " 

 در متن بودن . تادر چنین تذکاری می بینیم که جناب احراری، در حاشیه بودن شان بیشتراست 
که از موضوع خارج هستند وخود را شاعر شناس وشعر شناس میدانند ولی  یئنکه من ملزم نیستم تا به آنهابا ای

میدانند تذکر بیشتر بدهم مگربخاطر روشنی موضوع خدمت مخاطبین دراک،  لغتی مجعول )جعلی("را " «شعریت»
 در ذیل به آن خواهم پرداخت.

 شان اخالصمند حضرت جامی میشاشند. باید عرض شود که :در جای هم بیجا وبیمورد تذکر میدهند که ای
شناسند بسیاراند. برای شناخت درست حضرت جامی بایدآشنایی با  اخالصمندان که  ممدوح و محمود شانرا نمی

اوضاع زمان ، و خصوصیات از قبیل اشتباهات یعنی کاستی ها وحسنیات یعنی زیبایی های  کار موالنا را درمحتوی 
ته باشد حد اقل نسندار شعر شناسی را حد اقل تا جای در خود داشته باشد. فرق شعر را ازنظم اگر دقیق بشناسد،هن

ویا  شخص مورد نظر) محمودش را( که  بخصوص شاعر تاجای بدانند.  در غیر آن  فقط با اخالص نمی شود که
وبرعکس از فرشته دیو.   فرشته ساخته انداخالصمندان قلمدار زیادی داریم که از دیو  باشد شناخت. بطورمثال هنرمند

شعر وشاعران از کتاب  ه ای واز جنگساالرخون ریز ،قهرمان انساندوست. به همین خاطر الزم میبینم تا چکید
 ،استاد دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران ومرتضی فالح ،ازدیدگاه نورالدین عبدالرحمن جامی اثر دکتر جلیل تجلیل

  . داشته باشیم حد اقل را با اوضاع زمانه آشنا یی تانقل کنم  مطلبی را
قبل از همه  الزم به تذکر میدانم که من بدبختانه تاکنون با اسمی بنام "هاشم رضی" که آقای احراری ادعا میکنند 

  بیشتر مطالب را از کتاب یادشده فوق و ماخذ که در ذیل نشان داده ام .معرفت ندارم و جناب ایشان را نمی شناسم
وجود دارد. لطفا ً به این کتاب که در باال تذکر دادم  مراجعه کنید که  نوشتهروی کرد نموده بودم  که ماخذ در ذیل 

جامی نوشته شده است نه برعلیه جامی که بیانگر اوضاع آن عصر میباشد.  در کتاب یاد شده فوق آمده از طرفداریب
 است که :

وفرهنگ و ادب فارسی است. شاعران این قرن نیزبه جای ابداع وآفرینش "قرن نهم، قرن افول وتدنی کامل تمدن 
آثارارزشمند ادبی تماما ًگرفتار رکود وسکون وجمود هستند. ودر دام تقلید و تتبع آثارگذشتگان وستایشگری فرومایگان 

. شاعران از پیشه وهنر شاعری خود ملول وناراضی هستند وازین انواع سرقات شعری رواج کامل داردگرفتارآمدند . 
 فن بیزاری می جویند. 

عبدالرحمن جامی ـ آخرین شاعر نامداراین دوره ـ هم که یکسره مشغول تتبع وتقلید از پیشینیان و معاصرین خویش 
جامی باوجودی میدارد.  است از هنر وشاعری سخت اظهار بیزاری وناخشنودی میکند ودیگران را ازین کار برحذر

، دیگران را ازین  باوجودیکه متهم به سرقت شعری استاز ستایشگران انتقاد میکند.  که خود ستایشگری ماهراست
و چون تمام عمرش صرف تتبع در دیوان شعر گذشتگان شده است تاثیرات فراوانی از آنها اتهام بی نصیب نمی گذارد 

دیوانش آورده است.  وگاه نسبت به بعضی از آنها اظهار ادب وارادت]نیز [ کرده  ونام بسیاری  از آنهارا در  گرفته
 ) تکیه از ماست (است وگاه خود را از آنها برتر وباالتر پنداشته است" 

 
می رسد ]و  به نهصدو چهارده نفرولی تعداد شاعران  نیست"قرن نهم از نظر شعر دوران درخشان برای ادب فارسی 

که دیوان آنان در کتابخانه های ایران و هند و پاکستان و روسیه وفرانسه و انگلستان پراکنده است اکثر صاحب دیوانند [
دربار های باشکوه تیموری شاعران مداح را در پناه خود گرفتند.اساس  .است مکرر و یکنواختمضامین اشعار آنان 
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د. آنان بازمانده ای از میراث فصاحت قدما را با کار این شاعران پیروی از شاعران گذشته،جوابگویی و آرایشگری بو
دورشدن از  خود داشتند.این دوره به خاطر درگیری های پی در پی امیران ،حذف خاندان های بزرگ حامی ادبیات،

فضای کالسیک ادبیات فارسی و نزدیک شدن به زبان عامه،ظهور افراد با قریحه متوسط در شعر و شاعری بیشتر به 
امیرشاهی در این عصر رکود و تقلید و بی سبکی غزلسرایی شایسته »بیات گذشته ].....[شناخته شده است.تقلید از اد

دیوان امیرشاهی،دکتر سعید حمیدیان، انتشارات ابن .است که سخنش در میان معاصران و متاخران او تاثیرگذار بود"
 .8431سینا، تهران: 

شاعرنیز خطاب کرده اند. این یک غلط مشهوراست بجای صحیح  ببینید در اوضاع آن قرن نهم ناظمین را بنام

این تعداد ناممکن بیشتر !!! گویی از تولید فابریکه شاعر سازی بیرون شده باشند. نهصدو چهارده شاعرنامشهورکه 
 است که جزناظم ، شاعر بوده باشند. بقول خود جامی :

 ؟سودخود بگو از سواد شعر چه   چون زمانه سواد شعر ربود» 

از پس  ه بود"ربودچون زمانه سواد شعر "آنهم در یک عصرکه همه شاعرنبودند  رده شاعرانهصدو چهموجودیت 
  روی چه باید همه را غیراز ناظم ، شاعر بشناسیم

در نوشته خود بدان اشارۀ داشت که جناب احراری متوجه آن نشده اند ویا نخواسته اند متوجه  )فارانی( ونگارنده 
 شوندکه:

، برای بسیاری ثقیل خواهد بود) این پیشگوی را نوشته جناب احراری صحه گذاشتند( این سخن"این  را میدانم که هضم 

خانی (، آنچه که هستند آنرا پنهان میکنند و انچه که نیستند آنرا بنمایش  ولی خرابی ازهمینجاست ) خصلت جوامع خان

نفر را که هنرشعر را هنرمندانه ابداع چند یان اینقدر مدعی شعر فقط میگذارند.مگر جامعه با سکوت معنی دارخود از م

جامعه پاک  وزیرا آنها خود بخود از حافظۀ مردم  ،کرده باشند، شاعر میشناسد وانتخاب میکند ، با دیگران کاری ندارد

 میشوند.این مورد در تمام هنر ها یکسان است."

فقط ما میتوانیم چند نفر آنرا که در مقام شاعری بودند مثل ، طالح شاعربه اص نهصدو چهاردهپس میبینیم که از جملۀ  

ناسیم .  وبقیه ناظمین آن دوره که صاحب دیوانها هم هستند،  در حافظۀ مردم و شبموالنا جامی وچند انگشت شمار دیگر 

 جامعه حضور ندارند.

 

واز  ه ایشان در شکلیات شعرو نظم توجه دارندسبب آن اینست ک  ؟جناب احراری چرا تفاوت شعرو نظم راقبول ندارند

نه از لحاظ ماهوی که فرق اساسی بین شعر ونظم موجود است  لحاظ صوری وشکلی شعر را در نظم خالصه کرده اند.

. برای اینکه بار دیگر سؤ باشد "قابل پذیرش همگانی"ایشان بقول  که زیرا فهم ماهوی شعربرای همگان آسان نیست

از ظرف ها یا قالب های  یکیظرف های مختلف  عرضه میشود که شود که شعر در مییرد عرض تفاهم صورت نگ
یعنی شعر مقید به نظم نیست ونمیتواند باشد. پس ظرف را نباید مترادف محتوای که در آن ، باشد نظمشعر میتواند 

کتابی را تالیف کرده  ه انددرست است که ایشان همانطوریکه خود نوشت .پنداشتظرف موجود است یک چیز و همسان 
 اند : "

از دیرزمانی بدینسو در بارهء شرح حال و آثار حضرت موالنا عبدالرحمن جامی  [احراری]... ارآنجائیکه نگارنده
و افغانها  واین کتاب تجدید چاپ نیز شده است،تحقیق نموده و کتاب "منشاات" یا "نامه های جامی "  رابچاپ رسانده ام 

 اخالصمند حضرت جامی میشناسند" ....." ) تکیه از ماست ( مرا منحیث یک
" اما تجدید چاپ نیز شده استآما بازهم میبینیم که با وجودآنهمه قلمکاری ها در مورد موالنا جامی که بقول خود شان "

 است. بداند.جای بسیار تعجب نظم  راعمیق یا ُچقـُربشناسند وفرق آنرا باشعرایشان درباغ تشریف ندارند تا 
عرض شود بدون شناسایی ها تدوین نامه ها ورساالت و کتب نادرست است.چراکه در جوامع بشری کتابهای زیادی 

گردیده است، ولی برای دیگران بیخبر از همه نیز تدوین شده که برای خبرگان بجای روشنگری سبب ضیاع وقت 
تاب است. وهر کتاب  شاید صوری کتاب باشد ولی از پسند واقع شده است . پس گفته میتوانیم که کتاب تا ک چیزمورد

 لحاظ معنوی، محتوا ونحوۀ تحقیق ارزش کتاب را نداشته باشد. 
 

ملک الشعرا بهار در مورد  برای اولین بار".....که توجه کنید که این تفاوت را بقول جناب احراری که حکم میکند 

ان بازهم نتوانسته اند تا شعر ونظم را دقیق از لحاظ ماهوی و موصوف باین ادعایششعر ونظم بیان کرده اند.  ... " 
 عمقی )نه صوری(  باهم یکسان نشان بدهند تا نظر جناب بهار را رد کرده باشد.

را خدمت خوانندگان عرض کنم. که برخالف  یدرینجا برای روشن شدن تفاوت بین شعر ونظم الزم میبینم تا مطلب 
ناب بهار بیان شده بود و بیان شده است. این تفاوت از خود معیار های دارد که در ادعای جناب احراری، قبل از ج

 گذشته وحال  برای شعر شناسان مبرهن بود واست. 
 

 صورت به نظم و شعر  معموالً  ادب اهل [ درعرف۰است،] شده نثرتعریف مقابل موزون درلغت،کالم نظم
 ينیزازمقوله وهرنظمی نباشد منظوم است ممکن کلمه خاص معنی رود. شعربهکارمی به واحد ازمفهوم دوتعبیرمختلف
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 بیان کالم لفظی بامختصات بیشترموارد در البته که دارد را خود خاص ومفاهیم [ شعر،معانی۳نیاید.] حساب شعربه
 بدهد راتیتغیی ومورد معنی اقتضای به درآن یا بپذیرد وکمال تمام رابه نظم تواند،یاقیودضوابطنیزمی گردد،گاهیمی

 معانی رفته نیزفراتر حد ازاین یاگاه نباشد، شعری ومفاهیم معانی حاوی نظماگر باشد. دراینصورت داشته وتصرفاتی
ي" مالکیا "منظومهي" ابن"الفیهازقبیل آثاری کرد. مثالبا اطالق رابرآن شعر عنوان تواننمی کاربرد، رابه نثر خاص
 وسومی درفلسفه ودومی عربی زبان درقواعد اولی که صبیان" ابونصرفراهیالیا "نصاب  سبزواریمالهادی  حاج

- شمارمی نثر] با آنکه درنظم سروده شده اند [به خاص ازمعانی آن وهرسه است آن فارسی ومعادل عربی درلغات
 فارسی درادبازآثارمنثور درمقابل،آثارزیادی است، صادق هابرآن نظم داد،تنهاعنوان آن شعربه عنوان توانرود،نمی
 [ ۳.]کنیممی اطالق برآن نثر نام کهدرحالی شود،می شمرده شعر ازمقوله موضوع و ازنظرمفهوم که دارد وجود

جوید.] که جناب احراری،  متکی به می آن ومضمون درمعنی شعررا واصل است گذاشته فرق شعرونظم میان ارسطو
 شماردنمی آن جزءماهیت است دیگرنظم وقواعد وزن به مقید راکه شعر فرهنگ ها آنرا مترادف میشمارد[صورت

 نباید شعر ازجنس است طبیعی وعلوم پزشکی مثال برای هاآن موضوع راکه منظوم ازسخنان بسیاری که ومعتقداست
 که ببیند کهمگراین درنظرنیست ]نظم [وقافیه تساوی وزن هیچرا منطق اهل»گوید: می باره دراین سیناشمرد. ابوعلی

[ پس بگفته احراری شاید این سخنان و بزرگان مثل ارسطو و ابن 4«.]شودمی وشوراننده انگیز خیال سخن ونهچگ
که قدما خبیر آنرا قبل از  شعریتم !!! اینست یسینا همه بعد از جناب بهار تشریف داشته بوده  باشند که ما نمی فهمید

 را تاکنون شعریت مک فرهنگها )که فاقد تشریح آن است(ملک شعرا بهار بیان کرده بودند ولی  جناب احراری بک
 .قبول ندارند

 
،  در شعر،  نظر صائب را ارائه « استفاده ومجاز»و   «دانش الزم»محترم   م. تاتار خانی در قسمت عناصر 

 رانیز در آن  وضاحت میدهند: شعریتمیکنند که 
 
د. آن چه آن را در مرحلة كمال مي رساند دانش الزم ادبي : الهام فقط صورت ناپختة شعر را نشان مي دهدانش الزم"

است. ادبیت كالم است كه آن را وجه شعري مي بخشد. نام شعر را براو مي گذارد. تا ادبیت در آن برقرار نگردد 
اثر است. این جاست كه سرودن  شعریتهرچه برزبان جاري شود نمي تواند شعر محسوب گردد. ادبیت كالم همان 

 مي گردد. فرزندي به نام شعر پا به مرحلة هستي مي گذارد.تكمیل 
 

 ومبالغه وتشبیه استعاره کنایه، پشتوانه است. بدون واستعارات ومملوازتشبیهات کنایي زبان دارايشعر :ازمجاز استفاده
  میگردد." تبدیل نظم یا نثر بهشعر

یعنی نثر ونظم شعر نیستند جز در  میگردد. تبدیل ظمن یانثر بهشعر: تکرار میکنم توجه کنید سخن م. تاتارخانی را ] 
 [ حالت که شعریت پیدا کنند.

 
چنین  یرجناب احرابر خالف نمیتواند مترادف باشد.  ،پس ببینید که شعر ونظم برای کسانیکه شعر را دقیق میدانند

م فرهنگهای لغت مترادف آمده شاعر وناظم دوکلمۀ مترادف اند که دارای یک معنی میباشند و در تما"نظر دارند که: 
به این سادگی میخواهند تعریف از شعر بدهند و همین  .، ادعاکنیم"اصل قبول شدهاند. بنابرین منطقی نیست که خالف 

بی  تفاوت شعر ونظماین اصل قبول شده ایشان در  خوشبختانه تعریف ساده وبسیط را اصل قبول شده نیز میشمارند.!!!
المثل افریقایی را که  تکیه بر  ت.  پس ازهمین لحاظ بودکه برای روشن شدن موضوع ضرباصل و ناقبول شده  اس

  .تذکر دادمصحیح نا مشهور در برابر غلط مشهورداشت 
 

 بیان داشته است. «سلسلةالذهب اورنگ هفت»اینهم  موالنا جامی که فرق شاعر را با غیرشاعر در
 

 ؟؟؟نهصدو چهارده شاعر  شعر چه سود؟ خود بگو از سواد  چون زمانه سواد شعر ربود
 کار بر خود کنی چو قافیه تنگ؟  چه زنی در ردیف قافیه چنگ؟
 ست و مرگ ردیف ش مرض قافیه که  هست نظمی لطیف، عمر شریف

 فکر کار ردیف و قافیه کن  ای به نظم سخن دل گرو کرده
 اعذب الشعر کذبۀ گفتند  کامالن چون در سخن سفتند

 ) جامی( بخش برگرفته شده از گنجورپیش اهل بصیرتش چه فروغ؟  ل آن ز دروغآنچه باشد جما

 
 

در باغ ایشان  ،خالصه  از آنجایکه بیجا وبیمورد در فرعیات خارج از تم موضوع، زحمت بیجا کشیده اند ولی درکل
از  منآنچه که من ازمنظور کلی نوشته شان که خارج از موضوع بحث من بود، چیزی حاصلم نشد.  تشریف ندارند



  

 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ خکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

اینست که ایشان فرق بین شعر ونظم را نمیدانند فقط از روی شکل لغوی که دور از  ماتمام نوشته ایشان برداشت کرده 
 ماهیت شعراست مورد پسند شان میباشد.

این که به اشتباه منسوب به جامی ذکر شده بود. و در تمام نوشته شان فقط  تصحیح مطلب ذیل را از ایشان سپاسگزارم
مطلب را سالها قبل ) حدود چهل واندی سال پیش ( دریکی از نشرات ایرانی که نام نشریه را دقیق بیاد ندارم خوانده 

، در آن جمالت نیزحق نوشتمبودم و فشردۀ  آن مطلب را که در حافظه داشتم بخاطر استناد ، تفاوت شعر از نظم 
همین مطلب بود که تفاوت شعر از نظم را، بسیار گویا،  روشن مطلب اداشده بود. در هر حال ودر هر صورت بیانگر 

 میساخت.اصل آن که در دسترس جناب احراری بود چنین است ) تکرار احسن( :
 عباد سخندانی،صاحب یک طبع زادهء وهرمعنی ازدیوانی هربیت آورد، ای قصیده عباد صاحب پیش ".... : شاعری

 گلهءدیگرگراید :  به بگشایدهریک مهارشان اگرکسی که ای آورده قطارشتری گفت : ازبرایماعجب
 قطعه :
 هیچ انگبین شعرعذبم پیش به ====  باشد  که دی دعوی به کردی همی

 هیچ غیرازین نبینم دیوانت به ====           بیتی  چند کرد جمع زهرجا
 هیچ" برزمین نماند بجزکاغذ   ====     باز  رود خود جای به اگرهریک

 
کاش ایشان بحثی را دامن میزدند تا برای هردو جانب زمینۀ تحقیق خاطر نشان میکنم که  بازهم  یل مشرح فوقبا دال

 ایشان بر خالف نوشتۀوبررسی بیشتر را فراهم میکرد که سودی برای خوانندگان  نیزمیداشت.  بدبختانه چنین نبود. 
که  می پیوندد، به ارضای بغض وعمل تعرض وتعرضی دارد که بدون توجه به ضرورت و ذکراسباب یبغض امنش

این عقده گشایی، بنده را نشانه گرفته در هر حاشیه ومتن نگارش در صدد ونیت بغض با ،  بودآماج آن این جانب 
 لطفا ً به هردو مقاله مراجعه کنید. ختم گشایی است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :روی کرد ها

شعر وشاعران ازدیدگاه نورالدین عبدالرحمن جامی اثر دکتر جلیل تجلیل استاد دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران ومرتضی 
 فالح 
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