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 مجموعه کالمی چند از گردآورندگانِ

 

 امروز دردهای از دردی آن، کردنباالوُپایین صرفِ را وقت و عتیقه آثارِ به پرداختن گفت،می دوستی
 نظریصاحب انسانِ مرزوُبوم این ادبِ و هنر مواردِ از بسیاری در البتّه دوست، این .کند نمی درمان را

 ارادتی حال،درعین و دارد جامعه کفِ در زندگی روزمرّۀ تحوّالتِ به هم دلی وُ چشم مندرض و است
: کرد مطرح ما چشمِ پیشِ را مختلفی هایپرسش او هایگفته. دهدمی نشان کسرایی و طبری به هم
 گذشته دردهای از امروز دردهای آیا هاست؟عتیقه میان در کندوکاو گذشته، هنرِ به پرداختن آیا

 هر که خواهیترقّی فرهنگِ ویژهبه و فرهنگ جایگاهِ دهند؟می تشکیل را مستقلّ ایجزیره و جدا
 نقشِ کجاست؟ است جهان و جامعه این زحمتکشان روزمرّۀ پیکارِ و کار روندِ دغدغۀ اشلحظه

 ...و چیست؟ فرهنگ این در گذشتگان

 طیّ در که کرده بنا هاییخِشت روی را ایشههپای خواه،ترقّی فرهنگِ ویژهبه و فرهنگ، ما، نظرِ به
 همۀ. است شده ساخته مردمی و مترقّی آثارِ تولیدکنندگانِ سوی از گذشته سال150ِ  حدّاقل

 سازندگانِ این بینِ رابطۀ گُسیختنِ با که است بوده این شانهمواره تالشِ مردمی، ضدّ نیروهای
 گذشته در چهآن. یابند دست مترقّی فرهنگِ در گیهمیش گُسستِ یک به امروز آدمیانِ و هاخِشت
 آن روی ابعاد همۀ در امروز ما که است چیزیهمان فقراتِ ستون از بخشی است، شده عرضه و تولید
 حدّاقل آگاهانه، نه اگر آن، تولیدکنندگانِ و آثار این بررسیِ در کاویعتیقه به تعبیر. ایمکرده تکیه

 فرهنگِ گُسیختنِازهم و کردن چندپاره در فرهنگی ِضدّ تالشِ همان به یاری ناآگاهانه صورتبه
 .ماست امروزِ جامعۀ مترقّی

 برای که اند کردهمی حسّ را ضرورت این انقالب پَسا فضای در کسرایی سیاوش و طبری احسان
 و مطرح را اندازهاییچشم بود، شده رها شاهیستم دیکتاتوریِ بندهای از که ادبیّاتی و هنر تداومِ
 علمی مباحثۀ صالحیّتِ که انسانی دو گویوگفت. نمایند جلب اندازهاچشم این به را جویانپی توجّهِ

 که بود جوانانی روی پیشِ در راهی گشودنِ عمال داشتند، هنر و فرهنگ و ادبیّات و شعر مقولۀ در را
 بل نیستند، جزیره که بود امر این به دادنتوجّه. پرداختندمی شعر و ادبیّات به عاطفه سرِ از تربیش

 از آنها. بنشینند بررسی به را خود حضورِ حجمِ و ابعاد پیوسته تاریخی طولِ در باید که هستند دریایی
 گفته سخن آن هایتوانمندی و کمبودها و شده پیموده ایران و جهان سطحِ در که مختلفی هایراه
. است هِشته گذشتگان کارِ و گذشته واکاویِ بر را اشعمده تالشِ امّا دارد، آینده به رو وگوگفت. اند
 رودررو جدیدی هایافق با را خواننده و است حاکم کشف و بررسی تاریخیِ دیالکتیکِ وگوگفت در

 شدّت به آن خالیِ جای امان،بی فرهنگی سرکوبِ و سانسور چهاردهه از پس امروزه که امری. کندمی
 .شودمی احساس
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 که است ضرورتی احساسِ گووگفت این در امر ترینمهمّ. وگوهاستگفت این بنیانِ بررسی و نقد"
 این در عظیمی مسئولیّتِ. کنندمی احساس هاموضوع طرحِ برای بحث در کنندهشرکت شاعر دو هر

 هنر تِاعاط عدمِ از و کندمی تبیین شکل ترینعالی به بیان در را آزادی نقشِ. زندمی موج وگوهاگفت
 .راندمی سخن روشنی به دستورها از ادبیّات و

 فرهنگ پُرفرازوُنشیبِ تاریخِ به است دینی ادایِ -1: دارد اهمّیت ما برای جنبه دو از آثار این انتشارِ باز

 که است اندیشمندی دو به دین ادایِ -2. تاریخی هایگُسست دچارِ و دیکتاتورزده هماره جامعۀ این

 یاری ایران مردمی و مترقی ادبیّاتِ پُرباری به خود توانِ ِحدّ باالترین در خود ثمرِرپ عمر طول در
 مذاقِ به آن امروز انتشارِ است ممکن که است هاییغول نظرِتبادل وگوها،گفت این واقع در. اندرسانده
 .نیاید خوش هاکوتوله

. . . . . 

 شعرِ دربارۀ طبری احسان و کسرایی سیاوش وگویگفت متنِ رو،پیشِ مجموعۀ از نخست بخشِ در
 1۳5۹ و 1۳5۸ هایسال طیّ در نوبت سه در که خوانیممی وپاسخپرسش قالبِ در را ایران امروزِ
 تنهانه کسرایی سیاوش را مسائل. نشینندمی گفتگو به شاعر دو هانشست این در. است گرفته انجام

 در را خود نظراتِ طبری احسان و کندمی مزید آن بر نیز را خود پاسخِ کهبل سازد،می مطرح
 ."فکرانهروشن و محقّقانه سفرهای و سیر بدونِ وگوییگفت. داردمی بیان شدهمطرح هایزمینه

 اوّلین ازپس کسرایی که شعری قطعه. داریم را شاعر دو مشاعرۀ ابتدا مجموعه، این از دوم بخشِ در
 مِهرآمیزِ پاسخِ و سُروده او برای اخوانیّه عنوان تحتِ 1۳5۹ آبان در طبری احسان با دیدارش
 .ادبی غولِ دو این هنری رفاقتِ و ارادت و عاطفه از حاکی اشعاری طبری؛

 بوطیقای یا تئوری و هنری تفسیرِ و نقد  ،شاعری و شعر بابِ در مقاله ۹ تعداد نیز ادامه در
 دنیا نظیر ادبی نشریاتِیا  و هاکتاب و آثار در ترپیش هک طبری احسان نظرگاهِ از و هخام به شعرِ

 گردآوری فرزانه انسانِ دو این خجستۀ زادروز مناسبت به اینک و یافته انتشار غیره و ارژنگ  و
  .گیردمی قرار مندانعالقه دسترسِ در و شده

 نرندگاگردآو                                                                                        

 1401بهمن                                                                                              
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 آن رسمِ و راه و امروز شعرِ
 طبری احسان و کسرایی سیاوش میان گونهپرسش وگویگفت

 

تنها مطرح ساخت، دو شاعر به گفتگو نشستند و مسائل را سیاوش کسرایی نهاشاره: 

های نیز بر آن مزید کرد و احسان طبری نظراتِ خود را در زمینهکه پاسخِ خود را بل

 فکرانه.و سفرهای محقّقانه و روشن یی بدونِ سیروگوشده بیان داشت. گفتمطرح
 

 

 کسرایی: سیاوش

 کاربُردهای دربارۀ ویژهو به دور ازگذشتۀ شعرِفارسی دربارۀ کمی کنمخواهش خواهممی
 آیا دارد؟ خاصّی اثرِ ما ملّتِ در شعر شما نظرِ به آیا. اییدبفرم صحبت آن سیاسی و اجتماعی

 بُرد شد؟ قائل ما برای ملل سایرِ میان در شعر برابرِ در تاثیرپذیری جهتِ از ایخصیصه توانمی
 فزونی به رو همهاین که شاعری به میل شاعران، به احترام ما، زندگیِ در شعر کاربُردهای و

 وا سوال این به مرا که است ایپدیده بزرگ، هایغم و شادی مواردِ در شعر به بُردنپناه است،
 دارد.می

 طبری: احسان

 تمامِ در را ایرانی تمدّنِ که نامید (Subculture) وارهفرهنگ یک توانمی ما کشورِ در را شعر 

 اخیطبّ حتّی سیاست، و عرفان و فلسفه تنها نه وارهفرهنگ این در. کندمی منعکس اشجهات

 ایران در شعر سیاسیِ و اجتماعی کاربُردِ. است آورده وجودبه را خود منظومِ اسنادِ نیز خیاطیو 

 جنبشِ برای دیرتر و صوفیّه و اسماعیلیّه برای [شعر]. است بوده جدّی العادهفوق همیشه

 مخالفانِ آن با و کرد استفاده اعالء ِحدّ به شعر از شیعیّه. بود ترویج و تبلیغ عمدۀ افزارِ حروفیّه،

 ،شعر از امیران و پادشاهان دربارهای. تودسُ را خود مذهبی پیشوایانِ و نکوهید را خود عقیدتی

 رساندند،نمی یا رساندندمی شاعران به "صِلِه" نام به که سودی از که کردند فراوان سودجوییِ

 نظر در هم را سود این مادّیِ صرفا جهتِ تنها اگر حتّی که است آن مقصد. است تربیش سیبَ

 .بگیریم
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 در استبداد افشاگریِ. داد انجام بزرگی کارِ شعر حربۀ با مشروطیّت جنبشِ معاصر، دورانِ در

 و کوتاه اشاراتِ همین. است قوی آن ازپس و مشروطه دورانِ فارسی شعرِ در طنز یا جدّ زبانِ

 کشورمان گذشتۀ تاریخ در را یفارس شعرِ سیاسی و اجتماعی ردِکاربُ وسیع دامنۀ پراکنده،

 .دهدمی نشان

 در که است حقیقتی دارد، خاصّ تاثیری و ایجاذبه ما سرزمینِ مردم برای شعر آیا کهاین امّا

 این کهاین و رسیدنمی اوجی چنین به ایرانی تمدّنِ در شعر مقامِ ،لّااِ و نیست، تردید ِمحلّ آن

 باید پاسخ در کند، حکایت ایرانیان نزدِ یگانه ثیرپذیریِات نوعی از و باشد ما مردمِ ویژۀ ۀخصیص

 ادبی-تاریخی مقایسۀ تنها و دارد نیرومندی تجلّیِ هاتمدّن همه در شعر زیرا ورزید، تامّل سیبَ

 امّا. نه یا است ترپرتواَفشان دیگر جای همه از ما کشورِ در تجلّی این آیا که دهد نشان تواندمی

 چهارچوبِ از شعر آن در که است نادری کشورهای ردیفِ در ایران که گفت توانمی اطمینان با

 به کردم یاد کهچنان و است کرده ایفاء عظیمی تاریخیِ و مدنی نقشِ و شده خارج خود عادّی

 . .است شده بدل "وارهفرهنگ" نوعی

 در "شعر یدۀدپ" پیدایشِ عاملِ تنهانه است، رایج چنین شاعری و شعرگویی ما کشورِ در کهاین

 فرهنگِ و ادبیّات وسیلۀبه زیاد ایران در شعر چون. هست نیز آن محصولِ کهبل است، ایران

 در معلول و علّت تاثیرِ نوع از این. کندمی باز تریبیش میدانِ ناچار لذا ،"شد تبلیغ" اشدیرین

  .نامند می "معکوس پیوندِ" راآن معاصر سیبرِنتیکِ اصطالح در چهآن و است دیگریک

 من کهجایی تا گرفته، نام "وزن جنونِ" یا "مانی مترو" شوخی به چهآن و بافیقافیه به تمایل

 در روالن رومن. دارند شعری چیز هر برای ما مانندِ و است قوی نیز هاآلمان بین در دانممی

 زیبای ِخطّ با که کندمی اشاره هاآلمان "تُنبانی بندِ" اشعارِ این به "کریستُف ژان" رمانِ

 .است آویخته هامغازه و هاخانه در وارمرقع و شده نوشته گوتیک

 هوگو ویکتور اصطالحِبه را قافیه و وزن باستیلِ و شد "دمکراتیزه" شعر که زمانی از

 چیزیآن به شعر شد، ترآسان و رَست کالسیک عروضِ بندِ و قید از شعرسُرایی کوبید،درهم

 از امر این. خواندندمی "مُخَیّل کالمِ" نصیر خواجه بیانِ به راآن حکمت در اقدم که شد مبدّل

 از فورانی دیگر، سوی از( تاریخ از دوران این در الاقلّ) ما خلقِ عاطفی و پُرشور نهادِ و سویی

 . است آورده پدید شعرگویی

 و هاخالء جبرانِ برای یاوسیله و بازرَسَن مردِ برای تعادل عصای ها،رنج برای اِکسیری شعر،

 به دائماً راآن مختلف کردهایعمل نبرد، شیپورِ نوعی گاه است، افیون نوعی گاه شده؛ کمبودها
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 باز زیادی جای شعر برای نیز دیگر هایخلق. سازدمی انسان نیازِ موردِ و آوردمی صحنه

 به که است نعمتی شعر ری،اب. است انباشته را هاآن زندگی موسیقی همراهِبه شعر و اندکرده

 را دشوار جادۀ تا "دهدمی مددکاری و یاری اشزندگی در را بشر" روسی معروفِ ترانۀ یک قول

 .شناخت اندازه باید نعمتی هر از استفاده در ولی بپیماید، ترآسان

 :کسرایی سیاوش

 پیوندِ که شد کوشش گذشته سالِ وچند پنجاه در ویژهبه اخیر دورانِ در که رسدنمی نظر به آیا
 داشته آن از مخدوشی هایدریافت و درک یا شود، قطع یا کالسیک ادبِ و فرهنگ با ما

 جهانی  ِفرهنگ و خود فولکلوریکِ فرهنگِ خود، کالسیکِ فرهنگِ از تواندمی ملّتی هر باشیم؟
 تباه ما کشورِ در را گستره سه این از صحیح استفادۀ که کنیدمی مالحظه. کند برداریبهره
 .دارید بیان را خود نظرِ هازمینه این در لطفاً. اندکرده

 :طبری احسان

 نهاده کج سهواً و عمدا ما کشورِ در معاصر تمدّنِ هایخشت پهلوی سلسلۀ دورانِ در کهاین

 ثمرۀ بخشی و بود استعمارگران سنجیدۀ هاینقشه ثمرۀ بخشی. نیست موردِتردید شده،

 همه در کهبل کالسیک، ادبیّاتِ زمینۀ در تنها نه لذا ها؛کاریندانم و هامیعوا ها،ماندگیعقب

 را هاآن غرض، یا غلوّ از بیم بدونِ توانمی غالباً که شده کارهایی امروزی تمدّنِ هایزمینه

 .نامید "کاریخراب"

 به یا غلط به وقایع، این تعبیرِ جهت از هم و وقایع شناختِ جهت از هم را، ما کالسیکِ فرهنگِ

 قرار تفسیر موردِ خود اربابی و اشرافی مقاصدِ سودِ به راآن. اندکرده عرضه شدهتحریف شکلِ

 را گذشته تاریخِ. است حسّاسی ِفنّ وفرهنگ،ادب در (1)"نوتیکرمهه" یا تفسیر ِفنّ. اندداده

 و مکان و زمان واقعی یمعنا و مضمون باید ولی تر،زشت نه و ساخت زیباتر نه نباید و تواننمی

 تنها فردوسی آیا. نیست ساده ابداً که کاری. داشت عرضه و یافت و جُست راآن خلّاقیّتِ و تداوم

 است؟ منحط آلیسمِایده و اوباشانه قَلَندریِ تنها ایرانی عرفانِ آیا است؟ شاهنشاهی نهادِ مدّاحِ

 عرضه ما به و شناسیممی ما که تهاسهمان فارسی منثورِ و منظوم ادبِ نمونۀ بهترین آیا

 نوع این از و کرد؟ جدّی تجدیدنظرهای نباید هزارساله ادبِ این گویندگان شناختِ در آیا شده؟

 بازخوانی دیدگاهِ از باید شدهانجام کارِ به کلمه، یک در. ساخت مطرح توانمی هم باز هاپرسش

 .کرد برخورد بازشناسی و
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 نقایص نیز دیگران و ما فولکلوریکِ فرهنگِ بررسی زمینۀ در و انیهج فرهنگِ اخذِ عرصۀ در امّا

 دست روی دست دارد، کهنه تمدّنی که ملّتی سال، ۶0 قریبِ طیّ البتّه. است زیاد هانارسایی و

 عَبَث به چنان زمان و گرفته انجام ارزشی با بسیار کارهای گاه و زیاد کارِ و است ننشسته

 استعمار نشاندۀدست استبدادی سلطنتِ یک اگر گفت توانمی ناناطمی با ولی. است نگذشته

 درمسیرِ وانحرافخرابکاری 1۳۳۲مرداد۲۸ ازپس ویژهبه و نبود مسلّط ایرانیان ما سرنوشتِ در

 شده،انجام کارِ گرفت،نمی انجام موذیانه حرارت این با جامعه طبیعی حرکتِ ترمزکردنِ و رشد

 زمینه دراین را ارجمند دوستِ آن اظهاراتِ توانممی فقط من لذا .بود بهتر هم و تربیش هم

 آغاز اکنونهم که ایران ادبی فرهنگِ به فعّاالنه و مجدّانه برخوردِ این که کنم آرزو و کنم، تایید

 نفره یک کارِ و است الوندگونه اغراقبی گیرد، انجام باید که کاری زمینه این در. یابد سطبَ شده،

 .نیست نسل دو و نسل یک کارِ حتّی نفر، دو و

 کاری. هستیم غنی کاذب، پرستیِمیهن بدونِ خود، فولکلوریکِ و کالسیک فرهنگِ جهت از ما

 و است آغاز در هنوز نیز بدهیم انجام جهان ادبیِ و هنری فرهنگِ کسبِ عرصۀ در باید که

 من که ایرشدیافته کشورهای در. است بوده نامنظّم کمابیش گشتیگُل حکمِ در تاکنون

 جغرافیا، مورد در و دارد اوّل درجۀ کارشناسِ جهان، همۀ کشورهای ادبیّاتِ و زبان شناسم،می

 اصلی صاحبانِ خودِ که گرفته انجام قدریگران هایپژوهش گاه کشوری، هر ادبِ و زبان تاریخ،

 هابهره چه خارجی شناسانِایران از ما کهچنان. هستند آن از گیریبهره نیازمند زبان و ادب آن

 ،است (2) "تانتیسمیله د" نوآموزی ِحدّ در کارش و است دور مرز آن از هنوز ایران. نبردیم که

 و ممنظّ کهآن شرطِ به داریم را مرز آن به رسیدن لیاقتِ ما ولی ،استادانه گریِپژوهش نه

 به بسته هااین ۀهم که است روشن .پراکنده هایچینیلگُ صورتِ به نه ،کنیم عمل اروسیستم

 .بگیرد پا ما کشورِ در عمل و فکر اسلوبِ چه با ،اجتماعی نظامِ چه که استآن

 :کسرایی سیاوش

 و اعمّ طور به ما هنرمندانِ کشورمان، اخیرِ هایدگرگونی قبالِ در که رسدمی نظربه چنین
 است ممکن زیر موجباتِ از یک کدام شما گمانِ به. اندکرده اختیار سکوت نوعی باالخصّ شعرا
 :باشد آن علّتِ

 بنای ریزیِپِی کارِ در است؟ زود العملعکس برای اند؟نشناخته درستیبه را دگرگونی این
 هایمسئولیّت و تعهّدات داشتنِ سبب به ندارند؟ گفتن برای درخورد حرفی هستند؟ جدیدی

 دگرگونی این قبالِ در ما هنرمندانِ وظیفۀ شما نظربه دارند؟ اشتغال دیگری امورِ به دیگر
  چیست؟
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 :طبری احسان

 کنم مشخّص را هنرمندان سکوتِ علّتِ که نیستم قادر ایرانی، ۀجامع در طوالنی غیبتِ علّتِبه

 تواندمی حتّی ،ذکرکردید که عللی همۀ. -باشد داشته وجود سکوتی چنین واقع در اگر-

 کنممی تصوّر. نیست "الجمعمانعۀ" علل این ودگیِبهم اصطالحبه و باشد صادق حالدرعینِ

 بیان عوامل ضمنِ که "جدیدبودن بنای ریزیِپی درکارِ" و "هاالعملعکس زودبودنِ" مسئلۀ

 .است پدیده آن توضیحِ برای تریجدّی عواملِ اید،داشته

 این. نیست حرفی ِلّمح دارند، سنگینی مسئولیّتِ ایران انقالبِ قبالِ در هنرمندان کهاین در امّا

. کند طیّ را درازی راهِ باید هنوز بزند، را آخرش حرفِ کهآن برای هاانقالب همۀ مثل انقالب

 است آن با گامیهم کهبل نیست، سکوت "جامعه انقالبیِ پیماییراه" دراین هنرمندان وظیفۀ

 ،"گاهمنزل به رسیدن ازپس" آثارِ و "راه ِطیّ" آثارِ .شودمی پدید هنری اثرِ نوعِ در معموالً که

 و بشناسند و ببینند پایان تا آغاز از را شده طیّ راهِ توانندمی رسند،می هدف به کهوقتی یعنی

 و وخام نارس هنریِ هایتعمیم برخی متضمّنِ توانندمی "راه ِطیّ" آثارِ البتّه. بشناسانند

 به باید. کرد تواننمی سکوت. نندکمی کمک و اندضروری همه، این با ولی باشند، زدهشتاب

 .رساند یاری باره هر از طبیعی و سالم متِسَ در آن ثمرنشینیِ به و جامعه انقالبی تحرّکِ

 طرفِ از آن ذکرِ که دارد روشنی وظیفۀ جااین در خود فرهنگیِ هیمنۀ همهآن با فارسی شعرِ

 و سیاسی شناختِ به نو وضعِ البتّه. اندواقف نیک خود ما شاعرانِ زیرا است، درازیزبان من

 را هدف برای سودمند و محیط با مناسب افزارهای و هاموضوع باید شاعر و است نیازمند هنری

 در" ارجمند دوستِ آن کههمان. سازدمی ناگزیر را "آنتراکت"و"مَکث" نوعی امر این و بیابد

 .اند نامیده "بودن جدید ریزیپِی کارِ

 :کسرایی سیاوش

 افرادِ شد، برپا اجتماعی گوناگون طبقاتِ و هاگروه و قشرها شرکتِ با که ایران اخیرِ زِاخیرست
 و کرده راغب شنیدن و خواندن به طریقازآن و سیاسی و اجتماعی مسائلِ به را ایتازه میلیونی

 شاملِ میل این از بخشی که شودمی مشاهده هاآن در کتب و نشریات سوی به عجیبی وَلَعِ
 نیز را قبلی موجودِ مطالبِ همۀ کهآن جالب و است، ترانه و سُرود و شعر و هنری و ادبی البِطم

 :زیرا است معلوم البتّه آن علّتِ که شُمارندمی مردود

 ،حکومت تحکیمِ و تایید جهت در و بود فرمایشی یا  -

  ،بخشزیان و کاذب هایاندیشه دهندۀاشاعه و بود استعمار اشارۀ و تجویز طبقِ یا  -
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  ،بود عامّه ذهنِ از دور متونِ یا  -

 گاه لذا تمثیلی، و استعاری و سمبولیک حاکم، اختناقِ وهوایحال سببِ به ضرورتاً یا و  -
 .پیچیده و ناروشن مبهم،

 کنید؟می تجویز را هاییراه چه اشتها پُر تودۀ این به شدننزدیک برای

 

 :طبری احسان

 هنرپذیران نوعِ و هنر تجلّی میدانِ در کیفی تحوّلِ نوع یک پیدایش به ارجمند دوستِ آن توجه

 :است درست "هنری فُرومِ" اصطالحبه و

 و داشتید بیان که هایشویژگی تمامِ با پهلوی دورانِ بورژوایی هایسالن از هنر که معنی بدین

 خشمِ با که دمنفر هنرمندِ کمابیش و فکرروشن خاموشِ زاویۀ از شناسیم،می خوب همه

 هایخیابان و هامیدان عطشِ و شودمی و شده خارج زیسته،می خود ناشناختۀ غمِ و سَرکوفته

 .است فُزونی کارِ در هنر گوارشِ برای روستا و شهر

 فشارِ زیر از هنر عالوهبه. گردد بدل هامیلیون هنرِ به "اِلیت" یا "زُبدِگان" هنرِ از خواهدمی هنر

 این. پَربُگشاید آزادتری -نسبی طورِ به ولو- فضای در تواندمی و کندمی رها تن یساواک سانسورِ

 کیفی تحوّلِ یک هنری آفرینشِ امکاناتِ جهتِ از هم و هنرپذیران نوعِ جهت از هم تحوّل،

 هنرمندانِ. گیردمی شکل و شده گشوده هنر تاریخِ در لذا و ما جامعۀ تاریخ در نو فصلی. است

 .گیرند نظر در را کیفی تحوّلِ این یداب ناچار ما

 "ایتازه" مقابلِ در سکوت ،کردیم یاد کهچنان کوتس علّتِ یک برگردیم، قبل صحبتِ به اگر

 کهآنحال و نیست تکرارپذیر و شده کهنه "هاگفته" .شناسدنمی رانآ هنرمند هنوز که است

 ،ماند می نگفت صتِفر منتظرِ ناچار شخص لذا و شده روشن کامالً هنوز "؟گفت باید چه"

 و دهندمی قرار سوال عالمتِ زیرِ امروز متداولِ هایایدئولوژی ،را هنر ۀمسئل خودِ کهآن ویژهبه

 از .داشت خواهد هنر در متناقضی تاثیرِ ون وضعِ .هستند آن از ایویژه دریافتِ جویوجست در

 انِدمی شاید یسوی از و دکنمی ترندهبسیج و ترسرزنده و ترخلقی راآن یسوی

 ترتنگ آن رب را گرایانهشکل نوآوریِ و فکرانهروشن هایپیچیدگی و انتزاعی هایجوگریوجست

 .سازد
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 کارِ هاآن بدونِ که- هاکاویژرف ها،نوآوری و جستجوها. نیست مثبت همیشه دوّم پدیدۀ این

 زیر هنوز نیز ما جامعۀ آیندۀ وشتِسرن. است ضروری هنر تکاملِ برای ،-کشدمی ابتذال به هنر

 رشدِ آزادِ محیطِ و بدهد میوه و بنشیند گُل به انقالب واقعا اگر ولی است، سوال عالمتِ

 اندیشید درستی به جامعه در هنری تکاملِ سیاستِ دربارۀ اکنونهم از باید آید، پدید اجتماعی

 مقابلِ در باید حالدرعین. دیرپذ انجام آن سطحِ احتمالی تنزّلِ بدونِ هنر شکوفاییِ تا

 و خردمندانه ،شودمی ناشی مذهبی ایدئولوژیِ قشری و غلط تعبیرِ از که هنری ِضدّ هایگرایش

 .کرد ایستادگی قوی هایاستدالل به توسّل با هوشیارانه

 عاطفی شکلِ به نه هنر، از دفاع. ماست هنرمندانِ برای نویی کامالً وضعِ این :کنممی تکرار

 یک به کردار، در هم و گفتار در هم تعقّلی، شکلِ به کهبل رساند، زیان مردم وحدتِ به که

 نثر، شعر،: انواعِ از هنر به ما بزرگِ انقالبِ که کنممی تصوّر من. است شده بدل ضرورت

 در هنر و دارد حیاتی نیازِ غیره و تلویزیون و رادیو سینما، تئاتر، معماری، نقّاشی، موسیقی،

 . بود خواهد پیروز مسلما قشری غلطِ هایگرایش با فکری نبردِ ۀعرص

 تاریخ. شود هنرمندان سردیِدل مایۀ نباید ما انقالبِ در متناقض وضعِ این. نیست راهی این جز

 و منطقی تالشِ و درست مبارزۀ از نباید. است سرشار نامطبوع، گاه و مطبوع گاه نابیوسیدها، از

 گینخشم هایواکنش به یا گُریخت عرصه از شد، تسلیم شد، رِختکِ زد، تن "اشراه" از

 کهآن با باشد، عاطفی فقط ندارد حقّ ما زمانِ هنرمندِ زیرا. کندنمی کمک کار به که پرداخت،

 هنرمند نیرومند، شورِ از تُهی هنرمندِ و است هنرمند زیرا باشد، هم عاطفی که اوست ِحقّ این

 .نیست

 و بیابد را انقالب ازپس تازۀ محیطِ ،هنرمند که استآن وقتِ نسبی، تِسکو نخستین از پس

 وظیفۀ این. درآورد حرکتبه نو مسیرِ در تاریخ پایانِبی اقیانوسِ در را خود کشتیِ و کِشَد راعشِ

 .است شهروند یک همه ازقبل هنرمند و اوست شهروندی مقدّسِ

 حقّ و تواندنمی شعر، افزارِ لذا و هنر افزارِ فته،درگر جامعه نوسازیِ برای که عظیمی نبردِ در

 برای نبوریتَ" تنها نینسِیِ روس، غنایی شاعرِ مانند را شعر ما. باشد نداشته شرکت ندارد

 سِالح این از باید. شُماریممی تاریخ بزرگِ پیکارِ در سِالحی و حربه راآن کهبل دانیم،نمی "شاعر

  .کرد استفاده تمام شورِ با مردم، سودِ به و مردم کنارِ در و اشدرست راهِ در

 و تکرارِ و نیست مبتذل بدیهی، و عیان حقایقِ همیشه و درست ولی عیان، است حقایقی هااین

 .شود احساس وجوبی چنین اگر ویژهبه است، واجب تاکیدش
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 :کسرایی سیاوش

 را ایران ادبِ و هنر انعکاسِ خارج، کشورهای در اقامت و مهاجرت طوالنیِ هایسال به توجه با
 ممکن اگر هست؟ آن گسترشِ و سطبَ برای ایزمینه اصوالً آیا و ؟یافتید چگونه صفحات آن در

 .بفرمایید صحبت ایران امروزِ هنرِ از دیگران تلقّیِ دربارۀ اندکی است

 امیدوارترید؟ ما ادبیّاتِ و هنر در شده گشوده هایزمینه از یک کدام به: امپرسش آخرین امّا و

  

 :طبری احسان

 سال۳0 از سال۹ آن در که) را شوروی اتّحادِ نمونۀ اگر شما، سوالِ نخستِ بخشِ مورد در

 پژوهش جهتِ از شوروی تردید، بدونِ که بایدگفت گاهآن برداریم،( گذشته جانباین مهاجرتِ

 چنان در آن، تجویدِ و نحو و صرف و فارسی زبانِ و ایران معاصرِ و کالسیک ادبِ و تاریخ دربارۀ

. ندارد تاییهم من نظرِبه که کندمی کار علمی باالی کیفیّتِ از حدّی چنان در و وسیع دامنۀ

 ترجمه شوروی در متداول هایزبان به [ما] امروزی ونویسندگانِ شاعران از تن هاده [آثارِ]

 فیلمِ ادبیّات، از پس. است بتیثم نکاتِ کشور این در ایران ادبی هنرِ انعکاسِ. اندشده وچاپ

 گفت بسیاری مشخّصِ مطالبِ توانمی زمینه این در. دارد جالبی بازتابِ شوروی در نیز فارسی

 .نیست کوتاه وگویگفت این در جایش که

 با که کنممی حسّ نیازمند را خود من سنجیده، پاسخی دادنِ برای سوال، دوّمِ بخشِ موردِ در

 پالستیک، و تصویری هنرِ نمایشی، هنرِ ادبیّات، در ایران امروزی ریهن مختلفِ جریاناتِ

 خود میهنِ در که دورانی به نسبت رفتپیش شکّ بدونِ. شوم آشنا بیشتر غیره و موسیقی

 در ،(است روشن آن عللِ که) رشد عمومیِ هایهنجارینابه ولی است، نظرگیر کردم،می زندگی

 .است اشتهذگ باقی را خود اثرِ نیز جااین

 در مطالبی هازمینه این در کنم، حسّ ترآماده داوری انجامِ برای را خود کهدرصورتی است اُمید

 .بگذارم میان
 

  ۶1۲، ص ۳، شمارۀ 1۳5۸مجلّۀ دنیا، مرداد سرچشمه: 
 

 ها:نوشتپِی

http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-4-01-1358-03.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-4-01-1358-03.pdf
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 یاست برا یکوشش دانشی وتفسیرِ اثرِ هنری[، ]فنّ ِ (Hermeneutique)"کینوتهرمه"

( که یشناسعالمت )دانشِ میسوتیسمدانشِ مکِ کها( بهواژه )مانندِ معنامند عالماتِ درکِ

باره دراین طبریتر توضیح بیش. کندیم یرسبر یفرهنگ یعنوان نمادهامعنامند را به یهاواژه

. آمده استهمین مجموعه  در "دربارۀ نقد و تفسیرِ هنری"و  "دربارۀ نقدِ شعر"در دو مقالۀ 

اشتباها هوریستیک  ۀواژ فنّ ِتفسیر درمقابل عبارتِ( 1۲۸)صدرضمن در متن مجلۀ دنیا 

  )ویراستار(وسیله تصحیح شد.عنوان معادل قرارگرفته بود که بدینبه
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 وشنودی دربارۀ شعر و شعرِ امروزم گفتزهبا
 

 جمله از و - آن معنیِ ترینگسترده به فرهنگ، عرصۀ در ما میهنِ در تردیدبی: اشاره
 پاسخ وجویجُست در که دارد وجود فراوانی مسائلِ و هاپُرسش هنوز شعر، زمینۀ در

 و مسائل آن تردقیق و بهتر شناختِ برای راه ترینکوتاه که است بدیهی. هستند
 سیاوش وگویگفت. هاستآن دربارۀ فنّ اهلِ نظر ِوتبادلبحث ها،آن ِحلّ برای کوشش

  گیریم.می پی را طبری احسان و کسرایی

 

  کسرایی: سیاوش

 سطوح تمامِ در نیز اجتماعی هایاندیشه رفتهرفته مردم، بزرگِ هایتوده آمدنِ میدان به با
 هرروز و است گرفته قرار وگوگفت و بحث مورد و شده مطرح اعیاجتم طبقاتِ ترینپایین برای

. شودمی تربیش اجتماعی مسائلِ نشرِ زمینۀ در ترفهمهمه و ترساده بیانی داشتنِ ضرورتِ
 فراوانی به نیز هنر این. است اجتماعی فرهنگِ از بخشی خود که است شعر نیز هنر از ایشاخه
 ابتدای از که است این خورد،می چشم به بسیار چهآن و است شده واقع استفاده موردِ و مطرح

 سیاسی منویّاتِ و شعارها کردنِموزون برای که دارند و داشته اصرار ایران مردمِ اخیر، جنبشِ
 مثابه به را شعر هاتوده که معناست این گرِبیان خود که آورند در شعر قالبِ به را هاآن خود،
 دربارۀ خواهیمنمی جااین در. اندشناخته رسمیّت به و کرده انتخاب مبارزه ابزارهای از یکی

 .گوییم سخن شعارها و شعرها این قدرتِ یا ضعف

 و خلقی بزرگِ شاعرانِ آن پیدایشِ برای هنگام بهترین دوران این گفتیم، چهآن به توجه با
 گُشایراه و نیازها ویگخپاس خود هنرمندانۀ و فهمهمه ساده، بیانِ با بتوانند که است مردمی

 جامعه اعتالی و دشمن با مبارزه راهِ در خلق هایاُمید و هاحسرت کنندۀعرضه یا و هابستبُن
 در) ایران در شاعران شدنِایتوده یا و مردمی خلقی، راهِ در که رسدمی نظر به امّا و. باشند

 :است زیر شرحبه آنها زا ایپاره که دارد قرار چند هاییدشواری ،(کنونی شرایطِ

  نوشتن و خواندن سوادِ کمبودِ - 1

  اشعار زبانِ درکِ برای عمومی فرهنگِ سطحِ بودنِنازل  - ۲

  متفاوت هایگویش و هازبان با گوناگون هایخلق وجودِ - ۳

  باشند برخاسته اجتماعی محرومِ طبقاتِ از که بزرگی شاعرانِ نبودنِ- 4
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 را ایران مختلفِ هایخلق شعرای که ادبی و هنری دیرپای هایکانون و هاانجمن فقدانِ - 5
  باشد آورده گرد هم کنارِ در هایشانفرهنگ آمیختگیدرهم و جذب برای

  هاخلق شعرای و محلّی هایترانه بررسی و گردآوری به اعتناییبی - ۶

 امری به را شعر خود، که بوم و مرز این در شاعر ویژهبه و هنرمند انزواطلبیِ و گیریگوشه - 7
 موجبِ خود این. کندمی تبدیل هنرمند درونیِ جهانِ بیانِ برای ایوسیله و شخصی و خصوصی
 دشوار آن گویندۀ با را خواننده ارتباطِ و است خصوصی و خاصّ بیانِ و زبان نوعِ پیدایشِ

 که نیز را هاحکومت ارِفش اعمالِ هایسیاست که رسدمی خود اوجِ به وقتی وضع این. کندمی
 بیافزاییم آن بر بود، مسلّط آزاد بیانِ و اندیشه بر جمله از و اجتماعی حیاتِ همۀ بر گذشته در
 به یابیدست که بود خواهیم روبرو نمادگونه و تمثیلی هایبیان انواع با که است گاهآن و

 .کند می ترمشکل باره هر از مردم عامّۀ بر را شاعران هایجهان

 طبری: احسان

 جمهوری اعالمِ و پهلوی محمدرضا نشانددست و استبدادی سلطنتِ بساطِ شدنِبرچیده ازپس

 هنوز که است آمده وجودبه ما کشورِ در اجتماعی و سیاسی جهتِ از ایتازه فضای اسالمی،

 ."است راه در هنوز انقالب": خمینی امام قولِ به. است نگرفته خود به کامل سیمای

 این. است امید و بیم از سرشار و شفّاف غیرِ گاه وضع و پیچیده بسیار ایران در انقالب ملِتکا

 انقالبی ِضدّ دشمنانِ هم و انقالبی یارانِ هم که مشکالتی با همراه وضع، رازناکیِ و بغرنجی

 بانقال از که بسیاری. است آورده پدید بالتکلیفی و سردرگمی و گیجی نوعی آورند،می وجودبه

 جوّی، چنین. اندشده زدگیدل و سرخوردگی دچارِ ناحقّ، یا حقّبه داشتند، دیگری انتظاراتِ

 و همانند وزنِ با گوناگون طبقاتِ برای آن در شکست یا فتح زیرا انگیزدبرنمی بزرگی هیجاناتِ

 فاجعۀ و حماسه. است انگیزفاجعه شکست،. است آفرین حماسه فتح،. دارد وجود سانیهم

 حملۀ) "Paroxisme" اروپاییان را آن که شودمی احساس گیریاوج موجبِ اعیتماج

 تواننمی آن بدونِ. است هنری هایآفرینش الزمۀ احساس گیریِاوج. نامندمی( تشنّج ناگهانی،

 .داشت برجسته کارهای انتظارِ

 شاعرانِ بروزِ ایرب وطنی هاینهضت اوجِ و انقالبی هایدوران که است ارجمند دوستِ آن با حقّ

 عارف، عشقی، بهار،: مانند خلقی و انقالبی و ملّی شاعرانِ از ایعدّه. است مساعدی دوران ملّی

 در یزدی فرّخی دستگردی، وحید پیشاوری، ادیب فراهانی، الممالکادیب حسینی، الدّیناشرف

 را شاعران این همۀ نبجااین که کنممی تصریح تفاهمسوءِ رفعِ برای. شدند پدید ادواری چنین

 قلمِ و رفتند سازش سوی به زندگی از هاییدوران در هاآن از برخی. گذارمنمی کفه یک در
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 آخرِ تا کسانی. کردند نثار را خود جانِ آزادی و استقالل راهِ در کسانی. آلودند مدیحه به را خود

 تصفیحِ هنگامِ به ولی است، گوناگون هاسرنوشت. ماندند نفس ِعزّت و پارسایی مظهرِ عمر

 "ملّی شاعرِ" عنوانِ و یابیممی خلقی و انقالبی و ملّی اشعارِ از بسیاری شاعران، این دَواوینِ

  .است شده داده او به معاصران طرفِ از عشقی مانندِ کسانی به حتی

 یحتّ که است ویژگی چنانآن دارای آمیخت، در مذهبی عواطفِ با آغاز از که ما انقالبِ ولی

 فرهنگ با رابطه در راآن زیرا پذیرد،نمی آن سنّتی و مرسومی شیوۀ به را گرایانهوطن احساساتِ

 مخالفِ ابدا که الئیک، حماسیِ یا غنایی اشعارِ. بیندمی طاغوتی و شاهنشاهی کهنِ اسطورۀ و

 نوع این ولی شده تکرار ما معاصرِ تاریخ در همهاین و ندارد نیز مذهبی جنبۀ ولی نیست مذهب

 احساس را خود بودنِ ناباب عمالً بگوید، تصریحا و رسماً کسی کهآن بدونِ روزها این اشعار

 خود سخنانِ در شما که  نیز عللی آن هااین همۀ به. است خزیده کُنجی به لذا و کندمی

  .شودمی افزوده کردید، یاد درستیبه و تفصیلبه

. کند ایجاد واقعی شعرِ برای بخشیجان و مطبوع محیطِ دوخ تکاملِ در انقالب که اُمیدوارم من

 :شاعر قولِ به نیست؛ یاس جای

  اشعشق کارِ ز اَمنی نومید

 است. کاری به هم زمانه که زیرا

 کسرایی: سیاوش

 و سبک با که اندمردم و فکرانروشن محبوبِ چهرۀ دو و ایرانی دارِنام شاعرِ دو افراشته، و نیما
 یک و راه یک در امّا دیگر،یک با متفاوت کلّی به و خود ِخاصّ فضاهای و بیان و نزبا و سلیقه
 .اندبرداشته گام جهت

 دو این مورد در است ممکن اگر ای،توده-خلقی مردمی، شعرِ دیگرِ پهلوهای شدنِروشن برای
 بفرمایید. مطالبی ایران مشروطیّتِ از بعد شعرِ درخشان سیمای

 طبری: احسان

 محبوبیّت،. است انقالبی شاعرِ خود، آفرینندگیِ از هاییدوران در نیما و خلقی، شاعرِ تهافراش

 شاعرانِ" به توانمی را اجتماعی شاعرانِ. نیست شاعر یک اجتماعی جهتِ و نوع شاخصِ هنوز

 که) "خلقی شاعرانِ" و ،(انگیزندبرمی را خارجی گرِستم علیه رزم حماسیِ احساسِ که) "ملّی

 طلبیتحوّل شورِ که) "انقالبی شاعرانِ" و ،(گویندمی سخن مردم زبانِ به و مردم زندگیِ از
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 است اشعاری سمتِ جهتِ از این. کرد تقسیم( کنندمی بیدار جامعه در را اجتماعی و سیاسی

 شاعرانِ معموالً البتّه. است دیگری امرِ آن نه، یا کنند پیدا محبوبیّت کهاین. دارندمی عرضه که

 فُروم زیرا کنندمی پیدا محبوبیّت( طنزگو یا غنایی یا حماسی از اعمّ) انقالبی و خلقی و ملّی

(Forum)  گزارِسپاس جامعه و است جامعه مطلقِ اکثریّتِ ها،آن شعرِ خواستارانِ جمعِ یا 

 .است آن تکاملِ سودِ به که نوازندمی نغماتی هاآن اعصابِ تَنبورِ بر که است کسانی

 زُمرۀ از الهوتی و فرّخی و ملّی، شعرای زُمرۀ از عارف و عشقی اخیر، دورانِ شاعرانِ میانِ از

 بسیاری در شما خودِ و نیما. هستند خلقی طنزگوی شاعرانِ زُمرۀ از افراشته و انقالبی، شعرای

 پذیرندۀ "فُرومِ" لذا و شعر ادبیِ و فنّی سطحِ منتها. ایدآفریده انقالبی غنایی اشعارِ خود آثارِ از

 باال داردمی بیان که فکری پیچیدگیِ زبان، تخیّل، جهتِ از شعر سطحِ اگر. کندمی فرق آن

 دیگری مطلبِ شعر یک بودنِ پسندعامّه یا پسندخاصّ. شودمی بدل خاصّ شعرِ به شعر باشد،

 تحلیل الّا و کرد، جدا هم از باید را مقوالت این. ندارد شعر اجتماعیّتِ نوع به ربطی که است

 .شودمی سردرگم

 . است روشن و شده ذکر بارها نیز گذشته در جانباین نظرِ ،نیما و افراشته دربارۀ اما

 و سهل" قطعاتِ است، گیلکی شعرِ استادانِ از یکی حالدرعین که ،افراشته خلقی شاعرِ

 فارسی ادبیّاتِ در که کرده ایجاد مردم زندگیِ و سیاسی مسائلِ دربارۀ طنزآمیز غالباً و "ممتنع

 فرود و اوج او آفرینشیِ حیاتِ در و ثَمین و غُثّ او آثارِ در شاعری هر مانندِ البتّه. است ممتاز

 تاریخِ و بالدمی او به ما حزبِ که است ناکیتاب چهرۀ افراشته مجموع، در ولی دارد، وجود

 .ساخت خواهد جاوید را اشخاطره ادبی،

 شعرِ مضمونِ و شکل در انقالبی تحوّلِ برجستۀ گُشایراه او. است دیگری زِتامم شخصیّتِ نیما

 شخصیّتِ نیما. است مانده باقی بزرگی بدیلِبی استادِ عرصه این در هم امروز تا و است فارسی

 ورِحمله طبقۀ خدمتِ در را شعر که) را مایاکوفسکی و ،(کرده تصرّف را قوّافی دژِ که) را هوگو

 برخالفِ. است آورده پدید ما ادبِ تاریخِ در سرفصلی و دارد جمع خود در ،(داده اررق تاریخ

 ادبِ ستایشِ با منافاتی ترینکوچک نیما ستایش گرا،سنّت و خُشک ادیبانِ برخی تصوّرِ

 عبث، بود، آورده پدید پردازانکهن و نوپردازان بینِ ساواک که اختالفی و ندارد ما کالسیکِ

 شعرِ زمینۀ در هم که اندفعّال اکنون هم بسیاری شاعرانِ بختانهخوش. است نوعیصم و موذیانه

 آقای سایه،. ا.ه شما، خودِ مانندِ آورندمی پدید ایارزنده آثارِ نو شعرِ زمینۀ در هم و کالسیک،

 .دیگران و ثالثاخوان مهدی آقای کدکنی، شفیعی
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 :کسرایی سیاوش

 شعرِ کنارِ در اینک و آمد فائق آن بر کهن، جامعۀ سرسختیِ همۀ با نیما، پیشنهادهای و هاطرح
 از شیوه آن روی بر جااین در لذا و است آورده دست به را خود شایستۀ جای فارسی، کالسیکِ

 بی است قطعاتی نماید،می الوصولسهل لذا و ترغریب تر،تازه چهآن امّا کنیمنمی درنگ شاعری
 بدِ و نیک که شعر هنرمندانۀ مالحظاتِ دیگر و استعاره و تشابیه و تعابیر دارای امّا قافیه، و وزن
  .دارد فراوان رواجِ آن

 داشته جایی شاعرانه کاربردِ با ما کالسیکِ ادبیّاتِ در آیا گفتنسخن گونهاین شما نظرِبه -
  است؟

  کرد؟ استوار معیّنی قواعدِ بر راآن توانمی یا است حاکم آن بر قواعدی آیا -

  چیست؟ آن رواجِ علّتِ -

 کاهد،می اثر ماندگاریِ از و کندمی دشوار راآن تحفّظِ که عروضی وزنِ فقدانِ سببِ به آیا
 کرد؟ طرد را گویی سخن شیوۀ این بایدمی

 :طبری احسان

 رایاد قافیه و وزن و است "مُخَیَّل کالمِ" شعر قُدَما نظرِ از که کندمی تصریح نصیرالدّین خواجه

 است طبیعی امری قافیه و وزن از فارغ و "آزاد اشعارِ" پیدایشِ لذا. است اعتباری و نسبی جنبه

 شاعرانِ سپس و باشد شیوه این آغازگرانِ از آمریکا در "ویتمَن والت" شاید معاصر ادبیّاتِ در و

 در "پِرس ژان سَن" یا شیلی در "نِرودا پابلو" مثالً. اندشده پدید زمینه این در ایبرجسته

 .هستند جانباین هنری عالقۀ موردِ ازجمله و زدند همبه فراوانی شهرتِ ما دورانِ در که فرانسه

 و افزایدمی شاعر اندیشۀ ژَرفای و شاعرانه تخیّلِ اهمّیتِ بر قافیه و وزن قیدِ رفتنِازمیان منتها

 بدل معمولی نثرِ صفحه یک به و بازدمی رنگ گفته آن نیست، فکر ژَرفای و پندار قدرتِ اگر

 کنپاک مداد با راآن وسطِ سپس و نوشته مداد با را آن" افراشته شادروان قولِبه که شودمی

 "!باشند سِتُرده

 "آزاد اشعارِ" پذیریحافظه و گنجدمی حافظه در بهتر مُقَفّی و موزون اشعارِ که است درست

(Vers Libre)  به کسانی را ایراد این. نیست هنری کِمال یک نکته این ولی است، کم 

 این. است پذیریحفظ خصلتِ فاقدِ لذا است( ملودی) نغمه فاقدِ که گرفتند نیز مدرن موسیقیِ

 راهِ سرِ در منطقی مانعِ تواندنمی ولی کند، حکایت واقعیّت یک از تواندمی خودخودیِبه ایراد
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 دیگرِ انواعِ و آبستراکت موسیقیِ یا کُنکِرت یِموسیق یا گامی1۲ موسیقیِ یا آزاد شعرِ پیدایشِ

 .نیست بودن هنری مالکِ پذیریحفظ. گیرد قرار مدرن موسیقیِ

 اثرِ یک مجدّدِ رستاخیزِ گاه و اثر ماندگاریِ عللِ. است بغرنج بحثِ یک نیز اثر ماندگاریِ مسئلۀ

 میانِ در ویلِن فرانسوا و دانان،موسیقی میانِ در باخ سباستین یوهان. است مختلف شده،گُم

 ادراکِ عصر، سلیقۀ. کردند رستاخیز سپس ولی باختند، جلوه و شدند گُم تاریخ در مدّتی شعرا

 الدینشمس ژرفِ و شاعرانه نثرِ اخیراً ما. است موثّر امر این در غیره و جامعه نیازِ هنری،

. بریممی لذّت شاعران از ریبسیا اثرِ ازبیش آن، از گاه و ایمکرده کشف را تبریزی دادملک

 و است بغرنجی مطلبِ ماندگاری،. کرد رستاخیز گاه و شد گُم گاه ما ادبِ تاریخ در خاقانی

 توانندنمی نیز مقوله دو این از یکهیچ. دانست سانهم شعر پذیربودنِحافظه با راآن تواننمی

 .باشند هنری ارزیابیِ مطلقِ مالکِ

 دیگر کنارِ در باید راآن خوبِ انواعِ و کندمی باز جا فارسی ادبِ رد "آزاد شعرِ" جهت هر به

: ولتر قولبه. شد قائل کامل "هنری اهلیّتِ ِحقّ" ها آن برای و داد قرار فارسی خوبِ اشعارِ

  ".بارشکسالت نوعِ جز زیباست، هنر انواعِ همۀ"

 که مدوّنی قواعدِ چنین که گفت انتومی قدرهمین سپید، و آزاد شعرِ برای مدوّن قواعدِ دربارۀ

 باره این در نیز فارسی زبانِ در و نیست موجود باشد داشته اعتبار هازبان همه برای بتواند

 و اصل از اعمّ فارسی، زبانِ در گِردآمده شعریِ مصالحِ محقّقی اگر. است نشده نوشته چیزی

 شاید دهد، انطباق هاآن بر را (1) رِتوریک قوانینِ باشد قادر و کند بررسی دقّت با را ترجمه

 خلّاقیّتِ نوعی لذا. اَجرکم و سنگین است کاری این ولی برسد، معیّنی تعمیمیِ نتایجِ به بتواند

 قدریبه رِتوریک هایبخش بعضی و است نوپرداز شاعرانِ کارِ اساسی شیوۀ مبتکرانه، و آزاد

 اساسی مالکِ. شُمرد کافی علمی داشتِعرضه برای را هاآن تواننمی هنوز که است محدود

 .هنری اثرِ پذیرندۀ و است سُراینده هنریِ سالمِ ذوقِ کماکان

 اشکالِ با شروع ما، جوانِ و آغازگر شاعرانِ برای که شوممی یادآور را نکته این نتیجه، عنوانِبه

 اشکالِ در مهارت. تاس سودمندتر مراتببه مُقَفّی و موزون ولی نوپردازانه اشکالِ یا و کالسیک

 پیکاسو، ماتیس، مانند کسانی نیز نقّاشی در. دانست شاعری ضروریاتِ از باید را کالسیک

 ترینبزرگ. اندداده نشان آکادمیک اشکالِ در را خود مهارتِ ها،مدرنیست دیگر و دالی شاگال،

 .دتنهس ایخصیصه چنین دارای گفتیم، که چنان نیز ما معاصرِ نوپردازِ شاعرانِ

 154، ص 4 شمارۀ ،1۳5۹ سال دنیا، مجلّۀ: سرچشمه

http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-4-02-1359-04.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-4-02-1359-04.pdf
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 امروز شعرِ مسائلِ برخی دربارۀ وگوگفت
 مس تبریزی(گر که دردمند نَبوَد، دیگران را سَرد کند. )شعاشق نَبوَد و نوحهمُطرب که 

 

 این امروز، شعرِ دربارۀ طبری احسان و کسرایی سیاوش بین وگویگفت در :اشاره 
 حکم عنوانِبه بحث، در کنندهشرکت دو از یکهیچ جانب از هنری بررسی و گالشسِ
 هنرِ و شعر گِرِهی مسائلِ برخی که استآن برای کهبل شود،نمی گفته نهایی سخنِ و

 ادبِ به توجّه با احیاناً نیز آینده در را بحث. گردد طرح شاعر دو نای دیدگاهِ از امروز
 برای که نیّت این به داد، خواهیم ادامه شعر جنبیِ مسائلِ دیگر و ایران کالسیکِ
 .باشیم گفته سودمندی سخنِ آغازکننده شاعرانِ

 

 هنر و تکنولوژی تکنیک،  -1

 کسرایی: سیاوش

 در و تخمیر تا هنرمند بر اثرگذاری فاصلۀ. خواهدمی زمان کار، و بَرَد،می کار هنر آوردنِ پدید
 غیره و فنّی هایمواظبت و آداب و قواعد رعایتِ و مطلب شکُفتنِ و او ذهنِ انبارۀ در جوشیهم
 و عمده تغییراتِ از یکی من گُمانِ به ولی. است دادهمی فرصت هنرمند به روزگار گذشته، در را

 موزونِ حرکتِ آهنگِ کهچنانهم. است ریتم و سرعت تغییرِ( ریکا هر) کار در بنیادی
 سیرِ سرعتِ با حرکت ریتمِ این. است بوده ما شعریِ اوزانِ از بسیاری کارِ پایۀ هاکاروان

 یا روتاتیو، تا الکترونیک تایپِ از اعمّ ها،ماشین انواعِ و دیگر برقی وسایلِ و هاموشک و هواپیماها
 در نیز هنر. است گرفته تریبیش شتابِ و سرعت تلفن و تلویزیون و انمسی مانندِ وسایلی
 در شدهساده و تند هایحرکت. است کاسته خود مالحظاتِ ایپاره از وسایل این با ارتباط
 از دور که شعر سطورِ بلندی و کوتاه و موسیقی تندِ هایریتم سازی،مجسّمه و نقّاشی
 این از حاکی همه وزن،بی شعرِ یا کوتاه اوزانِ انتخابِ و ند،اگذشته همِ بر منطبق هاینواخت
. است آمده پدید نیز هنرمندان کارِ در سرعت نوعی که رسدمی نظربه نتیجتا. است بزرگ تغییرِ

 با بایدمی هنری آفرینشِ برای آفریننده، بیرونِ و درون در قبلی کارهای همه که معنا این به
 خویش مَتاعِ روزافزونِ سفارشِ دریافتِ انتظارِ در تابانهبی جامعه چه، .شود پدیدار کمتری زمانِ
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 همۀ در تکنولوژی و تکنیک کلّیِ شتابِ که تغییراتی به نسبت شما نظرِ. است هنرمند کارگاهِ از
  چیست؟ آورده وجودبه هنر در جمله از اجتماعی مسائلِ

 طبری: احسان

 ریتم تحوّلِ همین امروز، هنرِ محتوای و شکل و سبک رد تحوّل عینی هایپایه از یکی واقع در

 روکوکو معماری سبکِ مثالً. ایدشده یادآور که است آن فنّی پایۀ و اجتماعی رشدِ آهنگِ یا

(Rococo)  با حوصله، پُر و کُندکار محیطی در اشرافیّت، نازکِ قشرِ یک برای گذشته در 

 معماری مسلّطِ سبکِ الاقلّ تواندنمی سبکی چنین امروز ولی داشت، خوانیهم زمان منطقِ

 اخیراً که مهمّی دولتی سندِ موافقِ شوروی، در( 1۹۸5 تا 1۹۸0) آینده سالِ 5 طیّ. باشد

 منتقلنو  هایآپارتمان به نفر میلیون 50 یافته، نشر کشور این در ۸0 هایسال تکاملِ دربارۀ

 ،آوردمی پدید است، خودکار حتّی گاه که را خود تکنیکِ معماری شرایط، این در. شد خواهند

 برای ناموفّقی کوششِ. ندارد جایی "آمپیر" ،"روکوکو" ،"باروک" ،"گُتیک" هایسبک لذا

 بازتابِ جهت از مسئله طرحِ لذا. خورد شکست که بود معماری در نئوکالسیسیسم نوعی احیای

 .است ستدر الوصولعلی هنر اشکالِ در فنّی-اجتماعی تحوّلِ ریتمِ

 هم و دارد، وجود ایویژه قوانینِ آن کلِّ درونِ در هم که است خاصّی گسترۀ ،هنر گسترۀ ولی

 جهت این از هنر تاریخِ. رشته هر مکانیِ-زمانی تحقّقِ در حتّی هم و اش،جداگانه هایرشته در

 تواننمی را ژیتکنولو و تکنیک ریتمِ بازتابِ لذا. داردمی عرضه را آوریحیرت پیچیدگیِدرهم

 . گرفت نظر در سرراست و شدهساده

 :زنیممی مثالی هنری تکاملِ خاصّ هایویژگی عنوانبه

 تفکّرِ اوجِ برپایۀ رونق این که گویدمی هزیود و هومر یونانی حماسۀ رونقِ بررسی در مارکس

 اجتماعی دِرش از دورانی چنانآن" زیرا یافت انحطاط آن، انحطاطِ با و گرفت اوج اساطیری

 تخیّلی هنرمند، از و کردمی ردّ را واراسطوره طبیعتِ یا و طبیعت به اساطیری برخوردِ که رسید

 است دیگری اجتماعیِ عللِ تابع حماسه اوجِ ما کشورِ در ولی. "طلبیدمی اسطوره از آزاد

 بر دیگر سوی از مهشاهنا و سویی، از اُدیسه و ایلیاد لذا ،(اعراب تسلّطِ علیه ایرانی شعوبیّتِ)

 برای عمومی قوانینِ که است آن منظور. آمدند پدید گوناگونی کلّی به محرّکِ فنرهای حسبِ

 و گیرد انجام مشخّص بررسیِ باید کهبل نیست، کافی خودخودیِبه هنری هایپدیده توضیح

 از این آیا: است طورهمین هم دیگر هایعرصه در. شود کشف زمانی-مکانی ِخاصّ قوانینِ
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 سودِ به را هلند بازرگانی داریِسرمایه انگلیس، صنعتی داریِسرمایه که نیست هاشگفتی

 کند؟می سرکوب فئودالیسم

 است امری اید،کرده توصیف شما کهچنان. شودمی دیده عیان به ریتم بازتابِ این امروز شعرِ در

 هایویژگی از یکی ولی. است ورآهخند آن علیه پرستانهکهنه طغیانِ هرگونه و قاعده و جابه

 ریتمِ. است آفریده معیّنی سرزمینِ در که است سُننی به آن وابستگیِ و بستگیدل هنر،

 شعریِ سُننِ از را ما ولی. داردمی وا شعری بیانِ نوی اشکالِ خلقِ به را ما معاصر، ِفنّ

 از درهمی کالفِ در هنر. نیست هنر در دگرساز عاملِ تنها ریتم. سازدنمی نیازبی خودمان

 .گیردمی شکل عوامل

 باید بحث این به. است داشته وجود "ناپویا" و "پویا" فرهنگِ عنوانِ تحتِ گذشته در بحثی

 عنوانِ زیرِ در را ایران کالسیکِ شعرِ ما نیست مجاز ابدا و شد نزدیک احتیاط نهایتِ با

 سازناهم تضادّی کالسیک شعرِ و امروز شعرِ مابینِ یا و دهیم قرار "ناپویا فرهنگِ" تحقیرآمیزِ

 زیانِ به سنّت کردنِمطلق. است هنری تداومِ و تکامل قوانینِ از نیز سنّت و وراثت آخِر. ببینیم

 ارثیۀ زیانِ به زمان مختصاتِ کردن مطلق برعکس، یا زمان، تُندپای با گامیهم و نوآوری

 هایدگرگونی آن برحسبِ ما، شاعرانِ که گذاشت باید. نیست درست کدامهیچ گِردآمده،

 باید چهآن. بشکُفند توانندمی که شکلی به گذرد،می یک هر هنری وجدانِ در که ظریفی

 :حافظ قولِ به. است فکری-مضمونی و فنّی-هنری خوبِ کیفیّتِ طلبید،

 حافظ! معامله این در تازی وُ ترکی است یکی

 دانی. تو که زبان هر به کن بیان عشق حدیثِ

 خوب هنر انواعِ همۀ": بگوید داشت دوست که افتممی ولتر طنزآمیز سخنِ این یادِ به همیشه

 کالسیک، هایسبک از پیروی با ما، امروزیِ شعرِ درهمین. "آن آورِماللت نوعِ جز است،

 هایهوننم انواع جسورانه، بسیار تا کارانهمحافظه اشکالِ از نوپردازی، مختلف انواع و نئوکالسیک

 شکلِ مابینِ که جاآن از. است آمده وجودبه بد بسیار و بد، متوسط، خوب، بسیارخوب، عالی،

 شکننده عواطفی هنرمندان همۀ مانند که) ما هنرمندان هایویژگی بسیاری و هنری بیانِ

 با هاآن ِخاصّ و انفرادی نامۀزیست پیوندِ از که شودمی برقرار فکری-روانی ظریفِ رابطۀ ،(دارند

 جای به را بحث گاهِشگرانِ و اندیشید "دموکراتیک" باید امر این در لذا شود،می زاییده تاریخ

 زبانی،-فنّی صَالبتِ به ،(آن گریآفرینش درجۀ) اثر هنری کیفیّتِ و عاطفی قدرتِ به: برد دیگر

 .دیگر ظرایفِ بسیاری و ها،چهره پرداختِ به اجتماعی،-فکری مضمونِ به
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 ویژۀ گرایانۀزُبدِه هنر نوعِ دارِ طرف کهآن بدونِ است، مجاز گیریسخت موارد، این تمامِ در

 کهزمانی تا این و شود عرضه مشتریان "مختلفِ سطوحِ" در تواندمی هنر. باشیم خواصّ

 از برخی. ناگزیر است امری است، فاحش( ثروت نابرابریِ مانندِ) فرهنگی سطحِ نابرابریِ

 به باید را هاآن. کنندمی مطلق را خود پسندِ و دریافت و سلیقه سخت، ما شاعرانِ و هنرمندان

 که تسامحی کهبل شود، هنری تَدَنّیِ مایۀ که تسامحی نه البتّه فراخواند، گیریآسان و تسامح

 از ار ترخاصّ و ترزُبده و واالتر اشکالِ کهآن بدونِ کند، کمک هنر شدنِ پذیرمردم و گیرمردم به

 .ببرد میان
 

 امروزی تمدّنِ و شعر  -2

 کسرایی: سیاوش

 مثال چهآن سوای کلّی به وسایلی و ابزار را امروزی شاعرِ پیرامونِ جهانِ که دانیممی همه
 ابزارها و وسایل این یا آن همۀ بر تازه و است کرده پُر ،انباشتهمی را حافظ و سعدی گِرداگِردِ
 قبولِ از فارسی شعرِ بیانِ سنّتِ که دانیممی خوب نیز. است کمحا دیگری مناسباتِ اکنون،

 نیما شعرِ هایدرخت و دار هاسال تا مثال، بابِمن. دارد پرهیز حدّ چه تا جدید کلماتِ و هاواژه
 کردند،نمی قبول تنها نه بود، نیامده فارسی شعرِ در آن از پیش که را اشحیوانات و پرندگان و

 آن دیگر، مشخّصِ مسائلِ فشارِ و روزگار، جدّیِ هایدرگیری. اختنداندمی هم دست که
 گُردۀ بر فرودآمده مشکالتِ خشونتِ و زِبری و سنگینی. پسنددنمی را کالسیک هایگوییکلّی

 کندمی روزافزون بشری هایآرمان و اُمیدها یا غم و اندوه بازگوییِ در را صراحت ضرورتِ آدمی،
 شمع و پروانه و بلبل و گل و میخانه و پیاله از استفاده یا هاسمبل و تمثیل یبرا جایی ترکم و
 شعر بلورینِ ساغرِ جدارِ به ایشکننده تلنگرهای ضرورت، کرد؟ باید چه. گذاردمی شبستان و

 در را طبیعت جای که) سیاست و اقتصاد و هاتکنولوژی و علوم شاعرانۀ ورودِ راهِ زند،می
  چیست؟( اندگرفته رشاع اندازِچشم

 طبری: احسان

 درست کامال. است شعر مضمونِ مورد در تربیش بار این فرمودید، مطرح که مطلبی واقع در

 حتّی یا جغتایی هاللی مروزی، کسایی، فضای امروز، شاعرِ تاریخیِ فضای که است

 شعرِ در بهار تا یدکرو از که انگیزدل استعاراتِ و مضامین همهآن. نیست فراهانی الممالکادیب

 ناگهان اجتماعی، و فردی زیستِ امروزی سوزانِ سیّالۀ بیانِ برای آمده، پدید فارسی کالسیکِ
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 بودنِ رمزآمیز و تعمیمی عمیقِ تفکّرِ داشتنِ جهتِ از حافظ. دهدمی نشان نارسا و الکن را خود

 و ماست عشقِ گرِبیان نه هم او وزامر حالبااین آورده، پدید خود اثرِ برای را تداوم شرایطِ زبان،

 مطرح امروزی مکانیِ-زمانی ِخاصّ هایبرش در را ما مسائلِ]او[ . ما اُمیدِ و اندوه گرِبیان نه

 شاعرِ یک پااُفتادۀپیشِ کمابیش شعرِ که بینیدمی مرتبهیک. کند مطرح تواند نمی و کندنمی

 همۀ با خاقانی فصیحِ قصیدۀ فالن که آوردمی پدید احساس نیرومندِ برقِ جریانِ شما در نوخیز

 زمان، شعرِ باید لذا. است آمده پدید روحی گُسستِ و فاز اختالفِ: نیست قادر گدازش و سوز

 سرشارِ گنجِ پس. است صادق گفتهپیش سخنِ همان هم جااین در امّا. باشد زمان اصیلِ فرزندِ

 نگیریم؟ الهام و فیض گذشتگان مضامینِ از ،بنهیم ایگوشه به را کالسیک استعاراتِ و صُوَر

 .زائد توضیح و است روشن مطلب گویا! ابدا
 

 شعار و شعر  -۳

 کسرایی: سیاوش

 و هاحساب و هاعمل که دارد کاربُرد امروزه معنا این با لغوی، معنی هر از نظرصرف شعار،
 سیاسی و مذهبی ژیِایدئولو یا گروه و حزب یک یا شخص یک بیرونیِ یا درونی هایبررسی

 که است بینیجهان درشتِ میوۀ از بُرشی یا نارنجستان از نارنجی داروها، همۀ از کپسولی. است
  :دارد خود الغرِ اندامِ در را همه آن، کردِعمل و مزّه و طعم

  ،(مارکس کارل) "شوید متّحد جهان پرولتاریای" ،(اهللرسول محمد) "تُفلِحوا اهلل اال اله ال قولوا"
 "کنید نماز من فتوایِ به نمُرده او بر /عشق به زنده نیست حلقه دراین که کسیهرآن"
 توانمی جهان اتّفاق به آری، /گرفت جهان مالحتِ اتّفاق به اتحُسن" ،(حافظ الدینشمس)

 (...نیما) راآن نپسندد گوی کسهیچ /خود دلِ زبانِ با بگو تو" ،(حافظ الدینشمس) "گرفت

 که شادمان و بشود یا باشد شعاری اشعارم از ایپاره که دارم آرزو نیز خود نوبۀ به من هکچنان
 این /باز و کِشندمی زمینبه ایستاره شب هر" بینممی دیوار و در بر گاه را خود شعرِ این

 جانآ از آیا باشد، شعار هرگز نباید شعر گویندمی کهاین امّا. "هاستستاره غرقِ زدهغم آسمانِ
 با که،آن خطر و کنند؟می اشتباه شعر درونِ در شعار خامِ انتقالِ با را شعار شعرشدنِ که نیست
 کشانندۀ بستبُن به و تخدیرکننده شعارهای راهِ شعر، در درست شعارهای ورودِ از گیریپیش
 کنند؟می باز را آدمی

 طبری: احسان
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 به که است کسانی سخنِ کردنِمبتذل این باشد؟ شعار باید فقط شعر است گفته کسی چه

 شعر وظایفِ تعدّدِ در ندارد حقّ احدی. دانندمی الزم هم راآن و دارند باور شعر اجتماعیِ تعهّدِ

 طبیعت، وصفِ در شعر آیا. کند مطرح را روز سیاسیِ مسائلِ باید فقط شعر بگوید و کند تردید

 را بشر هرحالبه که شعری نیست؟ ضرور یانسان مسائلِ دیگر و طنز اندوه، مرگ، رنج، عشق،

 تعهّدِ" مسئلۀ است، مطرح که ایمسئله لذا بخشد؟می اوج دهد،می تسلّی پَروَرَد،می

 در جنگ، در انقالب، در مبارزه، در جنبش، در تکاملی، کلّیِ حرکتِ در شاعر "اجتماعیِ

 تا بتواند شعری کهآن برای امش قولِبه. باشد شعار باید شعر کهاین نه و است غیره و نوسازی

. است دیگری بحثِ آن،. بنماید  خود از "ذاتی جوهرِ" باید خود یابد، اوج خلق یک شعارِ ِحدّ

 که است نادرستی و پَرت بحثِ نباشد، یا باشد شعار باید شعر کهاین دربارۀ بحث هرصورت،به

 این. کندمی مطرح "مآبانههوچی" حدّی تا و تنگ زاویۀ یک از را "شعر اجتماعی تعهّدِ" مسئلۀ

 .ندارد پُرخروشی هوادارانِ امروزه و زدندمی یا زنندمی که هاستحرف همان از
 

 امروز شعرِ تعریفِ - 4

 کسرایی: سیاوش

 جهان، بزرگِ شاعرانِ جمله از خارجی، هنرمندانِ آثارِ ترجمۀ ازدیادِ سببِ به اخیر هایسال در
 مجموعه با ارتباط در و خود زادگاهِ در که- شاعران آن هایدیشهنا و عقاید تاثیرگذاری بابِ

 به نیز ما شعرپرورِ کشورِ در ،-بود درست و جابه بساچه اصلی سرزمینِ ادبی و هنری مختصّاتِ
. کشانید گمراهی به نو راهِ طلبِ در را شیفته نوخیزانِ هرازچندی که جاآن تا شد، گشوده غلط

 باشد تصویر شعر که است آن خوب شعرِ آیا که شد پابه هاجنجال رشع تعریفِ در جمله از
 شعرِ: که رفتندپیش جاآن تا بعضی حتّی غیره و حجم شعرِ یا و ناب، شعرِ اشیاء، شعرِ یا ،(ایماژ)

 ویژهبه شعر گونیِگونه و وسعت که جاآن از. است شده پدید دوّم المللِبین جنگِ ازپس واقعی
 شاملِ مانع و جامع صورتِ به را شعر تعریفِ کارِ که است حدّی تا ایران شاعری نوابغِ کار در

 این در است خواهشمند غیرایرانی، و ایرانی کالسیکِ تعاریفِ به توجه با و کند،نمی آنان شعرِ
 شیوۀ یک به ایران در ویژهبه شعر اطالقِ من، گمانِ به چه دارید، بیان را خود نظرِ هازمینه

 .خطاست کلّی به صخصوبه

 طبری: احسان



 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

29 

 تعاریف، دیالکتیک، دیدگاهِ از حال عینِ در ولی است، ضرور مقوالت از منطقی تعریفِ

 از زندگی زیرا شکندمی درهم را هاآن واقعیّت روزی سرانجام که استتنگی هایچهارچوب

 از. "خرّم و زسب زندگی، درختِ و استخاکستری دانش" گوته قولِ به. است ترقوی مفهوم

 آن برجستۀ شاخصِ که است هنری بیانِ تجلّیِ عمدۀ اشکالِ از یکی شعر منطقی، صرفاً لحاظِ

 نصیرالدّین خواجه. است هنری عاطفۀ فورانِ ،دیگر سویاز  و تعابیر، آمیزیِخیال سویی از

 را "قافیه"و "وزن" هایشاخص و داندمی "مُخَیَّل کالمِ" راآن ارسطو تعریفِ اتکاءِ به طوسی

 نیروی همان به و دارد تفاوت عادی دیدِ با که "شاعر ِخاصّ دیدِ" شعر، در. کندنمی ذکر عامدا

 . دارد اهمّیت است، وابسته پندار

 :که امکرده ذکر هم دیگر جای را مثال این من

 جامسران و دید را شاعر نامِ و شاعر تندیسِ و شاعر ذکرِ جاهمه و آمد شهر به روستایی یک"

 "ای؟شده آورنام چنین که ایکرده چه": پرسید او از و یافت شهر بیرونِ در گاهانشام را شاعر

: گفت شاعر. "آری": گفت روستایی "بینی؟می راآن": پرسید و داد نشان را( ماه) هِاللِ شاعر

 ولی": تفگ شاعر. "نه": گفت روستایی "بینی؟می راآن آیا بگو و بند فرو را هایتچشم حاال"

 ".بینممی هست، که چهآن از زیباتر را هلِال بندم،می را هایمچشم وقتی من

 و نیست،( واژه این متداولِ معنای به) زیباتر همیشه واقعیّت تخیّلِ. است شاعرانه مثالِ یک این

 از و کندمی مطرح را "شاعر ِ خاصّ دیدِ" مسئلۀ مثال این ولی. نیست شاعر مخصوصِ همآن

 نیاورده بار به ایثمره نشود، همراه هشاعران بیانِ آن با اگر خاصّ دیدِ این. نیست بد جهت این

 شاعر، ویژۀ دیدِ و شاعرانه پُرعاطفۀ و انگیزخیال و آمیزخیال بیانِ داشتنِ برای. است

 منبعِ چهآن است، همراه حسّاسیت ماوراءِ نوعی با شکّبی که است الزم خاصّی شناسیِروان

 .کندمی بدل نیز تعادل بدونِ هایآدم به را هاآن گاه و است شاعران رنجِ و جنگ

 دوّم [جهانیِ] جنگِ ازپس شعر که سخن این. نیست درست شعر تعریفِ کردنِسویهیک لذا

 . است بحث و دقّت و تامّل قابلِ است، باالتری "شعریِ جوهرِ" دارای

( شعر مثالً)هنر اشکالِ برخی از داریسرمایه تولیدِ که شودمی یادآور موردی در مارکس

 انقالب عاملِ داری،سرمایه عاملِ بر عالوه ما، عصرِ در ولی است، درست این .آیدنمی اشخوش

 در جوشانی حرکتِ که نیست شکّی ما دورانِ در باری،. دارد تاثیر پرستد،می را شعر که نیز

 فضایی در امروز شاعرِ. است اجتماعی هنری، فنّی، علمی، آگاهیِ عصرِ ،ما عصرِ. دارد وجود شعر

 قبول قابلِ تواندمی مطلب جهاتی از لذا. گویدمی شعر گذشته از ترفهیم و بیدارتر مراتب به
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. است ترنقّاش رامبراند و روبنس از پیکاسو مثالً بگوییم اگرما است گوییساده ولی. باشد

 آیا کنیم؟ مقایسه سعدی و فردوسی با را نیما است الزم آیا چیست؟ مقایسه این سودمندیِ

( زمانی دو) دیاکرونیک پدیدۀ دو که هامقایسه این من نظرِبه شاعرترند؟ کدام بگوییم است الزم

 نه و است سودمند نه سنجد،می محدود و تنگ جهتِ یک در مشخّصه صدها از تجرید با را

 .بخشحاصل

 است مسری و نیرومند عاطفۀ ،مُخَیَّل بیانِ ،شاعرانه دِید دارد، نام "شعری جوهرِ" چهآن باری،

 زمینه این در. برانگیزد تحسین به را شخص تواندمی شود، همراه فکری نغزِ هاییافت با اگر که

 اینک و است گفته سخن منجزتر و ترمشروح خود، گذشتۀ هاینوشته از برخی در جانباین

 آورماللت تکرارش و است همگانی رسِدست در و شده چاپ زیرا کند، تکرار را هاآن خواهدنمی

  .است
 

 امروز نیازِ و کالسیک شعرِ - 5

 :کسرایی سیاوش

 یا( قافیه و وزن قبیلِ از) کالسیک شعرِ نگهداری و حفظ قابلِ بنیادهای از ایپاره دربارۀ
 معشوق پیکرۀ در نساان ستایشِ و آدمی دادیدنِخُ یا و ،بود طبیعت کردنِانسانی که "توصیفِ"
 و شعر دیگرِ انواع و رباعی و قطعه و مثنوی و غزل و قصیده که) کالمی هایمعماری و

 ثبَعَ بحثی این آیا. بنشینیم بحث به توانیممی نیز امروز ،(بود هاآن تجلّیِ وریسخن شِگِردهای
  باشد؟ گُشاراه معاصر شاعرِ برای تواندمی یا است،

 :طبری احسان

 دوستِ آن اجازۀ با من که است شده قید مختلف نکتۀ دو فرمودید، مطرح که یلبمط در

 و حفظ مسئلۀ دیگری و ،قافیه و وزن مسئلۀ یکی. کنممی جدا ازهم را نکته دو آن ارجمند

 .امروز شعرِ در کالسیک شعرِ اشکالِ و( تماتیک) موضوعاتِ ادامۀ

 به بنا) شعر برای قافیه و وزن که است ایشدهحلّ مطلبِ گویا این قافیه، و وزن مسئلۀ در

 ایسلیقه شخصاً من منتها. نیست حتمی خصایصِ( است شده آن از قبلی مبحثِ در که تعریفی

 را وزنبی عنصرِ یک و شکنمنمی را وزن آن در که کنممی دنبال "موزون اشعارِ" مورد در را

 شعرِ در فرخزاد فروغ با شیوه این رسدمی خاطرمبه که جاآن تا. کنمنمی وارد آن در ناگاهبه
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 وزن وقتی که کندمی تصریح ،-کجا نیست یادم اکنون که- جایی در او و شد شروع ما امروزینِ

 و شکندمی آسوده وجدانِ با راآن یابد،می خویش شعری عاطفۀ و روح برای تنگی قالبِ را

 قاعدۀ موافقِ آن، با آهنگهم وزنی هب وزن یک از انتقال من، نظرِ به. گویدمی را خود سخنِ

. نیست روا موزون شعرِ متنِ در وزنبی عبارتِ یا جمله درجِ ولی است، بالمانع "موسیقی تالئمِ"

 ما نوپردازِ شعرای از جمعی نزدِ در( هیلیسمنی)گرایینیست و گریطغیان نوعی که جاازآن

 لّانُقَطیمُ و جَزمی گرایشِ نوعی راآن و نددانمی ثبَعَ کاری را فنّی قواعدِ مراعاتِ شده، مرسوم

 که این. دارد وجود قواعدی هنر، فنّ، علم، مانندِ معرفت هایعرصه تمامِ در ولی. شُمارندمی

 انقالبیِ و توفانی تحوّلِ قانونِ شود،می شکسته کامل صورت به معیّنی جایگاه در "قواعد"

 .نیست تردید موردِ و هاستپدیده

 را خود نظرِ من هرجهت،به. باشد ناکانههوس و بخواهدل خودسرانه، تواندنمی کار این ولی

 ولی کنم،می تبعیت سلیقه این از من خودِ. "گذارقانون" یک نه کردم، یاد سلیقه یک عنوانِبه

 در باید ما. باشد بحثی کنمنمی تصوّر قافیه موردِ در. دانمنمی ملزم نیست، قانع که را کسی

 "آواییهم" وحتّی کنیم قافیه "مشتاق" با را "باغ" مثالً و کنیم ایجاد تریبیش انعطافِ افیقوّ

 با سازیقافیه عامّیانه، هایترانه در. بپذیریم( اعتقاد - صفات) برده کاربه مولوی که نیز را

 توانمی را قافیه(. بمُردیم سرمایی از -گُرگیم هایبچّه ما": مثالً. )است بسیار "آواییهم"

 در وارعجَسَ یا و موزون، اشعارِ در توانمی را قافیه. زد همبه راآن کالسیکِ نظامِ و کرد جاجابه

 :"لوایح" در القضّاتعین سخنِ این مانند مثالً .آورد غیرِموزون اشعارِ

  نور پرتوی در"

  کند سفر هستی از معشوق

  کند مستقر نیستی در و

  بود ایدبمی راضی هم را معشوق و

  شود هَست او هستیِ به عاشق چهبدان

  ."شود مَست او مشاهدۀ شرابِ به و

 دیگر آثارِ بسیاری و حمیدی مقاماتِ و انصاری عبداهلل خواجه هایمناجات و سعدی گلستانِ

 به قافیه گاه و ندارد، وزن و دارد قافیه که است انباشته انگیزدل هایشجره این از فارسی

 قرآن سورۀ دو موزونِ ترجمۀ. گذاشت کنار توانمی اصال را قافیه سرانجام و. است قرینه صورتِ
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 آقای و گرفته انجام هجری اوّلیۀ قرونِ در که آزاد قافیۀ دارای هجایی شعرِ به عمده طورِبه

 نشان کرده، منتشر "فارسی عروضی و هجایی شعرِ میانِ پُلی" عنوانِ تحت رجایی احمدعلی

 ما نوآورانِ حتّی زمینه دراین و است غنی شکل جهتِ از فارسی شعری تِسنّ که دهدمی

 .بگیرند الهام ما پردازانِکهن از توانندمی

 ستایشِ یا طبیعت وصفِ مانند) کالسیک شعرِ موضوعاتِ و تِماتیک از گیریفیض درباره امّا

 و کهن اشکالِ مویموبه یا واربرده تکرارِ که است مسلّم( غیره و معشوق پیکرۀ در انسان

 این ولی. کرد رها را (Epigonisme) تتبع باید و دهدنمی ما به چیزی کهن هایاندیشه

. باشد نو شیوۀ با کهآن شرطِبه است، سودمند شاید گاه و بالمانع اتهبالذّ تِماتیک، در گیریفیض

 قطعاتِ و هاچَکامه هامثنوی ها،غزل ایجادِ برای امروز نسلِ شاعرانِ برخی کوششِ جهت،ازاین

 و منع و "تابو" نوعی استقرارِ. نیست ثیبَعَ کوششِ باشد، شده دمیده زمان فخۀنَ آن در اگر- نو

 در کسانی اگر که گفت باید. است آورخنده کالسیک شعرِ مواضیعِ و اشکال کاربردِ علیه حُرمت

 ولی! چشم روی بر هاآن قدمِ دهند،می نشان وریسخن قریحۀ خود از که هستند زمینه این

 آورمالل و مکرّر مضامینِ با خُشک نظمِ از را شعر که بود این شاعران معاصرِ نسلِ بزرگِ کارِ

 دادنِنشان با یعنی امروزی، توقّعاتِ به گوییپاسخ با کالسیک شعرِ گاه اگر حاال. درآورند

 و کنیممی ردّ را پردازانکهن گراییِجزم ما نپذیرفت؟ راآن باید چرا شود، عرضه "ذاتی جوهرِ"

 ولی هستیم، کهن و نو هایسبک تنوّعِ دارِطرف ما بستاییم؟ را نوپردازان گراییِجزم چرا

 اثرِ یک اوجِ در را خود سخنِ و کنند کار انسان رفتِپیش خدمتِ در هاآن همۀ کهآن دارِطرف

 به و نیایند بر آدمی سازیِگمراه و ردیتخ کردن،برده کردن،مُثله راه در و آورند وجودبه هنری

 "!جاستاین مسئله تمامِ" ، "that is the question" شکسپیر قولِ

 با را وگوگفت گرامی، دوستِ آن اجازۀ با آمد، میان به شعر تِماتیکِ از سخن که اکنون

 پایان به نهزمی این در فالسفه و هنرمندان تفکّراتِ و تئوریک هایتحلیل برخی اجمالی یادآوری

 : ورزیممی اکتفاء چند اشاراتی به ما و ژرف، و کالن است مطالبی ها این. برممی

 اصطالحِبه بنا که کندمی کمک هنرپذیر فردِ به ،"هنری آگاهیِ" هرسونگرِ و فراگیر خصلتِ

 آن بر چرنیشوسکی جهتهمینبه. بشناسد انسان عنوانِبه را خویش "نوعیِ ماهیّتِ" مارکس

 در و گیرد قرار آن موضوعِ تواندمی ،"است جالب زندگی در انسان برای که چیزی هر" که تاس

 طرح موضوع هاده و هاده ،ما کالسیکِ شعرِ در. کرد وضع خاصّی ثغورِ و حدود تواننمی جااین

 .کندمی پرواز باز و باز هاآن سوی به شعر ناچار و است "ابدی مسائلِ" نوعِ از که شده
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 که است آن در نامد،می "جهان هنریِ دریافتِ" راآن مارکس که چیزیآن خصیصۀ نتریمهمّ

 که) معرفت این مسیرِ و راه کهبل یابد،می تجسّم انسانی معرفتِ ترازنامۀ تنها نه هنری اثرِ در

 خود بازتابِ ناچار به نیز( است "موضوعی جهانِ" هنری پرداختِ و ادراک پُرنرمشِ و بغرنج راهِ

 طبقِ"( مارکس اصطالحِ موافقِ هم باز) هنر در نیز فرومایه و زشت امورِ حتّی. کندمی ایجاد را

 فرومایه و زشت حتّی که است هنری روندِ دیالکتیکِ این آری،. شودمی بیان "زیبایی قوانینِ

 هنر "مَرزِدارُال" شِگَرفِ نایفراخ خود این. است هنری زیباییِ واالیی شیوۀ گروی در آن، در نیز

 .دهدمی نشان را

  (Pathos)"یهنر هیجانِ" صورت به باید هگل صائبِ توجّه یک به بنا "هنری اندیشۀ"

 و "گربسیج" نقشِ به دیدرو دنی شیللر، گوته،. کند کسب را هنری بیانِ ویژگیِ بتواند تا درآید

 به لنین زمینه، همین در. داشتند زیادی توجّه هنر اثرِ "گرِکنش و فعّال اجتماعیِ جهتِ" از

 است، کبیری هنرِ واقعاً ما برابرِ در اگر": نویسدمی تولستوی لئو آثارِ بررسی هنگامِ

 تبریزی شمس. "کند منعکس خویش در را انقالب اساسیِ جهاتِ از برخی باید صورتدرآن

 ".مَاللَت دفعِ بهرِ از نه آورند، زغَلُ آن جهتِ را قصّه است، زیغَلُ را قصّه هر": گفت

 سنّت به توجّه با شکل پس. شودمی طلبیده شعر جمله آن از و هنر تِماتیکِ از چهآن هاستاین

 را محتوا اهمّیتِ جای و نیست کار اساسِ شده،مطلق و تجریدی شکلِ به نوآورانه پرداختِ یا

 از گاه که دارد وجود موضوعی هایسنّت و شکلی تبلورهای بینِ تناسب نوعی اگرچه. گیردنمی

 شعرِ یا شد، جاری ما خامۀ از غزلی که بینیممی مرتبهیک کهچنان و گذردمی ما "ناخودآگاهِ"

 بزرگِ خانۀجامه در خود مرموزِ هایدست با محتوا زیرا ایم،رودهسُ قافیه و وزن بدونِ آزادی

 .یابدمی خویش قامتِ برازندۀ لباسی سرانجام شعری، متنوّعِ اشکالِ

 :مولوی الدینجالل موالنا قولِ به

  کیست؟ جامه درونِ تا وُ شِعر است شَعر جامۀ"

 ."کَنجامه دیوی که یا و زیبجامه حوری که یا
 

 ۸1، ص10و ۹، شمارۀ 1۳5۹مجلّۀ دنیا، سال سرچشمه: 

 

 

http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-4-02-1359-09-10.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-4-02-1359-09-10.pdf


 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

34 

 

 

 تهران، در حصرِ خانگی( 1۳۶۸اردیبهشت  ۹ –ساری  1۲۹5بهمن  1۹)
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 مشاعرۀ دو شاعر
 طبری  مِهرآمیزِۀ کسرایی و پاسخِاخوانیّ

 

 به (کسرایی سیاوش آثار و زندگی بررسی) "اُمید بزرگ شبانِ" کتاب از بخشی در: اشاره
 ایران معاصر شاعران و نویسندگان دیدارهای از شرحی یا و نظرات عابدی، رکامیا کوشش
 سیاوش با طبری احسان مشاعرۀ و دیدار لیناوّ به کتاب از فرازی در. است شده روایت

. است شده اشاره( سالهسی مهاجرتِ از طبری بازگشت از پس) 1۳59 سال آبان در کسرایی
تحتِ  1۳59 آبان در طبری احسان با دیدارش لیناوّ ازپس کسرایی که شعری قطعه ازجمله
 در عابدی کامیار که شعر زبانِ با طبری مِهرآمیزِ پاسخِ و سُروده او برای" اخوانیّه"عنوان 

 است: کرده روایت زیر شرح به راآن حکایت خود، کتابِ
 

 پسِ از. است یطبر احسان با دیدار ادیبان، و شاعران با کسرایی سیاوش دیدارهای دیگر از ...
 :نویسدمی اخوانیه شعرِ برایش 1۳5۹ آبان ۳0 در کسرایی، آن پی در که. دیر و دور هایسال

 بار وُ است گُل را سخن که من، بلندِ باال"

 بهار بشکفد ازو که بشکفد باز گو

 مُدام کند نو اگر باغ، ز باشدم کم

 بار هزار روزی به غُنچه هزار شاخی

 عشق عطرهای آن وُ دانش هایمیوه این

 یادگار مانده او دامنِ هایدشت از

  آفتاب روی از ترخُجسته طالعِ ای

 آبشار چو یاران سرِ بر اُمید از ای

 سَحَر ایکرده کهن هایقصّه به را شب

 ".روزگار وُ روز سخن به کن تازه امروز

  1۳5۹ آبان ۳0 /کسرایی سیاوش

 :سُرایدو می نویسدمی چنین خود شعری و ادبی ذوقِ با هم طبری و 
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 کمالِ روی از و و تسلّا و مهر نیّتِ با تو که شیوایی یچَکامه پاسخِ در عزیزم، سیاوشِ"
 فکر این نخست فرستادی، برایم فریدون دویمان، هر ارجمندِ برادر دستِ به و سُروده بزرگواری

 سیاوشِ مانند نیز وا که است دیگری سیاوشِ از فروغ پُر یچَکامه این که گذشت امذهن به
 که شعری مصراع نخستین لذا. است گذشته غشبی وُ پاک ستم، وُ رنج آتشِ دو از ایافسانه

 امذهن از ناهموار ایقافیه با دشوار، زِحافِ یک در کنم، تقدیم پاسخ عنوانِ به داشتم میل
 هاآن بر شعر که مایهتنگ شاعران یهمه مانندِ گرفت، شکل مصراع این که همین. گذشت

 ادامه را آن تمام، تَعَبِ با لِگام بد طبعِ رغمِعلی که نداشتم ایچاره شعر؛ بر هاآن نه است، سوار
 پس. بکشانم قافیه و وزن دنبالِ به چَکامه نازنینِ یسُراینده به را خود ارادتِ و اندیشه و دهم
 :...ها،نارسایی و هاناهمواری تمام و العَجزعَلَی رَدّالصَدر با شد قلمی قطعه این

 گذشته آتش از سیاوشِ ای"

 سِرِشته محبّت فُروغِ با

 درویَ تو کالمِ بهشتِ از

 کِشته که بَذری شعر، ایزدِ

 برداشت که دوزم پاره از ترکم

 مُشته زِ خود گرِچالش مُشتِ

 بافَم کرباس چه شعرش پیشِ

 رِشته طُرفه چنین پَرَندی کو

 صَعب چنین مَصافی در گویمش

 کُشته کار ماَین حریفی من

 ببخشای حقیرم ِفلزّ بر

 ".گذشته آتش از  ِزرّ تو ای

 عابدی، کامیار اثر کسرایی، سیاوش آثار و زندگی بررسی ؛"اُمید بُزرگ شبانِ" کتاب: سرچشمه
 ۲۸ تا ۲۶ صص
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 شعرسخنی دربارۀ 

 احسان طبری

 
 

 ؟کیستجامۀ شَعر است شِعر و تا درونِ جامه 

  ب و یا که حوری جامه کَن!ی جامه زییا که حور

 )مولوی(
 

ترین شکّ یکی از مهمّترین، بیشعر بخشی است از ادبیّات، و ادبیّات، اگر نه مهمّ

 های هنر است.رشته

هنر، دختران زئوس )یا ژوپیتر( خدای خدایانند.   گانۀگانه یا هفتهای نُهدر اساطیرِ یونانی الهه

که اند. این رمزی است، حاکی از آنپیوند و زناشوئی زمین و آسمان  مرۀها ثدیگر، آن به روایتِ

 دانستند و برای آن مقامی واال قایل بودند.مییونانیان هنر را موهبتی الهی و آسمانی بر زمین 

 الهۀ شعرِ غنائی  (ratoE) "راتواِ"موزیک(،  جا واژۀ)از همین "موزها"در میان این ایزدان یا 

جای نخست را در میان  الهۀ شعرِ حماسی( الهۀ شعرِ حماسی بود و alliopeC) "کالیوپ" و

های حماسی هرکول )هراکلس( و که داستانویژه بدین سبب کرد. بهخواهران خود احراز می

های منظوم هومر و هزیود، اوجِ هنرِ ها داشت و حماسهتزه و آشیل و ئولیس جای خاصّی در دل

 شد.یونان شمرده می

مقولۀ  شکلِ، مطلب بهافالطون و ارسطولسفی دربارۀ شعر دیرتر آغاز شد. در زمان  فبحثِ

( که در عربی Poëticaمنطقی و فلسفی مورد بررسی قرار گرفت. ارسطو کتابی دارد بنام )

 ( امروز عنوانPoeticsِ )درانگلیسی "تیکپوئه"بوطیقا یا بوطیقیا ترجمه شده. واژۀ 

 اند.ارسطو را به پارسی نیز برگردانده ی است. کتابِشناسمباحث ادب ِعامّ

های ئله شعر پرداخته اند. ابوالفرج قدامه کاتب بغدادی، کتابدر فرهنگ اسالمی به مس

گذاری نویس، علومِ بَالغی را پایهنقدالشّعر و نقدالنّثر را نگاشته و عبدالقاهر جرجانی ایرانیِ عربی

مقام، رابطۀ سخن با زمان و مکانِ ادای آن سخن را مورد کرده و به اصطالح رابطۀ کالم و 

معروف است. بعدها  "االعجاز و اسرارالبالغهدالیل". از جمله کتب او پژوهش قرار داده است

را به پارسی تالیف کرده که از کتب  "المعجم فی معائیر اشعار العجم"شمس قیس رازی کتاب 

 توان در فنون مختلف شعر نام برد.از هم میبنیادی ما ایرانیان است و از این قبیل ب



 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

39 

 

  خصیصه قایل بودند:قُدَمای ما برای شعر چند 

بودن  "کالمِ مخیّل"ویژه روی . ولی تکیه به"انگیز بودنخیال"و  "مُقفّی بودن"، "موزون بودن"

کند و تصریح می "اساس االقتباس"را خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب شعر است و این

 اعتباری و فرعی است. ید که قافیه و وزن برای شعر امورِگومی

از همان ایامِ قدیم مطرح بود. اگر سخن مقفّی و موزون بود ولی  "نظم"و  "شعر" لذا فرق بینِ

شد. ( در آن تجلّی نداشت، نظم خوانده می"قوۀ شاعره"قوّتِ خیالِ شاعرانه )به اصطالح حافظ 

و در  Rhymer اژهیان داشت. مثال در زبان انگلیسی ودر باختر نیز این بحث به قوّت جر

ع و تغییر ذائقه، است. برای تنوّ "نگارنظم"و  "ناظم"به همین معنای  Versificateur فرانسه

 کنم:را در این زمینه نقل می یک فاکتِ تاریخی

ردی که انگلستان بود، روزی م پادشاهِ ،هشتم نریِهِ گویند هنگامی که طامس مر، صدراعظمِمی
صدراعظم آورد. وی نظری به نوشته انداخت و گفت:  ای به نزدِداشت، نوشته دعوی فضل و ادب

«. آن شخص نوشتۀ خود را منظوم ساخت و لطفا بروید و این نوشته را مقفّی کنید و بیاورید»
ۀ نسخ ا درای دارد والّافیهمر این بار گفت: »خوب حاال این شد حسابی! الاقل قباز آورد. طامس

 («. !Neither rhyme, nor reasonای )ل نه عقلی بود و نه قافیهاوّ
 الشعراء بهار:قول ملکبه

 ای بسا شاعر که او در عُمرِ خود نظمی نبافت

 وی بسا ناظم که او در عُمرِ خود شعری نگفت
 

پدید  شاعرای فرهنگی و ابداعی )آفرینگر( بنام و پیشه شعرچرا در تمدّنِ بشری هنری بنام 

به  1شد؟ مسلّما ضرب و وزن )ریتم( در کار و رقص )که نوعی تدارک روحی کار و جنگ بود( 

)ریشۀ کلمۀ  "منترا"مقدّس سرایت کرد و کالمِ مقدس یا  ایم و اورادِزسخن و از آن جمله به ع

س قدرتِ ت، سخنِ مقدّاین خصیصۀ موزونیّ ( را موزون و مقفّی ساخت. با کسبِ"منتر"فارسی 

 اند.کرد و کاهنان و شمنان نوعی شاعران اولیهتری کسب مییرایی بیشگ

 بعدها به تدریج پیشۀ شاعرانه از حرفۀ کاهن فاصله گرفت.

تولید، از همان ایّامِ بردگی، شاعری در  خصوصی قشرهای ممتاز بر افزارِ از رواج مالکیتِپس 

 د تا شاعران را به زوایدِ مجالسممتاز قرار گرفت و آنان کوشیدن این قشرِ 2زیر سرپرستی 

ویژه و خودبودۀ  تِشخصیّ سلطانی و اشرافی بدل کنند. بعدها شاعر به تدریج برای کسبِ

 تری یافت. بدین مساله باز خواهیم گشت.های بیشش، کامیابیاجتماعی خوی



 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

40 

لذا شاعرِ  شعر و تفکّر، شعر و زبان، شعر و آفرینشِ خیال پیوندِ نزدیکی است، جا که بینِآن از

و آفرنیشِ هنری به مقامِ واالرسیدن،  دانیهای فکر و سخنبزرگ یا مبرّز بودن، یعنی در گستره

و پویۀ حیاتی و پرورش و تالش فردی خاصّی نیاز  غنیست و به نبوو این نیز نصیبۀ هر کس 

شعر چنین اند. احترام و اعجاب جامعه دارد و به عبث نیست که شاعرانِ بزرگ وبرجسته، موردِ

گر است. لذا شاعر در زا و رخنهآویز، شگفتیدهنده، دلذشتِ زمان، تکانرغم گشاعرانی، علی

های کند و اگر در جنبشتربیتِ عاطفی ـ عقلی جامعه و سمت دهی به آن نقش بازی می

و اب نماید، شکلِ زیبا و جذّیخلقی و ملّی کسب مت کند، چهرۀ همهبزرگِ تاریخی ابرازِ شخصیّ

آموز و شورانگیزند، )آفوریستیک( کالمِ شاعرانه، آن را از اشکالِ دیگری که معرفت صارمانندق

 کند.پذیرتر و یادپذیرتر میدل

در عصرِ ما یک روندِ ساده شدن و مردمی شدنِ تکنیکِ شعرسُرایی )دموکراتیزاسیون( و 

شاعران در حالِ بسط و رشد المللی و تشکّلِ جهانی بین گسترشِ جهانی آثار شعری و ارتباطِ

شکّ در که بی-شود و انقالبِ علمی و فنی ها و وظایفِ نوینی زائیده میت. به کلّی کیفیّتاس

ازپیش پیوند ، تکنیکِ معاصر را با هنر بیش-دنبالۀ سدۀ بیستم و سدۀ بعد ادامه خواهد یافت

رفی کسب و در عصرِ ما ابعاد شگهمیشه در تاریخ بوده  و هنر تیکِ بغرنجِ فنّکدیالدهد. این می

 کند.می

مان به چنین سفرهای دور و حق باشیم در یک بررسی مسائلِ حادّ ِشعر میهنبدون آن که ذی

درازی در سرزمینِ آینده برویم، باید بگوییم که آیا امروز چه محتوایی سزندۀ هنر است. البته، 

هنر  تواند موضوعِانگیز است، میه که برای انسان جالب و رغبتچآن، چرنیشوسکیبه قول 

افزاید و انسان را به ها میچه که بر تجربۀ عقلی و عاطفی انسان. یا به بیانِ دیگر، آنقرار گیرد

 "دریافت و ادراکِ هنری واقعیت"چه را که سازد )یعنی آنآشناتر می "اشماهیتِ نوعی"

به عنوان عضوِ  شاعرشود. ولی یکند(، در طیف محتوای هنری وارد متر مینام دارد، غنی

کار ، تنها خدمتگورکیتواند به قول جامعه، عضوِ فعّال و موثر در عرصۀ تاریخ دوران خود، نمی

نِ ، حتا در بیاپژواکِ تاریخ و بانگِ جامعهکه باید بتواند و دایۀ عواطفِ شخصی خود باشد. بل

 ود قرار گیرد.ترین شورها، در بیانِ عشق و اندوه و دلهره ی خصمیمی

پروران باید بنگرند و دریابند که در کنارِ کدام نیروی تاریخی فرهنگگفت که می گورکی

کار و گرا، محافظهگشایند یا نیروهای واپساند، در کنار نیروهایی که راه را به پیش میایستاده

یدی نیست. رای هنرمند، که انسانی پروردۀ جامعه است، محلی برای القزیرا بترمزکننده؟ 

خود را با هنر خویش  "روان هنرمندانۀ"های هوسها و هنرمند نباید ناتوانی، اشتباه یا سرکشی

توجیه کند و آن را به یاری افزارِ شعر، به دیگری سرایت دهد. به جای اکسیرِ شفابخش، تریاقِ 
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، زیرا هنرمندان کاری شده استصورت دچار نوعی تبهود بسازد، زیرا در اینمخدّر یا زهرِ شهدآل

 دخالتِ موثر دارند.  پروری اجتماعیدر روان

 یعنی انسانی و دموکراتیک اندیشیدن. "سیاسی و اجتماعی اندیشیدن" ۳توماس مان به گفتۀ 

گُریزی در هنرمند، برای تمدّن و فرهنگِ جامعه ویرانگر است. جستجوی شعرِ انحرافِ سیاست

دۀ اجتماعی، در جادۀ هنر و خودمحور، تهی از مسایل تپن گراشعرِ پوچ، شعر عمیقا درون  ناب،

 آورندۀرومانی( و  ءِنویس معاصر فرانسوی )از منشا، درامئوژن یونسکورود. به راهِ دوری نمی

« ولی آسمان نباید انسان را بترساند. انسان به ترساندآسمان، مرا میگوید: »می تآترِ پوچی

 "آتشِ"پروا از خشمِ ژوپیتر به یاری فرهنگ برخاسته و ه بیاست ک ایمانند حامی خود پرومته

 ته است.اعجازآور آن را افروخ

است بغرنج و با واسطه و  ایابطهر رابطۀ مابینِ فرهنگ و سیاست، هنر و سیاستمسلّم است که 

 پیوندیِتوان و نباید ساده کرد، ولی نفیِ این رابطه نیز در حکم نفیِ واقعیتِ همرا نمیآن

به قول  مدارهنرمند و سیاستهای مختلفِ عمل و خلّاقیتِ اجتماعی است. ها و گسترهعرصه

دو تیپِ همانند نیستند، ولی در کنار این جدایی، باید ور و انقالبی ایتالیائی( )اندیشه گرامشی

ر ه د، کهنرمندِ ترازِ نو. وحدتِ هنرِ مردمی و انقالبی و سیاستِ مردمی و انقالبی را نیز دید

عصر بزرگ چرخشِ انقالبی پدید شده )عصری که از سدۀ نوزدهم آغاز گردیده و ما اینک در 

ها بریم(، هنرمند تراز نو که کارش، اثرش، به یاری رسانهبحبوحۀ جوش و خروش آن به سر می

تواند گذارد، نمیها مردم رنجدیدۀ روی صحنۀ عملِ تاریخی اثر میکّلِ جامعه در میلیونو تش

. اگر گریز و پروردۀ در درون برجِ عاجِ شورها و تخیّالتِ خود باشدگُریز و مردمنرمندی سیاسته

آمیزِ تاریخ ممکن بود، های سیرِ خاموش و به ظاهر مسالمتدر دوران "تجمّلِ هنری"این 

 توان بدان جداگانه پرداخت.بزرگی است که می ون دیگر شدنی نیست. این خود مبحثِاکن
 

 اتیزه شدن شعر و رهایی آن از قیودِ ادبی سنّتی آن بازگردیم:ۀ دموکربه مسال

آزاد شدن شعر از وزن و قافیه و حتّی زبانِ خاصّ ِادبی و موازین و قرارهای مستقر و موکّد، نه 

که در مقیاس شعرِ جهان، مشکالتی نیز ایجاد کرده است. البته در کنار ما، بلتنها در کشورِ 

 ای که به وجود آورده است.عدیده تسهیالت و مزایای

یابی وجود دارد. به ویژه در دوران زیبایی، نکته ها، تا حدّی جوشِ عاطفی، درکِدر همۀ انسان

تواند حتی به صورت است. حال که شعر میگیری هیجاناتِ روح نوجوانی و جوانی که دوران اوج

و زیبابینی و د، هر کس به اتکاءِ شور حتی در کنار هم نوشته شو  سطوری نثروار در زیرِ هم یا

فروگسستن زنجیرهای تواند، به عقیدۀ خویش، شعر بسراید. و حال آن که یابیِ خود، مینکته
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تواند قوی می یان استعاری ـ تصویریِوزن و قافیه، تنها به سود باالرفتن مضمونِ فکری و ب

تر از شعرِ مقیّد باشد تا تی، باید شاعرانهتر، شعرِ رها از قیودِ سنّجبران شود. یعنی به زبان ساده

»نثری  محمدعلی افراشتهآمیز شادروان آمیز و طیبتوالّا به قولِ طنزدر واقع شعر باشد؛ 

 اند!«.کن پاک کردهادپاکاش را با مداند و وسطاست که با مداد نوشته

مند، درست و ناگزیر نخود قانو ِخودییعنی روندی که به روندِ دموکراتیزه شدنِ شعر،این  

کند و لذا وظیفۀ پرورش و نقد همکاران ما را، به ویژه در نسل جوان چند برابر میاست، تعداد 

سازد. به همین جهت نقش انتقادِ شعر و جداسازی سَره از ناسَره، هنری از عادی را دشوارتر می

 کند.کسب میای امرِ شعر حساسیت و اهمیت ویژهو ویرایش )رداکسیون، ادیت( در 

 

که وزن  "شعرِ آزاد"که از وزن و قافیه هر دو آزاد است و  "شعرِ سفید"در کشور ما مفاهیم 

های اروپائی هم این و قافیه در آن سیر و ترکیبی آزادانه دارد، مخلوط شده است. در زبان

م است ( مرسوFree Verse) "شعر آزاد"الح اختالط وجود دارد. در ادبیات انگلیسی تنها اصط

( در ادبیات معاصر انگلیسی رایج گردیده T. S. Eliot) ت. س. الیوتکه به ویژه از زمان 

 است.

اما اهمّیتِ بزرگِ شعر در فرهنگ کشور ما روشن است. شعر نه تنها افزار بیان احساساتِ غنایی 

عرفتی و فلسفه و عرفان و دین و علومِ دیگر جهاتِ مکه آمیز قرار گرفته، بلو حماسی و طنز

کالمِ منظوم ـ در آغوش کشیده است. البته این خاصّ ِکشور  فعّالۀ زندگی ما را ـ ولو به صورت

ای عمیق ما نیست، ولی احتماال در ایران نقشِ فراگیرِ شعر زیاد است و شعر در تمدّنِ ما رخنه

عرش تا حد آمیزِ حافظ رسیده، که دیوان شه مقامِ رمزتر کشوری شاعری بدارد. شاید در کم

این که سرنوشتِ بسیار دشوار تاریخی مردمِ ایران، آنان را به  کتابی مقدّس اوج گرفته باشد.

 بخش شعر واداشته، شاید یکی از عللِ این کیفیّت است.گریز در سرزمینِ تسلّی

گیری رواج زبان پارسی که کار شکلبه هر صورت این مایۀ فخر شعرِ کالسیک فارسی است 

ر شعرِ پارسی خواندن از سوی شاعران م به یاری مستقیم آن، بنیان و قوام گرفت. اگپس از اسال

و سپس قوّاالن در مجالس نبود، زبانِ واحدِ ادبی پارسیِ دَری، راهِ خود را چنین آسان به 

 گشود.چارگوشۀ ما نمی

از  "ارسیقندِ پ"فارسی است که این، به اصطالح ِحافظ، چنین این مایۀ فخر شعرِ کالسیک هم

حلب رفته است و  و دمشق و  تا آستانۀ خوندکاران عثمانیسویی تا بنگاله و کاشغر و از سویی 

نشینانِ شعر از قاف تا قاف بود. از این لحاظ شعرِ فارسی حقّ ِعظیمی به گردن صیتِ گوشه

 آمدن اعراب و ایلغار مغوالن دارد و در حفظِ تبلور و اشاعۀ فرهنگ ما در دوران پس از
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تر فرهنگی، خود موثر بوده است. شاید در کم خودبودِگی و نیلِ کشور ما به شخصیّتِ مستقل

 ساز ایفا کرده است.شعر تا این حدّ ِباال نقشِ سیاسی ـ اجتماعی، نقشِ فرهنگ

ا و حدسیّاتِ داهیانه و شگرف هبه عالوه شعرِ فارسی )شعرِ کالسیکِ ما( سرشار است از یافت

 طبیعت که دارای ارزش باالی معرفتی است. دربارۀ زندگی و

ی ترین شعر ایرانی است. دربارهای از کهنها نمونهشعر در کشور ما از دیر زمان بوده است. گات

پژوهندگان ما نکات زیادی را از جهت شکل و مضمون و مقرراتِ  تحقیقِ از اسالمپیش شعرِ

ربوط به تکاملِ ادبِ فارسی در سایل مبرخی م"رجوع شود به مقالۀ روشن ساخته است ) شعری
 [.۳۶0های فلسفی و اجتماعی، جلدِ دوم، ص نوشته] -(دوران پس از اسالم

 

سه شکلِ اساسی که  های غناییترانهو  ای داستانیههچام، های خسروانیچَکامهکه چگونه این

است در قالبِ عروضی و اشکالی مانند قصیده، غزل، مسمّط، مُستَزاد، رباعی،  قبل از اسالمشعر 

قطعه، مثنوی و غیره جای گرفته و یک تحوّلِ عمیق را گذرانده )که شاید نظیر آن را   دوبیتی،

 الجملهتوان دید(، در مقالۀ مورد اشاره فیهای اخیر میپردازی و نوپردازی سالتنها بین کهن

 ذکر شده است.

به تناسبِ مقام، باید گفت که فرهنگِ دیرینه و دیرندۀ ما، هم به کاوش ]و[ هم به تحلیل 

در مقابل  -ها نیازمند است و کارهایی که انجام گرفته ـ با وجود ارزش و اهمّیتِ بِال اِنکارِ آن

ین روزها مقدمۀ آقای تری است. به عنوان مثال در اانجام گیرد، هنوز سهمِ کم کارهایی که باید

خواندم و یا مهرداد بهار را بر تاریخ زورخانه در ایران و ربطِ آن به آیین مهرپرستی و عیّاری می

در زمینۀ به کلی دیگری تاریخِ کاشان تالیف سهیل کاشی را که به همت آقای ایرج افشار چاپ 

دیدم که برای ارایه، و می کنم(کردم )تعمدا دو نمونه دور از هم را مطرح میلعه میشده مطا

جانبه و از آمدن آریاها تا امروز، چه فعالیتِ همهتوضیح و تحلیلِ فرهنگِ گذشته از دوران پیش

عظیمی باید انجام گیرد. پژوهندگان قرون وسطایی ما این کار را به شیوۀ خودشان انجام 

ندارد، ولی برخورد آنان برای های طالیی معرفتِ اصیل کم که پژوهش آنان دانهو با آن دادندمی

کسوتی کلّی کهنه است. در دوران اخیر از چند دهۀ پیش به این سمت، با پیشعصر ما به

محققِ بزرگ شادروان قزوینی، مکتبی گشوده شد که آن هم نمایندگان برجسته و ثمراتِ 

تر بگوییم، فروتنانهگزاریم. ولی باید عصرِ نویی یا ی داد. ما از آنان سپاسفرهنگی ارجمند بسیار

تحلیلِ فصل نویی را در امرِ پژوهشِ فرهنگِ گذشته گشود که متضمّنِ تحقیق منابع همراه با 

تحقیقِ های سودمند برای پراتیکِ معاصر باشد، در تاریخ گیرینتیجهتاریخی و اجتماعی و 

های کرده و بررسیسال و جوان ما شروع ار را نسلِ میانهکد. هم اکنون اینکشور ما گسترش یاب

http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-neveshtehaye-falsafi-ejtemaii-02.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-neveshtehaye-falsafi-ejtemaii-02.pdf
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آنان از برخی نظر جالءِ خاصّی دارد، به ویژه اگر مانند کار محققان قرون وسطایی و دوران 

 "هایسوادیبی"نگرانه و پُر وسواس باشد و در آن گرانه و ژرفوار، کاوشمعاصر ما طلبه

 دانی و امثالِ آن بروز نکند.اسی، عربیشنشناسی، نسخهمنبع

سالی در مورد فرهنگِ چندالیه و پُرشاخه و دیرین شدنفرهنگی "پژوهندۀ"روشن است که 

و به پرورش و تمرینِ تدارکی بزرگ از  بسیار بسیار بسیار دشواری است کارِمانند فرهنگ ایران، 

تحقیق، تسلّط بر شیوۀ تالیف ها، آشنایی با منابع، دانستن اسلوبِ آموختن زبان جهت

شدن نیز به خوب و بسیارخوب نیازمند. لذا در این کشور شاعرِ تاج(ستنداشت، تحلیل، ا)عرضه

 خودورزی و خودآموزی قوی و شدیدی نیاز دارد.

کنیم که محتوای هرهفتۀ آن مانند سال یا ای زندگی میکه ما در عصرِ توفندهبه ویژه آن

قالب اجتماعی ان)یعنی:  دو روندِ بزرگ و بنیادی انقالبیت و طی آن های سدۀ میانه اسسال

نوردد. لذا ( سراسر جهان را در میدر مناسبات تولید و انقالب علمی و فنی در نیروهای مولّده

در چنین عصری، برای رسیدن به اوجِ الزم، باید سخت زحمت کشید، زیاد تمرین کرد، فروتن 

سَماعی و به و بود و به دانشِ سَماعی بسنده ننمود. این به دانشِ ادعا، جوینده و کنجکاو بی

های درس دانشگاه، و برقراری رابطۀ کردن، به شیوۀ کالسقول رودکی به »نیوشه« بسنده

)به این معنی که استاد گفت و شاگرد شنود و مطلب  "استاد ـ شاگرد"آمیز و تشریفاتی تکلّف

قرون وسطایی باختر زمین  "سکوالستیکِ"این سبک در  حل شد( در کشور ما رایج شده است.

بایست ( و قاعده میMagister dixitگوید« )گفتند: »استاد مید که در مورد ارسطو میبو

مطلب همان جا قطع شود! این روش، محیطِ مکالمه یا دیالوگِ خالق و مبتنی بر شکّ ِمنطقی 

سفیدی در کسوتی و ریشعی سیستمِ پیشبرد و استقرارِ نوو جستجوی علمی را از میان می

است که پژوهندگان و آفرینندگان مبرّز در رشتۀ علم و هنر و فن وهنر است. روشنعرصۀ علم 

 اند، ولی این امر ابدا نباید در مکالمۀ خلّاق نَکثی ایجاد کند.سزاوار نهایتِ مهر و احترام

ته، نیک سنجیده، پُرگوارده و جذب ای از معرفت و فضیلتِ خودآموخشاعرِ واقعی باید توشه

 اش شنودنی شود. به قول مولوی:شده( داشته باشد، تا سخنشده )از خود 

 گرچه هر عصری سخن آری بود

 لیک گفتِ دیگران یاری بود

 یا به گفتۀ شاعرِ عرب:

  »العلی محظورۀ االعلی

 من بنی فوق بناء سلف«
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ما سرنوشتِ  ری در کشورِبقَعَ بزرگ و جمله شاعرانِ آن سرنوشتِ شاعران و از

  انگیزی بود.غم

شاهِ خودکامه و  دربارِدر نظام فئودالی دیرپای این مملکت که قریب سه هزار سال دوام آورد، 

کرد و لذا در هنر و از آن جمله در شعر این به اصطالحِ مُستبد )دسپوت(، هنر را سرپرستی می

خود را باقی گذاشت و  کرد، مهر و نشانیل میکه شاه بر جامعه تحم "بردگیِ جمعی"مارکس 

سُرا گاه ی مدیحهسُرایی در چَکامه و غزلِ پارسی دَری جا باز کرد و اگر شاعراز آن جمله مدیحه

تیکِ دلِ خود بسراید، آن را به صورت تشبیب و تغزّل خواست مطالبی موافق خواستِ استِهمی

صیّت مانند عطّار و در دورانی از عُمرِ سنایی و گنجانید. شاعرانِ با شخدر مقدمۀ چکامه می

کردند. شاعرانی شاعر بزرگِ ما مولوی، در سایۀ بینش عرفانی حسابِ خود را از دربارها جدا 

مانند ناصر خسرو در سایۀ بینش تشیّعِ اسماعیلی از دربار روگردان شدند. شاعرانی مانند ابن 

ز اشکالی از شعرِ رزی اعرج معروف به اسفرنگ( نیالدین باخفرغانه )غیر از سیف  یمین و سیف

رسد نظر می، ولی بهانتقادی و غیرِ درباری را به میان آوردند. البته این مطلب باید تحقیق شود

ترین شاعرانِ ما گیرِ شعرِ حتّی بهترین و با شخصیتکه آالیشِ سلطنتِ خودکامه زیاد دامن

ظ و بسیاری دیگر انتقادِ خود را از خودکامگیِ شده است. با این حال، هم سعدی و هم حاف

یش به میان در آثار خو "دیپلماتیک"شاهان، گاه با تندی و تیزیِ آشکار و گاه با مهارتِ 

 "عنصری"گرا و دشمنِ ستم است و اگر از سنّتِ اند. در مجموع، فرهنگِ شعری ما، انسانآورده

ما )درباری و ضدّ درباری( بتوانیم سخن  به عنوان دو سنّت در شعرِ "ناصر خسرو"و سنّتِ 

ین نوع قول یکی از دوستان، در اگفت، وزنۀ سنگین در جهت سنّتِ ضدّ درباری است. البته به

است. باید دید بررسیِ تجربی و آمپیریک چه نشان  "باقی"های کلّی همیشه جای سخن داوری

 برگرد نیستم. برو ودهد و اینجانب در هیچ جا دنبال صدور احکامِ بیمی

 

نزدیکی شاعرانِ ما به دربارها و حکّام و اشرافیت شمشیر و قلم، به علت سرپرست 

خواستند »مَر این قیمتی رغم میلِ آنان بود واال آنان نمییها امری ناچار و علمالی آن

  دُرّ ِنظمِ دَری را« در پای خوکان بریزند.

آمد و شاعر در ساختِ روحی خود در نمیدر صورت فقدانِ سرپرستی از پیشۀ شاعری چیزی 

، مگر آن که ورزانه را با کارِ فکری مانند برخی از شعرای ما در آمیزدتواند پیشۀ دستنمیغالبا 

با زاویۀ سالمتِ "یا بضاعتی داشته باشد و یا به کنج قناعتِ درویشانه بخزد و به اصطالح غزالی 

بودند، نقش  "اسیرِ عیال"ان که پابندِ فرزند و . عاملِ اقتصادی در زندگی شاعر"خویش رَوَد

 گوید:ناگزیر خود را داشت. کمال الدین اسمعیل می
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 رنجی بَرَدوای آن کاندر هنر 

 وای آن مسکین، حقیقت، وای او
 

شاعران در قبالِ قدرتِ خودکامگان مثالی از  "ناچیزی"ای از برای تجسم گوشه

 آوریم:هزارها و هزارها می

کند که ابوالفتح ارژنگ[ نقل می -" تاریخ بیهقی"دی ]نامِ دیگرِ کتاب اریخِ مسعوبیهقی در ت

گونه و ای خلقسلطان مسعود دید. با جامه "ستورگاه"ذواللِسانین را در بستی دبیر و شاعر 

کهنه، مَشککی برگردن، از او علتِ این احوال را پرسید. معلوم شد که مغضوب است و بیست 

 کند.کِشی میستورگاه آبروزی است که در 

استعداد حُسنِ مصاحبت و وابسته به دربارها و مراکز قدرت وقتی خیلی از خود   شاعران

شدند، والّا در حالتِ عادی در می "نُدَمای حضرت"دادند، وارد گروه مراعاتِ سیاست نشان می

نشستند تا طانی میها در دهلیزِ سَرای سلزمرۀ قوّاالن و مُطربان و مسخرگان بودند و ساعت

 و صِلَتی بستانند.اذنِ دُخول دهد و آنان چکامۀ خود را بخوانند  "دارسیاه"حاجب یا 

 

  داری نیز سرنوشتِ شاعران بهبودی نیافت.در سرمایه

ترین ساز باشد. حتی موفقجا مطرح است که برای او سودآور و پولدار تا آنهنر برای سرمایه

داری خبری ـ مطبوعاتی و ناشران های گروهی و سرمایهرسانهشاعران، افزاری در دست 

دگرایی و سیاستِ بازاریابی هستند. این اواخر چون این مرسوم سودپرست و رِکالم بازی و مُ

که در آسمانِ هنر از ستارگانِ قدرِ شده است که هر کس به سوسیالیسم پشت کند، اعمّ از آن

سرمایه با استفاده از قدرتِ خود،  گیرد.شود و جایزۀ نوبل میبدل می "نابغه"سوّم باشد، ناگه به 

 "ستورگاه"کند. این هم نوعی به نامی و فراموشی محکوم میشاعرانِ آزاده و انقالبی را به گُم

فرستادن است. هنوز هنرمندان برای رهایی و واالیی هنرِ خود و شخصیّتِ ]خود[ باید تا دیری 

ی نیست. مگر آن که هنرمند عه، رهایی هنر و هنرمند شدننبرد کنند. بدون رهایی جام

اخالقیّاتِ اصیلِ انسانی را رها سازد و سعادت را در ثروت جستجو کند و برای نیل به ثروت، از 

هیچ چیز تن نزند، یعنی دُرّهای قیمتیِ سخن را در پای خوکانِ زر و زور بیافشاند. متاسفانه در 

عصرِ ما شاعر به نحوِ دیگری دچار  اند. لذا دردر جهان فراوانمیان همکاران ما از این زمره 

هنوز نبردی است دشوار  ،تِ هنر وهنرمندنبرد در راهِ شخصیّافزارگونگی و از خودبیگانگی است، 

 و درازآهنگ!
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ارکانِ توان مقوالتِ گوناگونی را مطرح ساخت. مثال امّا در کالبدشکافیِ شعر می

 دانست: سه چیزتوان یرا از جمله م اساسی شعر

 گیرد!شعری و زبانِ ادبی را در بر می یا تکنیک که قواعدِ فنّ (1

آن از جهت ساختِ جسمی و روحی  ( که باید شرایطTalentِیا استعدادِ شاعری ) قریحه (2

 وجود داشته باشد.

صطالح که به ا 4انگیز های بِکر و ژرف و تخیّلِ جذاب و غریب و دلیعنی اندیشه مضمون (۳

 است، یعنی خیال منطبق با واقعیّت است، نه برکنده از واقعیّت. "یر اسطوره ایغ"

روحی، نوعی موهبتِ اسرارآمیز و ماورایی نیست. وجود -منظورِ من از داشتن شرایطِ جسمی

 "زیر بنای نفسانی"(، نیروی پندار، حافظه و غیره به عنوان (Emotionality شور و حسّاسیّت

شود، ساخته حکمِ قرون وسطاییِ »شاعر، شاعر زاییده میناگزیر است. نگارنده با  قریحۀ هنری،

چه که نیروهای بالقوۀ جسمی ( موافق نیستم، زیرا آنfit non ,nascitur Poeta) شود«نمی

تاریخی است و استعدادِ واحد -آورد، کسب و تربیت، محیطِ اجتماعیمیفعل در و روحی را به

که در چه شرایطِ مشخّصِ آن ءِ مختلف و گاه متضادّی تجلّی کند، بر حسبِتواند به انحامی

 اش( نقش اساسی است.اجتماعی قرار گیرد. لذا نقش عاملِ پرورش )در سطوح گوناگون

های دیگر جانب در نوشتهسخن در میان است که چون ایندر انواع هنر از مقوالتِ دیگری نیز 

 جا تکرارِ مکرّر است.این خود مطرح ساخته، لذا ذکر آن در

 

توان به سه جزءِ را میلذا آن "تدریافتِ واقعیّ"است از شکلی ،جمله شعرهنر و از آن

 زیرین نیز تقسیم کرد:

 بازتابِ واقعیتِ خارجی در اثرِ هنری. (1

 پرداخت و توصیفِ این واقعیت.( 2

بینی و عواطف و مشخّصاتِ جهانبازسازی و بازآفرینی واقعیّت از سوی هنرمند که بر اساسِ  (۳

 گیرد.فردی وی انجام می

گرایانه، رمانتیک، های واقعتِ بازتافتۀ نخستین، انواع سبکتِ نوآفریده با واقعیّرابطۀ این واقعیّ

 آورد. نمادگرایانه، ماورایی را پدید می

م ولی رمانتیسم و داناییِ پویا و انقالبی را بهترین دیدگاه برای هنرمند میگرجانب واقعاین

ساز، در مواردی، ایۀ مضمونِ انسانی و انسانشرط ارسمبولیسم و اشکالِ تجریدی را، به

ها و شگردهای مختلفِ فنّی در تالیف و در شکلِ یا کاربرد شیوه شمرم،های ثمربخش میاسلوب
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هنرمند پیامِ اساس، دانم. ان و نگارش را امری ناگزیر و حتّی سودمند میهنر و تنوّع سبکِ زب

 است که با کیست و بر کیست.
سر بردن، از کارِ جمع برخوردار بودن ولی از ما با القیدی نسبت به سرنوشتِ جامعه، در جمع به

و  "هنرمندانه"خودخواهیِ تر؟ چه چیز از آن فارغ زیستن، مخالفیم. چه چیز از این کار ناسپاس

 ها و بروزِها و سبکاسلوب عِحال، ما با تنوّنتر؟ درعیدایه و الالی عواطفِ خویش بودن زشت

آزادانۀ شخصیّتِ هنرمند از جهت نحوۀ آفرینش موافقیم. چه چیز از هموارسازی مکانیکی و 

ای در عرصۀ فکر ذوق نهرنگ، از ایجاد محیطِ سربازخانواختی خاکستریمصنوعی، از ایجادِ یک

وحدتِ سمتِ تاریخیِ هنر در عینِ  ان ازتومیتر؟ به همین جهت است که معنیو سلیقه بی

 های آفرینش، از وحدت در کثرت، سخن گفت.کثرتِ شیوه

موضوع عواطفِ  "قدغن"داری هنر را به سودِ تکاملِ اجتماعی، به صورت این روشِ جانب

این  هستی و امثال آن نباید فهمید. خیّام در طرحِ نج، دلهرۀخصوصی: عشق، اندوه، امید، ر

دهد و پرده ویا سالوسِ سط میتاریخی بَ وفراخ انسانِرا تا حدّ ِفلسفی، تا حدّ ِژرفمسایل آن

 دیگرِ بزرگِ چنین حافظ یا سعدی و هنرمندانِدَرَد. همشکنان عصرِ خود را میکرامیان و خُم

شود و نه به حلّ می "با کیست و بر کیست"جهانی، همۀ این مطالب در گسترۀ مشخصِ 

 تزاعی.شکل مجرّد و ان

 

های خراسانی، عراقی، آذربایجانی، هایی را گذرانده مانند سبکپس از اسالم، شعرِ فارسی سبک

استادان بزرگِ شعر و ها هندی و سپس از اواخر صفویه سبکِ بازگشت، و در درون این سبک

د مانند اند که ده ـ پانزده نفر آنان در ستیغِ شعرِ جهانی قرار دارنهنرمندان واقعی بروز کرده

و چند تن دیگر که باید با سنجش   فردوسی، ناصر خسرو، خیام، مولوی، نظامی، سعدی، حافظ

 تری از آنان نام برد.بیش

اتِ فرهنگی ماست، اشعارِ فولکلوریکِ ایران که به های مباهعالوه بر شعرِ کالسیک که از مایه

)به اصطالحِ هدایت( اشعار کوچه های کهن، اوسانه های خلقی، حَرارهها، تصنیفصورت دوبیتی

آمده، باید موردِ ای، شعارهای موزونِ سیاسی و غیره درباغی، بحرِ طویل، نوحه، اشعارِ زورخانه

مقدماتی برای شناختِ علمی این اشعار کوشش  توجه قرار گیرد. اینجانب در یک بررسی

بیات رسمی ما از نثر و شعر ام و نظیر آن مسلما از طرف کنجکاوان دیگر شده. باید بین ادکرده

های وع منظومهتواند موضهای بسیار شاعرانه داریم که میو این فرهنگِ عامیانه پُل زد. ما قصّه

های خلقی نیز نگارنده بررسی اجمالی نگاشته چهرهغنایی و حماسی خوبی قرار گیرند. دربارۀ 

های ی از شعر و نثر و دیگر رشتهتر سودمند است. ادبیاتِ رسمکه در حدّ ِانگیزش به دقتِ بیش
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نقاشی، موسیقی، تاتر،  هنرِ ما باید با تمامِ نیرو به سراغ فرهنگِ عامیانه بروند. برای نثر، شعر،

ها گرفته نگین و نایافته و نکافته. هنرِ غرب از این گنج بهرهجا گنجی است رسینما و غیره این

 است.

ه هم ادامۀ ما، شعرِ نو یا نوپردازانه قرار دارد ک در کنار شعرِ سنّتی کالسیک و فولکلوریکِ

از ایرانی وجهانی است. با آن که پیش شعرِ "سنتزِ"شایستۀ تکاملِ شعرِ ایران و هم ترکیب و 

. این ترین چهرۀ بَندگُسَل استنیما مهمّن در میان بود، ولی مسلما ی سخانقالبِ ادباز نیما 

ر و وَرف و نحو و صُهتِ وزن، قافیه، مضمون، زبان، صَتحوّلی کیفی و عمیق در شعرِ ما از ج

تر ساخته و هم اکنون استعاراتِ شعری است و اثربخشی و سرایتِ عاطفی شعرِ ما را قوی

 ای عرضه داشته است.برجستهنمایندگان 

سیاستِ ساواکی رژیمِ گذشته، ایجاد تقابلِ خصمانه بین فرهنگ و شعرِ سنّتی و نو بود و این 

شد. ما کردن آنان عملی میبین هنرمندان برای بهتر اداره تفرقهق قاعدۀ ابلیسی ایجاد کار طب

م شعارهای هنری و همۀ هنرمندان کشور در زیر پرچ یگانگیدشمنِ تفرقه و آرزومندِ 

دانیم . امید اجتماعی سالم و پیشرو هستیم و تقابل دو فرهنگ و دو شعر را مصنوعی و خطا می

دِ سیاسی ـ اجتماعی و هنری ـ فکری این یگانگی در مقیاس تمام کشور، به است شرایطِ مساع

اطِ سالوسانه هم شود. مقصودِ ما التقخلّاق و نه مخاصمۀ ویرانگر فرا "دیالوگِ"تدریج و طی 

کرد و شرایطِ تحقّقِ آن را  نبرد که اتّحادِ صمیمانه و ارگانیک است که باید در راهشنیست، بل

ای های سالم و خلّاق در این زمینه شاید تنظیم سندِ فشردهند. یکی از شیوهسار نُضجِ الزمبه 

زبانِ  "ان و هنرمندانشورای نویسندگ"دربارۀ هنر و ادبیات باشد که در درجۀ اوّل برای اعضای 

 ساز مکالمۀ خلّاق و با فرهنگ با دگر اندیشان باشد.مشترک ایجاد کند، و در درجۀ دوّم زمینه

پردازی سنّتی و هم در ن، به ازای گذشتۀ پُرفَخرِ خود، هم در جادۀ کهنشعرِ ایراامید است 

ر از گذشته و حال برسد و جادۀ نوپردازی از جهتِ فنّ، مضمون و آفرینشِ بدیعی به مقامی باالت

 در پیدایشِ ایرانِ نوینِ انقالبی و نوسازی نظامِ اجتماعی سهمِ شایان خود را ایفاء کند.

 

 ها:پانوشت 
 

ریشه با واژه بوده  )هم "جنگ"عالوه بر معنای معروف آن به معنای  "کار"در فارسی واژه  -1

 پیکار، کاروان، کارزار( اثرِ این معنی در  Guerr و فرانسه  Wehr و آلمانی War انگلیسی

 و آلمانی Work های انگلیسیهای اروپایی واژههای دیگر باقی مانده است. در زبانو واژه

Werk  فارسی هم ریشه است "ورز"با واژه. 
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یعنی سرپرستیِ هنر از جانبِ اشراف، از نامِ شوالیه رومی  Mecenat های اروپاییدر زبان -2

زیسته و ویرژیل و هوراس و گویندگان دیگر از آمده که قرنی پیش از میالد مسیح میمسن 

 .اندسرپرستیِ او برخوردار بوده

 

نشر  1۹۳۹که در سال  "فرهنگ و سیاست"ای تحت عنوان لهدر مقا ماس مانومطلب را ت -۳

 .وّم جهانی استکند. این موقع اوجِ تسلّطِ هیتلر در آلمان و آغازِ جنگِ دیافته، مطرح می

 

که متوجه است که در برد و حال آنها را نگارنده به حکمِ شیاع به کار میبسیاری از واژه -4

در دورانِ  "انگیزسوارانِ دل"که در ترکیبِ  "انگیزدل"آن جمله  اصل معنی دیگری داشته و از

ها سوارانِ برخیه چندان روشن نیست )رفته و معنایش گرچکار میسامانی و غزنوی زیاد به

 )احسان طبری( هر جهت به معنای امروزی آن نبوده است.داوطلب معنی کردند(، ولی به

 

   ۳74ص   دوّم،های فلسفی و اجتماعی، جلدِنوشته سرچشمه:

 

 

 

 

 

 

http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-neveshtehaye-falsafi-ejtemaii-02.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-neveshtehaye-falsafi-ejtemaii-02.pdf
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 یشعر و نوپرداز

 احسان طبری

 

بسیار  ،"؟شعر چیست و شاعر کیست"آن که  ۀایران بحثی دربار در مطبوعاتِ

پرداز در این زمینه بارها به میدان نوپرداز و کهن سنجانِخنو س وراندرگرفته و سخن

طرفین به داوری  و وظیفه را قائل نیستیم که در میانِ خود این حقّاند. ما برای آمده

 عنوانِبه ،عرضه داریم "نو شعرِ"خود را از  جا که مایلیم ارزیابیِبرخیزیم، ولی از آن

مورد  برخی مسائلِ ۀخود را دربار ۀم که اندیشنیدابیراهه نمیرپُ ،سخن ۀزمینپیش

 .بیان داریم شعر و شاعر، از کنار ۀبحث دربار
 

 :ضرور است از چهار عنصرِ بشعر مرکّ

 اندیشه -1

 احساس -2

 لتخیّ -۳

 آهنگ -4
 

ـیام و اندیشه:  -1 ـضاوت، پ ـمل ق ـید حا ـشعر با ـهر  مقصود ما از اندیشه در شعر آن است که 

که آدمی به کمک آن زندگی و طبیعت  نر و از آن جمله شعر، افزاری استحکمتی باشد، زیرا ه

 .می شناسدرا 

ـتازه  صحبت می کردند. مضمونِ "بکر مضمونِ"در گذشته از  ـشابیه  ـستعارات و ت ـنی ا بکر یع

ـتازه ای  متداول در شعرِ تی و کالسیکِهای سنّی مضموندرباره ـیر  ـشبیه و تعب فارسی. مثلن ت

ـماتمِ وصل و سوگواری بر مرگِ تِعشق و لذّ ر فراق و آتشِو د یار ی لبِدرباره ـند و  ـپدر و  فرز

ـست جستجوی مضمونِ دورانِا غیره. امروز امّ ـنگ آوردنِبکر سپری شده ا ـبه چ ـنک دوران   . ای
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اگر اندیشه های نو است.  اب است. دورانِهای جستجو شده و نغز و جذّ، یعنی اندیشه"هایافت"

  !راسُنَ ی، پس شعریای نو نداراندیشه

 توان یافت؟ی نو را از کجا میاندیشهاما 

نششش را  گویند که آنان بر و بامِامی و مبتکر اندک نبوده اند و می نورانِدر جهان سخن دا

 .ای به جای نگذاشته اند. آیا این حکم صحیح است؟ به دو جهت نههمه رُفته اند و نگفته

ـشمه زندگیِ گردان و از آن جهت که طبیعتِ نخست ـپذیرِپویان، چ ـیان نا ـست. و یافت ی پا ها

 شدنی نیست. هیزمان تُ گ است و گنجِتَهستی بی انبانِ

ـفتـتازه توان با نگرش یا بینشِکهن را نیز می فکرها و احکامِ یکه حتّآنم دوّ ـسه ای گ ـشما   .

ـیا آنرا بخوانیوالت ویتمن، پابلو نرودا و رابرت فراست  امریکایی، یعنی شاعرِ ـکات د. آ ـها ن

ـهن همان عواطف است که به اندازه وصفِ اغالب ،ای گفته اند؟ اگر نیک بشکافیدویژه ـمی ک ی آد

ـگرشِ نوینِ است، ولی نگرشِ ـبا ن ـید  ـشاعری با  آنان، این وصف را تازه و بدیع ساخته است. هر 

ـیامِو با خود  هستی پای گذارد. با نگرشِ انگیزِحیرت یشگاهِی خود در این نماویژه ـگر ـخود.  پ ا

 !نگرش و پیامی نداری، پس شعری نسرا
 

 .ای استاحساس یا عاطفه در شعر دارای آفریننده و آفریدهاحساس:  -2

ـحسِخود شاعر است. اگر شاعر شیفته مجذوبیتِ ،ی احساسآفریننده ـشود،  ی یک  ـند ن نیروم

ـشرااحساس بیانباید. باید دردی شعر را از اکسیرِ قادر نیست آوندِ ـجی،  ری، ، جنونی، آرزویی، رن

 .شعر را برافروزد خود، چراغِ هوسی، افسونی شاعر را سراپا فراگیرد و او، شعله ور از الهامِ

ـمی  ی احساس، سرایت و انتقالِو اما آفریده ـبود،  ـجذوب  احساس است. یعنی اگر شاعر خود م

ـکه ی خود را سرایت دهد. کتواند جذبه ـسخن  ـکه:  ـبر دل الم معروفی است  ـست،  از دل برخا

ـمی ی اساسی و عمدهکارکرد یا وظیفه تولستوی نشیند. ی هنر را در سرایت و انتقال احساس 

ـبه  ـخود را  داند. اگر هنرمند توانست اندوه، وحشت، نفرت، خشم، لذت، حسرت و دیگر عواطف 

 .است ورت کار هنری سرانجام گرفتههنرپذیر )خواننده یا بیننده( انتقال دهد، در آن ص

ـشد؟  البته این حکمی است درخورد بحث، زیرا این موضوع سخت نسبی است: تا هنرپذیر که با

ـچون  ای با کراهت پس می زند. در بازارِکاالیی را درویشی با شور می خرد و شهزاده ـیز  ـنر ن ه

 این است. تا خریدار کاال که باشد؟
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ـتاریخولی به هر جهت باید کاالی ش ـیاهوی  ـشد. جما عر در بازار پره ـشته با ـیدارانی دا ـعت خر

ـیتِ ـنه  خریدارانند که مهر و نشان بر کیف ـقی دارد  ـبازار رون ـکه در  ـچه  ـند. و آن  ـمی زن ـکاال 

ـکشِهای جدا بافته، بلکه آن بافتههاست، نه تافتهنجلبُ ـیت  های زر ـبرای اکثر ـکه  ـست  ـشعر ا

 .های انسانی انباشته استهها و واژن و فهماترین بانگتریامعه هیجان انگیز است و از بلیغج

ـکه قگویان و مغلّسرنوشت مبتذل ـسانی  ـشت ک ـیز سرنو ـست و ن ـشدن ا بافان هر دو فراموش 

ـپلِ در انحصارِ ،بافی ِ لوس در آمده استاحساس آنان به صورت احساساتی ـنده، از   خود آنان ما

 .سخن نگذشته و به دست مشتری نرسیده است
 

ـستعاره و  .شعر است ی شخصیتِخیال به وجودآورندهل: تخیّ -۳ ـصورت ا ـبه  ـیال  پندار و خ

ـتا شاعرانه را پدید می آورد. به گفته بیانِ ،تشبیه ـمانی ح ـشعر را ز ی خواجه نصیرالدین توسی، 

ـشیا ء و  تشابهی گاه حتی دور، میان برخی جهاتِاند. شاعر با یافتن می خوانده "لخیّمُ کالمِ" ا

ّـرا ها پدیده ها، برخی کارکردهای آن ـتاریخ تخی ـسی  ـشاعرانه  لِبه یکدیگر پیوند می دهد. برر

به استقرار روابط هرچه دورتری میان اشیاء و پدیده ها می  ،نشان می دهد که شاعران به تدریج

یوندها گاه به قدری دور است که باید آن ها را کشف و رمزآمیز امروزی، این پ پردازند. در اشعارِ

 .تفسیر کرد

ـنهمتعدّ ل است. شاعرانِتخیّ فارسی، قدرتِ معاصرِ رِشع تِی قوّنقطه ـنه نمو های دی در این زمی

 .گیر برخی از آنان استث نیز دامنبَبافیِ عَباارزشی عرضه داشته اند، ولی گاه بالی مبهم
 

 بودنِشعر نیست. خویشاوندی شعر با موسیقی در آهنگین ،نباشد، شعراگر آهنگ آهنگ:  -4

اشعار خود را  "سن ژان پرس"گی یا بی آهنگی را برنمی تابد. . شعر، کژآهنشاعرانه است کالمِ

ـمه ای  ـکه نغ ـسفه ای ژرف، بل ـبا فل به نثر نوشته است، ولی این نه تنها نثری است خیال انگیز 

ـمی است گرم که بر سنگریزه ی ا ـکه آن را درک ن لفاظ، چون نهری زالل می لغزد. حتا کسانی 

ـست، کنند، از آن لذت می برند ـسجیع نی ـیا ت ـموزونی  . سخن در این جا بر سر عروض یا هجا، 

ـخی  نوِ رِسخن بر سر آهنگ است. شع ـلی در بر فارسی از این جهت در جاده ی درست است، و

ـها  ،احساس می شود و گاه قوانین هارمونی میان نغمات "کژآهنگی"گاه  ،اشعار ـصرع  ابیات و م

نـــه و خیره بـــهطاغیا نـــهم میســـرانه  جـــام میســـری ِبینهوعی دیواخـــورد و  یـــرد. جـــا ان گ

 .کندث، شعر را کنفت و نابود میبَعَ یِبافمبهم شکنانه، همراه با جنونِسری ِآهنگدیوانه
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حششاالتِ 4شعر از ترکیب این  سبکِ جششات و  صششر و از در یششن فوق عن نششون ا عششاده مت ال

 ا بدی سبکِخوبی ی ن باشد.تواند بی نهایت متنوّها پدید می آید. از این رو میترکیب

یششن نهفته است. هر چهارگانه  ضرورِ عناصرِاین  شعر در حضور یا غیابِ کششه ا سششبکی 

سششت، ا ها خوبسبک ۀهم"ی ولتر : ست و به گفتها خوب ،چهار عنصر را با خود دارد

 ".آورکسالت به جز سبکِ
 

  :شاعر نیز باید دارای سه صفت باشد

 نگرنده -1

 اندیشنده -2

 کوشنده -۳
 

تاق درجهان رنگارنگ ششاعر باید به تماشای وجود برود و با دیدگانی کنجکاو و م :رندهنگ -1

ـگام های تنگِهوس خود ومجذوبِبنگرد. اگر غرق در غرورِ ـلی  مانِـشبرداری، چخویش  ـنا و بی

 .تو هیچ چیز نخواهد دید. باید توانست دید، باید توانست نگریست کورِ

ـند. یها مها و حکمتها، رازها، پیوندها، داستانجهان، زیباییر د ر،سَ چشمِبی یشاعر گاه حتّ بی

برای این کار باید با کیسه ی طلب بر دوش، در جاده های پیچاپیچ وجود به سیر پرداخت و در 

ـخم  راه، بامِ ی روستایی بر گردِشب، پویه ستاره در دودِ ی برگ، تابشِی باران، پچپچهقطرههر 

ـشد و در رّ، . . . . . سِجره ی روشن، پنتنها شده، دیوارِ ـمردم  ی، رازی، پیامی دید. باید به سوی 

 .آنان نکته ها آموخت و جلوه ها دید مکتب رنج و کار و آفرینش و نبردِ
 

ـشه ای  اندیشنده: -2 ـبه اندی ـساخت.  نگریسته را باید سنجید و واسنجید و به اندیشه بدل 

ـهان بزرگ، سازنده، شورانگیز، روشن و پیش ـید دارای ج ـشود، با رو. شاعر برای آن که اندیشنده 

ـست.  بینی و منطقی برای خود باشد. در جهان بغرنج، سخن ِ نو ـبازی نی ـکار ِ  ـفتن  ـجذاب گ و 

ـبه مایه ی اولیه ی استعداد ش ـیز  رط الزم و نه کافی آن است. با استعداد تنها و بدون آموزش ن

 .کاری و وراثت استامهاد کارِ ،فرهنگ کارِجایی نمی توان رسید. 
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ـید  کوشنده: -۳ ـند. با و شاعر باید سخت گیر و سخت کوش باشد. باید خواند و خواند و خوا

ـنبش داد و نوشت و دید. باید گوش به نوای مردم داد. گوش به  ـیو ج ـبه غر بانگ انتقاد، گوش 

ـسپهرِزنان رفت تا بتوان ریزان و نفسباید بر بلندی تاریخ و بر سراشیبی شعر عرق ـسبز  در زیر 

 .رنگ به آزادی نفس کشید

ـکه افزارها می و با جدا ساختنِ ءی اجزااکنون با تجزیه ـماده  شعر سنجشِ وسایلِتوان گفت  آ

ـهر برحذر بود که از این افزارهای سنجش، با غرور و بیتنها باید  است. ـکرد.  ـستفاده ن ـمی ا رح

ـیر ا نترکار رسنجشی باید هنرپرور باشد. استعدادهای تازه ـسط را تحق ـستعدادهای متو ساند و ا

 .نکند

ـست. ما صاف و ساده کراهت ی برخی از شاعران و هنرسنجانِمغرورانه و خودپسندانه لحنِ آور ا

ـبه باید از آنا ـخدمت  ـضاوت؟  ن پرسید: این چیست؟ بیماری است، جنون است یا اظهارنظر و ق

ـیا ویران ـست  ـشی؟ میهـگری، عربدتاریخ و مردم و ادب و شعر ا ـیا ک ـید  ـست بگوی ـید را خواه

 فروشی کنید؟خواهید جلوهمی

خبرگی، ت، از روی غرور، با دقّ م، آرام، انسانی، منطقی، بدونِما به گفتگوی منظّ مردمِ

کنیم. عصری از روی شکیب نیازمندند. باید دانست که ما داریم فرهنگی نو را آغاز می

یششران، و  گوارشِ عصرِنو، روزی نو در تاریخ ما آغاز می شود.  بششرای ا هششانی  فرهنگ ج

 .ایرانی رنگ و آهنگِ این فرهنگ در چارچوبِ آفرینشِ

منطقی خوب بودن، بی ی شاعرِنیازمندیم. الزمهی گرایی جدّبرای این کار ما به اندیشه

فششروتن،  رنج وُ شاعران، این پیامبرانِ خوبِ سری نیست. نامِو دیوانه آرزو را نیاالییم. 

وی بحث و سنجش بنشینیم و راهی های گفتنی، بر سکّای از سخنه و با توشهسنجید

 .بگشاییم

 

 )مجموعۀ مقاالت( مسایلی از فرهنگ، هنر و زبان سرچشمه:

 

 

 

 

https://10mehr.com/ketabkhaneh/26022016/1362
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 است ینیعر را آئش

 احسان طبری

 

 خود م، تاوَقده در شَبه عُ بار صد

 .میسخن به در آ کی ۀعهد از

 (ی)انور
 

 ما یِمعنو فرهنگِ یهاهاز قلّ یکی؛ کیکالس شعرِ( 1

ـعتالءِ دورانِ کی، ما با یخیگوناگون تار از اسالم، به عللِپس دورانِ در ـنگ  ا فره

ـئودال یجامعه یو معنو یمادّ ـست یف ـبرو ه ـعدها نظ میآن دوران رو آن  رِـیـکه ب

 اند.دهینام "شرق رنسانسِ"ا آن ر یبرخ شده و دهیکمتر د

ـحوّ کی یساسان ، نسبت به دورانِیفارس شعرِ ،دوران نیا در ـبزرگ را  یـفیک لِت

ها و ـسبک ی، گوناگونیشعر تنوع اوزانِ نظر از زبان، از جهتِکند و صرفیم یط

ـهش نیمضام یشعر و رنگارنگ اشکالِ ـشته ج ـبه گذ ـسبت  ـبهن ـموار  رود. از یجلو 

ـس زبان ،زبان جهتِ ـغاتِ یردَ یِپار ا ل ـب ـلوط  ـب مخ ـغاز کم از) یعر ـسپس  ـتر وآ

ـسلّردـیگیرا م یساسان یِپهلو ی( جاترشیب ـکه ا. م ـست  ـبان در دورانِ نـیم ا  ز

ـل ،نداشته ینیود ی، علمیوادب یرسم زبانِ مقامِ یمتداول بوده ول زین یساسان  یو

ـشد مآور یـشگفت یاز اسالم با سرعتپس ـبدییر ان ا ـب ـبه ز ّــکه ح یو  ـنزدِ یت  در 

ســت گــ شــاعرانِ نینخ ســخت رن ســت فیــرو ظ نیمــا  از  یکــیشــود و یبــدل م ،ا

نگ نیا جانِیهشگفت را در  یدهیپد نیا یهازهیا را انـیرا ـنو یِدارـیپا یـب در  یمع

 دانست.  دیبا عرب مقابلِ

ـحور و جادیبا ا ، ویعرب با استفاده از عروضِ یفارس وزن، شعرِ از جهتِ ـفاتِ ب  زحا

خــود، از حــدود اوزانِ یرهیــدا ـخاص  تــداول در ا م کــه در  شیپــ رانیــم ســالم  از ا

"َ نه ها و "اتیهلوف ـمان  دـیآ یـم رونـیما منعکس است، ب یانهیعام یترا ـبه گ و 



 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

57 

 ـشعرِ اوزانِ عِباشد(، تنوّ یکمتّ یآمار گمان بر استقصاءِ نیکه اآن نگارنده )بدونِ

 . ردیگیم یشیپ زین یاز عرب یفارس

ـنوستَط و مُمّسَو مُ دهیمانند غزل و قص عرش اشکالِ از جهتِ و  یزاد و قطعه و مث

ئ فِیمانند توص نیاز نوع مضام و ی،و رباع یتیبدو  ـمدح و رِو تغزّ یروا اء و ل و  ـث

ـس ـشعرِ ؛بهیزل و مطاماسه و حکمت و هَموعظه و حَ ـحدود و ـپس یفار ـسالم  از ا

ـست اح اـجـشکند و از آنیگذشته را م ترِرنگیتر و بتنگ ثغورِ گران اءـیـکه نخ

را از عنصرِ ی،وجود وحدتِ انیو سپس صوف یحماس رِیاساط ـب ـظر  غـیتبل یشعر  ن

ـسنائی، اسدیفردوس یهاخود استفاده کرده اند )و منظومه ـلو ی،  ـطار و مو  یو ع

ـنو یبه بخش مهم یشعر فارس ،دست است( نیاز ا ـنگ مع ـبه  یاز فره از  یـکیو 

مــده صــر ع صــط نیــا یعنا بــه ا نــگ و  ســالح جامعهفره بــه  یشنا صــر   کیــمعا

 ( بدل شده است.subcultureکولتور«)»سوب

کــ از حــافظ ارث یرود ّــتــا  کــه در دیــپد یاهی مــده  فــر اسیــق آ  در ریــنظ نشِیبــا آ

ـغرور  یمطلب نیهمتاست. و ایخود ب ، نسبت به زبانِگرید یکشورها ا  ـب است که 

مــهیم نــانیو اطم فــت ه شــرکت رهف نیــا جــادیکــه در ا یهــائآن یتــوان گ نــگ 

 مشترک خود بشمارند. یهیحق دارند بدان ببالند و آن را ارث ،اندداشته

ـسلوبِزینوخ است که نسلِتاسف است، آن یهیکه ما یزیچ ـثر ا ا ـست و ، در   نادر

نهعامدا خراب گاه ّـارث نـیا ژرفِ دم از درکِـبهموجود، دم مِیرژ یکارا ـهن یهی  ک

ـن نیا تمامِ میندارکه اگر قصد آنشود و حال یدورتر م و  میفرهنگ را فراموش ک

ـجدخوانِ میخواهیاگر نم ب ـها ا ـنگِ تن ا فره ـپ ـبغ یارو ـش ـکایو امر یر ـگر  میبا و ا

دِیـما پ یِآت یِفرهنگ که تکاملِ میلیما ـن ـسب و ـنگِ یـضرور و متنا ـهان و  از فره ج

ـفزا دـیـصورت باباشد، درآن رانیا یتفرهنگ سنّ ـب نـیا شِیاز ا ـسلِ نِیـشکاف   ن

ـنگِ، و ازآنما به طور اعمّ کِیکالس و فرهنگِ زینوخ ـله فره ـس یـشعر جم  کِیکال

ـشتِکار مربوط است به عرضه نیشود. ا یری، جلوگما به طور اخصّ ـسودمند و  دا

دارد،  ـگرید یو برخورد قهینو، که سل نسلِ یرا برافرهنگ، که آن نیاز ا یمطبوع

ـسلِ نیا انِندگدارعرضه افسوس که غالبِ یجالب و مفهوم سازد. ول ـبه ن  فرهنگ 

ـسانِو ادب بانیاد راینو )غالب و نه همه، ز ـس شنا ا ارزش ب ـجود  یاریـب ـندو  ،(دار

نــگِ هــنِ خــود از فره نــد و از زُینم یادیــززِیمــا چ ک تــا بفهمان نــد   یمــرهفهم
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ـسان"ها به آن یوسطهستند که در قرون یهائهمان ن ادانِ یهاا ـص ـن  "کردهلیتح

(homet nstptens dtdactusم )اسفارا«. حملی»کمثل احمار  .گفتندی 

ـحاک یمتداول در نزد برخ نظرِ کی لذا ـکه  ـما  ـنان  ـب یاز جوا ـنائ یاز   اـیو  یاعت

ـست یدادن به فرهنگ شعربها کم  یگذشته و منسوخ شمردن آن هاست، نظر نادر

ـشان یاست. از آنجا که در فرهنگ شعر ـبغ درخ ـس یما نوا ـند فردو ـظامیمان ، ی، ن

ند، گنجهظهور کرد رهی، حافظ و غی، سعدیو، مولوناصر خسر ـجا یانهیا  یکه به 

ند، با همهشتههِ ـهام ی؛زمان یِکهنگ یا ل ا ـسخت دلآموزنده،  ـست.  زـیانگبخش و  ا

ار نـیدر ا راـیفرا گرفت ز یها را به خوبآن دیمنتها با ـث ـصطالح،  ،آ ـهزاران واژه، ا

ّـ نکیکه ا وجود دارد کیدئولوژیا و مسائلِ ریاشارات، تعاب ـحدود اـی یبه کل ا   یـت

ـبه کُیـها، پآن نهِبردن به کُیپ که بدونِآنشده و حال سوخمن ـشعار  ـنهِـبردن  ا

 دشوار و گاه محال است. 

 :دیگویم یسنائبه عنوان مثال 

"َ    "میگشائ یع نمقَاز تو فُ ما/  تو ما را یرفاب چرا دهب

"َ ُ"( و خیمانند شربت با  یزی)چ"رفابب اع]فُ عقَف ـجو(فرهنگ عمید[ ) -قّ را از  "آب

ـبه کنایجمله پس از حمام رفتن به کار م ـنی هـیبردند و برفاب دادن  ـسرت  یع ح

ـشنه یجهت که نوشنده نیاز ا دیدادن، شا ـظر آن و  یابرفاب، ت ـکه منت از  اـیرا 

ُ"داد)؟( و یحسرت م ،آن محروم بود نگ "گشودنعقَف ادِ یزهیا ـلو م ـب ـکه یگ ـشد 

را ـب مــ یآن را  ـسودمند  ـبه کنا یســالمت  ســپس  نــی هیـــشمردند و  زدن و الف یع

ـسرت میشعر آن است که چرا ما را ب یگفتن و حاصل معنگزاف ـهیهوده ح و  ید

ـصوّمیندار یو ادعائ میزن ینم یتو الف ی، ما که در بارهیفروش یناز م  دـیر نکن. ت

ـصطالحاتِ یائشعر در زمان سن نیکه ا ـنه. او ا ـعاد قلمبه و مبهم بوده،   یـکامال 

ـل زمانِ ـبه ک ـمروز  ّـ یخود را به کار برده که ا ـبه معم ـموش و  ـشده و فرا ـبدل  ا م

 را گشوده است.  تیب نیا یشادروان دهخدا مثال معنا یبانهیاستنباط اد

ـس ـستیوار نمثال البته نمونه نیا ـشعر فار ـصطالح در  ـبه ا ـنوع  یو  َ"از  اذ ـش  ووّ

ـساده رِینظا یاست ول "نوادر ـس ترِنسبتا  ـست و م اریآن ب ـتداول ا ـفت یم ـتوان گ

ـهن از ا استادانِ اشعارِ ـکه در دوران نـیک ـصطالحات  ـسـنوع ا و  یـعادّ اریـشان ب

ـخستیحاال مفهوم ن یفهم بوده ولمردم ـما بر ـنه ی، کم ندارد و  از  ـگرید یهانمو
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ِ» عنوانِ تحتِ "ایدن" مجلۀ[] که در یامقاله حافظ را در اتِیّغزل در  گششرید بششار

ـسطِ ازیکه ن میاشده، آوردهچاپ "یپارس و زبانِ خطّ ۀبار و  ـستیـسخن ن ـبه ب

ا  یِ( ادبکی)آرکائ کهنِ جاست که زبانِنیاست آشکار. نکته ا یاخود مسئله ـب ا  ـم

را نـیدارد و ا اریبس در واقع تفاوتِ یول ،است هیدر ظاهر شب یفارس یامروز زبانِ

 کرد. کوکاست درکمیب دیبا

َ" نیا به ـس جوان و بالنده از شعرِ نسلِ "یِدگیمر ـس کِیکال ـته ن نـیا یفار  زـینک

ـظ ینهیجیگن نیشود که در ایافزوده م َـ" مِیع ـقوی[ "نیمـسَو  ثّغ ـضعیف و  [ ،

ـب ،و بد کین نه و  ـشاعرا ـست،  ـسخت در آم یمحکم و س ـنه  ـتهیذوقا از  دـیو تقل خ

رِ گرانید نیو مضام نیتعاب ـکرا ـکرّ و ت ـضامم ـمت و م ـحد مال ـبه  ـبط و  یـب نیر  ر

ـل ثمباح ـبه ک ـمروز  ـلط و عام یکهنه و کودکانه و در سطح ا ـنهیغ ـست و  ادـیز ا ا

ا  رانیدر ا یپردازهیو قاف "نظم" یاصوال معنا ـحال آن  "شعر"ـب ـشده و  ـلوط  مخ

دِ است یهنر دشوارِ نشِیآفر کیشعر که  ـن ّـتخ و خور ـندین لِی ـفتِ روم  و معر

ند واقع یهنر آثارِ یمانند همه دیاست و با یزندگ ژرفِ ـشت  ایک ین تیبتوا بد، ز

 بخشد. ریکند که تاث ریرا چنان تصو بایز ای

ـصرف  یِبافهـیره و قافناسَره از و سَ یواقع شعرِ صِیشعر و تشخ جوهرِ درکِ چون

ـنو اـی دهیقص ایل چه بسا غز یشده و ا یدشوار است، لذا دوغ و دوشاب قاط  یمث

ـشده،  مضمونِ یدارا ایمضمون ی، بی، مصنوعحیفصرِیک، غنُکه خُ دیشنویم تکرار

ـگو مُ دهیله ـلذا چن ـست و  ـمـبه دل  یچاله و فرسوده ا ـحال آنین ـند. و  ـکه در ز

ـشاعرانِ یما، اگر در درجه کیکالس اتِیادب ـبوهِ یـقیحق اول جمع معدود  ن ا  را از 

ـمانِ ـن هـیافق متشاعران و ناظ ـجدا ک از  ـسپس از م میـب ارِ انـیو  ـث ـم آ ـمع  نیه ج

ـنا یهنر نشِیچه را که آفر، آنیقیحق شاعرانِ ـجدا  یـجدّ یـبه مع ـست  ـمه ا کل

ـتو سپس آن میساز ـشرح  ـغو یخیارها را با  ـب یو ل ـسف یو اد ـکه یو فل ـمه،   یه

ـخواهمیشده را روشن کند، همراه نمائ نیگز جوانب سخنِ ـبه می،  ـست جاذ  یتوان

 (1) .میرا صد چندان کن کیکالس ادبِ درومنین

 قانونمند انِیجر کی ی؛فارس در شعرِ ینوپرداز( 2

ـس ـشعرِ نِیدر زبان، اوزان، اشکال و مضام یپردازنو ـحوّـکه هم یفار ا ت ـب ـند  ل رو

ـشده ما از اواخرِ یسنت نظامِ ـست قانون یانـیجر ،قرن نوزدهم آغاز  ـپسا ـند.  از م

https://10mehr.com/ketabkhaneh/26022016/1362
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ئ انقالبِ ـکرد،  یسلطنت استبدادِ لِیباست ی،انقالب قِفرانسه که خل یبورژوا را نابود 

ـست" زیدر حق خود گفت که من ن هوگو َـ لِیبا فوّق ـگرفتم و و یا  ـساختم رانـیرا 

(jail pris et demoli la bastille des rimes)ـنه ـسه و د.  ن  ـگریتنها در فرا

ـب ی، کشورهاهیّمانند ترک زین یائیآس ی، در کشورهایاروپائ یکشورها ه ـشب، یعر

ـند د یدهیپد نیقاره هند، هم ـحوّ یـم دهـیقانونم ـندگ لِـشود. ت ـصاد یز و  یاقت

ـندگ لِجامعه، تحوّ یاسیو س یاجتماع ـنو یز ـنر یمع ـله ه ، و از آن یو از آن جم

ـنوپرداز یسازد. لذا بحث درباره یرا ضرور م شیجمله شعر ـحثِ ی،ـضروربودن   ب

 است. یمعنائ یب یِدارث و دکانبَعَ

 یدر شعر فارس ینوپرداز یندهینما نیتربزرگ حقّـبه جیوشی امینآن که  با

ـلب را  دی، بامیکن ادیرا  یفیک لِتحوّ نیا خیتار میاگر بخواه یشده، ول یمعرف مط

ـتابِ نی. در امیآغاز نمائ جانیتر از ا شیپ یبس ـلد دوم ک از » ـسودمندِ باره در ج

 آمده است و یکاف کِیگراففاکتو طالعاتا ،پور نیآر ییحی ی« نوشتهمایصبا تا ن

ننده به کمک ا ـحوّ یبا بحث بزرگ ،کتاب نیخوا اره ت ـب ـقرن در  ـغاز   اـیل ـکه در آ

ـشنا م رانیدر مطبوعات ا یادب انقالبِ ـته، آ ـما در ایدرگرف ـشته نـیـشود و   ینو

شششعرِ قیششعم یِفیک لِتحوّ کـی نی. امیپرداز یکوتاه به تکرار آن مطالب نم  در 

اگونرام نوناست که تاک یفارس ـن ـتدر یحل گو ـبه  ـنده و  ُ جیرا گذرا ـتهیـضج ن ، اف

 معاصرِ در شعرِ انیجر نیتررومندین دیو شا رومندین انِیجر کیدامنه گرفته و به 

ـسته و  یندهیها نمامبدل شده و هم اکنون ده یفارس ـلب ب اـیبرج داده  رونـیجا

ـب یهـیقاف اـیـمنظم  یهـیاست. اشعار موزون و با قاف ـموزون و  ، هـیقاف ندوآزاد، 

ا قاف ریبا وزن متغ یموزون ول ـب ـبدون وزن و قافهـیو آزاد،  ـشعارِهـی،  ـجائ ، ا و  یه

ـضام ی لهیبه وس شاعرانه نثرِسرانجام  ا م ـب ـنوپرداز  ـناگون   نیـنو نیـشاعران گو

ـبوه یو فلسف یو اجتماع ی، حماسیغنائ ن ـستعارات و  راتـیـها و تعبواژه یو ا و ا

ـسنّ عرضهنو،  کِیئولوژفرازه باتیترک ـجود  ـثر و ـست. در ا ـن تِشده ا ـشعر در  یغ

 ر ثمر بوده است.و پُ بیضخَ ریاخ ینو در سه دهه شعرِ مرتعِ یبه راست ،رانیا

را  چند نکته نهیزم نیدر ا یخود خوب و مثبت است، ول یجاها بهنیا

 آور شد:ادی دیبا
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 یـندگمسئله در ز نیا یکه جااز آن شیشعر در کشور ما به مراتب ب یمسئله -1

ـشده و ا ،معاصر است ـف یـخود دارا نـیـبزرگ  ـلل مختل ـله  یع ـست و از آن جم ا

ـما یحاکمه برا تِیهئ رنگِین  یـب انـیجر نـیدر ا زـین سرگرم کردن روشنفکران 

ـنوان  ریتاث ـبه ع ـنده  ـبه کـینبوده است. نگار ـبه نو ـکه   ـنهیمدر ز ودـخ یـشاعر 

نــه زا تــر از زم ،نوپردا ســ ینــهیکم تــه،  کیشــعر کال نــســخن نباف هــت ذه و  یاز ج

 ناخرسند باشد.  یاز رونق بازار شعر دیقاعدتا نبا انهیخودگرا

ـبه  است و بدل کردن بحثِ یزیصحبت بر سر آن است که رونق شعر چ یول ـشعر 

ـکه در  نـی. اـگرید زیدر مطبوعات چ یو جد عیوس تنها بحثِ بایتقر ایتنها بحث 

ـما  ـبورِتکشور  ـمه ه نـیـشعر ا ن نگـجانیه ـشا زیا ـست، ن ـس ینها  تیذوق و حسا

ن ازین رانیا ژهیبه و یاست مثبت. ول یادهیوطنان ماست و پدهم ـکه  یـسوزا دارد 

ـقا گریو اشکال د یو اجتماع یعیعلوم طب ینهیدر زم ـنر، ن ـبران  صیه ـخود را ج

ن  اـیکامل  ها سکوتِدر باره آن یول دیآ انیبه م دیاست که با یکند. مباحث فراوا

 حکمرواست. ینسب

2- ِ نــوز شــعر نــه ه هــتِ ژهیــبــه و ،نوپردازا ضــمون از ج چــارچوب  ،م خــود "در 

self-expressionِ)"یگرانیب ـشعر ـند  ـنده و مان ـس ( شاعر محدود ما در  کیکال

ـنج  انِیو متنوع به کار نرفته است. حق شاعر در مورد ب عیوس اسیمق احساس و ر

ـها،  نیا نیکجبران و تس یخود برا ینندهیآفر یحهیو استفاده از قر شیخو رنج 

نکار ما ن ـن یهمه جلوه ها نی. همه جا بر سر حدود است. استیمورد ا ـندگ یغ  یز

نه انعکاس خود را ن در اشعارِ عتیو طب  است. افتهینوپردازا

۳- ِ ـشکال و اوزانِ ینو پرداختن، به معنا به شعر ـکردن ا ـس ـشعرِ رها  ـما  کیکال

ـته مستین لب ـس دـیـتوان و بای. ا و ا ـن ـشکال و اوزان  ـکرداز ا ـل ،تفاده  َـ یو  روضِع

.رهیو غ یکامه، مثنوغزل، چَ و اشکالِ کیکالس . ـند جلوهیکامال م . ّـتخ ـگاهِتوا  لِی

نه ـخ هنو باشد، چنان ک نِینو، مضام نو، زبانِ یشاعرا  یـنهیـها در زمشیآزما یبر

ـل یـهاقالب نیا دیغزل نشان داده است که نبا ـنه و ـش فـیظر یکه ـبه فرامو  یرا 

 سپرد.

مششاع دِتعهّ یدر مورد مسئله گرید امروز -4 سششئول یِاجت  شششاعر تِیشششعر و م

 نـیاز ا یگلسرخمانند  یمسئله روشن است و کسان رایدست به اقناع زد، ز دینبا

ـند. درادفاع کرده رانیخود در ا با خونِ یحکم حتّ ـخوردِ نـیـمورد انیا ـته در  نک

ـکه ما آن ظورِ، منمیکنید صحبت مو تعهّ تیما از مسئول یذکر است که وقت طور 
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 دـیـشعر با"که  ستین نیجلوه دهند، اخواهند ینظر م نیا کنندگانِمبتذل یبرخ

  !"شعار باشد

ثرِ یاجتماع -یاسیس اتِینظر ـنر شاعر در ا هِ یه ـها از را ـهان او تن ـکه  ینیبآن ج

ءِ ـندگ قِـیعم درکِ یـجدارها شاعر را به خود جلب کرده و تنها از ورا  انـیو ب یز

نه وصادقانه  ـفریها مشدهادراک یجسورا ـند از آ َ نشیتوا ـند،  وـشن ـفوذ ک ـند، ن ک

ـته  کیکه مانند  ستین یزیچ نیگر شود. اجلوه ـسفارش دوخ ـبق  ـفش ط جفت ک

 شود. 

ـکافنبرد است ۀحرب یفارس ها است که شعرِسالنه تنها امروز،  یول ـست  ی.  ا

ّـخ اتِیّناصرخسرو، رباع یهاکامه، چَیفردوس یکه حماسه ـلو اتِـیغزل ،امی و  یمو

خششود  مقدسِ نقشِ "موزون سخنِ" ،تیمشروط در جنبشِ. میکن ادیحافظ را 

د و تعهّـ یواال تِـسنّ نـی، وارـیدوران اخ یهاطور در جنبشنی. همکرد یرا باز

ـبر حق تِیمسئول ـکه با ـقتیشعر در برا ـست  ـعدالت ا ـمه  دـیو  ـبدیادا ـسلما  ا و م

 .افتیادامه خواهد  حاکم[ ساواک ]خفقان و سانسورِرغم یعل
 

 است ینیآئ ،که باشد وهیشعر را به هر ش یول (۳

ـلم م یزینوخ شاعرانِ یها را برایآورادیمات و مقدّ نیا ـبه ق ـتا یکه دست  ـند  بر

نه درآورند شعرِ خود را به صورتِ احساسِ ـکه آن یبرا ،میسودمند دانست ،نوپردازا

 که:  نیو آن ا میبرس یعمل یجهینت کیبه 

را  هـیشکل اشعار آزاد از وزن و قاف یحت یفارس ینوپردازانه شعرِست که درست ا

ـشود ریکه ز یکه هر سطور ستین یبدان معن نیا ی، ولرفتهیپذ زین ـشته   ،هم نگا

ـبر پا نشیآفر کی یهنر شعر است. هر عملِ ـها  ـکه تن ـجود  یهـیاست   حششهیقرو

 قِـیدق یتجربه و مشاهده یهی، تنها بر پانی)تاالنت(، تنها با اتکاء به دانش و تمر

ند به کاال یم یزندگ  شود. دلب یارزشمند یمعنو یتوا

زِ میکن فرض ـنا نیا ایآ یدارد، ول یما شور جوانِ نوپردا ـجود قر یـبه مع  یـحهیو

ـل زین حهیقر یکه دارا میریاست؟ حال بگ یشاعر ـخام و  یـحهیقر اـیآ یهست، و

ـنش  رانیا کِیسالک بدون اطالع از ادبِ ایاست؟ آ یناپرورده کاف و جهان، بدون دا

رِ و قدرتِ ـبدون دا تفکر و پندا نه،  ـضمون ـشتنشاعرا ـش راـیگ یهام  یـم نیو دلن

ـکه د یآورد؟ اگر شاعر دیپد یمندارزش زیتوان چ ـنر ـگریآن قدر آسان بود   یه
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ِ بدا قادر ن یحهیقر ایتنها  نبود! شور ـخورد زِـیچ ستیناپرورده ا آورد،  دـیپد یدر

ـشوند  یـم دیپد یسو زودرَ رومندین یهاحهیکه قر یاستثنائ اریبس مگر در موارد

ـخود را  دیدرخشد. با یها مآثار آن نیو نخست ـبود و  ـمره]در[ محجوب   نـیا یز

ـکارِنیتمر یعنیبه تمام موارد  بیقر تینبوغ در اکثر راینوابغ زودرس نشمرد، ز  ، 

نه، گردآور ـعر یِجیتدر یِصبورا ـقول م ـبه  ه.  ـب ـفت و تجر  رـیفط هـیمایب"وف: معر

 ."است

 ۀچند قطع ای کی و نوشتنِ رایگ چند مضمونِ ای کی کردنِدستعالوه بهبه

گششاهستین "شاعر" اوج تا مقامِ یِهنوز به معن ،واقعا شاعرانه  ی. در آن بار

ّشش نیششکه ا مششه متفک نششدِ رانِه بششزرگ و ژَ هنرم عششا  صششف بهرف درآن صفواق

 نهاد. یپا توانینم هیاند، با اندک ما ستادهیا

خود، و  پاکِ جاناتِیبه ه یپاسخ گوئ ی، براکیگاه دوستان جوان دور و نزد یوقت

نه به و شعرِ یعرصه وبند بودنِدیقیبا استفاده از ب وزن  یـب آزادِ شعرِ ژهینوپردازا

ـما  چاپ به مطبوعاتِ یو برا سندینویهم م ریز یچند احساسات ی، سطورهیقاف و

ـبراد آنیالبا بافرستند، نگارنده غیم ـم یها را  ـسازد و ه ـماده  ـشار آ نت ـخود  نیا

نگ ُ سطور نیا نگارشِ یزهیا ا را دیمشده است و  ـب ـند  ـستان  نـیا یاست که بتوا دو

ـشد. بایآورادی یبرخ صورتِبه ،ارجمند ـسودمند با ـشعرِ دـیـها  ـکه  ـست  آزاد  دان

ـبه رنگهـیـبه وزن و قاف دیمق از شعرِ شیب ـج یِـنیو آهنگ یـنی،  ـبان و  بذّز و  تیّا

ـمکِ تِیّموزون مند است، تا نقصِازیمضمون ن یژرفا ـبه ک ـسنِ ـخود را   ـگرید محا

 ـشعرِ یـنهی، در زمتا پابلو نرودا نتمَیو والتاز  یجهان اتِیّجبران کند. در ادب

 به وجود آمده است.  کیگاه کالس یهاآزاد نمونه

قششا یشششتمُ کردنِفیرد مششه بششر قِیح شششتنِ ه لششوم، نو بششا زآن مع  یبششانهششا 

از  یادهیششعد صفحاتِ کردنِاهیهم، سرِیها در زآن دادنِ، قرارزیانگجانیه

 .ستینون سطور، شعر ن نیا

ـکرد یآغازگر م ها که به شاعرانِهیتوص نیتراز مهم یکی ـبه  ،توان  ـکه  ـست  آن ا

ـهنِ صادراتِ نینخست ـماقِ ذ ـکه اع ـشوند، بل ـسند ن  ـشتریـخود را ب روحِ ـخود خر

ـمدیتر به دست آزبده یبکاوند تا گوهرها سشش ی. شاعر بزرگ رو  5۶ _ ۸) وسیهرا

ـس رددا یجمله ا "شعر دانشِ"م( در اثر خود موسوم به   ـسب  یاریکه شهرت ب ک
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شششود نیبگذار در نهم": دیگو یم یکرده است، و بششت  ـنی( 2)".سششال ت در  یع

نتشارِ ـشما  لیو تکم یسازبه یها برامدت دیو بگذار دیخود شتاب نکن شعرِ ا نزد 

 بماند.

ـکرد یاجراء م دایرا اک وسیدستور هراس نیا نیپوشک: دیگو یم یشوسکیچرن 

ـم ،بود لیرا که تکم یادیو آثار ز ـگاه  ـشده ن ـشت.  یـچاپ ن لششودا  _1711) بششو آ

ـسه در  کی( شاعر کالس1۶۳۶ ن ـشهر"فرا ـنر  ـصفحات  "ه ـلد اول  ( 174 _17۳) ج

ـند:  یم هیتوص گششاه  ،دیششبده قلیص گریو بار د دیبده قلیدائما شعر را ص"ک

  (۳) ".دیپاکش کن شتریب یول دیافزائیب یزیبه آن چ

ـن نکیکنم ایر مکنند. تصوّیم هیرا توص یریگو سخت اطیچقدر احت دینیبب  یِمع

ـحه یانور یبایز شعرِ ـقرار داد نـیا یکه ما آن را در سر لو ـقال  ـشنمـیم تر ، رو

  شود.یم

                                                      

یا"مجلۀ  سرچشمه:  5، شمارۀ 1۳54؛ مرداد "دن

 

 :هانوشتپی

را هر  یگوئسخن ایدر باره هر کتاب  کیآکادم قاتیروشن است که ما تحق -1
بدا نف یخیتار یز لحاظ سودمندد، اباش یقدر هم که مقامش عاد ا  ینم یآن 

 .میکن

 است:  نیچن نیالت عبارتِ -2

 nonumgue  premature in  annum 

 است: نیبوآلو چن شعرِ -۳

Polissses_is sens cesse le replissez 

Ajouter  parfois et  souvant   effecsz 
 

 

  

http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-3-02-1354-05.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-3-02-1354-05.pdf


 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

65 

 دربارۀ نقدِ شعر

 احسان طبری

 

یاد توسط زنده 1۳57از پیروزی انقالب سال تن سخنرانی پسرو دارید، مچه پیشِآن اشاره:
تر آشنایی بیش لحاظِو هنردوستان است که به از شاعراندر جمعیطبری احسان

. توضیح ضروری شودتقدیم خوانندگان می اصولِ نقدِ ادبی و تفسیرِ هنریمندان با عالقه
بخش پایانی آن هایی به و تغییرات و افزوده این سخنرانی بعدا با اصالحات که متنِاین

های فلسفی و نوشتهدر کتاب  "در بارۀ نقدِ شعر"ن یاد طبری تکمیل و با عنواتوسط زنده
مند و پیگیر به چاپ رسیده است که خوانندۀ عالقه 400تا  ۳85اجتماعی/ جلد دوّم/ صص 

  تار()ویراسدهیم. را به مراجعه و مطالعۀ منبع مذکور ارجان می

 

کتب و رساالت  ،در کشور ما یامروز کهن و شعرِشعرِ شعر و نقدِ ۀدربار ریاخ یهاسال یط

از  "یفارس در شعرِ الیخ رِوَصُ" ،انهیم نیکتب درا نیتراز جالب یکی نوشته شده است. یفراوان

 عیوس اریبس یمورد بحث نظر الیخ رِوَصُ نیابتدا ا ،است. در کتاب ذکر شده یکدکن یعیشف

 ری)دوران ام یتا قرن ششم هجر یاز آغاز قرن سوم هجر یو سپس بر شعر فارس ردیگیقرار م

را در  یمجلدات متعدد ایکه گو یبررس نیاست ا دیامو  ابدیی( انطباق میو ارزق یو المع یمعز

مربوط به شعر  کتبِ سخن از ۀجهت در مقدمکتاب را ازآن نی. ما اابدیبر خواهد گرفت ادامه 

 و استنتاجِ لیبا تحل یخیتار قِیتحق ختنِیو در آم یتئور انِینظر از بکه صرف میکرد ذکر

 ایعر شعر و نقدالشّ ۀدربار یو عرب یسدر فار یعیوس اریخواننده را با منابع بس ،یمنطق

( و ریابن رشد، خواجه نص نا،یابن س لیو عرب )از قب رانیعر مانند آثار فالسفه بزرگ االشّاریع

 یتفتازان :اند مانندپرداخته یعرب یهنر شعر و نثرِ یو ذوق یفن لیبه مسا اصرف هک یکسان

 هبِیتَو ابن قُ (صاحهالفَرّصاحب سِ) نانو ابن سَ( الغهصاحب اسرارالبَ) یو جرجان (لطوّصاحب مُ)

و  یادب یۀو ما کندیآشنا م گرانیو د (صاحب شرح حماسه) یو مرزوق (عراعر و الشّصاحب الشّ)

 است. شهیر اندر مطلب و پُپُ کتابِ اریو بس دهدیبه خواننده م یقیتحق

که  "شعر یِقیموس"کتاب  یعنی ،ما دارد یمورد بررس ۀنیدر زم زین یگرید کتابِ یکدکن یآقا

 گریبار د ،مجلس نیشرکت در ا ۀاست. در آستان دهیچاپ رسبه اریاخ ینوشته ول یرا در جوانآن
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 "رانیا امروزِ ر و اسباب در شعرِوَصُ"و  یرضا براهن "طال در مس"دوجلد کتاب  ترِتازه چاپِ

به شعرا و شعر امروز اختصاص دارد. در سابق  "مایام که مستقرا خوانده عالءینور لیاسماع

 زیرا خوانده بودم که آن ن کوبنیزرّ نیدکتر عبدالحس "نقابیب شعرِ دروغ،یب شعرِ"کتاب 

امروز  شعرِ زیشعر بطور اعم و ن ۀدربار رانیا یو اسالم یرانیگ افرهن دگاهیاز د یعشبَمُ بحثِ

 لیاز کتاب را به مسا یبخش زین "هاشهیو اند هاادداشتی"کتاب  درکوب نیاست. دکتر زر

اختصاص داده است که سودمند  رانیشعر در ا شعر در اروپا و نقدِ شعر و نقدِ تِیمربوط به ماه

بار مورد بحث  نیاول یبرا دی( شاPoésie pureناب ) شعرِ ایه رِسَ است و از جمله در آن شعرِ

 .ردیگیقرار م

 یکوچک ول ۀرسال "استیشعر و س"ها آشنا هستم با آن جانبنیکه ا یگریآثار د از

ص ملخّ ۀآن دو قطع یاست که ط یخوئ لیاسماع "از شعر گفتن"و  یپورقمناصر  ۀشمندانیاند

به صورت ترجمه گنجانده شده است.  زیشعر ن ۀدربار دگریهانیکانت و مارت مانوئلیاز آثار ا

تا  1۳01اشعار شاعران امروز را از  یبررس ،"شعر نو از آغاز تا امروز" امبن یمحمد حقوقکتاب 

را آغاز کرده است که کتاب با ارزش  یبحث یحقوق یدر واقع آقا یعنی ،ردیگیدر بر م 1۳50

 اش متوقف شده است.تانهآس در "مایاز صبا تا ن"پور نیآر ییحی

آن ها را با  ۀاشعار و نمون یبرخ ریدهه شعر نو و تفس 5مختصر  خیتار ،در کتاب خود یحقوق

و بطور عمده  دهدیرا با هم انجام م فهیکتاب او چند وظ یعنیمطرح کرده است.  جاکیهم 

با کتاب  نیچنست. هممؤلفان اشعار ا ۀقینوپردازانه با مراعات سل اشعارِ از منتخباتِ ینگجُ

 ام.آشنا شده "یفارس نوِ شعرِ اندازِچشم"بنام  کوبنیزرّ دیدکتر حم منظمجالب و 

و مالک  هیاست که بر پا دهیخوب، وقت آن رس اریگاه خوب و بس دِمتعدّ فاتیتال نیوجود ا با

 یلیتحلـ  یلیاثر تفص ران،یشعر نو در ا تکاملِ ۀدربار یـ منطق یخیتار یبررس کی یاجرا

اطالع، قضاوت و فرهنگ هر چه  باشد تا متضمنِ ینوشته شود که بهتر است کار جمع یبزرگ

و  دیزمان گذشته است که بتوان منظره را د یکاف ۀبه انداز راین موضوع شود، زیدر ا یسرشارتر

بزرگ  یهایبررس]برای[  یقیتحق مصالحِ ینظر داد، به حد کاف لیاشخاص و آثار و مسا ۀدربار

 انست.د ریپذرا انجام فهیوظ نیخوب جمع شده است که بتوان ا و کوچکِ

هاست.  نیاز ا شیباز هم ب، امروز نگاشته شده شعرِ ژهیشعر و هنر و بو تِیّماه ۀکه دربار یکتب

. متاسفانه تاکنون با میاافتهی ییها آشنابا آن ای میاکه خوانده میانام برده یما از کتب

آشنا نشده ام.  یدکتر خانلر "نو شعرِ پست و بلندِ"و  پورانیدکتر آر "کینامید یِشناسسبک"

 یفهرست نیا اام. مسلمشعر خوانده و بهره برده ایهنر  ۀمؤلفان را دربار نیا گرید که کتبِ نبا آ
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شعر در  شعر و نقدِ ۀما دربار یرانیا که دانشِ دهدیاندازه نشان م نیهم یول ،ناقص اریاست بس

 ثال)م یاز منابع مختلف گوناگون شرق عیوس ۀاکنون استفادهم ،دانش نیاست و در ا شیکار زا

 نیمانند بحث مارت یدر محاسن شعر و آداب آن گرفته تا منابع غرب قیاز العمده ابن رش

 ی،در نزد شاعر آلمان یشعر سرشتِ تِیماه ۀدربار یآلمان ستیالیستانسیاگز لسوفیف ،دگریها

 رفته است.( انجام گنیهولدرل

 یِملّ فرهنگِ کیو  میدار یجهان فرهنگِ کیجاست که ما  نیما در هم شکالِاِ

 جوش خورده است. ریاخ هزار سالِ در دورانِ یو عرب یاسالم خودمان که با فرهنگِ

از علوم  ییها، رشتهیکه حتهنر، بل و اصنافِ یو اجتماع یاز علوم انسان ییهاتنها رشته نه

 فرهنگ ۀدو رشت نیا نیمتناسب و معقول ماب یزیدرآم یکشور ما با نوعر د دیبا زین یعیطب

 نیعبدالحس و یکدکن یعیپور، شفانیمانند دکتر آر یپژوهندگان ،جهت نیو به هم ردیگ انجام

اند نظر داشته زین یخود به فرهنگِ ی،جهان که در کنار فرهنگِ یکوب و دکتر خانلرنیزر

 روشنفکرانِ نِینو اند و نسلِحرکت کرده یترثمر بخش ۀجاددر  ،(یاسلوب از جهتِ ")صرفا

رخوان و پُ شیانداریکوش و بسسخت ینسل دی. ما بااموزندیرا ب یگهدوچهر نیا دیبا زین یانقالب

را  ”یرانیا عملِ تِشدّو بنا به اصطالح شادروان دهخدا “ میبسنده نکن یعیو به تنوع طب میباش

 .میبارز ساز خیدر تار گریبار د

 شدهیم امیآن ا یداغ مربوط به شعر امروز در مطبوعات ادوار یهاگذشته، بحث میدوران رژ در

جا تا آن زیها را نبحث نیا نجانبیساواک مشهود بود. ا هِیکر یمایها ساز آن یکه در پس بعض

ند اش مرا ناخرسگزنده ت لحنِها به علّاز آن یام. برخکردهیدنبال م دهیرسیکه دستم م

ام. کرده ادیانتقاد را بارها  گرِرانیو ۀویاز ش یناخرسند نیخود ا یهاو در نوشته ساختیم

 فصاحتِ"را  یزیتنوع زبان نیا ی،وسط. در قرونِ"تر استالاز تپانچه قتّ زیزبان ن"ندیگویم

 یول ،باشد یشخص بزرگ فنّ نیدر ا یاگرچه ممکن است کس" گفتندیو م دندینامیم "یکلب

 ."است یچککو ِفنّ ،فنّ نیا خودِ

شاعران جداگانه  ۀاظهار نظر دربار یجا وقت دوستان را برا نیاست که من در ا روشن

که به آثار هر  لیدل نیهم به ا ؛ستیها کم ننوشته نهیزم نیکه در ا لیدل نی. هم به ارمیگینم

ما آثار  شاعرانِ یکه برخن آ ژهیمستقل برخورد کرد. به و دیبا یو ۀو به هر شعر جداگان یشاعر

را از سر گذرانده  یشان تحوالتیشاعر مرِها در عُآن یفکر یِمحتوا یهنر دارند و سبکِ دعدّمت

اظهار  یاام که به طور پراکندهافتهیسعادت را  نیا ،معاصر از شاعرانِ یبرخ ۀاست. دربار
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 و احساسِ شهیفشرده، اند کوچک است که به شکلِ کتابِ کیخوب  کرده ام. هر شعرِ یینظرها

 .ستین یاکالف کار ساده نیو گشودن ا کندیمنعکس م نیّمع تِیواقع ۀشاعر را دربار

 رِینقد و تفس ۀدربار هاشهیاند یبرخ انِیببه  میکنیگفتار مقصور م نیخود را در ا لذا

 ینیع یهامالکبه  یاشارات زیو ن ی،هنر از ادب و شناختِ ییهابه عنوان شاخه شعر

 ینکوهش ای یشیستا یذهن سمتِ دیکه نقد نبا نی، و ابا محتوا و مستدلّ نقدِ کی

 ینیع و عقنِاو مُ سخنِ ،شاعر خوانندگان و خودِ یکند و ضرور است که برا دایث پبَعَ

روادارنده باال نو و آموزنده و تفکّ لِیمسا طرحِ ِنقد اگر تا حدّ رایو ملموس باشد، ز

 .ستین نندهیآفر نقدِ کیو  یمعرفت ۀرشت کی ازد،یو فران افرازدین

 ،یمختلف یهاکشور ما در دوران کهنِ خیدر تار ،یفارس در شعرِ ریپنجاه سال اخ ینوآور انِیجر

 داشته است. یرینظا

طرفدار  که شاعرانِ دیگویم "الیالخمرآت"درکتاب خود  یلود یعل ریش ریعنوان مثال م به

  ِخاصّ روشِ ،در هند یو پادشاهان گورکان ران،یدر ا یدر دوران شاهان صفو یهند سبکِ

کتاب و کتب  نیو موافق مطالب ا دندینامیم "یبندالیخ" ای "یطرزتازه"خود را  ییگوغزل

اند. چون داشته زیکابره نمقابله و مُ روشِ یکهن، نوع یبا شاعران سنت رآن عص طرزانِتازه گرید

از  دیشد انتقادِ ،خود ۀکهنه به نوب یهاازگشت به سبکب و هیاز اواخر صفو یعنیکه بعدها آن

و هم  ،گذشته کیکالس از سبکِ یهند شاعران سبکِ هم انتقادِ ،باب شد و البته یهند سبکِ

است. در  زیآمو اغراق ستیع نقنِمُ یۀپا یدارا ،یهند سبکِ هب یطرفداران بازگشت ادب انتقادِ

 دیمختلف ص ءِانحاوجود دارد که شاعر آن را به  یبائیزز ا واریقیموس نظامِ کی ی،جهان و زندگ

 را در ادوارِ یشعر رِیو تعب دیسبک د لِتحوّ توانیو نم گنجاندیخود م عصرِ و در زبانِ کندیم

روزها با مجموعه  نیکه چون ا یسهراب سپهر ،اصردانست. به قول شاعر مع بیمختلف عج

 خواهم کرد: ادیباز هم  ینسخنرا نیاز او در ا افتمی یآثارش آشنائ

 دانندیمردم نم چرا

 ؟ستین یفاقالدن اتّ که

منثور  ادبِ یاعتال دورانِرا  ریاخ یهادهه ایشد که آ دهیپرس نجانبیاز ا یادر جلسه یزمان

 ایاست، گو نینچ یکه آر دیکننده جواب مثبت شنسئوال یو وقت ؟شمرمیم یفارس و منظومِ

 خصلتِ تِما به علّ ۀهم دانست که در نظرِ یبه آن نظام یازیامت دیرا شا نیناخرسند شد و ا



 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

69 

که  یه داشت که هر عملتوجّ دیت محکوم است. بابه شدّ شیخو ِحادّ کِیدمکرات ِضدّو  یمل ِضدّ

ما گاه  ۀحاکم گذاشت. جامع ۀط و طبقمسلّ مِیبه حساب رژ دیو نبا توانینم ،شودیدر جامعه م

 یهاگاهاز پناه یکی زینوپردازانه ن اند. شعرِفراوان کرده یکارها یوهلپ استبدادِ رغمیعل "کامال

 صدسالِ بِیقر یط یفارس است که شعر و نثرِ یتیّواقع نیبوده است و ا جامعه یانیطغ روحِ

: مانند یکسان ریاخ یهانوپردازانه در دهه در شعرِجمله اعتالست و ازآن ۀهم، در جاد یرو ریاخ

ـ  یـ کوش آباد یـ نادرپور ـ محمد زهر یـ شاملوـ سهراب سپهر هیاـ س یکسرائ ماـین

( ـ فروغ فرخزادـ ژاله یکدکن یعیـ م. سرشک )شف یخوئ لیسماعزاده ـ ا یمنش ومرٍثیک

ـ  ییای( ـ روی)شاهرود ندهیـ طاهره صفارزاده ـ اخوان ثالث ـ آ یبهبهان نیمیـ س یاصفهان

ـ محمود  یخراسان نیـ دکتر شرف الد یاسالم یعلحمد ـ م یستانیسپانلو ـ مفتون ـ منوچهر ن

ـ نصرت  یـ منصور اوج یبانیـ منوچهر ش یشـ منوچهر آت نیمت نیـ غالمحس انوشیک

ـ جالل سرفراز ـ  روین روسیـ س انیصالنا ـ یلید خلـ محمّ یـ احمد رضا احمد یرحمان

در  شدند. دیپد گرید یو برخـ نصرت اهلل نوح،  یگرمارود یـ م. آزرم ـ موسو یریمش دونیفر

 آثارِ ایکه گوآن تِنه به علّ ،میانبرده یدوران نام نیا یگراتسنّ ایپرداز کهن یجا از شعرا نیا

 ! اکه کهن پردازانه است! ابد نیا رفِبه صِ میمرشُینم یهنر ها را آثارِآن

ـ  یشاوریپ بیـ ادار به یملک الشعرا :مانند یشاعران ریدوران اخ یگراتسنّ یشعرا انیدر م

 رجیـ ا یزدی یـ دهخدا ـ فرخ یاعتصام نیـ پرو یالممالک فراهان بیـ اد یشابورین بیاد

 یریامـ نظام وفا ـ  یاسمی دیـ رش اریـ شهر یـ عارف ـ الهوت یعشق رزادهیـ م رزایم

ـ  یناتل خانلر زیـ پرو یغمائی بیـ حب یاریـ پژمان بخت یدستگرد دیـ وح یروزکوهیف

ـ  یآذرخش یـ رعد یـ افراشته ـ ابوالحسن ورز یریمع یـ ره یدیـ حم یتولل دونیرف

و  یـ صورتگر ـ سرمد ـ فضل اهلل گرکان یاشتر یـ عل یسامان لیـ خل ینییـ نا یالنیگ نیگلچ

دارند و حتا  یمحکم گاهیشعر معاصر جا خیاز آنان در تار یکه برخ اندشده دیپد گرید یاریبس

و  ینوپرداز "یمرز" یاز آنان شعرا یاند و برخموثر بوده زیمعاصر ن یردازنوپ شیدایدر پ

 است. نوپردازانه شعرِ نقدِتر شیما ب بحثِ ،گفتار نیدر ا یهستند. ول یپردازکهن

کامل  اوجه مرتب و ابد چیبه ه یفهرست اسام نیمحترم مرا عفو کنند اگر ا دوستان

را  یو اجتماع یاسیس مالحظاتِ ،هانامبردن نیا یۀکنند که در پا توجه زیو ن ،ستین

به هر جهت  ،که شاعر و هنرمندند یکسان. میهم بگنجان میتوانیو نم میانگنجانده

 یخود را در پا دِیمروار ی،گمراه در اترِ ای یتباه که به سببِولو آن ،شاعر و هنرمندند

  واستاند. شودیاز آنان نمباشند. به هر جهت شاعر بودن را  ختهیر یانابرازنده یهاتبُ
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با ناز و  یوقت یسلطنت تِیاشراف طِدر دوران تسلّ ،نیشتاروبن ،ساز معروف روسبه قول آهنگ

عالم باشم، به  خداوندِ ستمین قادر» گفتیم شد،یرومانف روبرو م کاخِ واالگوهرانِ رِتکبّ

را  نیهنرمند هستند و ا یهرجهت کسان.« بههنرمند هستم یول نهم،ینم یارج زیزادگان نشاه

 یجا تواندینم ،ضرورت دارد اآنان که حتم ۀدربار یاجتماع گرفت. قضاوتِ توانیاز آنان نم

 یبه فراموش دیرا با انیگوحهیمد از یاریما نام بس بزرگِ اتِیّا در ادبلّاِ و ،ردیرا بگ یهنر قضاوتِ

 .ستیروا ن یکار نیسپرد و ا

 ءنارا در جهت غِ یلتحوّ زین "شعر نقدِ"با شعر ،  یمواز ،بحث ما دوران موردِ نیهم در

 کرد.]پیدا[ 

و گاه در  ،آن ییگراگاه در ذهن ،ما معاصرِ نقدِ بِیاست و ع یجوان ۀما رشت در کشورِ نقد

هم  ،حال نیآن است. با ا ۀویو گاه در لحن و ش ،نشدهاثبات یول بایز و اظهاراتِ هاییگویکلّ

اند و هم نوشته یگاه نقدگه یول ست،یکه کارشان تنها نقد ن یو هم کسان ،که نام بردم یکسان

ناسپاس بود و  دیاند و نباننگاشته یکم ۀفکر شده و آموزند یتر معروف، نقدهامک ادانِقّن

 گرفت. دهیناد طلبد،یت و جسارت محساس و دشوار که دقّ ۀنیزم نیآنان را در ا خدمتِ

عصر، ما  نیدر ا کنمیو گمان م شودینو آغاز م یو عصر رخدادهبزرگ  یکشور ما  انقالب در

صطلحات و اثبات، به مُ بدونِ ییِعاادّ به احکامِ ،یمنف ایاعم از مثبت  یگرائبه ذهن دینبا گرید

 نیبه جدل، به جانش ،یمنطق از انتظامِ یخال یهایبه بررس ،یعلم فِیاز تعر یعار معقوالتِ

 اریاست بس یکار ی. نقادمیخبره و منطبق بسنده کن نقدِ یابه ج بخواهدل یهاریتفسکردن 

است، از جهت  ترنیگاه از شاعر پائ یادب اثرِ کی نشِیآفر اد از جهتِنقّ لِیّدشوار و اگر تخ

از او در مقام باالتر قرار  دیشعر، با یج فکرسَشعر، به درون بافت و نُ خیبه فن و تار ییآشنا

بزرگ مانند  ادانِکه نقّ دهدیباختر نشان م یکشورها خیکند. تار یرافبتواند ص اداشته باشد ت

 چه نقشِ ...رهی( و غیقیموس ادِـ ستاسف )نقّ وبفیـ دابرول ینسکیـ بل تریهردر ـ سن بو ـ البرون

 خود داشته اند. یکشورها یهنر در تکاملِ یموثر

 

نقد برخورد  به موضونِ ینیع از مواضعِ خواهدیشعر، امروز اگر م ادِنقّ ،نجانبینظر ا به

 ینیع یهامالک"چه که ما آن را آن یعنی ،نیریز نکاتِ ۀنظر خود را دربار دیبا ،دینما

 روشن کند: م،ینامیم "نقد

 زبان ۀ( دربار1
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 نوع زبان اثرِ ۀبالغت و فصاحت آن، دربار ۀو درج یشعر کالمِ و چفت و بستِ ینیگزواژه ۀویش

ترجمه وار بودن، نوآورانه بودن زبان و  ای یبودن، مصنوع انهیعام ای)مانند کهن بودن  یهنر

 (.لیقب نیاز ا یمقوالت

 شاعر هاتِیو استعارات و تشب اتیو کنا ریر و تعابوَصُ ۀ( دربار2

 نیشاعر در ا تیو خالق یحد نوآور نییاز آن بافته شده است و تع یتار و پود زبان شعر که

بابت  نیاز ا یاست و اگر شاعر یریتصو یبان هر هنرخاص. زبان شعر مانند ز یعرصه 

شاعر سخن  ”یزبان زی“رستاخ یاز نوع یکه برخ نیاست. ا دهیتنگدست باشد، به مقام خود نرس

 .افتیمقوله را در نیا فیتعر دیاست و با یدر خورد دقت مکال زیاند، نگفته

 شعر یفکر مضمونِ ۀ( دربار۳

 .بخشدیآن را قوت م یو نقش اجتماع کندیشن مشعر را رو امیسمت و رسالت و پ که

 شعر شکلِ ۀ( دربار4

است. شعر موزون  ییشعر هجا ایاست  یعروض یو فن، مانند آن که شعر سنت کیجهت تکن از

که  نیو ا رهیکودکان است و غ یشعر مثلن برا ایاست  یاست. شعر خلق وزنیشعر ب ایاست 

 شعر سروده شده در شکل

 نه. ایخود را مراعات کرده است  ی دهیشکل گز نیمواز اینه و آ ایدارد خود قرار  منطبق

 ( شعرونیسیکومپوز ای) بیو ترک فیتال ۀویش ۀ( دربار5

در آن چه گونه  جازیاطناب و ا رد،یگیو چه گونه انجام م شودیکه چه گونه آغاز م نیا یعنی

 .ستیآن با هم چ یاست و تناسب اجزا

 شعر نونِ ۀ( دربار۶

شاعر  ایکه آ نیو امثال آن و ا یفیرثاء، توص ،یمیتعل ،ییروا ز،یطنزآم ،ییغنا ،ی: حماسندمان

 است. امدهیاز عهده برن اینوع شعر را مراعات کند  اتیتوانسته است مطالبات و مقتض

 شعر تِیّو خلق یجانبدار یاسیو س یاجتماع موضعِ ۀ( دربار7

 یچه رسالت یو دارا کندیخدمت م یخیتار یروهایکدام نندانسته به ایکه شعر دانسته نیا و

 است.



 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

72 

 بودن شعر. یابداع ای یدیابتکار و اختران شاعرانه، تقل ۀدرج ۀ( دربار8

 

اش که درباره بس مهمّ ستی ااشد، نکته ادیکه  شعر رسالتِمربوط به  ۀنکت اامّ

  :میبده حیتر توضشیب میخواهیم

از شعر "در کتاب  یخوئ لیاسماع ۀ)به ترجم نیدرلهول شعر یدر بررس دگریها نیکه مارت نیا

 اندختهیگر یانیکه خدا دیزیم یو مردم در زمان انیخدا نیب ۀشاعر در فاصل" دیگوی( م"گفتن

در کتاب خود به نام  کانت مانوئلیاکه  نیا ایو  ،(ازین در زمانِ یعنی) "دیآیدارد م ییو خدا

 دهدیرا به خواننده م یزیاست که چ الیخ ۀکنندسرگرم یِباز ،شعر" دیگویم "یداور نقدِ"

به  یهاگفت حرف دی، با"که وعده کرده است عاجز است یزیکه وعده نکرده است و از دادن چ

 آن کم است. یِجدّ یمحتوا ااست که غالب یظاهر ژرف

عملکرد  ی،بررس نی. ادهدینشان م یگریمطلب را طور د رانیشعر جهان و ا خیتار یبررس

  .سازدیآن را برمال م ناخودآگاهِ ایآگاهانه  تِیشعر و مسئول مِیعظ یفرهنگ

 ایگو یول ،از آن کاست ایرا افزود  ینکات دیگانه باهشت یاجزا نیبه ا یاحتمال قو به

 حدودهاست. نیمطلب در هم

 یاصول لِیطرح مسا  ِبتواند انتقاد را تا حدّ دیبا یعنی ؛باشد نندهیسازنده و آفر دیبا انتقاد

 موضونِ و تکاملِ شیروشعر( اوج دهد. بتواند به  ۀما درگستر انتقاد )و درموردِ ۀدر گستر

. آنان کنندیرا انتقاد م یمنف کردن به انتقادِبسنده یمترقّ یهانیسیکمک کند. تئور انتقاد

 یخیرتا که ضرورتِ یانتقاد ست،یغلبه بر خطا ن یخطا هنوز به معنا : انتقادکردنِگفتندیم

آلوده خشم ناچار به چند خطابِ ابد،یرا ن ییغلبه بر نارسا ۀویو ش ندیانتقاد را نب موضوع موردِ

و  ردل واندامرا به تکا حهیکه راه نشان ندهد، عقل و قر یانتقاد. ورزدیو اکتفا م کندیبسنده م

جا  نیدر ااست.  ررانگیپوچ و و یریگرادیا ست،یسازنده ن را روشن نسازد، انتقادِ یاثبات جهتِ

 ینقاد نیکرد. چون ا دیچه با داندینم یکرد ول دیچه نبا داندیکه م کندیعجز ناقد بروز م

 شا باشد.گُپرورنده و سازنده و ره تواندینم

 یهاشهیاند انِیدر ب یضرورت ابداع حت ۀدربار تلفسوه لیخائیم ی،معروف معاصر شورو شاعر

 ی. ومیدانیبحث ذکر آن را سودمند م نیا ۀبل از خاتمکه ق دارد یدر شعر سخن یکهنه و عاد

را اختراع  یکیهشتاد و  شودیه تا مه نُاز جدول ضرب! شما که نُ د؟یترس دی»از چه با: دیگویم
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عرضه  یآن را طور دیبا ی. ولدیدوست داشت« را اختراع نکرد دیشما که »وطن را با د؟یاردهنک

 چارهیکه بآنو حال سازدیم یچوب ۀبود که دوچرخدیخواه یکس ا مانندِکه نو باشد والّ دیدار

  د...هاست وجود دارتمدّ یآهن ۀخبر ندارد که دوچرخ

( Verfremdung ای) ”یسازبیغر“ اآن ر برشتاست که  یزیهمان چ کهنه یینوگو نای

به  یعادّ مانوس و ۀحادث کی انِیب یعنیاند ترجمه کرده ”یگذارفاصلهو در فرانسه “ نامدیم

به  ،دیبنگر کین یما وقت بزرگِ شاعرانِ . تمامِزدیرا برانگ یو کنجکاو رتیکه باز هم ح ینحو

بر  نیو آفر رتیو ح راستیگاند که گفته یاوهیشرا بهآن یاند. ولزده یاتازه ندرت حرفِ

 :دیگوی« مدروغ گفت دینبا» دیبگو خواهدیکه م ی. حافظ وقتزدیانگیم

 تسَفَاز نَ دیزا دیخورشش که دق کوصِ به

 ستخُنَ گشت صبحِ یروهیاز دروغ س که

 یآن، او در رنگ خاکستر که بدونِ آوردیشاعر را به وجود م  ِخاصّ دِید یۀسبک و زاو ،امر نیا

که خسرو  ریام یبایز . به سخنِشودیوگور مم( گُهاگونیاپ یعنیو تکرارکنندگان ) انیمقتد

 :دیگویم گرانیکنندگان کار د در خطاب به تکرار ییگو

 "ستیرده را زاوست مُ مِدَ": یی»گو

 ست؟«یتو چ است، زانِ یو زانِ آن

 

به  ،قدما توجه کامل داشتند ،بخشد ریگو باشد تا بتواند تاثرفهنوگو و طُ دیامر که شاعر با نیا به

 یکه به معنات آن هاس نیترشعر دروغ نیتربه ایه« بَکذَه اَنَحسَ»اَ گفتندیجهت م نیهم

خواجه و  دیگویشعر سخن م آوردنِشگفتبه ضرورِ از نقشِ نایسابنِاست.  نیترشگرف

به  یعنی-که به اصطالح او »مغافصهً«  یاز امر یکه روح انسان ستابرآن یطوس نیرالدینص

 ،-یگرتیروا یعنی- "محاکمات" دیگویم زیو ن شودیمنفعل و متاثر م ،به او برسد -ناگهان

 یامر رایباشد. ز انیسخن در م هیزشت و کر از امورِ تیروا اگر در ظاهرِ یاست حت ذیلذ یهنر

 . تربخشلذت ،تریهر چه قو لیّتخو  سازدیم ممجسّ الیخ شنونده به کمکِ یرا برا بیغر

 یفکر بخوانم که البته او در متنِ یمولو هِیماف هِیفاز  یزیچ زوار،یگر خواهمیاجازه م

پرداز است چهره و نیآفرکه صورت یهنر ۀسازند الِیخ در وصفِ یول ،هفتگ یگرید

 :سدینویم ی. مولوکندیصدق م
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 ستیآورد، بپوسد، خراب گردد و ن دیپد نیصد چو ا ،یعالم است آن و معن نیخود ا ال،ی»خ

ش ابست که عرض الیدر دل برانداز کرد. خ یاخانه مهندسی د...آر دینو پد و باز عالمِ ،شود

 ندینگو الیرا خ نی. انیش چنداو صحن نیاش چندهفّباشد. صَ نیش چنداباشد و طول نیچند

چاپ  هیما ف هی)فاست.«  الیخ نیا و فرعِ دیزایم الیخ نی( از انهخا یعنی) قتیکه آن حق

 (1۲0فروزانفر، ص 

هستند. در  یدواح یروح ءِمنشا یدارا یفن ای یعلم ۀنندیآفر لِیّو تخ یهنر ۀنندیآفر لِیّتخ

 نیالدرکن یآقا یما آن را به کارگردان شیپ ۀکه هفت "مرده است یزوئه بانس یس" شینما

 یقو یلیخ ،یهنر چهره پردازِ الِیخ نقشِ ،میکوچک تماشا کرد اطاقِ نیدر هم یخسرو

 یاو سع ی( براCizue) زوئهیس ی( دوست انقالبBontoکه بونتو ) یی. مثال جاشدیم دهید

خودش را  و مالِ ردیکشته شده را بگ اهِیس کیمعتبر  ۀن دهد که اگر او شناسنامشان کندیم

شهر  کیدر  اتیح که قدرتِ یاتازه یبه کل تِیگونه شخصکه مهر باطله خورده، بسوزاند، چه

 یخود بازگردد. س ۀچهل فرسخ عقب گرد کند به ده کور دیواال با آوردیبزرگ دارد به دست م

 الیخ یهاپرده و شودیم رهیمبهم خ یخود در فضا "ۀزدرک" تیبه قول هدا زوئه با چشمانِ

 گریبار د ،آن که زنده بماند یبرا اکه واقع کندیها او را قانع مپرده نیا مِ. تجسّندیبیرا م

 "شناسنامه" ریکند. آتول فوگار با استفاده از تصو اجش با او دوباره ازدوازن دیخودش نباشد و با

 یجنوب یقایآفر انینژادگرا کِیناک بوروکراتوحشت را در قبال دستگاهِ اهیس انسانِ یزیتمام ناچ

 ریآن را اجرا  کردند و ما و تماشاگران را تحت تاث زیجوان ما ن گانهشیو هنرپ دهدینشان م

 قرار دادند.

معاصر ماست در  یشعرا نیاز بزرگ تر یکیکه  یسهراب سپهرخواهم دو شعر از  یم

 :کندیهمانند م دنیبا خواب د یرا سهراب سپهر لیشاعرانه بخوانم. تخ لِیّتخ فِیتوص

 .«ندیبیحوض را خواب م یوقت، روز سرشار هیپاشو یناک، روحجم غم نیا زاد،ی»آدم

 یپا یترنم، جا یهاباز، شن یفضا کی کرد،یرا بنا م ییزهایچ میهاچشم یرو »خواب :زین و

 :کندیم انیب بایز یهاواژه ۀانیرا در آش الیخ یسحر ۀمدن پرندشاعر فرود آ نیو همدوست.« 

 .«زدیآمیکالم م الژورد، با حسرتِ سبز، تکرارِ یۀدرخت و ثان نی»ب

 ریتعب شعر عطشِست که ما آن را به اهمان ی،” در زبان سهراب سپهرکالم حسرتِ“

 ” گفته اند.زبان زِیرستاخهمان باشد که آن را “ دی. شامیاکرده
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واژه  لِیاص یبه معنا ینوآور نِیکهنه را جانش ۀشیاند کی ییگورفهو طُ یینوگو نیا ما

ادب  خیدر تار شهی. هممیر برحذر دارمکرّ شاعران را از اقتدا و تکرارِ میخواهیفقط م م،یکنینم

 الیصور خ"در  یکدکن یعیاند و شفبوده سمیگونین و اقتدا و اپنَطرفدار حفظ محکم سُ یکسان

که سخت مخالف آن بود که  "الشعر والشعراء"را در کتاب  هبِیتَسخنان ابن قُ "یارسر فشع در

گذارد، آن سوتر تیجاهل یشعرا یو مطالب شعر راتییو تغ هاتیاز چهارچوب تشب یقدم یکس

 شعرِ لِتحوّ ریصد سال اخ یشدت ـ ط نیرا ـ گرچه نه به ا قهینوع سل نی. ما اکندینقل م

و  میدانیرا الزم مگذشته )که ما آن تِ. فراگرفتن سنّمیادهید عاصرم بانِیر نزد ادبارها د یفارس

حرکت به جلو و ها . تن ستیمود در آن نموضع و جَ نیتوقف در ا یبه معنا ،(میکنیم هیتوص

کهنه، شکل نو با مضمون  مضمون نو در شکلِ) کندیمختلف بروز م که به اشکالِ ینوآور

به گرد آمده و اطالع از آن باشد.  یهابه آزمون هبا توج دیبا ،(نو مضمونِ نو با کهنه، شکلِ

 ی:قول مولو

 دوَبُ یسخن آر یهر عصر گرچه

  د.وَبُ یاری سالفان گفتِ کیل

 ژهیبحث را صاحب نظران به و نیا ؛ستیاجزا( چ نیا نقدِ یشعر )برا یکه اجزا نیا ۀدربار اما

اجزا را  نیبودند و ا دهیکش انیبه م زیاند، نشعر نوشته شعر و نقدِ ۀتر دربارشیاعراب که ب

 و “جزالتِ ”یمعن در کتاب شرح حماسه خود از “شرفِ یمرزوق . مثالدندینام یشعر یعمودها

مناسب  و “انتخاب وزنِ ه”یتشب یکیکالم” و “نزد یاجزا یوصف” و “هماهنگ و “اصابتِ ”لفظ

و  ”یلفظ ومعن یگاماستعاره” و “هم مرِر اه درمستعار با مستعا یشعر” و “هماهنگ یبرا

با  میکه ما ذکر کرد ییاجزا ۀسیمقا یول کندیصحبت م ه”یبا وزن و قاف یلفظ و معن یخوان“هم

هم  دیکه باآنما )چون یلیبرخورد تحل ادیکه بن دهدینشان م ،دیگویم یرزوقعمودها که م نیا

که جالب است  یزیدارد و تنها چ یادیز یهافرق ییوسطا قرونِ یادهایبا بن ،انتظار داشت(

 یینها زین میکه ما ذکر کرد ییبود و اجزا افتهیشعر در نزد قدما  یاست که تئور یتسط و دقّبَ

 .ستین

 یشناس(، عالمتکی)سمانتیمعناشناس ،یشناسزبان یرو که بر یعیوس یما کارها عصرِ در

 ،یهنر رِیتفس ،یباشناسیز یهارشتهر د ییهایکاورفزبان و ژِ یعموم منطقِ ،(کیوتی)سم

 رِیرا از جهت نقد و تفس یاتازه لیسلسله مسا کی ،شودیم دهید رهیو غ یهنر انتقادِ

  تا در کشور ما خوب درک و هضم شود. خواهدیمطرح کرده است و زمان م یهنر
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 .E) "ریتفس یِعموم یِتئور"کتاب  1۹5۹در سال  یتبِ ویلیام ی،ائیتالیا نِیسیتئور مثال

Betti, Teoria generaee della interpretatione) ِدر  یدیجد را نشر داده است و باب

 یلتید ی،آلمان لسوفِیف ۀلیوس به ش کهاکهن گشوده که اکنون به نامِ یهنر رِیتفس

(Dielthey) کینوتهرمه"، و متداول شده ءایاح" (Hermeneutique)  .نام گرفته است

 میسوتیسم دانشِ کمکِها( بهواژه معنامند)مانندِ عالماتِ درکِ یابر استیکوشش ،دانش نیا

. کندیم یرسبر یفرهنگ یمعنامند را به عنوان نمادها یهاکه واژه *(یشناسعالمت )دانشِ

 :دیگویعلم م نیا یآلمان روانِیاز پ ،"ماخر ریشال"

 ،که خودش میر از آن بفهمهترا ب سندهینو کیست که اآن کینوتهرمه ۀفیوظ»

  .«فهمدیخودش را م

مختلف  یآن اجزا میبه تقس ،-و در مورد ما شعر- یهنر اثرِ لیتحل هیتجز ۀلیبه وس ر،یتفس

 .رهیو غ یفن یاجزا ،یخیتار ی(، اجزاکیلولوژیف ای) یزبان یمانند اجزا رد،یگیانجام م

وجو کرد و آن را ها جستداده در خودِ دیرا با های»معن :دیگویم میکه از او نام برد یتبِ ویلیام

 طوربه (Sensus non est inferendus, sed efferendus) از خارج بر آن وارد نساخت«.

 رای ما مذهبی مفسّرانِ. شودمی استخراج کهبل شود،نمی وارد معنی: یعنی الفظیتحت

 شیطانی و نفسانی هواجسِ از ناشی را گرایانهذهن رایِ و ربّانی تاییدِ از ناشی را بینواقع

 .انددانستهمی

، خود مراعات کند را در کارِ (Holisme ای)یگیهسوو همه "تیّکل" رِیکه تفس طلبدیم یو

دست نزند  تیواقع معکوسِ رِیتفسو به  دیرا حفظ نما یریتفس یهایابیارز یدرون تناسبِ یعنی

 ینقش هنرمند، برا ی، برانره یبرا ،یمعن یسبک و انشا، برا یو با داشتن شور و احساس برا

از هر باره جذاب و مرغوب و  ریرا انجام دهد تا تفس فهیوظ نیکردن، ا ریتفسر به مفسّ  ِحقّ

 باشد. یمقنع و واقع

از  ی، اشکالسخن تِیجامع ر و حفظِمفسّ ۀمداخل عدمِ اصلِبه  یتبِ دیوجود تاک با

 ریتفس یعنیبسازد،  خواهدیکه م یزیآن چ یاز آثار هنر کوشدیغرب م معاصرِ کِینوتهرمه

 مؤلف. از کارِ ریاست غ یکار ،گاه ،رمفسّ است و کارِ افتهیرواج  یذهن

انجام  یخاصّ موافق قواعدِ ،مقدس متونِ رِیتفسبه صورت  یوسط در قرونِ کینوتمههر

زند  ه نامآن ب و قواعدِ ریتفس در امرِ یمفصل تِسنّ ی،و اسالم یرانیا نِو ما هم در تمدّ گرفتیم
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 شدهیم یگوناگون یرهایتفس یواحد از متونِ زیو ن میدار یساسان ، از زمانِارشوزهو پازند و 

 ر،یتفس تِیعالت و جامضرورت اص ۀدربار یتبِ ویلیام یهایادآوری کنم،یتصور م یاست. ول

 شهی)که از ر کیتیکر ای یادنقّ دانشِاست. حاصل سخن آن است که  یدرست یهایادآوری

 ای یهنر اترِ رِیتفس دانشِبا  ،(دیآیم یسنجش و داور یعنی یونانیخه  یت یخر ی

ما در کشور  یدارد، ول( فرق دیآیترجمان م ینه به معناهرمه یونانی شهی)که از رکینوتهرمه

 .شودیمخلوط م گریکدیمختلف دارند با  یهادو مبحث که عملکرد نیهنوز ا

همراه کرد و آن را تا سرحد طرح  یسازنده را هم با راه حل اثبات ینقاد دیدرست است که با 

باب  رایاست. ز فاوتو گزارش مت ریباب انتقاد و سنجش با مبحث تفس نیا یاوج داد ول لیمسا

 یشده  رفتهیپذ نیو قواعد و مواز نیاست در داخل چهارچوب قرا ینرر هاث ینتقاد باب صرافا

 ”یفرهنگ یمفسر به عنوان “نمادها یاست از سو یاثر هنر حیباب توض ریباب تفس یول ،یهنر

 وانندهخ یمختلف کرد و آن را برا یهایریگجهیآن را گشود و واگشود از آن نت دیکه با

 گرداند.آن باز  یهاشهیگسترش داد و به ر

. به میمحکم قرار ده یهاهیپا یرا در رو یو هم گزارش هنر ،هم سنجش ،در کشورمان دیبا ما

پس از اسالم به دو شکل بروز  ریو تفس لیتاو که در کشور ما علمِ مییبگو ستیطور گذرا بد ن

 ی هیقرآن بر پا اتیاهر و باطن آمحکمات و متشابهات و ظ رِیکرده است: هم به صورت تفس

و سخت به اجمال بوده  عیعلم بد آن جزوِ که خودِ یادب رِیو هم به صورت تفس ،تیو روا تیراد

دانش  م،یکه گفتآناست. در کشور ما، چون ساختهیرا از هم جدا م یو خف یجل ریتنها تفس

 "الشعرقرض"و  "نقدالشعر"به نام “ نه،یزم نیبا استفاده از آثار اعراب در ا ژهیشعر به و انتقادِ

 ( وجود داشته است.ییراشعرسُ یعنی)

 یشوند که با جذب عناصر معقول و علم دیپد یدانشمندان و پژوهندگان مطلع یاست روز دیام

ها و انگاره ؛لیمسا یخیو تار یعلم لیو تحل نیباختر زم ریو نقد و تفس ،ما یسنت رِینقد و تفس

به وجود  یعلم ادیبر بن یشعر فارس یبررس یالزم را برا یهاو اهرم هارهیو دستگ هامانهیپ

 .P. V) هیکوتور انیپل وابشود به قول  دیبا یادیهنوز کار ز هانهیزم ۀدر هم ی. آرندآورد

Couturierندهیآ »گذشته در مقابلِاند کرده ربارانشیت هاستیکه فاش یفرانسو ی( انقالب 

 .ت«ینهایب است در مقابلِ صفر شهیهم

 هیتشب "کایترو"را به  هیاستبداد، کشور روس وف روس در ظلماتِعرم ۀسندینو ،گوگول یزمان

چاالک و مغرور با  یو آن سمندها ندیگشایدر برابر تاختن آن راه م لیکه اقوام و قبا کردیم
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وار از آتش که اکنون سمند زیاست کشور ما ن دی. امروندیم شیخوان خود به پنغمه یهازنگوله

کار به  نیکند. ا دیرا در جهان تجد شیخو یبتواند نقش فرهنگ ،کرده ریدوباره رستاخ نقالبِا

 .میده یاریبه آن  دیدارد که که همه با ازین یاعنودانه یریو فراگ یتالش و فداکار

  :میگردیمطلب باز م سرِ به

 یو اخالق یروح طِیمح دیبا ،هنر بدل شود شرفتِیدر پ ییکارا ۀآنکه انتقاد بتواند به حرب یبرا

و نه قوت و صراحت انتقاد درست و  ،نه تنوع در سبک ،. مقدم بر همهدیآ دیپد زیم آن نزال

و  یظاهر وحدتِ. ازدوارد س یما خلل یِبودگو هم یبستگبتواند در هم دیمستدل و دوستانه، نبا

 و نه ،تابدیرا بر م زهینه ست ی،بد است. وحدت اصول زین انهیجوزهیست ۀسالوسانه بد است. تفرق

را در عمل تمربخش  یِانسان نِینو یبستگهم نیفن ا دیبا ما ،را یپوش بیو ع یسسالو

 یطیعمل کنند. مح یطیمح نیاچون جادیا یو برا یطیمح نیادر چون دیما با ادانِ. نقّمیاموزیب

 :کندیم فیآن را خوب توص یجام تیب نیکه ا

 آشنا دل وُ مایتن گانهیب

 پرصفا دل جنگ زبان وُ بر

پسند و زودرنج شیدوست و ستاقیتصد دیشنونده با باشد. انتقادِ حیخبره، عادل و صر دیبا قدنا

 :عطارنشود و بداند که به قول  زیو نقدگر

 نهد یترا نام حقّ که دونِ هر

 نهد یدان کو ترا دام نیقی تو

 :یسعدبه قول  ای

 به اتفاق ند،ینب چیه دهیهردو د گر

 شیخو یخطا ندیکه نب یادهیز د بهتر

ما  ینام مانند شاعرِ ،شدندیسالوسانه به حق رنجه م شِیاز سخن ستا یواقع گاه هنرمندانِ و

 سالوس سروده است: ی ندهیستا کیرا در خطاب به  نیریشعر ش نیکه ا یوردیاب یانور

 رب ای! یکه: »انور یده »دشنام

 !«یتر دار و طبعِ فیلط شعرِ چون
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 تداغ اس نیتوان گفتن؟ نه اول چه

 !«یطعنه مرا تو بر جگر دار کز

قصد داشته  ،را به لطافت ستوده یکه شعر انور یآن کس اواقع ایکه آ ستیبر ما روشن ن حاال

در مقابل  ون آنما، چ طبعِنازک شاعرِ ایشاعر بگذارد،  بر جگرِ یانکوهش و طعنه است داغِ

جا را هب شِیکه حتا ستا شمردهیآن نم خود را در خورِ ایو  ،شدهیم مهیسراس گرانید شِیستا

 .شمردهیم ییجاهناب ۀطعن
 

 یاصطالح براکه به دهدیالهام م نجانبیبه ا کیکالس ندگانِینغز گو به سخنانِ اشاره

در  رانیا یتسنّ یو ادب یشعر قواعد نقدِ" ۀدربار زین یاچند کلمه ،"دهیفا دِیمز"

 ادیشاعران جوان و نوجوان فرا  یبرا ژهیباب را به و نیو ا مییبگو "یوسط قرونِ

 :میآور

ور و سخن ندهیالمراعات بود و اگر گوسلسله قواعد واجبُ کیبر  یما مبتن یسنت از شعرِ انتقاد

 بود آن را نقصِ حقیذ ناقد کامال کرد،یها را نقض منادانسته آن ای ماندیم اطالعیاز آن ها ب

 اعالم دارد. یادب تیصالح را فاقدِ ندهیبشمرد و گو یادب

و  انیب علمِ ،یمعان علمِ ع،یبد روض، علمِعَ علمِمانند  یادب رشته علومِ کیسلسله قواعد بر  نیا

 دهیرس ینیمع به تکامل و دقتِ ،میکه گفتآنعلوم چون نیا ،زمان یشده و ط میتنظ رهیغ

به  یصرختم ۀاشار یول میکن یعلوم را با شرح و بسط معرف نیکه ما ا ستیبودند. فرصت آن ن

 نیا ۀنمدوّ ما از قواعدِ ی،در نوپرداز یکماکان حت رایز ست،ین دهیاز فا یها خال ناز آ کیهر 

 :میاستفاده کن میو ناچار میکنیعلوم استفاده م

 هیوزن در اشعار دو نوع پا عیتقط یاست. برا یاوزان و بحور شعر فارس یبررس :روضعَ علمِ (1

مانند:فاعلن و فعلولن و فاعالتن  یاصل یهاهی. پا یفرع هیو پا یاصل هیبوده اند: پا لیقا مانهیو پ

زحاف نام دارد که  یفرع یهاهیو مستفعلن و فعوالت و متفاعلن و مفاعلتن است. پا نیو مفاعل

 یاصل ی هیدر مورد پا "مثال شودیحاصل م یاصل یهاهیدر پا ییهاکاستن ای هافزودندر اثر ا

فاع )با حذف ل و ن( و امثال  ایفعلن )با حذف الف(، فاعل )با حذف ن(  مییبگو میتوانیفاعلن م

 یبه چه اشکال یاصل یهاهیدر پا راتییتغ نیکرده بودند که ا نیما به دقت مع ونیآن . عروض

مغصور و محذوف و احزب و  مثال مانند: ؛گذاشته بودند یاژهیها نام وهر کدام از آن یبرااست و 

 .رهیقوف و مکفوف و غاثلم و اخرم و مو
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عبارت بودند از: هزج و رمل و متقارب و متدارک و  شدندیم لیتشک هیپا کیکه تنها از  یبحور

و  طیو بس دیو مد لیعبارتست از: طو زین شدیم لیتشک هیکه از دو پا یاما بحور  .وافر و کامل

بحور در  نیاز ا یاریو مشاکل. بس بیو قر دیو جد عیمنسرح و مضارع و مجتث و مقتضب و سر

 یراتییآن تغ هیهر دو پا ای کیدر  یعنیآمده  فیبا شکل ازاح امدهیبه صورت سالم آن ن یسفار

است و بحور ما  یو فارس یبحور عرب نیما ب یادیفرق ز میدانیرخداده است، چون آن که م

 یهاترانه ای "اتیفهلو"آن اوزان هنوز در  ریدارد و نظ یکهن پهلو ییدر اوزان هجا یاشهیر

 است. یاقب انهیعام

 هیاز آن ها پا یکیکه گاه تنها  یو فرع یاصل یهاهیبر پا یعروض عبارت است از بحور مبتن لذا

مانند فعولن در بحر متقارب )فعولن فعولن فعولن فعلول( و گاه دو  "مثال رد،یگیبحر قرار م ی

ست د اآن هم ب ستیا هیبحر دوپا 1۹از بحر  1۲تا از آن ها )مانند “مفتعلن، مفتعلن، فاعلن”( و 

به نشانه نخوردن است. خوب! اگر  یبه معنا یکلمه زحاف در عرب نیزحاف که ا ای هایخوردگ

کم دارد آن  ای ادیز یزیو چ گنجدیکه شعر در بحور مجاز نم شدیشعر روشن م عیدر تقط

 شعر مختل است. نیوزن ا گفتندیشعر قبول نبود. م

کار  نیا بیو معا فیو رد یو رو هیکه قواعد قاف شدیم دیمز زین هیّقاف علمِض، ورعَ به علمِ (2

را البته به  یآن بحور و اوزان و قواف ییمایدر شکل ن ژهی. شعر نوپردازان به وساختیم نیّرا مع

نوع شعر  نیدر مورد ا هی. لذا هنوز قواعد کهن عروض و قافکندیمراعات م یاشکل آزادانه

. میکرده ا یترشیمکث ب یشعر سنت یفن یدو رشته  نیا یجهت رو نیبه هم د. ودار مصداق

و  یآن بحور و اوزان عروض ییماین رِی” غنوِ موجِ“ ژهینوپردازانه و به و شعرِ گریاما اشکال د

 روندِ یها را با بررسآن دیرفت که با یگرید دنبال قواعدِهرا کنار گذاشت و ب هیقاف یتسنّ قواعدِ

 . دیکش رونیشان بشعرها از درون نیا تکاملِ

 نیمایی شاعرانِ گرا،اعتدال گرا،سنّت به را معاصر شاعرانِ جهت، این از ما دورانِ نقّادانِ از برخی

 و آزاد اشعارِ از سنّتی، اشعارِ کنارِ در اروپایی ادبیّاتِ در. اند کرده تقسیم "نو موج" شاعرانِ و

 بودنآهنگین در که کنندمی وجوجست نوی محتوای شعر رد وزن برای و رودمی سخن سفید

 در را هاقافیه و است منعکس کالم دستوری بستِ و چفت الفاظ، هماهنگی بیان، عمومیِ

 . .جویندمی هاواژه صداییِهم

 دارای هم نو، شعرِ در فنّی جهتِ ترشدنآسان این که گفتیم شعر به راجع گذشته بحثِ در

 ناگزیر و ضرور مرحلۀ درهرحال کهآن با است، آورده پدید هاییدشواری هم و است، خواصّی
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 کرده صادر سودش به و اشدرباره را خود حکمِ تاریخ و است، جهان سراسرِ در شعر تکاملِ

 .است

 معانی علمِ در. بود بیان و معانی علومِ شد،می شمرده نقد پایۀ که سنّتی علومِ از دیگر ( ۳

 و زمان یا) مقام و حال مقتضای با کالم مطابقتِ هاآن یاری به که یدگردمی ذکر قواعدی

 هاآن تناسبِ و مجازی و حقیقی معانی مانند مقوالتی بیان علمِ در امّا. گردیدمی بررسی( مکان

 هم و معانی هم .است شدهمی بررسی غیره و کنایه و تشبیه و استعاره دارد، نام "عالقه" که

 توجه قابل نیز امروزی شناسیادب برای هاآن از برخی که کنندمی مطرح جایی را مطلب بیانِ

 آموختنی نکاتِ آن، مباحثِ برخی بودنِ مدرسی و صوری وجودِ با پیشینیان سخنِ در و است

 .نیست کم

 یا منثور- کالم در را معنوی و لفظی صنایعِ که بود بدیع علمِ دیگر ِمهمّ ادبیِ علمِ ( 4

 ارسال استهالل، براعت التناسب،ایهام نظیر، مراعاتِ مانند داد،می قرار یرسبر موردِ -منظوم

 نیز نثر در صنایع این البته که غیره و غیره و جناس الصفات،تنسیق ترصیع، توریه، تلمیح، مثل،

 .رفت می کاربه

 رسِدست در و تنظیم نوینی شیوۀ به ما ادبیِ سنّتی علومِ باید که است جانباین راسخِ عقیدۀ

 بیافزایید نیز هاآن فنّی خودآگاهیِ بر شعری، قریحۀ کنار در تا گیرد قرار نویسندگان و شاعران

 که کتبی بر عالوه زمینه این در. سازد مجهّز ضرور مباحثِ و اصطالحات و نکات به را هاآن و

 قیس سمش اشعارالعجم معائیر فی المعجم و طواط و السحرحدائق مانند کتبی کردیم، ذکر

 تصوّر و شده نوشته همایی ادبی صناعاتِ و گرگانی قریب البدایعابداع اخیر دورانِ در و رازی

 به را هاآن نامِ اکنون که است گردیده تالیف زمینه این در کتبی اخیر دورانِ در بازهم کنممی

 .آورمنمی خاطر

 مانند علومی) غرب در معاصر سیِشناادب باید نو، اسلوبِ با سنّتی علومِ تنظیمِ برعالوه ولی

 شعرِ مندیقانون تا بکوشند ما فاضلِ نقّادانِ و گردد تنظیم نیز( غیره و تیکاسته تیک،پوئه

 معیارهای و کنند تنظیم شناسیپ ادب و تیکاسته قوانینِ موافقِ را نیمایی ازپس و نیمایی

 گویپیپاسخ چندان دیگر ما کهنۀ شعرِ ایمعیاره زیرا. آورند وجودبه را ارزیابی و نقد برای عینی

 زحمتبه شخصی هایسلیقه و ذهنیّات جهانِ از نیز نو معیارهای ولی نیست، نوپردازانه اشعارِ

 .است شده خارج
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 Vena) "شاعرانه عِرقِ" یا قریحه جای فنّی اطّالع و ادبی دانشِ که نیستم معتقد جانباین

Poetica)  مطبون جنونِ" راآن هوراس رومی شاعرِ که را چهآن و گیردمی را" 

(Amabilis insania)  مثالً ولی. کند پُر نامد،می "سخن کیمیای" راآن نظامی ما شاعرِ و 

 و داشت تسلّط بالغت اسرارِ و ادبی تئوریِ بر که بود کسانی از حافظ ما نظیرِبی و بزرگ شاعرِ

 شگرفِ مهارتِ در او عظمتِ دالیلِ ازیکی شکّ بدونِ و ساختمی همراه فنّی مهارتِ با را نبوغ

 .اوست فنّیِ

 جهتِ از نداند، امروزی معنای به خواه سنّتی، معنای به خواه را ادبی علومِ که شاعری

 خود تواندنمی کهبل کند، خطا تواندمی تنها نه لذا است، ضعیف فنّی جهتِ و هنری خودآگاهیِ

 شعرای تمامِ. ببرد پی خود کارِ در ارزشبی و ارجمند سَره،ان و سَره سَمین، و ثّغُ و بشناسد را

 در. باشند سازدوران ادب عالمِ در توانستند سبب همین به اند،بوده نیز بزرگ ادبای ما بزرگِ

 گفتیم، سخن فنّ یا شکل و مضمون و بدیعی آفرینشِ یعنی هنر، گانۀسه اجزای از گذشته

 که) دارد نیاز استعداد به بدیعی آفرینشِ .است نیازمند یاهمای به یک هر که بگوییم باید اینک

 رخنه شاعر جسمِ در که "تابعه" نام به است جنّی کردندمی تصوّر جاهلیّت دورانِ اعرابِ

 به فنّ یا شکل. است نیازمند دانش و حیاتی تجربۀ به نیز و تفکّر قدرتِ به مضمون!(. کندمی

 شود مزید کاویخویشتن و کوشیسخت باید هااین همۀ به تازه. دارد نیاز زبان و ادب از اطالع

 .شود هنری اثرِ هنری، اثرِ تا

 :کردیم صحبت او از اکنونهم که انوری قولِ به

 خود تا شوم، در عقده صدبار

 آیَم. دربه سخن یک عهدۀ از

 :نظامی زیبای و جالب بسیار قولِ به یا

  دهند نشانَت پرده این در هرچه

 .دهند آنَت از به ،تانینَسِ گر

 شاعران به شکل و مضمون رابطۀ دربارۀ را اندرز این کوتاهی به المعجم در رازی قیس شمس و

 معانی اتیانِ به نه شود، راضی پَست الفاظِ در خوب معانیِ آوردنِ به نه باید شاعر": دهدمی

 نه گویند، دیگران بهرِ از شعر": که است آمده نامهقابوس در سرانجام و. "خوب الفاظِ در مبتذل

 ".خویش بهرِ از
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 شعر اساسی محورِ دو بدیع، و روشن اندیشۀ و شعری بیانِ و زبان بر تسلّط داشتنِ واقع، در

روم  صرِیق مانند تواننمی. دهد اوج "ممتنع سهل" شگرفِ مرزِ تا را شعر تواند می که است

زبان را نه  صرف و نحوِ یهااهرم دی«. با!ارمرومم و باالتر از صرف و نحو قرار د صرِیگفت: »من ق

مخترع هنرمندانه،  شهیزبان و اند یایکه با توجه به روح پوآن، بل یسدرَخشک و مَ یبه معنا

و  میآگاه و باخبر باش کین مییو بسرا مییبگو میخواهیاز آن چه که م ژهیدر دست داشت و به و

 . دیآ دینو گفتن، عطش شعر در ما پد ازین

 :گفتیچهاردهم م ییلو عصرِ یبزرگ فرانسو ادِشاعر و نقّ ،لوبوآ

آن آسان به دست  انِیب یخواهد شد و الفاظ برا انیچه خوب درک شود، خوب هم ب »آن

 .«دیآیم

 :دیگویدر فائوست م گوته ی،معن نیدر هم ابیتقر و

 د.«وَدَها بِواژه بالِندارد که به دن یازیگفتن دارد، در آن صورت ن یبرا یزیچ "واقعا یکس »اگر

  :ینظامبه قول  ای

 مه ندانَکه رَ یامرحله در

 م؟که نکته چند رانَ داستیپ
 

 ۳۸5ص ، های فلسفی و اجتماعی/ جلد دوّمنوشتهسرچشمه: 
 

، هادربارۀ تئوری سیستم) "بینش و دانش"تر به کتابِ * برای مطالعه و آشنایی بیش
مراجعه  ،1۳۶0سال 1(، چهاآن و ارزشِ فلسفی و اسلوبیِ سمیوتیک، سیبرنتیک، هوریستیک، 

 با نسبتا پیچیدۀ علمی است، فصل مباحثِ 5شامل که  کتاب این در طبری حسانشود. ا

تحلیلِ با و ، -مارکسیستی علمیِ بینشِ- خود پذیرشِ مورد باورِ و بینش از ستاندنفیض

های نیرومند اسلوبی را برای بررسی ساختاری مادّه، اهرم مختلفِ مراتبِ بغرنج سطوحِسلسله

عمومی پدیدآورده و تئوریو علومِ نوین  عینی و ترسیمِ منظرۀ جهان برپایۀ دیالکتیک واقعیاتِ

 )ویراستار(سازد. تر میشناخت را غنیو منطقِ

 

http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-neveshtehaye-falsafi-ejtemaii-02.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-neveshtehaye-falsafi-ejtemaii-02.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-rn290tYcduMpjmEMVkjr9f1Aty2BIpT/view?usp=sharing


 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

84 

 هنری نقد و تفسیرِ ۀباردر 

 احسان طبری

 . ه نیستمزّولی زشت یا بی ،حقیقت تلخ است

 (آلمانی یک مثلِ از)

 که است کهن ِفنّ دو ،(نوتیکهِرمِه) تفسیر یا زارشگ ِفنّ و (کریتیک) سنجش یا نقد ِفنّ
قضاوتی، کار یا اثری را ارزیابی و  نِهای معیّپیمانه و هاانگاره موافقِ خواهدمی هاآن از یکی
و  ،مندسودمند و زیان ،درست و نادرست ،]ضعیف و قوی[ مینو سَ ثّیعنی غُ ؛افی کندصرّ

توضیح دهد، خواهد کاری یا اثری را و دیگری می ،ندن گردارا روشآن ۀو نو و کهن ،زیا و نازیا
 راآن پنهانی معانی و اشارات و نمادها دارد، بیان »تَوَسُّعا« مادَقُ تر و به اصطالحِآن را مبسوط

را بر مال سازد و مشکالت را مفهوم وکنارهای آنهنری و اجتماعی و گوشه سمتِ کشد، بیرون
 .که شاید در آغاز پدید نبود گرداند و بدان جالئی بخشد

 هردو عملِحال بهدرواقع درعین ،منتقدان آزموده است که کارِ هنریارزیابیِ
در گستره های  فنّ دو این انطباقِ دامنۀ .زندمی دست (نوتیکهِرمِه) تفسیر و (کریتیک) ادینقّ

 و »ردّیه« و «دل»ج و »خالقات« فنّ ما وسطای قرون در مختلف روز به روز وسیع تر می شود.
 کاری ن و احادیث بود.آقر احکامِ ها غالبا ً ایضاحِردّیه محورِ .بود متداول بسیار تفسیرنگاری

 نظرِ وتخریبِ«»تهافَت ای کوبیده که در آن برخی از جهتِجاده و روشن و راهسربه کمابیش
نویسی علیه مخالفان و ایحفض ناپسندِ ی رسیده بودند و البته گاه نیز روشِمهمّ مقامِ به مخالفان

 .ایی رواج داشترّبَایی و تَلّوَتَ ۀشیو

»بیان« و  ۀهایی دربارالشعر« پدید شده بود و بحثقرض»هایی مانند هنری نیز رشته ۀدر زمین
 گرفته، ولی همه اینها منجر بدان نشده است که انتقاد و تفسیرِانجام می »معانی« و »بالغت«

ما،  آوردهای فکری گذشتگانِستوسطای ما پدیدآید. دکلمه در قرونهنری به معنای امروزی 
لفظی و  های سطحی اشکال و به اصطالح صنایعِکه غالبا مأخوذ از یونانیان است، به بررسی

 بوده خارج بررسی عرصهمانده و مسائل مضمونی از بیان محدود می معنوی و فصاحت و بالغتِ
 . نادر مواردِ در مگر است،
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رود که این اندازه هم آن می جا نیست و بیمِکه جای آن دراین است مُشبَعی جُستارِ دوخ این
چه که گذشتگان ما بدان آن ۀکه اشاره شد، مطلب را خام و نارس مطرح کرده باشد. دربار

واقعیات و  کوب[]اثر عبدالحسین زرّین «نقاببی دروغ، شعرِبی شعرِ» یافتند در کتابدست
خود جالب  که در قیاس با زمانِست. این دستاوردها، باآنتاریخی بسیاری آمده ا صِمشخّ ۀامثل

 .ی داردکیفی جدّ شناسی به معنای امروزی، تفاوتِادبی و ادب است، به هر جهت با فنونِ

ها و هنری است و اشعار، رمان آثارِ ۀوسیع متوجّ سنجش و تفسیر در مقیاسِ ،کنونی در دورانِ
ت رِپِو اُ راهاپِت ها، اُمنثور، بالِ های منظوم وها، نمایشنامهتندیسهای نقاشی، هها، پردداستان

ها، اجرائیات سینما و تلویزیون و رادیو، ارکسترها، آرایش های معماری و غیره و غیره در 
 که هنری آثارِ مفسّرانِ و نقّادان تعدادِ بر گیرند.نقد و بررسی و تعبیر و توضیح قرار می معرضِ
 هم -است ضرور هاآن وجودِ شده است.ما نیز افزودهدر کشورِ ،فکران بشمارندروشن از قشری
خویش را  خود پی ببرد و کارِ نقد به درست و نادرستِ ۀکه در آیینبرای آن هنر ۀآفرینندبرای 

خود را  بهتر بشناسد و ذوقِ را مطلوب کاالی کهآن برای -هنر پذیرندۀ برای هم -کمال بخشد
 .ید خود را تیزتر کندرورده و دپ

ادان و نقّ مهمّ ۀمرفکران، زُروشن های معاصر در قشرِم است که در جامعهپس این نکته مسلّ
 جمله کارها و آثارِکارها و آثار و ازآن آیند که کارشان نقد و تفسیرِهنری پدید می مفسرانِ

 در زیرِ هنرپذیرو  هنرمندو  هستند ارآث این بارۀ در اجتماعی داورانِ نقّادان، این هنری است.
 نیز را «ابرو هایِاشارت» «، نه تنها ابرو، بلمو پیچشِ» کهها نه تنها مو، بلبین داوری آنهذرّ

خود پی می  این داوران به رسایی و نارسایی کارِ ولی منصفِ رحم،بی دادگاهِ در و بینند می
 .برند

 چیست؟ هنری تفسیرِ و نقد منطقی و نی عیمحورِ آیا آید:اکنون این سئوال پیش می

و قبول بزند و برکدام اساس باید توضیح و  از کدامین موضع باید دست به ردّ ادنقّ

 و سنجش این پارسی زبانِ به یا) تفسیر و نقد این ؟توجیه و تفسیر کند

 باشد؟ باید ایپایه چه بر یا استایپایه چه بر مبتنی گزارش(

 هایویژگی و (کمپوزیسیون) تلفیق زبان، سبک، موضوع، ترکیب و شکلِ هنری از جهتِ آثارِ
های این پدیده و جامعه و طبیعت مختصاتِ از شکل تنوّعِ اصوال خود بسیار متنوع است. دیگرِ

 که را خاصّی نوعِ یا »ژانر« ادی بیاید و تنهار نقّاگ حال هنر است. ۀو از آن جمله در گستر ،دو
درستی کرده  جز آن باشد بکوبد، آیا کارِ را چه هر بخواهد و کند مطلق اوست، ذوق سازگارِ

 ساده مثل بخواهیم اگر ذوقی است. است؟ از قدیم می دانستندکه اختالف بزرگی در مسائلِ
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انگیزند، یا چه بسیار های گوناگون وجود دارند که دلاندازه گل چه که بنگریم جاستبه بزنیم،
نواز در میان لذید و کام زهای رنگارنگِچی وچه بسیار ،نداب یا جالبهای مختلف که جذاانسان

 یا نقلِ زیباست، الله گلِ تنها مثال که کند دعوی کسی اگر حال نوشاک هاست. خوراک ها و
داوری ذهنی رفتار نظرانه و با پیشتنگ ،یا زیبایان فالن کشور زیبا هستند ،بادامی لذید است

شکل و سبک  هنری و ادبی باید تنوعِ امرِ در جهت همین به انده است.کرده و بر واقعیت ستم ر
است که در میان این اشکال و سبک ها یکی  حقّهنری ذی افِاد و صرّرا پذیرفت و به ویژه نقّ

نی را معیّ خود را مطلق کند و انواعِ نیست که پسندِ حقّولی ابداً ذی ،یا چند را بیشتر بپسندد
 تاریخی جانبداری اجتماعی، تعهّدِ طلبید، ایدب هنر از که چهآن تاراند.هنری برون  ۀاز عرص

حتمی از این سبک یا آن  نه تبعیتِ ،ی اجتماعی استمترقّ تکاملِ هنر، خدمت آن به سمتِ
 .سبک

شکل و سبک، با  ۀزمین در تر است.رنجغشود و از این بجا ختم نمیولی مطلب به این

هنری،  ِچه که ضدّدارد با آن خویش را مطلق کند، حقّ ندارد پسندِ اد حقّکه نقّآن

 »چند و هنر« »چند مگر :شودمی مطرح پرسش این تیک است، مبارزه کند.هاستِ ِضدّ

  دارد؟ وجود نیز تیک«هستِاِ
 سننِ دیوارهای شمالی آمریکای و اروپا در نوزدهم قرن در ویژه به پیچیده. است بحثی خود این

 سرمایه کشورهای »نوجویانِ« نظرِ از تیک«هستِ»اِ ۀمروز دیگر مقولشکاندند و او هنری را  ادبی
شده درست مطلق است؟ مسلما بدین شکلِ صحیح برخورد این آیا .شناسدنمی مرزی داری

درونی و عینی  تیک دارای مرزها، موازین و قوانینِاسته پدیدۀ جمله آن از و ایپدیده هر نیست.
هر  که است طبیعی هم این ت آن پدیده است.ت و هویّکیفیّ نِیّمب که است و ذاتی خود

تر و واالتر می را وارد عرصه های تازهیک پدیده آن است و تکاملِ تکاملی سیرِ دارای ایپدیده
ذهنی  اعالمِ به منجر تکامل این که است غیرِطبیعی این ولی تر می سازد.را فراخآن کند و افقِ

 راهِ وسواسِ پُر وجویجست و منطقی طغیانِ آن پدیده شود. مطلقِ بودنِقاعده و نسبی و بی

 خاطرِ به جوییتازه و منطق(بی طغیانِ و عَبَث نفیِ معنایبه) گراییهیچتازه درست است، ولی 
 .خطاست (سنوبیسم یعنی) جوییتازه

وجوهای تسوطویل که در آن جُامروزی جریانی است عریض هنرِ در (نوگرایی) مدرنیسم
های درآوردیهای تازه با موجی از منگستره واقعا هنری برای یافتنِ ی و متین و ژرفِجدّ

 استعدادی و خودپسندیِعامیانه که در آخرین تحلیل ناشی از جهل و عجز و بی ذهنیِ
آوربودن در نو شرطِ .است همراه است، »هنر« عیجا و خودنمایی مدّطلبانه و سرکشی بیآسان
 و فرزندِ حقّهب واقعی وارثِ مقامِ ها و کسبِخلق ۀگذشتگان و آفرید ۀارثیّ درستِ جذبِ ابتدا

 .خلف آنان است
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نبوغ  دهد که الماسِر آزار و بررسی زندگی هنرمندان بزرگ نشان میراهی است پُ هنری ضجِنُ
تراشد وصیقل وشکل وتبلور حیاتی وروحی میازحوادثِهای خشنی را چه سوهان

آن رشته نشان  ای از هنر دارد که خود را واقف به رموزِنوآوری در رشته ِحقّ کسآن د.دهمی
مر عُهآوردن، یک غوغای کوتَ نوآوری زدن و به بازار چوبِ خود را سرِ ا جهل و عجزِوالّ ،دهد

سازی و هنرآفرینی ولی قطعا قادر به دوران ،استفریبی لوحاست که شاید قادر به ساده

از گیرد که پیشانجام می زمانی ،زمان داوری این گاه و است زمان میانه این در وردا نیست.
 .آمیز فراوانی شده استآن غوغاهای دعوی

واقعی جدا  اد را از نوآورانِهای شیّنوآوری، مدرنیست ۀدارد و باید در عرص حقّاد نقّ لذا
 مایاکوسکیLecorbusier» « لوکوربوزیه Picasso» «»پیکاسو امثال نوآورانی زمانی کند.

«Majakowsi گارسیا لورکا Lorca Garcia Fedrico، »نروادا پابلو «Neruda Pablo ،
 تواننمی نیز آنان دعاوی همۀ به کهآن با ها هستند.آن و امثالِ  B. Brecht»تبرش«

ثابت خود را  ۀقریح آنان که عظمتِ توان به سخنانِآورد، ولی می فرود سر تدقّ و سنجشبی
 ،خود هستند ن نمایندگان صنفِتریقوی واقعی نوآورانِ داد. ت و ارادت گوش فرابا دقّ ،اندهکرد

های گر چه شاید برخی شباهت ،سرشتی است جنون و نبوغ تضادّ و مابینِ،ها ترین آننه وامانده
 .عرضی

اشته باید چه محوری د ادنقّ جا این در است. مضمون نیست، اصل شکلاما مطلب در 

دی خود قائل است؟ چه تعهّ اش چیست؟ چه مسئولیتی برای نقدِبینیباشد؟ جهان

اجتماعی و  کدام نظامِ سودِکند؟ بهگیرد؟ از کدام طبقه دفان میگردن میبرای خود به

ای او را به سنجش و نقد بسته است؟ چه انگیزهآرمان دلکوشد؟ به کدام اقتصادی می

 دارد؟و تفسیر وامی

 ،علمی، فردگرایانه، ارتجاعی یا التقاطی، داردغیرِ بینیِادی که یک جهاناست که آن نقّنروش
خوبی  سازِتراش و اصطالحباف و استداللهرقدر هم که واژه ،بدی است رِاد و مفسّنقّ

 سرکۀ» ارسطو به قولِ و کند بیان مرصّع و مزیّن و درخشان را خود بدِ فکرِ که هم هرقدر باشد.
 .«ین بریزدزرّ اغرِا در سخود ر

کار بر مهر یا  یعنی بنیادِ .گرایی استذهن ، بروزِهاادیبرخی نقّ ۀعمد عیبِ ،ما در کشورِ
کافی  ۀمتاسفانه خود را به اندازادی گیرد و چنین نقّانتقاد قرار می اد به فرد موردِنقّ مهریِبی

به  ،-خوبی نیز باشد گرچه هنرمندِ-مهری خود را مورد بی پهلوان و چاالک می بیند که فردِ
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به سوی اوج  ،-اگرچه ناهنرمند باشد-مهر خود را  ولی فرد موردِ ،سوی حضیض ببرد
 .است عظیمی و رایج بالی الحقّ گراییذهن بکشد.

گرا هستند، ی و صدیق و عینیخود جدّ ری و در کارِبزرگ بَ از این عیبِای که مرهزُآن ا و امّ
و خواه از  ،فنی و ارزیابی شکل شان خواه از جهتِهای قضاوتها و انگارههمحورها، پیمانگاه 

و از چه چیز و چرا  ،چرا حمله و چیز چه به نیست روشن ارزیابی مضمون روشن نیست. جهتِ
 که است کاری نقّادی لذا ؟جاستهآنها ب یاتِو ردّ ،حقآنها به تأییداتِ کنند؟ تا چه حدّدفاع می

 ،قلم ندارد با زوبینِ عی حقّمبرم دارد و هر مدّ اخالقی نیازِ وجدانِ و علمی نِوجدا و دانش به
 کارهایی در که سزاست !"هنری هستم رِاد یا مفسّمن نقّ"ها را بفرساید که د و جانلَخَها را بِدل

 .اس، مسئولیت شناخت و معرفت آموختحسّ چنین

ری نوعی خودسَ ،هم در جهانو  ما هم در کشورِ ،دیگران نیز آتارِ تفسیرِ در امرِ

  شود:مشاهده می

چه خود ایران و جهان می افتند و از آنها آن کالسیکِ شاعران و نویسندگانِ جانِ به مفسّران
خواسته آن هنرمند در واقع چگونه بوده و چه می که خودِمی سازند، بی پروا از آن ،می خواهند

انگیز است اواخر مولوی عبرت این و خیّام و حافظ شتِسرنو ما کشورِ در مثال گفته اند.و چه می
خود یارشان می  ِبخواه می سازد و از ظنّای دلخیامی و موالن که هرکس از آنها حافظی و

دم به دم  ،ما محجوب و خردمندِ شان و اسرارشان با خبر شود و حافظِکه از درونبی آن ،شود
 یۀشناسانه که ماهای حافظاین نوشته گیرد و تعدادِیتفسیرهای ناهمانند قرار م موردِ

دایمی است و مؤلفین  افزایشِ در کارِ ،بزرگ ماست واقعی شاعرِ گوهرِ سردرگمی در شناختِ
خود خارج می  ِشناسی می زنند و مطلب را گاه از حدّد حافظدات متعدّمجلّ دست به تألیفِ

 .سازند

 گاه طهورِ ،حافظ ا شرابِم منطبق باشد والّمسلّ داتِتاریخ، با مستن باید از واقعیتِ تفسیر
 او، خودِ ندرانه!لَگاه شاهدبازی قَ ،عرفانی است گاه عشقِ ،او عشقِ .دوزخی ۀگاه باد ،بهشتی است

 .شکاک گاه و متدیّن گاه است، صوفی گاه

و  ،استر گشاده مفسّ جا دیگر دستِاشی می کشد، آنتفسیر مثال به موسیقی یا نقّ و چون کارِ
 تواندباشد، می غرب آشنا رانِمفسّ ادان ونقّ ۀبازی ویژاصطالح اظی وویژه اگر به لفّبه

مبهوت کند و تمام  خود مُدِ« »آخرین ۀاندیشانژرف الفاظِ درخششِ از را اطالعبی پرستِ«»تازه
 .گشاید و خود و خواننده را بفریبدهای تودرتو را به یک ضربت بُقلعه
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عینی و فکری قضاوت و از  ما از نداشتن محورِ در کشورِ هنری نقد و تفسیرِ سزاست کارِ
ی، صحیح فنّ مبتنی بر محورِ عینی، تفسیرِ و نقد ت نجات یابد.علمیّ گری و عدمِذهنی

ت تاریخی عینیّ ت وعمیق، سندیّ نقدی عمیق و تفسیرِ تیک، آگاهی از فنونِشناسی، استهادب
 دِمتعدّ این زمینه ها ما به ترجمه و نگارش آثارِ ۀزم است و در همچه که الشود، این است آن

 را روشن مهمّ این مباحثِ احکامِ مقوالت و تئوریک نیازمندیم که مفاهیم و

ها، نها، گلخَنکه اشاره کردیم، گلشزندگی خود، چنان ِطیّ واقعی هنرِ آفرینندگانِ گرداند.
 ها وآن دردناکِ آزمونِ ۀصارعُآنها  هنرِکنند و می ی را طیّرفگَشِ های روانیِرازونشیبتنگناها، فَ

 :نیست آسان شدن هنرمند. شانروان های جوشانِاست به پرسشغالبا پاسخی

 عشق بباید که تا کسی غیرِ ۀصد نکت

 .نظر شودصاحب مردمِ طبعِ مقبولِ

 »بارهای این از ایشهتو خود باید هنر مفسّرِ و نقّاد واقعی راز و پیامی دارند. هنرمندانِ
درد را  اهلِ است، زیرا حالِ گفته چنین چرا و گفته چه هنرمند آن بداند تا باشد داشته روانی«

دیگر به نویسندگان و شعرای  باالی عمر بارِ سنینِ در شخصی که گاه درد می داند. تنها اهلِ
د و مغرورانه پنداشته بود ایران و جهان که زمانی آنها را در کودکی و جوانی سرسری خوانده بو

گاه تازه می فهمد که مطلب گردد، آنکه کلمات روح و فکر آنها را کامال در تصرف دارد بازمی
پاافتاده را پیشِ و عادّی عواطفِ شتیمُ که نیست سطحی آثارِ آن منظور البتّه از چه قرار بود!
 فردوسی یا مثنویِ ۀشاهنام چون فارسی در مثال است ژرفی آثارِ آن منظور تکرار می کنند.

احساس  روشنِسایه ،بزرگ که در آن سعدی و دیگر گویندگانِ حافظ و اشعارِ اتِمولوی و غزلیّ
  خردمند انعکاس یافته است. هنرمندی فکور و ۀو اندیش

مره باشد. انسانی ازاین زُ خود باید کند، حلّاجی را آثاری چنین خواهدمی که مفسّری و نقّاد
 به عامل و ماهری سروکار داریم. افِتوان باور داشت که با صرّچنین باشد، آن گاه می زمانی که

 محیطِبوسی در ، شومان، دِربرونتیالو بلینسکی، سن بوو،  ستاسف مانند کسانی جهت همین
 م و راهنمای هنرمندانمعلّ]به[ خود تأثیر باقی می گذاشتند و به نوعی  ادبی و هنری زمانِ

 درکِ و تبحّر هاآن از یک هر کالسیک دست یافته اند. و از این جهت به مقامِ شدند،بدل می
مورد  ثرِس واال بر ازندگی و جامعه را در طیفی وسیع با خود داشته اند و از ستیغی بَ ۀجانبهمه

 .«آشنا آشنا داند زبانِآن آشنا بودند. » لذا به تار و پودِ ،بررسی خود می نگریستند

گرا که از بسیاری ذهن هنری و آن خادمانِ رانِادان و مفسّچنین نقّ مابینِ چه تفاوتی است
ولی  ،ندادستشناس بودن تنگشناس و زندگیعینی و انسان عالم و رِاد و مفسّنقّ شرایطِ

ف را زَتوزی و رسواگری می سازند و خَکین ۀاظی هنری را وسیلدهند و لفّگستاخ دشنام می
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سوزانند یا فردا می ،ندزساتی مینمایند و کسی را که امروز از او بُف میزَصدف و صدف را خَ
 نقد گذارند.هنر باقی نمی تکاملِ هنری اثری از خود در تاریخِ رانِادان و مفسّنقّ چنین برعکس.
هنری بر  قضاوتِ باید ادانه نیازمند است.نقّ ت و به عدالتِهنری به علم، به شخصیّ و تفسیرِ

 ذهنی و شخصی که هرقدر هم از جهتِ و نه بر محورِ ،علمی مبتنی باشد محورهای عینی و
 منظورِما ت قرارگیرد.حجّتواند هرجهت نمیبازی در سطح باال قرارگرفته باشد، بهر و عبارتتبحّ

 داشته طرف باید کردیم، یاد کهچنان مفسّر، و نقّاد نیست. اجتماعی طرفیِبی »عینی«، زا
حقیقت دفاع  گرانِگران بر خلق و پامالستم منافعِ خلق و حقیقت در قبالِ منافعِ از باید .باشد

ت و وسواس و انصاف و دقّ عینی بودن، داشتنِ کند، ولی این جانبداری اجتماعی مخالفِ
بردن به نکات و دقایق و ظرایف وجو و کاویدن و پیستعلمی و جُ صداقت و شرف و وجدانِ

 .نیست

فانه و ئخا ی حقیقتِوقیحانه یا حتّ دروغِ حیاتی دارد. سور نیازِو جَ راست ما به سخنِ میهنِ
ط مسلّجامعه به اسلوبِ پیشاهنگِ درستی دربخشِ شیوۀ چنین هرگاه اوست. گین به زیانِشرم

 منطقی فرا می رسد و این هر دو در خدمتِ اخالقی، تکاملِ تکاملِ گاه همراهِبدل شود، آن
 و راست سخنِ این به خود نوبۀ به را هنری تفسیرِ و نقد جزه کند.ی می تواند معمترقّ جنبشِ
گزار نباشیم، ولی ود آن سپاسموج هاینمونه از اگر است عدالتی بی حیاتی است. نیازِ جسور

از آن نگوییم که ی بیشهای خوب را یادآور نشویم و حتّاین نمونه نابینایی است اگر نادربودنِ
به  ،مستعمره را گذرانده استیمهن -فئودال ۀجامع طوالنی انحطاطِ سراپای جامعه که دورانِ

نامیده، به نوعی ]کاتارسیس[  Catharsis ه و ارسطوه و تصفیّچه که آنرا قدمای ما تنزیّآن
گری و ناسپاسی و نظری و خودخواهی و حسابشگ و سالوسی و تنگروان از رَ پالودنِ

 برای خود خلقیِ ما، بزرگِ انقالبِ که است امید .مبرم دارد گرایی نیازِبدخواهی و مردم
 ستم و تفرعنِ ۀهای دوزخی سیطرستون و درواقع با انهدامِ بگشاید میدان »تنزیّه«ای چنین

 .ران، چنین میدانی گشوده استوَگنج

، ۶)برگرفته از مجلۀ دنیا، شمارۀ  ۳۳۲ص ، مودهای فلسفی و اجتماعی، جلد نوشته: سرچشمه
 ( 1۳5۸سال 
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 تیک و هنرهستِاِ بارۀ برخی مسائلِ در

 احسان طبری

 

ر هنری د تکاملِ »برخی مسائلِاین بررسی این بود که در زیر عنوان  ۀنگارند در آغاز، آهنگِ

های خویش را در این گستره عرضه دارد. ولی نخستین داوری ایران«، جامعۀ معاصرِ

های یاد این قاعدۀ ابتدائی منطقی انداخت که پیش از ورود در بحثهها، نگارنده را بجوئیپی

نگیرد، ابتدا  الفاظ« )لوگوماشی( در ما و خواننده یا شنونده »بحثِ ص، اگر مایلیم بینِمشخّ

استفاده در بحث را روشن کنیم و سپس به عمدۀ موردِ مقوالت و اصطالحاتِ مضمونِ محتوی و

 .کنداین قاعده را توصیه می ویژه مراعاتِهبولتر فیلسوف،  اصل بحث بپردازیم. از هنرمندانِ

شرحی  تیک و هنر«استه »دربارۀ برخی مسائلِ عنوانِ شمریم که تحتِلذا سودمند می

بعدی قرار دهیم که اگر زمانه و فرصت  محتملِ را مدخلی بر گفتارِو آن اجمالی تدارک ببینیم

 .در کشورمان بپردازیم هنری تکاملِ معاصرِ مسائلِه امکان پدید آورد، در آن گفتار ب

مارکسیستی از  تیک و هنر از دیدگاهِاسته ترین مقوالت و اصطالحاتِی دربارۀ عمدهکلّ بحثِ

تر با ما ناچار بیش ورانِپهلوی، هنرمندان و اندیشه رژیمِ رانِجا سودمند است که در دوآن

مارکسیستی  اند و ظاهراً دید و برخوردِکار داشته و متداول در غرب سر تیکِهای استهتئوری

این مباحث،  عالوه با بیانِهها دور مانده است. بهای آنبررسی نسبت به این مسائل از قلمروِ

 سازد. می نادبی معاصر روش آثارِ صِمشخّ نقدِ نگامِه علمی خود را به نگارنده، پایۀ فلسفی و

 اساسی سه بخشِپس از ادای این توضیح، به سخن خود آغاز و این بررسی را به 

 :کنیمتقسیم می
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 تیک؛هستِروندهای اِ طبیعتِ -الف

 هنری؛ هنر و روانشناسیِ -ب

 .هنر اجتماعیِ هنری و نقشِ سالیبِاَ -ج

 :پردازیممی «تیکهستِروندهای اِ طبیعتِ»بخش اول، یعنی اینک به 
 

 یکتهستِروندهای اِ طبیعتِ -لاوّ بخشِ

ست: ترجمۀ آن به ی اهایبرخی دشواری نِفارسی متضمّه ب تیکهستِاِ ۀواژ ۀترجم

زیبا و زشت  ۀاین دانش تنها بررسی مسأل »زیباشناسی« از آن جهت نادرست است که مباحثِ

 ات« )نظیر»ذوقیّ تر است. ترجمه به واژۀ عربیِمراتب فراخه اش از آن بهنیست و دامن

متداول  ۀواژرسد. بهرحال ما ترجیح دادیم از نظر نمیه تناسب ب»اخالقیات« برای اتیک( بی

 ادراکِسیس« آمده و معنایش »هتسیونانی »آئی ۀاستفاده کنیم که از ریش تیکالمللی استهبین

 .لطیف« نیز ترجمه کرد حیاتِ تیک را با تسامح »علمِتوان استهناسبت مین میحس« است و بد

ات ادراک یّجهان را از دیدگاه ذوق ،انسان ؛آن تیک دانشی است دربارۀ قوانینی که بر وفقِاسته

رود و میسخن آن  اشکال هنری و آفرینشِ ماهیتِ کند. عالوه بر آن در این دانش دربارۀمی

ها، توان نامید. ولی همۀ این معادلی »هنرشناسی« نیز مییک را تاحدّتاز این جهت استه

 .که خواننده پس از قرائت این بررسی درخواهد یافت، نارساستچنان

سال پیش، در جهان  ۲500توان به این دانش را می زایش و پیدایشِ ،از جهت تاریخی

ویژه هنظرگیرش ب ولی گسترشِبل و هند و چین مربوط ساخت داری باستان، در مصر و بابرده

توجه  ،جمله در آثار افالطون و ارسطو و دیگر فیلسوفان یونان باستاندر یونان بود و از آن

 فیلسوفِ ،باستان مِعمل آمده است. در رُهاین دانش ب ت و مقوالتِتری به ماهیّتر و ژرفبیش

اشیاء« و نیز شاعر معروف  تِیعاثر »در طب »لوکرسیوس کار«، مؤلفِگرای آن عصر بنام یمادّ

 .این دانش پرداختنده هوراس )یا هوراسیوس( و دیگران ب

فالسفۀ الهی مسیحی مانند قدیس اگوستین و قدیس تُماس )اهل آکوئن(  ،های میانهدر سده

آسمانی قائل بودند. در  اسرارآمیزی مانند عطیه و موهبتِ برای ذوقیات و خالقیت هنری مبداءِ

نام »نابغه« در روح وجود ه ی اسرارآمیز و جن مانند بیورنی ،رون وسطائی ما نیزنزد مؤلفین ق

 .شده استقریحۀ هنری می داشته که گویا موجدِ
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انسانی و طبیعی و  کسانی پیدا شدند که مسائل را به مبداءِ ،نسانس(هنگام نوزائی )رُه ولی ب

ش و انق ،تالیائی، لئوناردو داوینچیشاعر ای ،فرانچسکو پترارک :مانند؛ دواقعی آن بازگرداندن

 ،تینیعالم و فیلسوف ایتالیائی، مون ،ش آلمانی، جیوردانو برونوانق ،ساز ایتالیائی، دوررپیکره

 .نویسندۀ فرانسوی و امثال آنان

معه و انسان، هایش درجاهای آفرینش هنری و ریشهاین جریان فکری، یعنی جستجوی انگیزه

های بورژوائی قرن ویژه در دوران انقالباتِه گزاری شد، بدر فوق پایه وسیلۀ نامبردگانهکه ب

هفدهم و هجدهم و نوزدهم در اروپا گسترشی فراوان یافت و کسانی مانند برک، هوگارت، 

گلستان و ترتیب در انهته، بمان، لسینگ، هردر، شیللر، و گُرو، ژان ژاک روسو، و نیکلدیده

 .اندیشانه و بسیار با ارزش پرداختندهای ژرفینه به بررسیفرانسه و آلمان، در این زم

ویژه ایمانوئل کانت و فیشته، و شلینگ و هگل نمایندگان برجستۀ هآلمان )که ب کالسیکِ ۀفلسف

ویژه هب ،هگل آموزشِتیک نقشی کالن ایفاء نمودند. مثالً در استه دانشِ در بسطِ ،آن هستند(

 تحلیلِ ونیز ،های هنریها، آثاروشخصیتوالت، بینشبه مق گرایانهتاریخ برخوردِ

ای یافت هنر و زندگی جای برجسته ماهوی اشکال و مقوالت آن و ادراک پیوندهای یکیلکتدیا

 .تیک برداشته شددۀ استهو گام بزرگی در راه توضیح مقوالت پیچی

باید بگوئیم که از  تیک بیابیم،هوی استهوراهنما را در تاریخ پُر های اگر بخواهیم نخِ

تیک استه فلسفی، در مباحثِ اجتماعی )نبرد طبقات( در فلسفه و از سوی دیگر نبردِ سوئی نبردِ

کار گرفت که نیروهای محافظهاجتماعی در فلسفه بدین شکل بازتاب می یافت. نبردِانعکاس می

اند و عالقه بودهذیآلیستی )تصورگرایانه( در فلسفه اجتماعی همیشه به دفاع از اشکال ایده

 که شعور و تصوراتِمادی و این جهانِ الیسم و اصالتِینیروهای پیشتاز و انقالبی به دفاع از ماتر

نبان و بالنده نیست و مادۀ همیشه جُ تکاملِ وی چیزی جز ثمرۀ دیررسِ ۀآدمی و اندیش

 ۀمیلیاردها سال کاملِمتکاملی دانست که خود باید از ت شعورِ جان را مخلوقِبی ۀتوان مادنمی

 .دجان، آنهم در شرایط مساعد و احیاناً استثنائی، پدید آیبی ۀماد

حس، که  مافوقِ رِ»تصوّ میل« چیزی نیست جز یکآن بود که »زیبا« یا »جَ بر افالطونمثالً 

 ۀتاریخی را راه نیست. یا فالسف لِت و تحوّمطلق، جاویدان و بالتغییر« است، یعنی در آن نسبیّ

که مادی و ناسوئی پرهیز داشتند و چنان هنری به امورِ موهبتِ وسطا از ربطِ سیحی در قرونِم

 قاتِهنری مطلقاً از »تعلّ شمردند. کانت نیز معتقد بود که احکامِآسمانی می را فیضِگفتیم آن

یک تاسته های امروزیِبینش ویژه در پیدایشِهدر این زمینه ب کانتری هستند. نقش مادی« بَ
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گذاشت )یعنی بین زیبائی و فایده تقابل »مفید« می نقش شایانی است. وی »زیبا« را در مقابلِ

اجتماعی و مسلکی را از کمال در  دانست و مضامینِشد( و ذوقیات را فارغ از اغراض میقائل می

که آنتواند اعم از ذوقی می کاملِ ساخت و بر آن بود که یک اثرِکلی مجزا میههنری ب شکلِ

های فلسفی برای باشد. طبیعی است که این نوع داوریکامل  دارای چه مضمونی باشد، یک اثرِ

های بورژوائی ما در تمدن « که در دورانِهنر برای هنررف در هنر و »صِ گرائیِپیدایش شکل

 .فلسفی ایجاد کرده است متداول است، اساسِ

و جان برشعور معتقد بودند بی ۀوجودی ماد مِای که به تقدّرگرا، فالسفهتصوّ ۀبرخالف فالسف

 تِبهنری را ثمرۀ یک فیض و موه ۀخالق ۀاند، هنر و قریحهمین سبب »ماده گرا« نام گرفتههب

فردی و  زندگیِ تیک و هنر را در واقعیتِاسته عینیِ شمردند، بلکه قوانینِاسرارآمیز نمی

 زندگی را گرایانه و حقیقی واقعیتِواقع ابِبازت رتِوکردند و ضراجتماعی هنرمند، جستجو می

عقاید و بازپروری انسان و جامعه مورد  هنر را در نبردِ الِفعّ ت شرکتِردرآثار هنری و ضرو

 .دادندتصریح و تأکید قرار می

تیک سخن استه ئلِمسا ۀمارکسیسم دربار که پیش از پیدایشِ -ولی در نزد این فالسفۀ ماده گرا

 شکلِه محدود و ب مسائل را گاه با افقِکه ی وجود داشت و آن اینجدّ صِنقیک  ،-اندگفته

ای درست را عامیانه و مبتذل عرضه از جهت پایه یعنی یک بینشِ ،کردندطرفه مطرح مییک

 .داشتندمی

را ذکر کنیم. فویرباخ سعی داشت  فویرباخ ،گرای آلمانیفیلسوف ماده ،عنوان مثاله ب

ها جستجو اشیاء و پدیده عی و فیزیکیِطبی طور بالواسطه در مختصاتِه ا بهای »زیبا« رریشه

ات را مستقیماً به قوانین زیستی )بیولوژیک(، »طبیعت« انسانی تیک و ذوقیّاسته کند و احساسِ

 .اجتماعی را در این مقوالت نبیند بازگرداند و عاملِ

یل روس از قب های انقالبیِ، دموکراتمارکسیستی ۀهای فلسفگرا وکالسیکماده ۀبین این فالسف

 در مباحثِ ینوی ۀشوسکی، دابرالی یوبوف، و امثال آنان قرار دارند که نفخبلینسکی، چرنی

پیام بودن( و  ت )یا صاحبِمسلکیّ گرا و اصولِواقع یک هنرِ تیک و هنر دمیدند و قوانینِاسته

 کاربردِدیرتر سخن خواهیم گفت ولی  ت را در هنر روشن ساختند. ما دربارۀ این مقوالتخلقیّ

ژرفی در  لِتحوّ ،تاریخی( فلسفی، ماتریالیسمِ تیک، ماتریالیسمِمارکسیستی )دیالک سلوبُاُ

درستی روشن ساخت، بلکه افزاری ه ها را بتیک ایجاد کرد و نه فقط آناسته مقوالت و احکامِ

 .دصحیح از سقیم در این مسائل بدست دا برای داوری و تمیزِ



 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

95 

 مختلفِ وسیلۀ انسان از سه جهتِه جهان ب تیکِاسته دریافتِ ،موافق این مکتب

 :ناپذیرندگانه انفکاکسه ب است که این جهاتِمرکّ

 ما؛ خارج از ذهنِ در جهانِ عینی، واقعیتِ تیک دراسته -1

تیک« یا »ذوق استه را »شعور یاآگاهیِچه که ما آنو آن ذهنی تیک درجهانِاسته -2

 نامیم؛هنری« می ۀوسلیق

 .تیکدر زمینۀ استه عینی و ذهنی وحدتِ مثابۀ نوعیه هنر ب -۳

قوانین و  ماهیت، (، تیک )که در آغاز این مقال از پهناوری مباحث آن سخن گفتیماسته دانشِ

 استقاللِ ها در عینِآن ها )وحدتِتیکی آندیالک این سه جهت را در وحدتِ های مشخصجلوه

 تیکِهم از استه ،تیککند. لذا این استهها بر یکدیگر( بررسی میآن متقابلِ تأثیرِ در عینِ ها،آن

پایۀ عینی  گیرد وعامیانه )یا مبتذل( فاصله می ماتریالیستیِ تیکِآلیستی و هم از استهایده

 فعالیتِ سازد. این پایۀ عینی عبارتست ازرا روشن می وسیلۀ انسان هجهان ب تیکِاسته دریافتِ

یا )دگرسازی خاطره ب اجتماعی وقوای ایجادگرش تِماهیّ آن، طی انسان که هدفمند خالق و

سوی طبیعت حل کرد و نه باید. لذا مطلب را نه باید در آنی میتجلّ جامعه و طبیعت( بهسازی

 .طبیعت و جامعه نِسوی جامعه، بلکه در درودر آن

مقوالتی مانند »زیبا و زشت«، »واال و فرومایه«،  ،کلمه این  ِمعنای اخصّه تیک باسته در بحثِ

میک )مضحک(« و »اپیک )حماسی(« مطرح »دراماتیک«، »تراژیک )فاجعه آمیز(«، »کُ

انسان وسیله ه واقعیت ب تیکِاسته دریافتِ خاصِ اتِتجلیّ ،این مقوالت ۀگردد. هممی

د، گسترۀ فعالیت و مبارزۀ مولّ ۀ کارِاجتماعی هستند، مانند گستر گون زندگیهای گونهدرگستره

 .انسانی و غیره و غیره ۀفرهنگی، گسترۀ زندگی روزان سیاسی و اجتماعی، گسترۀ آفرینشِ
 

ولی  ،تیک نیستگستردۀ استه ای دربارۀ دانشِرساله جا نگارشِما در این هدفِ

ومی را مورد عم تیکِچند مقولۀ استه ،موضون ترشدنِصدانیم برای مشخّنمی فایدهبی

 (.آمیز)فاجعهانگیز غمو  آورخنده، واال، زیبابررسی اجمالی قرار دهیم یعنی: 

و ذهنی تعبیر  ذاتیدرون روح و امری را به نوعی خاصیتِ «زیبا»افالطون، کانت و هگل 

 ها( خواستند برایگرایان پیش از آنقرن نوزدهم )و نیز ماده گرایانِکنند، ولی برخی از مادهمی

هماهنگی.  کنند مانند تناسب و جستجو رون ذاتیبُ عینیِ اسبابِ زیبائی و زشتی عوامل و

دانست، نیروهای حیاتی می کاملِ یِجمله چرنیشوسکی زیبائی را ناشی از تجلّازآن
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واقعیاتی است،  نِعینی مسلماً متضمّ داد. این تعریفِپیوند میهم ه را ب زندگی و زیبائی یعنی

به  ؛اجتماعی انسانِ ذهنی و دیدِ عینی، عاملِ نظر از عاملِست که صرفا می برآنولی فلسفۀ عل

متشکله مهمی است: اگر  عنصرِ ،زیبائی در ادراکِ ،عینی نیز معرفت وی به قوانینِ ۀدرج تناسبِ

مثابه بازی نیروهای ه خود چیره و حاکم باشد، و از کار خود ب سوسِمح مشخصِ انسان بر جهانِ

نحوی ه ن بخود را در شرایط تاریخی معیّ ۀیعی لذت برد، استعدادها و قرایح خالقعقلی و طب

یابد. »زیبا بینی« و »زیبائی« دست می اندازد، به احساسِکار میه تر بتر، سرشارتر و وارستهغنی

های طبیعت و روح در اشیاء و پدیده عاطفی و همراه با اعتالء و جهشِۀ خوش بینان این نگرشِ

 .انسان و پیرامون است ۀهای بغرنج در رابطدارای ریشه ،عاجتما

 شود و دارای قدرتِیابد و مایۀ نشاط و لذت میکامل می هنری تجلیِ زیبائی در آثارِ ادراکِ

معینی است از عین و ذهن، طبیعت و تاریخ، انسان و  یوندِبسیجنده و پرورنده است. لذا »زیبا« پ

این  ،همین جهته شود و بزیبائی پدید نمی ک جهت، احساسِی پیرامون، که در صورت فقدانِ

 .تاریخی و اجتماعی است تِمقوله دارای نسبیّ

نسان ایست که در اپدیده ،فرومایه، پست و مبتذل قرار دارد مقابلِ ۀکه در نقط «واال»ا امّ

 کند و قدرتِر و عادی ایجاد میناچیز و محقّ یابی او بر امورِروح و برتری اوج گرفتنِ احساسِ

 مثبتِ ها محصوالتِنماید. واال با زیبا پیوند دارد و هر دوی آننبردآزمائی را در وی تقویت می

آمیز )یا حال با فاجعهتاریخ است. واال و زیبا در عین نِمعیّ « انسان در دورانِتیکِاسته »آرمانِ

که زشت و نیستند. چنان آورضحک و خندهولی هرگز مُ ،توانند در پیوند باشندتراژیک( می

ستور سازند. ن مَهای مزیّفرومایه با یکدیگر خویشاوندی دارند، هر قدر هم که خود را در جامه

طبیعی یا تاریخی و  عین و ذهن وجود دارد، یعنی هم عظمتِ واال نیز پیوندِ احساسِ در پیدایشِ

 . در قبال این عظمتاو  روحِ مثبتِ شخص و هیجاناتِ انفرادیِ و هم برخوردِ ،انسانی

تاریخی با  رشدِ و تناقضاتِ هاجبر و اختیار، شعبده حاکی از تقابلِ آمیز )تراژیک(فاجعهاما 

که شرایط پیروزی زیبا و واال ال و پست است. هنگامیزیبا و زشت و وا انسان و نبردِ سرنوشتِ

 که ازجهت سیرِ بین آنچهکه علیه زشت و پست در لحظه معین فراهم نیست، یعنی هنگامی

پذیر است، تاریخی انجام مشخصِ تکاملی باید انجام گیرد و آنچه ازجهت شرایطِ

 .شودنمی شود، حلّ ای که باید حلّ، مسألهشودی آشکار پدید میتضادّ

اجتماع که هنوز دارای قدرت و  ۀها و نیروهائی از صحنپیش از وقت و اجباری انسان خروجِ

کند، اگرچه آمیز ایجاد میتراژیک و فاجعه تند نیز احساسِزیست و عمل هس استعدادِ
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ی رو هائی که پیوند خود را با امرچنین سرنوشت آنهم م است.ها امری مسلّپذیری آنزوال

 یابنده بالنده و رشد امرِدانند ولی قادر نیستند این پیوندها را بگسلند و در جهت زوال میبه

آمیز است. مشاهده این وضع نه تنها رنج و ماتم، بلکه نوعی قرار گیرند نیز سرنوشتی فاجعه

ند. کایجاد می ،نامندرا در یونانی »کاتارسیس« میتیک که آناسته گذشتِعاطفه و روان

 ،ستا ایکه تراژدی موجب چنین تزکیهنفس و این ۀیعنی تزکی (Catharsis) کاتارسیس

نفرت  احساسِ ،کیه از این جهت است که فاجعهدهد. این تزایست که ارسطو بدان توجه مینکته

با نیروهای تاریک را  نبردِ انگیزد و هیجانِاز زشت و پست، مهر به زیبا و واال را در روح بر می

 .نمایدکند و اراده را تقویت میبیدار و به پیدایش عواطف و داوری و جسارت کمک می

شخص یا گروهی از اشخاص و عمل  اسبِتن « از جای دیگری است. عدمِضحکمُ» ۀمقول منشاءِ

تاریخی( و آداب و عادات و سخنان ناشی از این  جمله با شرایطِرفتار آنان با شرایط )از آنو 

 عصر( احساسِ ۀعصر )ذوق و سلیق تیکِاسته ی و آرمانِترقّ تناسب با مقتضیاتِ تناسیی، عدمِبی

تناسبی بین نو و ناسبی وسیع است. بیتکند. دامنۀ این بیرا ایجاد می میک(آور )کُخنده

پیرامون، بین ماهیت واقعی  کهنه، بین شکل و مضمون، بین هدف و وسیله، بین عمل و شرایطِ

آور است. وقتی شخص و ادعای او دربارۀ خودش و غیره و غیره، همه و همه مضحک و خنده

 النده نشان دهد و از میدانِکوشد خود را زیبا و واال و بزور میه یابنده بزشت و پست و زوال

خشم  که گاه همراهِآورد وجود میه استهزائی را ب جلوه فروشی نیز برخوردار است، احساسِ

انقالبی در نبرد علیه  انتقادِ مقتدرِ انگیزد. خنده، افزارِطنز )ساتیر( را در روح برمی ۀاست و عاطف

 .یابنده استمیرنده و زوال هر چیزِ

که تیک، که چنانهستِای اِو پایه مهمّ برخی مقوالتِ ۀوتاه دربارک پس از این مبحثِ

 .گردیمخود باز می بحثِ سرِه ایست، بویژه حملِدیدیم، هر یک دارای منشاء و م

انسان در میان بود. گفتیم که پایۀ عینی این  تیکِاسته دریافتِ عین و ذهنِ صحبت از جهاتِ

ه تیک واقعیت باسته ذهنی دریافتِ ان است. اما جهتِاق و هدفمند انسخلّ فعالیتِ ،دریافت

تیک« نام دارد مانند ذوق، نقد و ارزیابی، استه چیزی است که »احساسِآن موجدِ ،وسیلۀ انسان

 ۀسلیقه یا هنرسنجی و زیباشناسی، شورها و عواطفی که در شخص بر اثر برخورد با یک پدید

های شخص در آلها و ایدهذوقی انسان، آرمان راتِعقاید و تصوّ (1)شودتیک پدید میاسته

 .رههنری و ذوقی و غی مسائلِ
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 ،حیاتی است. یا به بیان دیگر عینیِ روندها و مناسباتِ مِویژۀ انعکاس و تجسّ شکلِ ،اتیّسّاین حِ

واقعیت )اعم از  نوعی حالت عاطفی است برای دریافتِ ،هنری( یاتِسّاحساس هنری )یا حِ

 .هنری ( یا آثارِطبیعت یا جامعه

ولی  ،تیک محدود نیستاسته یاتِسّتیک انسان تنها به حِاسته جاست که روابطِمهم در آن ۀنکت

تیک انسان استه یاتِسّتواند وجود داشته باشد. طبیعی است که حِیات نیز نمیسّبدون این حِ

ل ثمرۀ این تحوّ ،د و خودپذیرتاریخ و جامعه، تحول می ر هم نیست و با تحولِجامد و الیتغیّ امرِ

جامعه را منعکس  تیکاسته سطحِ ]و[ ذوقیات سطحِ ی؛هنر ۀسلیق سطحِ یعنی ؛و تکامل است

 یاتی است که برای انسان منشاءِسّچنان حِتیک آناسته یاتِسّحِگوید: »میمارکس کند. می

یابند و به افزار های هنری تجسم میهنری به صورت چهره آثارِ ،« یعنیشود.لذت می دریافتِ

 گردند و منبع شادی و هیجان و الهامِعاطفی و عقلی انسان بدل می نیرومندی برای پرورشِ

 .گیرندمردم قرار می

تیک هنری وارد مباحث دانش استه که در پیش نیز یاد کردیم، هنر و آفرینشِچنانهم

م خاص نظری و تاریخی و علو ۀهنر و قوانین آن با هم سی ماهیتِتیک با بررشوند. استهمی

یکی از چند  ،تیک«»استه ولی خودِ ،یابدتیک مربوطند، پیوند نزدیک میهمۀ علومی که به استه

هنر را  جملهآن و از انسان به واقعیت تیکِرابطۀ استه  ِصرفاً فلسفی است که قوانین عامّ علمِ

هنرها  تنها به دانش شناختِهمین جهت محدودکردن این دانش ه هد و بدداقه قرار میمورد مُ

مختلف هنرشناسی به هنرهای خاصی )مانند موسیقی، نقاشی،  سزا نیست، زیرا علومِ

تیک دانشی است پردازند. پس استهپیکرتراشی، معماری، ادبیات، سینما، تأتر و غیره( می

 حل مسائلِدهد، مانند: خود را در مرحلۀ اول قرار می خاصّ فلسفی، بینشی است کلی، و مسائلِ

انسانی از  و هستی اجتماعی و حیاتِ ،نسانی از سوییتیک و هنر شعور ااسته ۀمربوط به رابط

اجتماعی )مانند  شعورِ مختلفِ اش با اشکالِهنر و رابطه پیدایش هنر؛ ماهیتِ سوی دیگر؛ منشاءِ

 اریخی تکاملِهای تعلم، اخالق، مذهب، فلسفه و غیره(؛ جانبدار و خلقی بودن هنر؛ قانونمندی

هنری؛  شکل و مضمون در هنر؛ اسالیبِ متقابلِ عم؛ روابطِهای تصاویر هنری بطور اهنر؛ ویژگی

تیک در تاریخ و در جهان آلیسم در هنر؛ بررسی روندهای استهئهنری؛ اصول عمدۀ ر سبکِ

شود تیک میهنرشناسی در خطوط عام و کلی خود وارد استه ،بینیممعاصر و غیره. چنانکه می

هر رشتۀ جداگانۀ هنری است، یا  ۀوظیف ،ه آنخاص و ویژۀ خویش ک و نه در اشکال و تجلیاتِ

 .نیز هست کلمه هنرشناسی بمعنای عامِ ،تیکاسته ،به بیان دیگر
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توانیم مباحث است که ما نمی )یا ذوقیات با اخالقیات( از اهمّ تیکتیک با اِاسته ۀرابط

این عضو مهمی نشود.  نقصِ ما دچارِ که بحثِآن از بیمِ یم،جا نادیده گذاررا در اینآن

رابطه، رابطۀ خاص و متقابل انسان و واقعیت است. اخالقیات در مفاهیم خیر و شر، داد و بیداد، 

ند. رابطۀ اخالقی مبتنی یابیوظیفه و تعهد، فضیلت و شایستگی و امثال این مقوالت بازتاب م

که در پیش تیک، چنانیک فرد و یا جمعی از افراد اما رابطۀ استهاست بر ارزیابی رفتار و عمل 

عینی و واقعیت است که به  آن جهاتی از مناسباتِ صِخذوقی و مش نیز یاد کردیم، دریافتِ

هت ایجاد زیبایی و نیل به اش در جآزادانه خالقِ سان و فعالیتِنا تِهماهنگ شخصیّ تکاملِ

 .رساندیا نمی رساندواالیی و قهرمانی یاری می

ذهنی است مانند لذت بردن آدمی از تجلی آزادانۀ  تیک دارای جهتِکه گفتیم، استهو نیز، چنان

های گوناگون زندگی آفرینگرش در عرصه نیروها و قرایح خالق و زیبائی محصول فعالیتِ

که یاد شد. نفرهنگی و غیره( چنا ه، کوششِد، زندگی روزمرّمولّ نند کارِاجتماعی و انفرادی )ما

اجتماعی از  کارِ تیک است که در روند تفسیمِاسته ترین مظاهرِترین و تعمیم یافتهکامل ،هنر

نسبتاً مستقل و خاص بنام  ۀشود و یک عرصعملی و سودآور انسان جدا می تِلیگسترۀ فعا

 .گرددمبدل می هنری یا بدیعی« »آفرینشِ

است که هم در زندگی و هم در هنر تجلی  عینی یک قانونِ اخالقیات و ذوقیات وحدتِ

اگر یک اثر واقعاً هنری  .اخالق است دلبند و تنیِ »زیبائی« خواهرِ گویدمیبلینسکی  یابد.می

 تیک کردنِروند استه ،است، اثری است واقعاً اخالقی. در برخی از جریانات هنری معاصر بوژوائی

(Esthetisation)  ِشود و گیرد. اخالق ستیزی موعظه میم میناهنجار و زشت انجا مقوالت

 .گردداخالقیات و ذوقیات انکار می وحدتِ ۀمسأل

کنند، در افراد ها را منعکس میثبت هنری، که فضیلت و جمال روحی انسانها و تصاویر مچهره

شود. لذت و شادی هنری می ۀانگیزد و ماین صمیمانه را برمییرمت، محبت و تحسحُ احساسِ

 احساسِ ،کنندو تصاویر منفی که ماهیت ضداخالقی اعمال و رفتارها را توصیف می هاچهره

 ذوقیات و اخالقیات به اهرمِ وحدتِ ،آورد و بدین ترتیبوجود میه تقبیح و کراهت از زشتی را ب

 .بردهنر را باال می عیِاجتما شود و نقشِعقلی و فکری انسان بدل می تحولِ پرورش و ایجادِ
 

تیک با فن یا استه ۀرابطفایده، سخنی چند از  میمِعپایان مقال و برای نوعی تپیش از 

میان آوریم، زیرا در جهان ما و جهان آینده این مسأله بیش از پیش کسب ه ب تکنیک
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مورد توان از چهار جهت ( را میتیک و تکنیکاستهاین دو ) ۀکند. رابطاهمیت می

 :بررسی قرار داد

 تولیدی؛ تیکِهستِاصطالح اِه ب  -1

 نام دارد؛ (Design) «زاینهنری و تمرۀ آن که در انگلیسی »دی خالقیتِ -2

 فنی؛ تیکِاسته -۳

 .تیکمابین فن )تکنیک( و استه متقابلِ ۀرابط -4

 

زیبائی و هدفمندی است  سازماندهی تولید و کار بر پایۀ اصولِ، تولید« تیکِ»استههدف از 

بازده کمک کند(.  شدِکار و رُ تندرستی و نشاطِ رایط که به حفظِترین ش)یعنی ایجاد کامل

تیک جذاب و از جهت نحوی که از جهت استهه کار ب های صنعتی و افزارِطراحی معماری بنگاه

ها و بنگاه رس باشد و ایجاد جامه راحت و زیبای کارگری و آرایش داخلعمل تولیدی هدف

میان ه تولید« از آن سخن ب تیکِثی است که در »استهایجاد مراکز استراحتی و غیره، مباح

 رشد و پرورشِبخشد و را ارتقاء می زحمتکشان ذوقیِ فرهنگِ ،آید. مراعات این امورمی

 .افزیدشود و برعالقمندی بکار میآنان را موجب می تولیدی تِشخصیّ هماهنگِ

ها از جهت آن نه تنها کمالِ شود کهکوشش می ،افزارهای تولیدی یا مصرفی لیدِتو در روندِ

 .باشند هنری بیانگریِکه دارای چهره و شکل زیبا تأمین شود، بل

زاین(. در عبارتست از تئوری ساخت و پرداخت هنری افزارها )دی فنی تیکِاسته ،بدین ترتیب

صنعتی تعیین  وهنری نسبت به محصولِ تکنولوژیک ها و مطالباتِخواست ،این رشته از دانش

فنی از  تیکِمحصول با زیبائی آن همراه گردد. استه شود که هدفمندیِشود. یعنی سعی میمی

نام دارد. این علمی است که  رگونومی«»اِها جوید که یکی از آنای بهره میمختلفه علومِ

شناسی و بهداشت و غیره مورد فنی و تکنولوژی و فیزیولوژی و روان ده را از لحاظمولّ فعالیتِ

 سازی مختصاتِکند که از عهدۀ هماهنگهنرمند کمک می دهد و به افزارسازِقرار می بررسی

 .تیک برآیدهای استهفنی و ارزش

ین های نوموجب بروز رشته ،فن و هنر در این است که رشد فنی ربطِ مهمِ یکی دیگر از جهاتِ

ر اثرات خود را باقی ترین اشکال هنهنری است )مانند سینما و تلویزیون( و حتا در باستانی

 اثراتِ ،هنری که در معماری تئاترها و ساختن سازهای موسیقی و دیگر وسائلِگذارد، چنانمی

 صوت،تکنیک )مثالً رادیو، تلویزیون، وسائل مختلف الکترونیک ضبط ،عالوهبه انقالبی دارد. 

 .کندهنر ایفاء می عظیمی در بسط و گسترشِ نقشِ ،وسائل طبع و نشر(
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شود که این ، ضمناً این مطلب نیز تابت میفن و هنر پیوندِما از  بررسی کوتاهِدر 

این ارتباط را  در دوران ما فنّ وفانیِت رشدِامروزی و دیروزی نیست. منتها  ،ارتباط

 .دهدبرجسته نشان می

ع یعنی در واق ؛شودتر میروشن ،در مباحث بعدی، اگر نقص یا جاهای مبهمی در این گفتار بود

ها به زیر این سه مبحث در مجموع مکمل یکدیگرند و خوانندۀ دقیق با بررسی و فراگیری آن

هنری خود و نقد آثار هنری مجهز  دریافتِ فکری منطقی نیرومندی برای باال بردن سطحِ بنیادِ

 .گرددمی

 هنری یِسشناهنر و روان -مدوّ خشِب

ها ژرف و یا اند که برخی از آنه بسیار گفتهفیلسوفانه یا شاعران سخنانِ ،تعریف هنربارۀ در

اصلی و اساسی آن مقوله  صاتِمشخّ ای، بیانِمقوله تعریفِ زیباست یاهردو، ولی مقصد از دادنِ

ما، باید  دماءِقُ اصطالحِه یاآن جنبۀ آن، یعنی تعریف، باین ت است و نه ذکرِمثابۀ کیفیّه ب

 .ومانع باشدجامع

اجتماعی )مانند  آگاهی و شعورِ خاصِ هنر از اشکالِ :گوئیممی در جستجوی چنین تعریفی

 واقعیتِ به بازتابِ انواع فعالیت انسانی است که منجر از و علم، فلسفه، دین، حقوق و غیره(

 ،سانشود و بدینمی تصاویر هنری()هنری هایچهره از طبیعت یاجامعه( درجهان خارج )اعمّ

 .جهان وجامعه است تیکِاسته افتِهای دریترین شیوهیکی از مهم

خاص، یعنی در آن صرف نظر از عناصر  ای است بغرنج وهای هنر پدیدهجا که پدیدهاز آن

های میانه در اروپا برای آن شود، لذا در سدهروحی نیز دیده می معرفتی، نقش نوعی استعدادِ

کامله و نوعی کشف و  ق و مثبتِمطل روحِ اتِرا از تجلیّشدند و آنتعریف اسرارآمیزی قائل می

تعاریف  نیز ازاین نوع بورژوائی دانشمندانِشمردند. مرموز و فیض وموهبت می شهود و الهامِ

« تعالیروانی انسان دانستند و آنرا » روندهای ناخودآگاهِ الِی فعّرا تجلّ گامی فراتر نرفتند و هنر

رجهت برای همردند و بهریزۀ جنسی شُویژه غهمختلف ب غرایزِ (Sublimation) «واالیشِو »

 . آن خصلتی رازمانند قائل شدند

زردشدۀ تاریخ کهن انسانی  ولی در واقع سرچشمۀ بروز فعالیت هنری انسان، وقتی به صفحاتِ

تیک )که از آن در بخش نخست استه یاتِسّبنگریم، و نیز سرچشمۀ روندهای شکل گرفتن حِ

 .انسانی است کارِ ی دارد،دوجو مِتقدّاین بررسی سخن گفتیم( که بر هنر 
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ال هزار س ۲0تا  40اخیر سنگ باستان یعنی از  دورانِه ابتدائی انسان ب پای هنرِ  ِنخستین ردّ

ایست های بدوی، رابطۀ هنر با کار رابطهشود. در نزد اقوام و تیرهپیش از میالد مربوط می

شود و و »کار« کمتر می به »هنر« واسطگیبالواسطه ولی البته بعدها این بی

 سازد. در بنیادِتر و دشوارتر میجریان را بغرنج آید که درکِالواسطه« زیاد پدید می»معروابطِ

دهد اقتصادی جامعه رخ می -اجتماعی هنری تغییراتی قرار دارد که در ساختِ لِتحوّ تکامل و

مختلف با دیگر  ، به انحاءِانسانی است هستی اجتماعی در ذهنِ ولی هنر که شکلی از بازتابِ

اجتماعی و اخالق و  روحی جامعه نیز مانند علم و فن و سیاست و مسالکِ های حیاتِپدیده

 را از دیگر اشکالِای است که آنویژه تِناشود و دارای مشخصات و تعیّوط میدین و غیره مرب

 .گردانداجتماعی متمایز می شعورِ

اش انسان به واقعیت و وظیفه تیک و ذوقیاسته رد و رابطۀاین خصیصۀ ممیزه عبارتست از برخو

آثار هنری انسان و آنست که جهان را از طریق هنری درک کند و بشناسد و لذا در مرکز 

ان در شرایط شاجتماعی و پیوندهای افراد و زندگی و کار و کوشش او، روابطِ یاتِها و حسّنگرش

 زندگی است در تنوعِ ر،موضوع هن ،به سخن دیگر تاریخی قرار دارد. یعنی صِمعین و مشخّ

اویر هنری ها و تصای خاص یعنی به هیأت چهرهکامل آن و هنرمند این زندگی را به شیوه

 .گرداندها را منعکس میسازد و آنکند، ساخته و پرداخته میدرک می

بیابد و این  کرد ویژه ایعمل شود که هنرواقعیت و هنر باعث می موضوع و شکل بازتابِ

تیک و ذوقی افراد از طریق ایجاد آثار های استهکرد ویژه عبارتست از ارضاء نیازمندیعمل

مایۀ شادی و لذت انسان شوند و از جهت روحی او را غنی و سرشار سازند و توانند هنری که می

نی، موافق عیّحتا در وی نیروی آفرینش هنری برانگیزند، یعنی او را توانا سازند که در گسترۀ م

 .زیبائی هنری، تصاویری نو خلق کند قوانینِ

و تأثیر تربیتی و فکری هنر از شود ویژه ناشی می کردِآموزی هنر نیز از این عملمعرفت خاصیتِ

 .گرددمعرفتی آن حاصل می تِراه همین خاصیّ

ات، مانند ادبیّ) هنر انواع گذراند و در نتیجهطوالنی و بغرنجی را می تکاملِ ،تاریخ طیّ]در[ هنر 

 هنر و انواع آن با تکاملِ . تکاملِآیدنقاشی، پیکرتراشی، موسیقی، تئاتر، سینما و غیره( پدید می

گرچه  ناگسستنی دارد. دهد، پیوندِطبقاتی جامعه روی می التی که در ساختِجامعه و تحوّ

ۀ لچنان نیست که هر مرحو  مسیری است ناهموار هنری واقعیت، ترشدن بازتابِژرف ِمسیر عامّ

هنری، مواجه  تر تکاملِیاجتماعی، ما حتماً با سطح عال بعدی تکاملِ بعدی زمانی، یا هر دورانِ

معیار و  یتِرسد که اهمّی میجباستانی یونان و رم به چنان او نِمثالً هنر در تمدّ *باشیم.
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 تکاملِ ناپذیری از سطحِقیاس شکلِه داری بکه شیوۀ تولید سرمایهو با آنکند. کسب می میزان

، با هنر میانۀ چندانی مارکسسخن داری باستانی باالتر است، بهتولیدی جامعۀ برده -اجتماعی

 داری که به نفعِیاید، زیرا سرمایهسودورزانۀ خویش سازگار نمی ویژه شعر را با مزاجِهندارد و ب

 ،دشاجتماعی در نز آرزوهای روشنِ آید و فضایل واندیشد، از آرمان خوشش نمیروزمره می

 .انگیز استث و کراهتبَعَ پروریِخیال

 ،داریهنر یا مربوط است به دوران پیدایش و نضج اولیۀ سرمایه دوران رونقِ ،داریدر سرمایه

بود، یا با فعالیت آن هنرمندانی که نسبت به این  طبقۀ مترقی یعنی زمانی که هنوز بورژوازی

البته در این دو گستره آثار هنری بزرگی پدید شده است دارند.  تقاد یا اعتراضان روحیاتِ ،نظام

داری بیشتر مایل که در آن تکامل طوالنی تاریخی هنر بازتابی شایسته یافته است. واال سرمایه

گرائی محض و را بجانب شکلاش تهی سازد، آنسیاسی است هنر را از محتوی و مضمونِ

گرائی )ناتورالیسم( را آن تقویت کند و طبیعتاصر منحط و رکیک را در تجریدی بکشاند، یا عن

 .های هنری تشویق نمایددر شیوه

توضیح  ،که یکی از مسائل مهم این مبحث است رابطۀ شکل و مضمون در هنردر مورد 

دو طرفی هستند  ،شمریم. شکل و مضمون در اتر هنریکوتاهی را خالی از فایده نمی

 .م با مضمون استد و در این میانه تقدّعمیق دارن کدیگر تأتیرِی که در تعیینِ

ویژه انسان ومناسبات میان هوع طبیعت و زندگی و بنمت واقعیتِ یعنی بازتابِ ،هنری مضمونِ

 .تیک در یک اثر هنریشکل استههها بآن

اص کمک وسایل خه را باثر هنری است که آن مشخصِ درونی و ساختِسازمان ِ ،هنری شکلِ

 .کندمضمون ایجاد می منظور تجلی و مجسم ساختنِه تصویری و بیانی ب

یک  ،موضون (.ا ایده)یاندیشه م( وتِ)موضوع عناصر اساسی مضمون هنری عبارتست از مطلب با

گردد، شود و بیان و تحلیل میسلسله مسائل حیاتی را که در اثر هنری معینی منعکس می

هائی را که در های مطرح شده و تضادّپدیده تِ، ماهیّ(هیا اید)اندیشه سازد. ومطرح می

یک  انگیز از نظرگاهِتصویرپردازانه و عاطفه شکلِه ها بت وجود دارد و ارزیابی این پدیدهواقعیّ

هنری،  نِهای معیّگیریکشد و شخص را به نتیجهمیان میهتیک بآل( استه)یا ایده آرمانِ

 .رسانداخالقی می اجتماعی و
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ترین مهمّمختلفی است.  ۀگون است و دارای عناصر مرکببسیار گونه هنری اترِ هنریِ لِشک

شیوۀ تألیف )کومپوزیسیون(،  (2)(داستانی سوژه یا واقعه )بافتِ :عبارتست از شکل ۀبمرکّعناصرِ

رنگ، فضا  صوتی، تصویر و بیان مانند سخن، وزن، قافیه، هماهنگیِ یِمادّ لِیهنری، وسا زبانِ

آرائی، صحنه، (Pas) رقص عد، ساخت )تکتونیک(، جنبشِ، رسم، سایه روشن، بُلوریت(، خطّ)ک

 .مونتاژ و غیره و غیره

کند و بدان د میمضمونی جدا و مجرّ شکلی را از امورِ این وسایلِ گرائی )یا فورمالیسم(شکل

)یعنی تماتیک( و  مضمون مِتقدّ قبولِ ،سالم نظر ما روشِهدهد. بم میتقدّ ِمطلق و یا حقّبهای 

ناگسستنی مضمون با  ضرور و پیوندِ تناسبِ ه همراه با مراعاتِهنری بر شکل است، البتّ ۀاید

جا دامنۀ اختراع رسای خود را پدید آورد و در این دارد شکلِ ن حقّمعیّ یعنی هرمضمونِ ؛شکل

 .ای نیسترا ساحل و کرانههنرمند وسیع است و آن و خالقیتِ

زیرا با  ؛همراه کنیم هنری شناسیِروان کوتاه واجمالی را با یک بررسی از این بحثِ

که رازوارانه آندر پرده ماند و ما با  هنری موهبتِو  استعداد ۀایم مسألهمه سخن که گفتهآن

ننمودیم و خواننده در این زمینه  شکل اثباتی حلّه را بهنری را رد کردیم، ولی آن بودن الهامِ

هنری،  هنری، الهامِ لِهنری، تخیّ مانند آفرینشِ کار بماند. هنوز باید مقوالتیطلبحق دارد 

 .کار مکشوف گردد نهِروشن شود تا کُ هنری ۀ هنری، نبوغِحقری

انسانی است که  فعالیتِ روندِ ،آفرینشت است. اقیّیک آفرینش، یک خلّ ،هنری ایجاد یک اترِ

نو و تازه بوجود آورد. این  کیفیِ و معنوی از جهتِی های مادّتواند ارزشدر نتیجۀ آن می

کار برایش حاصل شده و طبق این استعداد قادر است از  است که در روندِانسانی استعدادِ

 تِواقعیّ عینی، جهانِ دهد، برپایۀ معرفت به قوانینِش قرار میاسکه واقعیت در دسترمصالحی 

ش را بر طرف اهای انسان و فرهنگبرخی نیازمندی ،یننو تِآن واقعیّ ۀوسیله بیافریند و ب نوینی

 .سازد

فنی  دارای انواع مختلف و به خصلت فعالیت انسانی مربوط است. مانند خالقیتِت اقیّخلّ

 .هنری و غیره علمی، خالقیتِ دهی، خالقیتِمخترع، خالقیت در سازمان

ت و شلینگ بر آن بود که ما دانسآفرینش هنری را امری آسمانی می ،که گفتیمچنانافالطون 

انسانی سر و کار داریم  ناخودآگاه در نفسانیاتِ خودآگاه و بخشِ بخشِ جا با نوعی ترکیبِدر این

از  برگسوندانست و ناخودآگاه« می بخشِجان سِفَ»نَ راتر رفته و آنیشپهم ناز آ هارتمانو 

 .زدجنسی )و غریزۀ مرگ( دم می از اعتالء غریزۀ فروید رازوارانه و میستیک« و »الهامِ
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 آفرینشِ ست که در جریانِااین مسأله بغرنج چیست؟ فلسفۀ علمی برآن صحیحِ ِحلّ

 ل شرکت دارند و مهارتی که شخص در اثرِتخیّ جمله قدرتِو از آن قوای انسانی ۀهم ،هنری

این یافتن بهستد آفرینش است و امکانِ قِتحقّ ضرورِ شرطِ ،کردهمهارت در کار و تحصیل کسب

 .تاریخی و اجتماعی وابستگی دارد گری نیز به شرایطِآفرینش
 

ای دادیم، سزاست که در از میان مجمون نیروهای نفسانی، جای ویژه «لتخیّ»وقتی به 

 .ببریممعنای این لفظ پیهنری، به شناسیِروان این بررسی کوتاهِ

راتی که انسان از تأثّ فکری است در ضمیر، بر بنیادِ ی یاحسّ نوینِ تصاویرِ ایجادِ ، استعدادِلتخیّ

را اصطالح آنه آورد و بهائی پدید میتبدیلواقعیت کسب کرده و سپس در آن تغییر و 

شود، زیرا کار انسانی بدون فعالیت و کار انسان پدید می کند. تخیل در روندِدستکاری می

اگر درست است که  ،دیگر سخنه شد. بتواند هدفمند و ثمربخش باتخیل نمی داشتن قدرتِ

تخیل و  ارد برسد، ناگزیر است به قدرتِهائی که در برابر دانسان باید از طریق کار مفید به هدف

ل«. انسان مَالعَ،رآخِ ،کرالفِلُگفتند: »اوّما می ها در ذهن دست یابد. قدماءِبازسازی اشیاء و پدیده

ثمرۀ  ،پردازد. لذا پنداشتنکار میهکند وسپس بم میپایان کار خود را نخست دراندیشه مجسّ

 .کوشیدن است ضرورِ

خرج ه ل ببندی کرده است. از جهت قصدی که ما در تخیّرا تقسیم لتخیّ معاصر شناسیِروان

 خودی تقسیم کرد. از جهت درجۀ فعالیتِهعمدی و خودب را به تخیلِتوان آنمی ،دهیممی

مشخص  را به تخیلِآن ،تصاویر تِو از درجۀ عامیّ ؛آفرینگر از و تخیلِبازس را به تخیلِآن ،تخیل

کنند. علمی، هنری، مذهبی و غیره تقسیم می را به تخیلِآن ،و از جهت نوع فعالیت ؛و مجرد

که هر یک دارای  لانوان تخیّدهد که ما با چه تنوع شگرفی از بندی نشان میاین تقسیم

 آفرینشِ خواهند مکانیسمِهستیم و به چه جهت کسانی که میقوانین خاص خود است، روبرو 

ه جانبه و شتاب در حل مسأله بقرار دهند، در اثر عدم بررسی دقیق و همههنری را مورد تحلیل 

دارد که روشنگر  لتخیّ نغزی در سخنِ لنین. رسندطرفه مینارسا، به نتایج یک مقدماتِ ۀوسیل

ه »صندلی« ب ی )مانندِکلّ ترین مفهومِتعمیمات، در ابتدائی تریندر ساده»گوید: است. وی می

 (۳۳0صفجه  ،۲۹جلد ،)کلیات آثار .«نی فانتزی وجود داردمعیّ این کلمه( بخشِ یِمعنای کلّ

معرفتی خود را  کارِ ،هائی برای تجربه«ها«، »اندیشهها«، »مدلدانشمند با ایجاد »فرضیه

ل زیاد تخیّ ویژه نقشِه هنری ب علمی است. در روندِ لِیّتخ ۀها ثمرکند. همه اینتسهیل می

که قدرتی است سازی نیست، بلای برای تعمیم و تیپل تنها وسیلهتخیّ ،هنری روندِاست. در 
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پردازی« یا به سخن ل نیز وجود دارد که »خیالآورد. نوعی تخیّوجود میههنری را ب که تصویرِ

جهان و زندگی دور و در  صِمشخّ و بشر را از واقعیتِ نام دارد ث«بَعَ »فانتزیِ بلینسکی

را لنین  آفرینگر لِتخیّآفرینگر نیست.  لِل، تخیّکند. این تخیّروت« سرگردان میپَهَ »عالمِ

سازی و بهسازی آن که به دگرگونزندگی، بل که نه تنها به شناختِ نامد»قدرتی عظیم« می

 .رساندیاری می
 

پندار( که از فارسی ل )یا بهیک مفهوم بغرنج و »بازیگر« یعنی تخیّاز آشنائی با اینک پس

نیروهای نفسانی در آفرینش هنری است، آمادگی فکری بیشتری یافتیم که با دو  اهمّ

رازی را  « آشنا شویم و پردۀقریحه« و »الهامهنری یعنی » شناسیِدیگر روان ِمقولۀ مهمّ

علمی این مقوالت  ادراکِ سودِهاند، بها انداختهروی آن پردازان بورژوا برکه اندیشه

 .داریمبر

 های اروپائی معادلمعنی است، در زبانحی« تقریباً هم»وَ ۀعربی با واژ که در الهامۀ ژوا

(intuition)  ِری«توئهآن از ریشۀ »این است که خود  (intueri) خیره آید، یعنی خیرهمی

دهد. ما نمی دستِهاست که معنای لغوی این واژه چیزی بنظردوختن و درنگریستن. ولی روشن 

  منطقی. احتجاجات قبلیِ حقیقت بدونِ ۀبالواسط درکِ الهام یعنی استعدادِ ،علمی از جهتِ

مردند. شُمعرفتی انسانی می تِالیّفعّ ِخاصّ را یکی از اشکالِ»الهام« فلسفۀ علمی،  از تنظیمِپیش

ها( است و موضوعه )اکسیوم رهان مبتنی بر اصولِقیاسی بُ شکلِبرآن بود که  رنه دکارتمثالً 

ا تواند مسبوق به احتجاجات منطقی باشد والّاست، زیرا نمی »الهام« ثمرۀ  ،موضوعه خود اصولِ

را  کلّ )تجربه( درپیوندد، مالکِ موضوعه نیست. دکارت برآن بود که قیاس وقتی با استقراء اصلِ

 باروخ سپنوزادهد. دست میهن بمعیّ منطقی دربارۀ موضوعِ ینانِوثوق و اطمهبرای حصول ب

شمرد و برآن بود که این نوع معرفت « معرفت میمِسوّ از قیاس و استقراء »نوعِ»الهام« را پس

نیز برگسون گرائی« »الهام ۀفلسف اشیاء دست یاید. پیروانِ تِقادر است به سرشت و ماهیّ

مرند که با منطق و شُمعرفت می لِآمیز )میستیک( برای حصوازر را نوعی استعدادِ »الهام« 

 .حیاتی سازگار نیست عملِ

به شخص امکان »الهام« ات )اتیک( برآنند که اخالقیّ معاصر در زمینّ بورژوائیِ دانشمندانِ

»لَدُنی« از محتوی رفتارهای  شکلِهطور بمنطقی، همین رِل به تفکّنیاز توسّ دهد بدونِمی

 .کند را ارزیابیسردرآورد و آن انسانی
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دیالکتیکی آن با  مشاهدۀ زنده است در ربطِ بالواسطه و ، معرفتِ»الهام«فلسفۀ علمی،  از نظرگاهِ

را عقلی و رازآمیز نیست و آن ماوراءِ معرفتیِ واسطه )یا منطقی( و یک استعدادِهمعرفت ب

ی قانونی تجلّ اشکالِکه از مرد، بلقت شُنیل به حقی یِعادّ اصولی از طرقِ توان یک انحرافِنمی

  :تری بدهیمتوضیح بیش .حیاتی است الواسطۀ منطقی و پراتیکِر معاین طرق و تفکّ

از این ای قرار دارد که قبلگردآمده الواقع تجاربِ« حقیقت، فی»ناگهانیِ حدسِ استعدادِ در پسِ

خویش  وعالمتی با پیرامونِالعاتی طّا وانفعالِفعل حدس متراکم شده بود. انسان در جریانِ

غیرمستقیم و ناآگاهانه  برخی محصوالتِ ،معرفتی ۀمستقیم آگاهان تواند عالوه بر محصوالتِمی

ن( معیّ ۀیک انگیز نی )بر حسبِمعیّ نامیم و در شرایطِایجاد کند که این آخری را ما »الهام« می

معرفتی خویش دست یاید و  جۀ فعالیتِاین بخش از نتیه شود که شخص باین امکان پدید می

 شود و یا از طریقِمنطقی اثبات می شکلِه ت بمدّ « در طولِالهامی معرفتِبعدها همین »

سیبرنتیک و  ۀویژه برپایهب معاصر شناسیِروانگیرد. می وارسی قرار آن موردِ قمِوسُتعمل، صحّ

چه گفته شد، نخستین است و آن لهاما سمِیمکانتر دربارۀ غوررسی بیش در کارِ ،انفورماتیک

ی باشد و نیاز بدان تواند هنوز ناقص یا کلّها حاصل شده و مینتایجی است که از این بررسی

های ناخودآگاه به معرفت دارد که این مکانیسم در جزئیاتش روشن شود و چگونگی انتقالِ

 .گسترۀ خودآگاهی، برمالتر گردد

 :رسیممی "قریحۀ هنری"ه الزم، ب ماتِپس از این مقدّ

آفرینش اعم از فنی، علمی، هنری و  شخصی است که برای انواع مختلفِ روحیِ حالتِ ،قریحه

هم برای هندسه  ،غنائی، قریحه شهیرِ شاعرِ الکساندر پوشکینغیره آمادگی دارد. به قول 

انسانی است بر  لِویژه تخیّه نیروهای نفسانی ب کاملِ تمرکزِ ،الزم است، هم برای شعر. قریحه

ت اقیّخلّ نشاط یا هیجانِ صورتِهعاطفی است که ب و اوجِ وّلُت. قریحه نوعی عُاقیّخلّ روی موضعِ

 .سازدبخش میانگیزی ثمرحیرت شکلِهیدی یا فکری را ب آید و کارِدرمی

مانند ها قریحه را در سابق از افالطون، شلینگ، هارتمان، فروید و دیگران نمونه آوردیم که آن

 تِنه یک خاصیّ ،مرندشُطبیعی و اسرارآمیز میمایۀ قریحه است( امری ماوراءِالهام )که گاه درون

ه را بآن ،کار روندِ فرادی برای آفرینش و خودِاجتماعی یا ان های مختلفِبشری که انگیزه نفسانیِ

 .آوردوجود می

ارزشمند در امور مربوط  ورانِشهبزرگ نویسندگی، از اندی ۀکه عالوه بر قریح ماکسیم گورکی

آمیز، نتیجۀ حاصله از این تقیّموفّ کارِ گوید قریحه، در روندِتیک و هنرشناسی است، میبه استه
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گری دهد و او را به ادامۀ آفرینشرضایتی است که به انسان دست می ت ولذّ کار و آن احساسِ

 .داردتری وامیتر و بیشبیش تِبا تالش و دقّ

تر عادی نامند و درجاتِمی (Genius) بوغنُانسان را  ۀاقرین درجۀ موهبت و قریحۀ خلّباالت

این مقوالت از هم،  جداکردنِکنند. گذاری می)تاالنت( نامخاصّ را استعداد و استعدادِآن

ی از مادّ آثاری اعمّ آفرینشِ کسی است که قادر باشد در روندِ نابغهدرجه است.  تِشدّ برحسبِ

ی ویژه و خودجوش و خودبوده است و به کلّبهی است، ی خاصّکلّه وی که دارای نوآوری بو معن

 ۀشه در گنجینید و برای همیابرسی میجامعۀ انسانی دست ی در تکاملِتاریخی خاصّ تِیاهمّ

که کسی است که استعدادهای لبرد نیست، ر مَبَاَ ،وجود آورد. نابغههماند، بدار میمدنی وی پایه

یازد تا برخی نیازهای جامعه را برآورده سازد و بزرگ دست می دارد و به تالشِ سانی خاصّنف

شرایط و سازگاری بخت نباشد، ای چه بسا  کنند. اگر مساعدتِکمک می شرایط نیز به این کار

 .میرندنگ میها که گُمانند و ای چه بسا حافظسواد میها که بیفردوسی

ترین و نری، پایۀ ناسوتی پیچیدهشناسی هروان ترین مقوالتِبررسی موجز ما از عمده

سلیم از  کنیم عقلِر میگری هنری انسان را نشان داد و ما تصوّترین نیروهای آفرینشظریف

نظر ه شدن، چنین آسان و زودرس باز حلّها عاجز نیست و اگر مسائل پسآن تِبردن به صحّپی

پدید  مقوالت زم بود. تا سرانجامها الا و در بیراهه افتادنهمه جستجوهب نکنید. آنرسد، تعجّ

ا چو معمّ"گردد.  ا حلّتر شود و معمّتر و دقیقشود، از هم جدا شود، تعریف شود، تعریف دقیق

 ."آسان شود ،گشت حلّ

 هنر اجتماعیِ هنری و نقشِ سالیبِاَ -مسوّ بخشِ

 رمانتیک، اسلوبِ لیسم(، اسلوبِئآ)ر گرایانهواقع هنری مانند اسلوبِ سالیبِوقتی از اَ

منظور ما  ،گوئیمگرایانه )فورمالیسم( سخن میشکل گرایانه )ناتورالیسم(، اسلوبِطبیعت

 ۀانسان به جهان و شیو تیکِذوقی و استه ۀرابط ت و بیانِهای خاص بازتاب هستی و واقعیّشیوه

 .تاریخ پدید شده و تبلور یافته است هنری است که طیّ صورت تصاویرِهواقعیت ب ۀادراک و ارائ

تیک است. خصلت و سمت این ذوقی و استه نِآل معیّی ایدهم و تجلّهنری وسیلۀ تجسّ اسالیبِ

که بتواند زندگی انسان و مناسبات یا آن اسلوب هنری، درجۀ امکان و استعداد آن برای آن

اریخی و روحی تکامل انسان شرایط اجتماعی وتاجتماعی را بصورت تصاویر هنری درآورد به

 .معین تاریخی ونقش عینی طبقات جامعه بستگی دارد درهر لحظه
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تواند در آفرینش هنری او اثر مثبت یا منفی بینی هنرمند که میهنری با جهان همه اسالیبِ

تیکی متناقض باقی گذارد، دارای پیوند نزدیکی است. ولی این مناسبات بغرنج و از لحاظ دیالک

ها و تی بر محدودیّتواند تاحدّانۀ خود میگرهنرمند گاه به برکت برخورد واقع است و

درستی از  طبقاتی خویش، بازتابِ قِبینی و تعلّرغم جهانهای خود غالب آید و علینظریتنگ

یادآور شده  دربارۀ هونوره دوبالزاک و آتارشویژه هب سلانگات بدهد. این مطلب را واقعیّ

 .است

 

چهار اسلوب ولی  ،ها نیستامکان بررسی همۀ آنند و برای ما انهنری متنوّ سالیبِاَ

اختصار هب را هنرمندان است مورد کاربردِ ترین اسالیبِرا که کماکان و امروز عمده مهمّ

 :لیسمئآرو  فورمالیسم، ناتورالیسم، مانتیسمرُ :کنیم یعنیبررسی می
  

»رومیات« که چیزی از مضمون یعنی »رومی« یا  آیدمی Romanus از ریشۀ رمانتیسم ۀواژ

های کند. رمانتیسم یک اسلوب هنری است که در آن رابطۀ هنرمند به پدیدهواژه روشن نمی

گردد و این امر به اثر هنری نوعی گیر و عیانی )سیاه و سفید( بیان میتوصیف شده بشکل چشم

وپا رمانتیسم بدنبال در تاریخ هنر ار کند.گیری عاطفی شدید عطا میهیجان و اعتالء و سمت

ام قرن نوزدهم های بیستم و سیگرائی( آمده و آغاز پیدایش آن از سالسیسم )کالسیککالسی

یعنی نمونه، سرمشق(  Classicus سیسم )از ریشه التینیکالسی هنریِ میالدی است. اسلوبِ

متداول بود و مرسوم و  1۸و  17 هایقرن یعنی مطلقه، هایسلطنت  برای هنر اروپا در دوران

( تئوری این اسلوب را بیان داشته 1۶74شاعر معروف درباری فرانسوی بوآلو در »هنر شعر« )

مقتضای زمانه است و آثار هنری باستانی یونانیان و رومیان سرمشق هنری است ولی البته به

 .مسائل روز و روحیات روز در آن بازتاب یافته است

  است: پیدایش دو منبعِ رومانتیسم دارای

 ی؛ ملّ ت و فئودالیسم و ستمِمردم علیه استبداد و اشرافیّ ۀطلبانرهائی جنبشِ ل:اوّ

های وسیع مردم از نتایج انقالب قرن هجدهم فرانسه که نتوانست به یأس توده م:دوّ

این دو  های مردم پاسخ گوید. این امر باعث پیدایش دو جریان در رمانتیسم شد. یکی ازخواست

ها و انقالبات نوین حال ترس از جنبشداری و در عینجریان متضمن یأس از نظام سرمایه

گردد سویه است و معایب تشریح میداری در این جریان یکد از سرمایهخلقی است و لذا انتقا
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های شود. ناچار این تحیل هنری غلط به پیدایش »آرمانولی نقش مترقی آن بیان نمی

 پروپا منجر گردید که گاه حاکی از ستایش گذشۀ دور و حیات قرون وسطائیو بیپنداری« 

گل یا رعی است و نمایندگان آن مانند نووالیس یا شلهاست. این جریان در رمانتیسم اروپائی ف

کنند. ولی جریان دیگری در رمانتیسم وجود دارد که ژوکوسکی شاهراه ادب اروپا را ایجاد نمی

داری قی و انقالبی است و بیانگر پرخاش مردم علیه اشرافیت فئودال و سرمایهدارای سمت متر

شلی، ویکتور کبیری مانند بایرون، پرسی بیسنوکیسه و ارتجاع سیاسی است و هنرمندان 

یف )شاعر تفی )در مجارستان(، ریلهویچ )در لهستان(، شاندور پههوگو، ژرژ ساند، آدام میتسکه

(، اوژن دوال کروآ )نقاش فرانسوی(، بروسوف )شاعر روس(، شوپن هاروس از دکاربریست

آلمانی( و  -(، لیست )آهنگساز مجاریلهستانی(، برلیوز )آهنگساز فرانسوی-)آهنگساز فرانسوی

 .غیره و غیره برخی از نمایندگان این جریان دوم مترقی در رمانتیسم هستند

هائی که این پندارآمیز داشت و چهره خصلتِاین جریان نیز ای بسا  تیکهای استهآرمانگرچه 

ها، ولو تاحدی، آندرونی بود، ولی بهر حال  ۀدوگانگی و فاجع نِپرداختند متضمّهنرمندان می

جنبش مردم عالقه داشتند و سمت داری پی برده بودند و بهبه تناقضات درونی نظام سرمایه

هنری  اسلوبِ عناصرِبود. برخیشان متوجه عقب نبود، متوجه جلو، متوجه آینده نگاه

رمانتیسم)مانند تالش در بازسازی واقعیت در پرتو نوعی آرمان هنرمند( در اسالیب دیگر هنری، 

رویاها و  قِکه هنرمند تحقّشود. اینلیسم( نیز دیده میئآگرائی )رواقع از جمله در اسلوبِ

ضرور  عنصرِ ،یانقالب رمانتیکِ و روشِ انقالبی« نام دارد مانتیکِرُ »روشِ ،آرزوهای خود را ببیند

 (.نامندگرائی سوسیالیستی نیز میرا واقعگرائی انقالبی است )که آندر واقع
 

 مِتیک است که درنیمۀ دوّهاستِ که سیستمی از نظریاتِبل ،تنها یک اسلوبنه ناتورالیسما امّ

سپنسر و ت کنت و هربرت تیویسم اوگوسشد و پایۀ فلسفی آن مکتب پوزی قرن نوزدهم پدید

  (۳). تن و دیگران بودهیپو لیت

گرائی رخنه در روندهای ماهوی و عمقی واقعیت را وظیفۀ خود ناتورالیسم یا طبیعت

های تصادفی و کردن اشیاء و پدیدهداند که خالقیت هنری به کپیشناسد، بلکه کافی مینمی

 .انفرادی واقعیت بپردازد

کنند. این مطلب نمایندگان این اسلوب و مکتب یاد می تریناز برجستهرا معموالً  امیل زوال

 تئوریک او در تضاد بود و این نمودارِ درست است ولی خالقیت هنری زوال غالباً با نظریاتِ

گرایان است. زوال نظریات تئوریک خود را در آثاری مانند تیک طبیعتاسته بینشِ متناقض بودنِ
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( بیان داشته است. خالصه این 1۸۸1در نمایش« )گرائی »طبیعت ( و1۸۸0»رمان تجربی« )

همانی است و های زیستی )بیولوژیک( و اجتماعی دارای یکسانی و اینتئوری آنست که پدیده

 که متذکر شدیم خود نتوانست در آثارِهنر از سیاست و اخالق مستقل است. ولی زوال چنان

ت هنری او خودرا با قوّ گرائی درفعالیتِقعربندد ونوعی واای که آفریده این تئوری را بکابرجسته

 .دهدنشان می

گرائی در هنر بار دیگر قد علم ساخته و این بار حتا از سنن تئوریک طبیعت ،ما در عصرِ

گرایان امروزی معموالً از ستایندگان نظام گرایان قرن نوزدهم فراتر رفته است. طبیعتطبیعت

ها فیزیولوژیسم است یعنی گرابش ر مکتب و اسلوب آنواخصلت نمونه موجود بورژوائی هستند.

آور، توجه افراطی به بیان صریح کلیه فعل و انفعاالت جسمانی. جستجوی اشکال مبتذل تفریح

ها و شائوهای آمیخته با موسیقی )ملودرامیسم(، توجه به زیبائی ظاهری چشمگیر در به نمایش

خواه بشکل  ،اند. این اسلوبنامیده (Popart)  «هاتوده ِ»هنر راآن که چهآن  ژانرهای مختلفۀ

تفاوتی اجتماعی، بیمستقیم و خواه بشکل غیرمستقیم روح انفعالی در جامعه، احتراز از نبرد

اسلوب کند و بهنسبت به غم و شادی دیگران و تمایل خاص به غرایز جانورانه را موعظه می

سخن گوئیم  گرائی )فورمالیسم(شکل ۀجاست دربارهلذا ب .تگرائی سخت نزدیک اسهنری شکل

 .ایست که وعده دادیم بدان بپردازیمکه یکی از دیگر اسالیب هنری چهارگانه
 

کردن هنر و مطلق کردن شکلِهنری است که مطلق یک اسلوبِ گرائی )یا فورمالیسم(شکل

مقوله  گرائی نقطۀ مقابلِشکل ۀمقول اته مطرح است.ذّالب هدفِ ۀمثابهتیک در هنر باسته جهتِ

 ط در مدرنیسمِهنری مسلّ گرائی بینشِگرائی است که از آن سخن خواهیم گفت. شکلواقع

 .بورژوائی است معاصرِ

گرائی در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم پدید شد و مکاتب و جریانات هنری شکل

لیسم، ئآند فوتوریسم، کوبیسم، سورفت مانداری غرب دربرگرگوناگونی را در جوامع سرمایه

فوویسم، تاشیسم، ابستراکسیونیسم، اکسپرسیونیسم و غیره. وجه مشترک همه این جریانات 

هائی از جهت بینش و اسلوب هنری، آنست که رغم وجود تفاوتگونه گون که نام بردیم، علی

ئی ضمون فکری و ایدها از مدهند و شکل هنری رهنر را در مقابل واقعیت جهان خارج قرار می

کنند و به استقالل و حق تقدم مسأله شکل در اثر هنری اعتقاد دارند. در این آن جدا می

عملی  هنری عاری از اغراضِ شود که آفرینش و فعالیتِنظر همانند دیده میمکاتب این نقطه

موضوعیت  ی بههنری ربط تِذّلکه بشری نیست و این عقلِ آن تابع نظارتِ است و جریانِ



 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

112 

های هنری و اجتماعی ندارد و لذا تنها بازی اشکال مجرد است اجتماعی و منافع حیاتی و آرمان

معنای نوسازی دایمی موازین هنریست و ذهن هنرمند هو کار هنرمند جستجوگری و نوآوری ب

هنر وبندی برای مجبور نیست از عین واقعیت تبعیت کند و اصوالً واقعیت جهان خارج قید

 .معرفتی و سنجشی آزاد سازد تواند خود را از این مالکِجاد نمیکند و ذهن هنرمند میای

شود، زیرا درست است که ذهن های فراوانی میغلوّآلیستی )انگارگرایانه( ایده بینشِدر این 

هنرمند و حسیات هنری او نقش مؤثری در پرداخت هنری دارد ولی این نقش تا خودسری 

شود بلکه وج گیرد و درست است که عین واقعیت بوسیلۀ هنرمند کپی و عکاسی نمیتواند انمی

گیرد ولی بهر جهت مناط و مالک نهائی تابع ساخت و پرداخت شخصیت هنری او قرار می

واقعیت است و درست است که نوآوری در شکل ممکن است ولی نوآوری در مضمون بر آن 

مجموع و بطور کلی باید مراعات شود، حتا اگر در لحظاتی  و نوآوری درتقدم دارد و تالزم این د

ی دیده شود و درست است که جستجوگری در شکل سودمند است وّلُاز تاریخ در این یا آن غُ

ولی در صورتی است که تناسب خود را با تکامل اجزاء دیگر هنر بویژه مضمون حفظ کند و 

مجاز است ولی این امر نباید نقش تأثیر تجرید علمی درست است که تجرید هنری نیز مانند 

گیرد مسأله چه که در زیر عالمت سؤال قرار میاجتماعی هنر را از میان بیرد. بدین ترتیب آن

 .گرائی استشکل نیست، مسأله شکل

های این نظام گرایانه معاصر بورژوائی پرخاش نسبت به زشتیکه در برخی از آثار شکلبا آن

حال ارتباط عمده این اسلوب هنری با بینش اجتماعی بورژوائی و نشود، با ایدیده می

اجتماعی است. جداساختن شکل از  دِتعهّ آلیسم( و انکارِبورژوائی یعنی فردگرائی )اندیویدهخرده

داری در گسترۀ هنر های بحران نظام سرمایهمضمون و هنر از تعهد اجتماعی که مسلماً از جلوه

کار در گذشته نیز، بویژه در عرصۀ ادبیات بدیع، انحطاط هنری نشود. اینتواند موجب است، نمی

ومعنوی یک  بخشیدن موضوع در صنایع لفظیجای اصالتهکه نویسنده بسابقه داشته، هنگامی

المثل جای شیوۀ تاریخ اف فیتاریخ وصّ ۀو شیواست  خوردهمصنوع و مترسالنه غوطه می نثرِ

 .فته استگریبهقی را می

درنیستی هم اکنون جائی در تاریخ هنر گشوده و خواسته یا ناخواسته منشاء مُ حال مکاتبِاین با

خدماتی به هنر و جامعه هستند. لذا نگارنده بر آن نیست که »تکفیری« علیه آن صادر کند. یا 

و ها هنری« به هموارسازی مکانیکی شیوه کند که »امرِن تأکید میکها را »قدغن« نماید. لیآن

و  ،توان مسائل را طبق »رای اکثریت« حل کرددهد و در این گستره نمیها تن در نمیسلیقه

 تری به استعدادها و برخوردهای فردی داد. باید گذاشت دعاوی مکاتبِناچار باید میدان وسیع
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 پیروان اسلوبِ ،حالنجی شود. درعینتاریخ عیارس ازپیش دردادگاهِگرا بیششکل درنیستیِمُ

علمی  خویش، از مبارزۀ هنری و دایمی اسلوبِ گرایانه در هنر وظیفه دارند که با تکمیلِقعوا

 .های نامناسب، غفلت نورزندل به شیوهسنجیده علیه انحرافات، بدون کمترین توسّ
 

 گرائی در هنرقعواسخنی چند درباره  ،هنری ها راجع به اسالیبِاینک در پایان بحث

 :بگوییم

یعنی شیئی که  Rerrum آمده است، از ماده Realis ریشۀ التینیاز  گرایی(ع)واق لیسمئآر

توان واقعی و صاحب شیئیت )چیزمندی( ترجمه کرد. یعنی هرچه که به شیئی را میآن

هنری  اسلوبِاین . را مالک قرار دهدکند و آن های واقعی مستقل ازذهن ما تکیهوپدیده

از همه اسالیب  بیش هنر را گرِتیک دگرساز و اصالحاسته آموز و از جهتطبیعت عینی و معرفت

سازد. بازتاب حقیقی شخصیت بغرنج انسانی و مناسبات و روابط پیش گفته متجلی می

پردازی پیک( از طریق چهرهوار )تیگوناگونش نسبت به اقعیت، ارائه اشخاص و حوادث نمونه

لیسم... عالوه ئآگوید: »رمی ش انگلسفردریلیسم است. ئآردی مسائل زندگی از مختصات رف

و تفصیالت، باید به واقعی و حقیقی بودن ارائه  جزئیات بر توجه بر واقعی و حقیقی بودن

 .وار زندگی توجه کند«ها در شرایط و حاالت نمونهانسان وارنمونه خصائل

کنیم که ه مینگریم، مشاهدلیسم بمثابۀ اسلوب هنری میئآر تکاملِتاریخ پیدایش و وقتی به

های فکری آن در ادوار ابتدائی تکامل هنر پدید شده بود. ولی اسلوب عناصر مرکبه و گرایش

لیسم بمثابۀ یک اسلوب خاص هنری در دوران نوزائی )رنسانس( مثالً در آثار سروانتس و ئآر

 یسمِآلئیابد و به رر اواسط سدۀ نوزدهم تکاملی شگرف میشود. این مکتب دشکسپیر دیده می

انتقادی ستندال، بالزاک، دیکنس، هوگارت، دومیه، کوریه، منیه، گوگول، تورگنف، تولستوی، و 

شود داری افشاء میها معایب نظامات اشرافی فئودالی و سرمایهرسد. در آثار آنبسیاری دیگر می

یک در های دمکراتاعی بشر و برای پیدایش و استقرار آرمانو در رهائی فکری و بیداری اجتم

 .کنداندیشه افراد نقش مهمی ایفاء می

ادانه نقّ گرائیِواقع اسلوبِ ،داریسرمایه ی جهانِاکنون نیز در آثار بسیاری از هنرمندان مترقّ

 ،ت. این اسلوبانقالبی یا سوسیالیستی درآمده اس آلیسمِئصورت رهآن ب خلقِ ۀادامه دارد و ارائ

کند و از م میهنری مجسّ انقالبی آن در آثارِ حرکتِ ر سمتِص و تاریخی را دپویا، مشخّ تِواقعیّ

های اجتماعی و هز به آگاهی اجتماعی است، برخوردش به پدیدجا مجهّجا که هنرمند در اینآن

راز نوی را تمثبت  قهرمانانِد و آگاهی و مسؤولیت و تعهّ تاریخی برخوردی است در اوج احساسِ
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پرداز این مکتب، را اندیشهماکسیم گورکی کشد. معموالً میان میه تاریخ ب اقِخلّ از میان خلقِ

 .شمرندمی نخستین اثر هنری ناشی از این اسلوب« را مادرو اثرش »
 

 مقوالتیِ هنری، اینک قادریم با داشتن تجهیزاتِ سالیبِاَ ۀموجز دربار پس از این بحثِ

طرح  را قابلِ سه نکته بپردازیم. در این بحث اجتماعی هنر نقشِ ۀبه مسأل ،رسائی

 :دانیممی

 هنر با خلق؛ ۀهنر یا رابط تِخلقیّ  -1

 هنر؛ طبقاتیِ جانبداریِ  -2

 «مسأله »هنر برای هنر  -۳
 

یعنی مجموع پیوندهای متقابل بین هنر و مردم. منشاء این  هنر« تِ»خلقیّمقصود از 

تیک های استهستقیم آرمانپیوندهای متقابل در آن است که هنر واقعی بشکل مستقیم یا غیرم

تیک یا هنری در ادوار مختلف تاریخی چه از نظر شکل، کند. آرمان استهمردم را منعکس می

کلی قهرمانی که در او نیروی جسمی و فضایل چه از نظر مضمون مختلف بوده است. بطور 

هریمنی ظلم و روحی در تناسب با هم تجلی کند، هیجان مبازره خلق در راه رهائی از نیروهای ا

هایی است که یک اثر هایی در نزد مردم آرمانیابی به بهروزی، چنین آرمانزور و در راه دست

 .سازدهنری را برایشان جذاب و مفهوم می

یک مفهوم تاریخی است و مضمون مشخص آن شرایط و ادوار مشخص تکامل  هنر« تِ»خلقیّ

های مهم ت. آفرینش هنری خود از گسترهجامعه، و مقام و نقش هنر در درون این جامعه اس

ای. لذا بهترین ایست در زرادخانه دایمی هنر حرفهفعالیت مردم است. آفرینش جمعی پایه

گیرند های آثار خود را از منبع فیاض آفرینش هنری مردم میههنرمندان موضوع، اندیشه، چهر

کند های خود مبدل میاخصآلیستی در هنر خلقیت را به یکی از شو بهمین جهت اسلوب ره

کوشد تا خرد خلقی و کار و گرائی(، یعنی هنر میگرائی و طبیعت)برخالف اسالیب شکل

بزرگ، هم از مردم بسیار گرفتند و هم خواه  پیکارش را در بافت هنری وارد سازد. هنرمندان

دم رخنه کند، از طرف آگاهانه خواه ناآگاه، بمردم بسیار چیز دادند. هنر واقعی باید بتواند در مر

ها مفهوم قرار گیرد )مفهوم بودن نه بمعنای سطحی این کلمه(، هنر باید به مردم تعلق آن

ها را پرورش ها یاری رساند و آنآنگیرد و به ها قرارداشته باشد و مورد محبت و احترام آن

ت که این امر دهد. وقتی خلقیت هنر، در دریافت و خودآگاهی هنرمند رخنه کند، طبیعی اس
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جانبداری طبقاتی هنر شود و از اینجا مسأله گیری هنرمند در جامعه مؤثر واقع میدر موضع

 .گرددمطرح می و هنرمند

گیری فکری و مسلکی هنر و دفاع سمت یِترین تجلّکامل ،هنر ت درجانبداری یا حزبیّلذا 

آفرینش«  ت هنر« با »آزادیِبیّ»حز اجتماعی در هنر است. برخی برآنند که قبولِ نِمعیّ ۀطبق

»غیرحزبی بودن هنرها« چیزی  شعارِکند تأکید می لنین طور کهسازگار نیست. ولی همان

ساالری هنری« در جوامع پول آفرینشِ . شعار »آزادیِهنر« بورژوائیِ تِ»حزبیّ نیست جز استتارِ

نرمندان به منافع طبقه و داری به اشکال مختلف به تبعیت آشکار یا پوشیدۀ اکثریت هسرمایه

شود. آزادی واقعی آفرینش در این جوامع به آن گروه کوچکی از داری منجر میسرمایه نظامِ

 ها از یوغِرهائی توده خود را در خدمتِ لند و هنرِسَگُاین نظام می ق است که ازهنرمندان متعلّ

ترین اجتماعی« کوچک ولیتِد و مسؤ»تعهّ آفرینش« با قبولِ »آزادیِدهند. سرمایه قرار می

راسخ منطقی و  هنرمند، به اعتقادِ د به بخشی از خودآگاهیِتعهّ ، اگر این قبولِی نداردتضادّ

 .ل شوداو بد ایمان و آرمانِ
 

»هنر برای هنر«  ت و جانبدار بودن هنر، مکتبِت، خلقیّمسلکیّ ۀاندیش مقابلِ ۀنقط

کمی است حُ ،تیکاسته کمِحُ»گفت گردد که مییباز مکانت ه ب. پایۀ تئوریک این نظریه است

بودنش اته ذّالفی « هنر و غایتِتِطلقیّرزی« و »مُاین مکتب به »خوداَ «.ضااغر ی از آالیشِمبرّ

معرفتی  هنری است نه بیش. لذا نقشِ نابِ اتِهنر خدمت به لذّ معتقد است و برآنست که هدفِ

 ،جامعه هنر و هنرمند در مقابلِ مسؤولیتِ مطلقِ شود. انکارِهنر انکار می تربیتیِ و نقشِ

این اصل ست که به اهنرمندی گرائیِاعالی ذهن ِممتاز است، حدّ ۀطبق اعالی فردگرائیِ ِحدّ

 .معتقد است

 در فرانسه پدید شد و سپس در روسیه بنام »هنرِ 1۹در اواسط سدۀ  تئوری »هنر برای هنر«

ما این  مختلفی برای دفاع از آن تشکیل شد. در کشورِ های هنریمیان آمد و گروههناب« ب

ت و د و مسؤولیتعهّ ولی میدانی نیافت و اصلِ ،خود را نشان داد ۀمکتب مرعوبانه چهر

 .آیدعمل نمیهآشکاری عجالۀ ب ۀاصلی است که با آن مقابل خلق بودن هنرِ گزارِخدمت

مقوالت، تعاریف و استدالالت  ردنِخاطر سپه ای که این نوشته را با دقت و با بخواننده

های منسجم و هماهنگی فلسفی و بررسی کرده باشد، آماده است که با توجه به ریشه

انجام  ایران معاصرِ هنرِ تکاملِبه بحثی که مطلوب است دربارۀ  ،زمینهتیک در این هستِاِ
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ص مشخّ ه بحثِتوان بگاه میآن ،دهیم، توجه کند. اگر در این مقدمات اختالفات نباشد

پرداخت. اگر در این مقدمات اختالف هست، در همین جا باید ایستاد و اول این مسائل را 

 .بنیادی است حل کرد، زیرا مسائلِ
 

 ها:نوشتپی

را توان آنفارسی مناسب ندارد. و می و متأسفانه معادلِ Erlebniss در آلمانی  -1
ش رَچه که بر سَگذرد یا آنشخص می که در روانِچه رآمد« یعنی آنرسَشت« با »بَذَگُوان»رَ
مهمی  ۀوارد و با ذوق کمک کنند، چون واژه، واژ یابانِمید است معادلآید ترجمه کرد. اُمی

 .است

 واقعهیا  داستانی بافتِیا  سوژهو  ،است جنبۀ محتوائیکه دارای  موضوعیا  مطلبمابین  - ۲
 .ماتیک( است باید فرق گذاشت)تِ موضوع نِهنری بیا شکلِ( که رویداد)

کردن یعنی نوشتن، طبیعی بازیطبیعت، طبیعی را بمعنای مراعات دقیقِ ناتورالیسممعموالً  - ۳
جا ( صادق است. ما در اینآلیسمئرگرایانه )واقع اسلوبِ ۀفهمند که مطلب دربارطور میآن

 تاریخی درستِ مطلبِ درکِانحراف از سازیم و تاریخی آن مطرح می-علمی مطلب را در مقطعِ
 .امتیاز نیست ناطِبرای ما مَ

 

/ ۲مجلۀ دنیا/ شمارۀ )برگرفته از:  0۹۳ص ، مودهای فلسفی و اجتماعی، جلد نوشتهسرچشمه: 
 1۲۲، ص 1۳5۸سال 

 

 هنر رشدِ" طبری قول به که کسانی به پاسخ در مارکس کارل ،قوانینِ ویژۀ رشدِ هنر باره در* 
 در" که بود باور این بر هافکت از یانبوه اتّکای به ،"گیرندمی موازی دهمولّ نیروهای رشدِ با را

 عمومی تکاملِ سطحِ با متناسب وجه هیچ به که دارد وجود هنری شکوفایی های دوران تاریخ،
 ویراستار()".نیست مولّده نیروهای رشدِ ویژهبه یا و جامعه

 

  
 

http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-neveshtehaye-falsafi-ejtemaii-02.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-neveshtehaye-falsafi-ejtemaii-02.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-4-01-1358-02.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-4-01-1358-02.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-4-01-1358-02.pdf
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 کالسیکِ ما اقتصادی در ادبیّاتِ مقوالتِ

 احسان طبری

 

بسیار  ،شدهنزدیک به هزارسال پدید که در طیّ ایران کالسیکِ منثور و منظوم ادبیاتِ آثارِ
ی تاریخ ده سده معتبری است برای شناختِ حال اسنادِدرعین این آثار بی شکّ  .ع استمتنوّ
تر از این ده تی ایران که بسی بیشسنّ ۀی برای آشنایی دقیق با جامعطورکلّما و به کشورِ اخیرِ

رعیتی،  ـ اربابی ای از نظامِوخاک دوام آورده و آمیزهر این آبسده با تغییرات کمابیش د
 خراج بوده است. شرقی و نظامِ داری و پدرساالری همراه با استبدادِغالم

: ادبی و لغوی، فلسفی و ایدئولوژیک، های گوناگون بررسی کرداین آثار را می توان از زاویه
ادبی  ترین آثارِاجمالی برخی از مهمّ ۀر به مطالعباتاریخی و جامعه شناسی و غیره. نگارنده یک

اقتصادی دست زد و این بررسی اجمالی  ها و مسایلِوجوی مقولهستایران در جُ منثور و منظومِ
 است. نیافته فایدهرا چنان که این نوشته نشان خواهد داد، بی

ن نبوده است و برخی دوّاقتصاد به معنای امروزی ما م دانشِ ،های میانیکه در سدهتوضیح آن
« که اجزای اخالق علمِ« و »منزل تدبیرِ« ، »مَدَن سیاستِومی« مانند »مسایل اقتصادی در »عل

جا « )یکی از دو بخش فلسفه( بوده اند، مطرح می شده است. ولی از آنعملی حکمتِ» ۀسه گان
اقتصادی و هستی  حیاتِ ،آمیزی خود بازتاب یافته استرنگ زندگی با تمامِ ،ما اتِدر ادبیّکه 
هایی چون کاال، ارزش، مقوله ۀی اجتماعی به ناچار بازتابی روشن و برجسته دارد و دربارمادّ

آن در این آثار  و امثالِ ی کار و تقسیم کار، مزد، فقر و ثروتقیمت، پول، بازرگانی و مبادله
  آوری به دست آورد.فراوان و گاه جالب و شگفت العاتِتوان اطّمی

آزمایشی است. بررسی جامع  که نوعی کارِبررسی حاضر به ناچار یک بررسی جامع نیست، بل
تری را مطرح و هم مسایل تازه ،تر سازدایم روشنتواند، هم مطالبی را که ما بدان پرداختهمی

علمی و طبقاتی سخن ِبسیاری  طرح شده در این نوشته از جهت تحلیلِ مسایلِ ۀنماید. دربار
هایی چند از ترین نکات و آوردن نمونهمهمّ مقاله، ما به ذکرِ د گفت، ولی با توجه به حجمِمی ش

مطلب را  ۀها سر رشتوارد، خود از این یادآوری ۀمید که خوانندادبی بسنده کردیم، در این اُ آثارِ
ایل نیز کند. در تنظیم مسوتحلیل میخود با تفصیل تجزیه رد و مطلب را در نزدِآوبه دست می

تر صمشخّ تر بپردازیم و سپس وارد مسایلِعامّ ما آن بوده است که نخست به مباحثِ ۀشیو
 تر می کند.مید که این شیوه، آشنایی با این نوشته را برای خواننده آسانبشویم، در این اُ
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 فقر و تروت 
 و این سخنانِمحصوالت طبیعی و صنعتی بوده ی ایران پیوسته کشوری غنی و سرشار از هخطّ

  را نباید حمل بر اغراق کرد: گرشاسب نامه در اسدی توسی مفاخره آمیز

 ز کان شبه و ز کل سیم و زر / ز پوالد و فیروزه و از گهر

 هم از دیبه و جامه گونه گون / به ایران همه هست از ایدر فزون

آن برقرار بوده ی اجتماعی ظالمانه ای که در ولی این سرزمین ثروت خیز به علت نظام ها

آداب نعمات خود را ارزانی کسانی که آفرینندگان ثروت بودند نمی داشت. در کتاب » ،است

  « تصریح می شود که:السلطنه و الوزاره

 پادشاه است و کلید آن به دست رعیت«. »زمین گنجِ

  و در حق رعیت نیز مثل سایری بود که می گوید:

 رعیت را تا بزنید پول«»قالی را تا بزنید گرد پس می دهد و 

« اقتصاددانان فیزیوکرات سده ی هجدهم میالدی که بر خالف تورگو« و »کتهحتا پیش از »

»مرکانتلیست ها« یا سوداگران ) که بازرگانی را منبع ثروت می شمردند( طبیعت و زمین را 

ع عمده ی ما به اهمیت این موضوع به مثابه منبچنین منبعی می انگاشتند، در آثار شاعران 

که با جماعت زراعت پیشه سر و کار داشت در واقع  ابن یمین فریومدی ثروت توجه شده است.

  :این حکم را که می گوید »التمسوالرزق فی خبایا االرض« تأیید می کند و می نویسد

 (1که یکسر کیمیاست ) جستن گوگرد احمد، عمر ضایع کردن است / زور بر خاک سیه آور

که فقر یا ثروت کدام به تر است، در ادبیات ما بحثی هست. برخی ثروت را و درباره ی این 

 عارف و صوفی می گفت: ابوسعید مهنه ای اند. حتابرخی فقر را بهتر شمرده

 تر که فقر، که غنا صفت باری تعالی است و فقر بر وی روانه« .»غنا فاضل

ه سخت متناقض داده است. در ذم فقر ینه مانند دیگر زمینه ها نظریاتی گاکه در این زم سعدی

  و مدح ثروت از جمله می گوید :

 »مشغول کفاف از دولت عفاف محروم است و ملک قناعت زیر نگین رزق معلوم«

  هم در خطاب به درویشی که در مدح درویشی و فقر داد سخن می داد گفته است :

 ق و هدی و قربانینذر و مهمانی / زکات و فطره و اعتا توانگران را وقف است و

 توکی به نعمت ایشان را که نتوانی / جز این دو رکعت آن هم به صد پریشانی

« در معایب فقر مطالبی دارد که طنز و گوازه آن پنهان نیست و در واقع نویسنده مرزبان نامه»

  در نکوهش ثروت سخن می گوید. از جمله می نویسد:

چکاند بسیارگوی شمرند، اگر مراعاتی نماید سپاس »مرد مقل حال را به وقت گفتار، اگر دُر 
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ندارند، اگر مُواساتی ورزد مقبول نیفتند، اگر حلیم بود به بدلی منسوب شود، اگر تجاسر کند به 

دیوانگی موسوم گردد. باز مرد توانگر را چون اندک هنری بود آن را بزرگ دارند اگر اندک 

اگر بخیل باشد کدخدا سر و دانا گویند و اگر  شی از او بینند شکر و ثنای بسیار گویند،ده

  (۲سخنی نه بر وجه گوید به صد تأویل و تعلیل آن را نیکو و شایسته گردانند«. )

  نیز در نکوهش فقر و فقیران می گوید: اسدی

 کسی نیست بدبخت و کم بودتر / ز درویش نادان دل خیره سر

 (۳ره ش به هر دو سرای )چیز دارد، نه دانش، نه رای / نژندیست بهکه نه 

« می مناجات نامهدر » خواجه عبداهلل انصاری ولی کسانی فقر را بر ثروت ترجیح نهاده اند.

  گوید :

 »علم بر سر، تاج است و مال بر گردن، غُل«

  می گوید : نظامی

  دنیا کم استفراوان خزینه فراوان غم است / کم اندوه آن را که 

  غِالن را بدین شکل توصیف می کند:سعدی آسودگی بی چیزان و مُ

  نه بر اشتری سوارم نه چو خر به زیر بارم / نه خداوند رعیت نه غالم شهریارم

 غم موجود و پریشانی معدوم ندارم / نفسی می کشم آسوده و عمری به سرآرم

 و نیز می گوید :

  ی / سگ نیز با قالده زرین همان سگ استقارون گرفتمت که شدی در توانگر

 و شاعر دیگری نداری را لباس عافیت می داند نه دارایی را:

 چنین زربفت وقت سوختن گفتار به دارایی / ندارایی لباس عافیت باشد نه دارایی

دزدان و  تر است و از پی کاروان که خطرِتر است آسودهکیسههیمی گوید: هرکه تُ نظامی

عارف مال  گوید: مردِمی سعدی روند ون میدستان شاد و ایمکند، تهیرا تهدید میحرامیان آن

  (4ترسند .)ناچار از دزد میتاع بهمَ ش نیست ولی دارندگانِآورد و لذا خاطرش مشوّرد نمیگِ

ن بر ثروت سرانجام درباره این که ثروت مایه ی اعتبار و شخصیت انسان است یا برعکس انسا

در وصف »خواسته«  فردوسی هند. از جملهمقدم است نیز شاعران ما گاه نظریات متفاوتی می د

 یا »چیز« چنین می گوید:

  بپرسید دیگر که از خواسته / چه دانی که دارد دل آراسته

 چنین داد پاسخ که مردم به چیز / گرامی است گر چیز خوار است نیز

 بوَرز / که بی چیز را کس ندارند ارزاگر نیستت چیز لختی 

 ان جان نزد کَسَت نیز نیستمروت نباید اگر چیز نیست / هم
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 بر آن است که جهان به انسان آراسته است و ارزش خواسته و چیز نیز از اوست: اسدی ولی

 (5زمانه به مردم شد آراسته / وز او ارج گیرد همی خواسته )

ی فقر و ثروت در آثار ادبی ما دیده می شود ابراز حیرت از یکی دیگر از مباحثی که در زمینه 

ست که از این جهت بین مردم وجود دارد و یا آن چیزی که اصطالحن آن را فاصله ای

»تبعیض« یا »سر تبعیض« نام نهاده اند. اگر خداوند عادل است پس چه گونه چنین افراط و 

جمع کثیری را محروم از اولیه ترین حوایج  تفریطی را روا داشته و گروهی را غرقه در نعمات و

 با خشم تمام می نویسد: د سعد سلمانمسعو زندگی پسندیده است.

  نرسد دست من به چرخ بلند / ورنه بگشودمیش بند از بند

 (۶قسمتی کرد سخت ناهموار / بیش و کم در میان خلق افکند )

  این نیابد همی به رنج پالس / وان نپوشد همی ز ناز پرند

  می گوید : بابا طاهر عریان همدانی یا

 ن / از او پرسم که این چونست و آن چوناگر دستم رسد بر چرخ گردو

 یکی را داده ای صد ناز و نعمت / دگر را نان جون آلوده در خون

تبعیض را در مقیاس وسیعی مطرح می کند و مساله ی فقر و ثروت  ناصر خسرو علوی قبادیانی

  ی آورد و می نویسد :را نیز به میان م

 جمیل سرشتی بار خدایا اگر ز روی خدایی / طینت انسان همه

 چهره رومی و روی زنگ چرا شد / همچو دل دوزخی و روی بهشتی؟

 از چه سعید اوفتاد و ز چه شقی شد / زاهد محرابی و کشیش کنشتی ؟

 چیست خالف اندر آفرینش عالم / چون همه را دایه و مشاطه تو گشتی؟

 مت منعم چراست دریا دریا / محنت مفلس چراست کشتی کشتی؟نع

را نیز که به کوتاهی ولی رسایی، تبعیض اجتماعی را  امیر خسرو دهلوی ین بیتسر انجام ا

 مطرح می کند یاد کنیم:

 یکی گوهر برد بی کندن کان / یکی در کار کان کندن کند جان!
 

 تماعی آناج پول و قدرتِ
 به جای واژه ی »پول« که امروز متداول است در ادبیات کالسیک ما واژه ی »زر« یا »سیم« به

اقتضای آن که پول طال بوده یا نقره به کار می رفته و گاه خود واژه ی »زر« به معنای اعم پول 

است. واحدهای مشهور پول در ایران که از دوران پیش از اسالم مرسوم بوده عبارت است از: 

 می Denarius دینار، درهم، پشیر، دانگ و تسو . دینار که پولی بود از طال و از ریشه التینی
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آید و در آغاز اسالم شکل و طراز ما قبل اسالمی آن حفظ شد و سپس از زمان عبدالملک 

 پولی« انجام گرفت و سکه ها رنگ اسالمی به خود گرفت. رفرمِمروان یک »

وزن و عیار دینار در آغاز زیاد بود و عیارش گاه به صد در صد می رسید، ولی از سده ی چهارم 

ر دینار و وزن آن روی داد که بدان در اشعار و نوشته های قرون هجری آشفتگی فراوان در عیا

پولی« در دوران سلطنت  (. اوج این »بحران7ِاست ) وسطایی ما اشاره های بسیاری شده

هجری( که به انتشار پول کاغذی )چاو( برای مدتی دست زده شد و در اثر  ۶۹۳گیخاتو است )

ان مجبور شدند از آن دست بردارند. واژه ی مقاومت مردم، ایلخان مغول و وزیرش صدر جه

بود. در عیار درهم نیز از دوران آل بویه دِرهم از »دراخما« ی یونانی است و آن پولی از نقره 

شاید هم ریشه باشد.  Pecunia غش راه یافت و با فلزات پست آمیخته شد. واژه ی پشیز با

نق«( که گاه به صورت » تنگه « تلفظ آن »دا بِآن »طسوح«( و »دانگ« )معرّ بِ»تسو« )معرّ

  ه اند.می شده همه از اجزای درهم هستند و از فلزات پست ضرب می شد

بر خالف اقتصاد فئودالی اروپا، پول و مناسبات پولی در ایران رواج بسیار داشته و نقش پول در 

ره های جامعه نقشی خطیر بوده است و بدین معنی در بسیاری از نوشته های ادبی ما اشا

 متعدد به آن شده است، ولی پیش از آن که بدین موضوع بپردازیم، نخست ببینیم پول چیست.

ول کاالی خاصی است که در جریان تکامل تولید کاالیی و مبادله، از انبوه کاالها جدا می شود پ

و نقش ویژه ای می پذیرد که همان نقش معادل کل است. به این نکته که پول نقش معادل 

 را ایفا می کند، متفکران ما شاید با استفاده از استنباط یونانیان، آشنایی داشته اند. مثلنکل 

 « چنین می نویسد:اخالق ناصریدر » اجه نصیر الدین توسیخو

» چون مردم مدنی الطبع است و معشیت او جز به تعاون ممکن نه ... تعاون موقوف بود به آن 

بستانند به برخی بدهند تا مکافات و مساوات و مناسبت که بعضی خدمت بعضی کنند. از برخی 

صباغ دهد، صباغ عمل خود به او، تکافی حاصل آید. مرتفع نشود. چه نجار چون عمل خود به 

تواند بود که عمل نجار از عمل صباغ بیش تر بود و یا بهتر و بر عکس. پس به ضرورت به 

پس دینار »عادل متوسط« است میان  »متوسط« و »مقومی« احتیاج افتد و آن دینار است.

 قی«.خلق و لیکن »عادلی صامت« است و احتیاج به عادلی ناطق با

می گوید که آن عادل ناطق انسان است. به باقی بحث، ما را کاری نیست  خواجه نصیر سپس

ولی همین نقل قول نشان می دهد که خواجه نصیر پول را »عادل و مُقوِم متوّسط« می دانسته 

  به نقش معادل کل بودن پول توجه داشته است. یعنی

 ر جامعه اشاره کرده است و می گوید:بیش از دیگر گویندگان ما به قدرت پول د سعدی

 هر که به دینار دست رس ندارد، از همه عالم کس ندارد
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  و نیز:

 چه خوش گفت آن تهی دست سلحشور / جُوی زر بهتر از پنجاه من زور

  و نیز :

   نی که کنی با کس زور / زور ده مَرده چه خواهی زر یک مُرده بباربی زر نتوا

  و نیز :

  چشم دیو سفید / به دست تهی بر نیاید امیدبه زر بر کشی 

  « می گوید : کیمیای سعادتدر » غزالی

  هر که زر دارد همه چیز دارد

  در اهمیت زر چنین می نویسد : فردوسی و

  چو باشد درم دل نباشد دژمترا هست دینار و گنج و درم / 

  تچنان دان که این گنج تا پشت توست / زمانه کنون پاک در مشت توس

  هم آرایشی پادشاهی بود / جهان بی درم در تباهی بود

 درچکامه ی معروف خود می گوید : دقیقی

 به دو چیز گیرند مرمملکت را / یکی تیغ هندی، دگر زرِ کانی

  دگر آهن آب داده یمانییکی زر نام ملک بر نبشته / 

 همین مضمون می نویسد:در  عمادی شهریاری م« را زبون می خواند ورَبی دِ »عاشقِ اوحدی

 سئوال کردم گُل را که بر که می خندی / جواب داد که بر عاشقان بی دینار

نقش پول را در پوشاندن معایب معرفتی و اخالقی و آراستن صاحب  کمال الدین اسمعیل و

 فضیلت ها بدین طرز بیان می کند:عیب به 

 (۸به خرواره در خره ) گر تو خری، ترا ز خری هیچ نقص نیست / تا مر تراست سیم

نقش »چیز« )ثروت( را برجسته می سازد و  سنایی و در همین زمینه و درباره همین اندیشه

  می گوید : حدیقه الحقیقه در

 ه داشت به چیزپیر با چیز هست خواجه، عزیز / پیر بی چیز را ک

  د :با اندوه تلخ شِکوِه کنان می نویس مسعود سعد سلمان و نیز در همین مضمون

 ابلهی کن ! برو! که تره فروش / تره نفروشدت به عقل و تمیز

 چیز باید، که کار در عالم / چیز دارد، که خاک بر سر چیز

در  جمال الدین قزوینی و سرانجام این شعر معروف را در ستایش زر و توصیف قدرت آن، که

 « آورده است و سخت نمونه وار است ذکر کنیم.تاریخ گزیده»

 ویی آن که جامع اللذاتی / محبوب جهانیان به هر اوقاتیای زر ت
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 بی شک تو خدا نه ای، ولیکن به خدا / ستار عیوب و قاضی الحاجاتی

اشته باشد، کوفت داشته و مثل سایری است که : »از شما عباسی، از ما رقاصی« و »آدم پول د

تملک آن در شرایط  ی مزایای پول و مشکل گشایی و معجز نمایی آن،باشد«. ولی با همه

جامعه سنتی ما پیوسته مایه ی دردسر بود. اولن به سبب کثرت دزدان و حرامیان و قبایل 

و تیمچه چادر نشین که کاروان ها را غارت می کردند و به شهرها می تاختند و کاروان سراها 

همدستی  ها و دکان ها را به تاراج می بردند و از ثروتمندان باج می گرفتند، دوم به سبب

شحنگان و عسسان و محتسبان با دزدان و زورگویی دایمی آن، سوم به سبب خراج ها و 

سیورسات و تحفه های سنگین که پادشاهان و امیران و عمال آن ها می ستده اند و بازرگانان و 

روتمندان را اشکلک می گذاشتند و به چوب می بستند تا اقرار به مال داری کنند و آن دیگر ث

رضه ی حضور نمایند. شعرهای فراوانی از این حاالت و حوادث حکایت می را ع

توصیه می کند که باید زر خویش را مانند دین خود و مقصد مسافرت خویش  مولوی کند.

 هَبَکَ و ذِهابک و مذهبک«.»اُستُر ذَ پنهان داشت که گفته اند:

 در بیان این سه کم جنبان لبت / از ذهاب و از ذهب و ز مذهبت

توجه داشت که فقدان امنیت راه ها و کثرت حرامیان و غارتیان مانع رونق تجارت است  مولوی

 و تا امنیت واقعی برقرار نشود، امکان بسط فعالیت بازرگانی نیست. وی می گوید :

  است افروخته / که بود رهزن چو هیزم سوختهشمع تاجر آن گه 

شاه را به مجازات شحنگان و عسسان ِ شریک «  جام جم در منظومه ی » اوحدی مراغه ای

  دزد و رفیق قافله تشویق می کند و می گوید :

  گر تو را تیغ حکم در مشت است / شحنه کش باش، دزد خود کشته است

 دزد بی گناه چه سود؟ دزد را شحنه راه و رخنه نمود / کشتن

 دزد با شحنه چون شریک بوَد / شحنه دزد و مال هر دو ببرد

 رامی چو شحنه شد خندان / به حرمدان فرو ببرد دندانبه ح

 مَهل ای خواجه کاین زبون گیران / شهر ویران کنند و ده ویران

م نزنند و به شاهان پند می دهد که به نام » خراج« دست به تاراج مرد امیر خسرو دهلوی

  میگوید :

 شناسنده باید خداوند تاج / که تارج را نام ننهد خراج

« سیاست نامه ما را به یاد نصیحت دیگری می اندازد که تفصیلش در » یر خسروام نصیحت

احمدبن حسن  آمده است و آن گفت و گویی است که ما بین خواجه نظام الملک ی

سیاست  ود می رود و ما این داستان را عینن ازوزیر معروف غزنویان با سلطان محم میمندی
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 نقل می کنیم: نامه

( فارغ شد، قبا در پوشید، کاله بر سر نهاد و در آینه ۹ز دَعَوات خواندن )»چون سلطان محمود ا

نگاه کرد. چهره خود بدید. تبسم کرد. احمد حسن را گفت: »دانی که این زمان در دل من چه 

تر داند«. گفت: »می ترسم که مردمان مرا دوست ندارند، از آنچه »خداوند به می گردد؟« گفت:

نیکوست و مردمان به عادت پادشاه نیکو روی دوست دارند«. احمدحسن گفت: که روی من نه 

»یک کار می کن که ترا از زن و فرزند و جان خویش دوست تر دارند و به فرمان تو در آب و 

 ا دشمن گیر، تا تو را دوست دارند!«.آتش روند«. گفت:»چه کنم ؟« گفت: »زر ر

ن محمود و هم پسرش مسعود ) به تصریح مکرر در البته این نصحیت وزیر عبث بود، هم سلطا

( عادت داشتند که به ضرب چوب و شکنجه و به هر تاریخ مسعودی در ابوالفضل بیهقی مکرر

ن استبداد شرقی آن ها را بر بهانه از ثروتمندان و متمکنین و بازرگانان پول بستانند. زیرا آیی

ی این دسپوتیسم را در این عبارت به خوبی جان و مال رعایا مسلط ساخته بود. ابوالفضل بیهق

  بیان کرده است که:

»جهان بر سالطین گردد. هر کسی را که برکشیدند، نرسد کسی را که گوید: چرا چنین است؟ 

  (10من رَفَعنا اِرتَفَعِ و من وَضَعنا اِتضع«. )که مأمون گفته است در این باب: نَحنُ الدّنیا ، 

ین و امرای مستبد پیوسته نه تنها مایه ی کساد بازرگانان و جور و ستم وحشیانه ی سالط

نهفته شدن زر، بلکه موجب اختالل کامل اقتصاد و دل سردی عمومی و سقوط قیمت ها و فرار 

« این حکایت نمونه وار تاریخی ف االعلیعقد العلی فی موقدر » حمداله مستوفی اهالی می شد.

  :را آورده است

شاه طبس بود روزی از دروازه شهر بیرون آمد، یکی را دید که بزغاله »اسمعیل گیلکی که پاد

ای داشت و به شهر می برد، امیر گفت : »این بزغاله را از کجا خریده ای؟« گفت: »ای امیر! 

 سال دیگر از دولت تو به مرغی باز خرم«.

 :« می گویدمخزن االسراردر» نظامی

 یران دهمت صدهزارگر مَلِک اینست و چنین روزگار / زین ده و

در چنین اوضاعی زر داشتن، چنان که گفتیم مایه درد سرهای بسیار بود، لذا در اشعار 

کالسیک ما بسیار به این نکته بر می خوریم که درویشی و نداری از آن جا که مایه ی ایمنی 

 ثروتمندی ترجیح دارد. از آن جمله : است بر

 ت گشته ام چو چنارشُکرها می کنم در این ایام / که تهی دس

 زان که چون گُل اگر زرم بودی / دست گیتی مرا نهادی خار

 بسِتندی به صد شکنجه و چوب / به قیاس جماعت زر دار
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 :می گوید امیر خسرو دهلوی

 بیش تر بال بیشایمن بود از شکنجه، درویش / زر هر چه که 

  :مده است می آورداین داستان را که به صورت های گوناگون در کتاب ها آ مکتبی و

 بود سوداگری توانایی / همسفر با حکیم دانایی

 از قضا کردشان کسی آگاه / کز کمین بسته اند دزدان راه

 خواجه گفت آه اگر مرا دانند / آن چه دارم تمام بستانند

  ه آه / گر ندانندم این گروه تباهگفت دانای روزگار ک

یان و تاراجگران، صاحبان زر را به دفینه سازی وا ترس از غارتگران و شاهان و شحنگان و حرام

می داشت و زر و سیم و جواهر به خاک سپرده می شد تا از دست یغما در امان باشد. شاعران 

ی ممسک بودن و پرهیز از  ما به این دفینه سازی با نظر منفی می نگرند و آن را نشانه

  گوید:می  سعدی بخشندگی و عالمت بی خردی می دانند،

 »سیم بخیلی وقتی از خاک به در آید که او به خاک رفته است«.

  و نیز می گوید :

 به زیر زمین در، چه گوهر چه سنگ / کز او خورد و پوشش نیاید به چنگ

  می گوید : امیر خسرو دهلوی و

  خوش خوردنست / نه از بهر زیر زمین کردن استدرم در جهان بهر 

 ه زور / چو گورت کند، سر برآرد به زورزری را که در گور کردی ب

 گوید: ابن یمین فریومدی و

 گر تمتع نباشد از زر و سیم / چه زر و سیم چه سفال و حجر

  است: وحید قزوینی و این نیز از

 ز جمع مال ندانم نشاط ممسک چیست

  ، زر از بهر دیگری داردکه همچو کیسه

 و از این نمونه ها بسیار است.

 کاال و بازرگانی
 و پروراندام و برزگران بستانکاران، داران،باغ) کلمه اعمّ معنی به کشاورزان را «مَتان» یا «کاال»

 »اصحاب را ها آن که) دستورزان و ورانپیشه و( معدن انِکارگر) کانگران و( صیّادان یا دامیاران

 مهمّ ۀمرکردند. یک زُمی تولید بافیفرش و جوالهی هایکارگاه کارگران و( گفتندمی رَف«حِ

اول برای  ۀدر درجاز روستاوشهر، اعم از زن و مرد که  کار بودند اعمّ ها مشغولِد کاال در خانهمولّ
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 می بازار به مبادله برای کاال صورتِ به نیز را مصرف بر زائد ولیکردند، مصرف شخصی تولید می

 .فرستادند
 

یعنی تولید برای  کاالیی تولیدِولی  ،و طبیعی بود خودمصرفی اقتصادِ عمده، طور به اقتصاد

 ۀمحدودی نداشت و نواحی مختلف یک کشور و یا کشورهای مختلف در رشت ۀمبادله نیز دامن

ن شهرت ی معیّتولید کاال ۀویژ تِطبیعت یا بودن سنّ به سبب مساعدتِ ،تولید این یا آن کاال

کاال و  ۀوجود داشته است که موجب مبادل کاریویژهنوعی  ،ما امروزیِ می یافتند و به اصطالحِ

ین شهرها و کشورها می شده است. راه های بازرگانی در خشکی و دریا بازرگانی نسبتا وسیع ب

 مهم کرد،می لوص بغداد به را پکن که ابریشم راهِ ،پیش از مغول وجود داشته است و در ایرانِ

 .بود بازرگانی راهِ ترین
 

پارس و پوالد و عود و  می توان دانست که گوگردِ ،منثور و در آثارِ اشعار در متعدّد اشاراتِ از

 ۀچینی و آبگین ۀبدخشان و کاس تی و ختنی و لعلِتبّ شکِیمنی و مُو عقیقِ هندی و بُرد  فلفلِ

 خوزستان مصر و امروزی( و شکرِ ۀقسطنطنین )ترکیطایف و دیبای روم و یا  حلبی وادیم و چرمِ

 دارابگرد و چغندرِ سمرقند و حصیرِ ی کازرون و کاغذِوتوز حریرِ و شوشتر دیبای و بنگال قندِ و

 کفشِ و اصفهان سرمۀ و بصره و هجر و خبیص خُرمای  خراسان و کرمان و خرِ ۀهرات و زیر

 . است داشته شهرت ترمذ صابونِ و شوش خزِ و فیروزآباد گالبِ و بیهق و همدان
 

ن بدی و است شده ذکر هاشهرت این از ایشمّه گلستان، در سعدی معروفِ حکایتِ در

 سبب این حکایت را نقل میکنیم:

 جزیره در شبی. خدمتکار و بنده چهل و داشت بار شتر پنجاه و صد که دیدم را بازرگانی »

 به انبارم فالن که: گفتن پریشان سخنان از میدنیار شب همه و خواند خویش حجره به مرا کیش

ن زمین است و فالن چیز را فالن فال قباله این هندوستان، به بضاعت فالن و است ترکستان

اسکندریه دارم که هوایی خوش است و باز گفتی نه، دریای مغرب  رِضمین. گاه گفتی خرط

مر به عُ تِبقیّ ،ر آن کرده شودش است. باز گفتی سعدیا! سفری دیگر در پیش است که اگمشوّ

رد به چین که پارسی خواهم بُ ت: گوگردِگوشه ای بنشینم. گفتم: آن کدام سفر است ؟ گف

 چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فوالدِ ۀو از آن جا کاس ،شنیدم قیمتی عظیم دارد

 به و کنم تجارت ترک پس آن از و پارس به یمانی بُرد و یَمَن به حلبی ۀهند به حلب و آبگین

 .الخ« ...بنشینم دکانی
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روز نیز در بازرگانی ایران ام که چنان کردنتقلّب یا «بارکردن» و کاال در دَس« و غِش»

ست. از آن جمله گویا ا تی بداناما اشار در گذشته نیز مرسوم بوده و در ادبیاتِ ،متداول است

زعفران می کردند. در این شعر خاقانی بدین نکته  گاو را بارِ و گوشتِ ،شکمُ سوخته را بارِ جگرِ

 اشاره شده است:

 زعفران بارِ بُوَد گاو گوشتِ ز اوست/ آری ردیفِهم خَسی است محرمی که جا هر

 خراجِ عامالنِ خریداران، خواه بر ضدّ ب و »حیلت و صنعت کردن« خواه بر ضدّو اصوال تقلّ 

 مهاجرِ عرابِقم« راجع به حیلت و صنعت اَ ر »تاریخِدولتی رواج بسیار داشته و از آن جمله د

خراج بود و شیوه های ماهرانه ای که در  تعیینِ ۀاحی و جبایت« که پایسّقم در امر »مَ ساکنِ

 شیرین ذکر شده است. این راه بلد بودند، حکایاتِ
 

 آمده فیمختل احکامِ و هاقضاوت ماشاعرانِ اشعارِ در آن، منشاءِ و کاال قیمتِ دربارۀ

 است: بسیارجالب صورت هر به که است

ارزانی آن  تاع باعثِمَ یِفراوان که است آن شود می دیده زمینه این در که ای اندیشه ترین مهم

  :نگرانی. اینک امثله ای در این باره آن موجبِ درتِاست و کم یابی و نُ

 است بسیاری ز بها کم جا مهه در نستاند/ مَتاع هیچ به جان صد تو دهانِ وُ لب کاتبی گوید:

 بُوَد ارزان بُوَد جان مَثَل به بود/ گر فراوان که متاعی نرخِ جامی در »تحفه االسرار« می گوید:

می تواند به آن جا برسد که کاال به ضرر فروخته  ناشی از فراوانی قاآنی متوجه است که ارزانیِ

 شود:

 اندآمیخته ضرر کاال فراوانیِ با گردد/  فراوان چو کاال قیمتِ شود کم

 چیز هر گردد خوار نه  /سیم تو شد خوار در جهان زر وُ جودِ فرّ ِ ز ابو حنیفه اسکافی می گوید:

 بسیار؟ بود کان

 بودی سانیک سنگ وُ لعل قیمتِ پس بودی/  بَدَخشان لعلِ همه سنگ گر سعدی می گوید:

 شدی پُر او از بازار رهمه خر شدی/ چو دُرّ ای قطره هر ژاله اگر همو می گوید:

ست ا به دست آید از آن لعل، دشوار /جا هست از آن قدرش نیستآبگینه همه گوید:و نیز می

 عزیز

  . باشد رایگان بیابند باشد/ چون گران یافته نا آبِ سنایی می گوید: 



اهل  و خریدارِوارد  کارشناسِ مِمقوّ ،یک کاال قیمتِ ۀعادالن دیگر آن است که برای تقویمِ ۀاندیش

به بهای  ،را نیابد همربوط اگر خریدارِ ،قیمتیو صالح الزم است واال ممکن است که کاالی ذی

و او  او، آزِ خریدار، نیازِ )معرفتِ ذهنی عاملِاندک به فروش رود و به طور کلی اصل در این جا 

 .آن ذاتیِ کاال یا مختصاتِ کمیِ نه فراوانی یا ،غیره( است

 وُ نقل قیمتِ داند »خر چه یا مین«دُرّ ِنَ بهای داند چه فروش »شَبَه: اند گفتهمی تجه همین به

  گوهری«. گوهر قدرِ شناسد، زرگر زر »قدرِ یا نبات«

 با را خرمهره زمان ناشناس/ هر گوهر صرّافانِ دستِ از آه آه :است زمینه همین در حافظ سخنِ

 کنند می برابر دُرّ

  ین اسمعیل می گوید:در همین معنی کمال الد

 گردد ارزان همه که تو کن کم ترا نایاب است/ آز چیز همه که این توست حرصِ

کاال موثر نمی داند و آن را  خریدار را در قیمتِ روحی و معرفتِ تِناصر خسرو  برعکس، حاال

 ذهنی می شمرد و می گوید: امری مستقل از این عاملِ

 پنیر موش سوی به آید به کافور ز رنشود/ گ شکسته کافور عزّتِ وُ قیمت

 و سعدی نیز قیمت را گاه ناشی از خاصیت شیئی می داند و می گوید:

 « است وی خاصیّتِ از که است نِی از نه شکر قیمتِ »

 گردد گرو گاه کار/ ولی در نیست کم زر طاسِ از : سُفالنزدیک به همین معنی سنایی می گوید 

 .پدیدار
  

 را شاعران ما نمی توانستند حل کنند )مطلبی که حتی اقتصاددانانِ مت« قی»رازِبا آن که 

جی یولی این مثل را ،سردرگمی شده اند( آن غالبا عجز نشان داده اند و دچارِ بورژوا در درکِ

 حکمت نیست«. علت و هیچ ارزانی بدونِ بوده و هست که »هیچ گرانی بدونِ

 شویم یادآور و کنیم ذکر زمینه همین در سروخ ناصر از بیت دو مبحث، این خاتمۀ از پیش 

 عُمق ،(است زیاد نظایرش او دیوان در اتفاقا که)ناصر اقتصادی نظرهای اظهار غالبِ شاخصِ که

 اوست، از جمله به این دو بیت توجه کنید : غیر عادی و دیدِ

 ارزان به چیز آن از به بیابد که نخرد/ هرگاه خردمند هیچ گران به چیزی

 کسی سِتاند هم را بسی/ سُفالینه باشد چه اَر دُرّ خریدار و نیز:
  

»طراویس«  بود مانند بازارموسمی و فصلی بود که برخی بازارها در  کاال فروشِ محلّو اما 

در بخارا که به قول نرشخی در تاریخ بخارا ده هزار بازرگان در آن شرکت می کردند و بازار 

یست روزه »درخشه« که آن ها نیز در بخارا بود و برخی زمستانی ده روزه »شرغ« و بازار ب
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ها  از قبیل بازارهای بزرگ) سوق یا سوک( و بازارچه ها و میدان های بارفروشی و تیمچه دائمی

و غیره. در منابع تاریخی از بازارهای بزرگ، بازار »ماخ« در بخارا و »راس الطاق« در سمرقند و 

 »روده« در ری ذکر می شود.
 

به بخش های  ،سته هایی که در آن دکان داشتندهای بزرگ دائمی موافق اصناف و رَبازار

خز فروشان،  ۀبافان، رسترسن  ۀعطاران، رست ۀمسگران، رست ۀمختلف تقسیم می شد مانند رست

از کتاب های تاریخ و به ویژه درباره  ،پسته شکنان وغیره. درباره رسته ها و اصناف و حِرَف ۀرست

صفوی در کتب موسوم به »شهرآشوب« اطالعات بسیار می توان به دست آورد و  اصناف دوران

 که چهآن با گذشته در هاحرفه برخی )نام بررسی این مطلب از حوصله این وجیزه خارج است.

 کالل مانند ندارد وجود امروز که بود هاییحرفه یا داشت، فرق است متداول فارسی در امروز

 روشنگر ،(دلّاک) مغمز ،(سلمانی) گرای ،(بافنده) جواله ،(شویرخت) گازُر ،(گرکوزه)

 گرکان ،(نجّار) درودگر ،(خیاط) درزی ،(بنّا) گرگل یا کارگل ،(بافگیوه) بافپای ،(کارصیقل)

 ،(مومی هایمجسمه سازنده) بندنخل ،(بازعروسک) بازلعبت ،(گمرک مامور) بندار ،(چیمعدن)

 .(غیره و غیره و( گذاشتمی نگار و نقش دست کف در حنا با که کسی) بندنقش

 *** 
 

 کسب متداولِ و مهمّ قواعدِ از برخی که است اشاراتی رشته یک ما، کالسیکِ اشعارِ در

 :جمله آن از. کند می روشن را بازرگانی و

یزش کنید و )یعنی چون برادران آم کاال جانب« اعاملوروا کاال خوان و تَعاشِ»تَ یقاعده موافقِ( 1

سودورزی در  ۀقاعد گذشت و نرمش بر خالفِهر گونه  چون بیگانگان داد و ستد کنید(؛

»وصلت با  می گفتند: »حساب به دینار، بخشش به خروار« و می گفتند: .ناپسند بود بازرگانی

 معاملت با بیگانه «. ،خویش

 ن()مقاومت ک هتِسِلیک اندر معاملت بِ /در سخاوت چنان که خواهی ده

 مغبون رده بهتر که زنده وُمُ /باش زبونستد و داد را مَ
 

 ۀالزمبی سیاست را بقایی نیست« و  لکِبی تجارت و مُ بحث، مالِبی گفتند: »علمِمی (2

تاجر کافی نیست.  است و تنها اعتبار و نامِ مایه و سرمایه داشتنِ ،شرفت در تجارتپی

 فردوسی می گوید:

 به بازرگانی کسش یار نیست  /کسی را که نام است دینار نیست

 کسی که مایه را بر باد دهد، حق ندارد به سود امیدوار شود: :سعدی می گوید
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 دفتد آن را که سرمایه خورَچه سود ا /به مایه توان ای پسر سود کرد
  

لزوم اندازه گیری دقیق در اقتصادی اشاره کردیم،  او در امورِ تِناصر خسرو که ما به دقّ (۳

 را متذکر می شود و می گوید: داد و ستد

 میزان کردن ستد و داد به پیمانه وُ /خته و پیموده نخر چیز، که نیکوستجز سَ
  

گوناگون سخت معمول  مقامات و اشخاصِ تلف و از طرفِبه اشکال مخدزدی از آن جا که  (4

 است. ناصر خسرو می گوید: بازرگانی  ِمهمّ شرایطِنسبت به دزد و دزدی از  مواظبت ،بود

 همه کس دزد دان کاال نگه دار /ارر ز طرّپُ در این بازارگاهِ

 بَس و رپندا دزد همه را کس/ جهان ندزدند چیزت که خواهی چو دیگری می گوید: شاعر 
  

رواج داشت، بازرگانی کاری بود  اری و راه زنی و دریا زنیدزدی و طرّاز آن جا که  (5

ورشکست و ضرر کردن بسیار، لذا  د بود، خطرِمتعدّ خطرناک و چون قیمت ها تابع عواملِ

 ضرورتِما به  بازرگانان بایست جسارت و هوشمندی را با هم همراه داشته باشند و در ادبیاتِ

 زیادی هست. از جمله: بازرگانان اشاراتِ ر کردن« یا ریسک کردنِ»خط

 رگانابر نبندد گر، ترسد از خطر باز /از خطر خیزد خطر زیرا که سود ده چهل

 مارگیر! دُنبِ سپری زر گنجِ که رو/ خواهی شیر راهِ خوری گور رانِ که یخواه یا:

 زیان نه دارد سود نِی خطر جان/ در شیشه طبع ترسنده تاجرِ در همین زمینه مولوی می گوید:
  

هنگامی موفقیت آمیز است که بازرگان بداند در هر معامله ای و مرحله  بازرگانی امرِخود  (۶

کند. مثال »هر چه در نظر خوار آید« نگاه دارد »که روزی به کار آید« زیرا »  رفتارای چگونه 

تر گران ،گران خریدنتا گران نخرید زیرا  مار«. باید کوشید داشته آید به کار ور که بود زهرِ

بازرگانی است. می گفتند: »به گزاف نخر تا به گزاف نباید  کسادِ ۀمای و این فروختن است

فروخت« و نیز به دنبال ارزان نباید رفت زیرا » ارزان خری، انبان خری« و »گل به گوهر و خر 

باید پرهیز داشت زیرا »سزای گران فروش در معامله  مغبون شدنیعنی از  ،به خیار« نباید داد

 به قول غزالی در کیمیای سعادت: نخریدن است« به ویژه

 د«.وَمال بُ د و نه سپاس و ضایع کردنِوَزد بُبن خریدن نه مُ»از توانگر کاال به غُ

 سود از و روایی )یعنی رواج(، فروش وقت در فروشی »هرچه در قابوس نامه توصیف می شود:

 بخواهی اَر سودبردن است(چمید )یک معنای چمیدن  بباید اند گفته که دارم عیب کردن

 .خرید«
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 شناختن ودیانت راستیعمدۀ بازرگانی(  )یعنی اصلِبازرگانی »سَرِ گوید:نامه میو نیز قابوس

 دان«

واله  شد.بازرگانان مراعات نمی بازرگانی ابدا ازجانبِ رِدهد که این سَمنتها واقعیت نشان می

آن که خطش بر آمد و ریشش دمید، به وی شعری دارد حاکی از آن که تاجری به محض هر

 ل به ریاکاری، کاال را گران تر از سابق فروختن گرفت:داری و توسّریش و ادعای زهد و دین اتکاءِ

 را« مردم مَتاع فروشد »ریش: گفت زد/ که کسادی دَرِ کاال و آمد بر خَطَش
  

م احتراز از نسیه فروشی و ترجیح مسلّ ،داد و ستد و بازرگانی  ِمهمّ یکی دیگر از قواعدِ (7

است موافق قاعده: » خیرالبُیوع ناجِزا به ناجز«. می گفتند: »از سودای نقد  نقد بر نسیه و قاطعِ

 ه آمده است:مانبوی مُشک آید « و در قابوس

 »گنجشکی به نقد، به که طاووس به نسیه «

 به را یافته و مفقود به را »موجود در نهی نسیه فروشی می گوید:اله  خواجه رشید الدین فضل 

 نفروش« نایافته

 خار نقد وُ وعده بُوَد خرما نیز/ به چند اگر نقد مده نسیه به ناصر خسرو می گوید:

ست«. در این زمینه سادَ»پَنسیه  به و »دَستادَست« یا »پیشادَست« گویند می نقد به فارسی در

 د:گویشاعری می 

 وُ شکست زیان و باشد پیشادَست/ داوری به جز داد و ستد

 وُ آرَد خالف پَسادَست دَستادَست/ که جز هرگز مکن داد و ستد و ابوشکور بلخی می گوید: 

 .ببَرَد الفت
 

احتراز از دیگری که در امر بازرگانی و داد و ستد توصیه شده است  سرانجام نکته مهمّ( 8 

 که اند گذاشته می همکار خود کاله شرکاء و انبازان چندان بر سرِاست! پیداست که  شراکت

 کم برکت باشد، زیاد که دست گفتند می و شد می دیده شراکت و انبازی ترکِ در صَالح

 ی گوید:م بیهقی. گرفت می هم خدا بود، خوب شریک اگر و است

 د«یبسیار به جوش نیا بازانِ»دیگ به هم

 رین را می توان نقل کرد :در زمینه همین حکم شعر زی 

 هوش وُ ارباب پسندند را آن کار/ که دو سازد که تواند کس یک نه

 جوش به نیاید شراکت دیگِ ضایعند/ که عمل یک در نیز کس دو

این نشانه برادری صادقانه  ،اگر یاری شراکت در کیسه باشدبا این حال سنایی بر آن است که  

کیسه جدا« باشد. روشن است که پند سنایی خطاب به  جدا و مّاست و به جا نیست که »عَ
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ست در ا نکته ای نِخویشان، ولی به هر حال از آن جا که متضمّ  ِبلکه در حقّ ،بازرگانان نیست

 انبازی، آن را می آوریم: ستایشِ

 پاشید بَر یار سیم وُ زر باشید/ که برادران گه آن دل به

 جدا کیسه وُ جدا عَمّ بود پیدا/ تا تغیّری ناید هیچ
 

 ۀرا دربار نامهقابوس مِوّوسچهل بابِفایده نیست بخشی از بی ،این مبحث در پایانِ

عصر ذکر  بازرگانیِ متداولِ که در آن بسیاری از قواعدِ وریبازرگانی و پیشه قواعدِ

 نامه می نویسد:قابوس ۀنویسند ،نقل کنیم. کیکاوس بن اسکندر ،شده است
 

)یعنی  بازار، از هر پیشه ای که باشی زودکار و استوده کار باش ورانِاز پیشه ور باشیاگر پیشه»
 وقتِ به و باشند بسیار حریفانت )یعنی مشتریانت( تا کارت را سریع و با کیفیتِ خوب انجام بده(

 کن قناعت د )یعنی سودِ مختصر(ند و به کم مایه سوکن تو پیشگانِهم که کن آن از بِه کار کار،

مُکاس  به مگریزان را حریف پس. کردن توان نیم ده بار دو کنی، بازده بار ده باریک به تا که

 تا. کنند تو با داد و ستد تربیش مردم و باشی مرزوق وری پیشه در تا بسیار لجاجِ و زدن()چانه
 تواضع و »بارخدای« گفتن و برادر« »جان به و »دوست« به خریدار با فروشی همی چیزی
گوید مشتری را « )یعنی میدارد. شرم کردن مُکاس از خریدار تو تلطّفِ از تا کن تقصیر نمودن

 در رودربایستی بینداز تا چانه نزند(.
 

 مُزد و پیشه و کار
 تکاملِ به انسان نیازمندی که داشت توجه خود فلسفی نظرِ خاصّ اصابتِ با ناصرخسرو

 گوید: می. هاستصنعت و هاحرفه مختلفِ اشکال پیدایشِ و اختراع مادرِ خود ،معیشت وسایلِ

  نوی است را صنعتی زمان هر کزو /است قوی اوستادی نیازِ هادل به

 عینی ضرورتِ متوجه و مولّد کارِ جهت از اجتماعی وسیع تعاونِ اهمیتِ متوجه ما گویندگانِ

 را اندیشه این مولوی، ما، بزرگ دیگر متفکر شاعر. اندبوده خود شیوه به اجتماعی کارِ تقسیمِ

 :کندمی بیان چنین

 دهد می دیگر یاران نهد/ یاری می پا مَکسَبی در او هک هر

 حایکی )حایک= بافنده( هم ، سقّا هم دروگر، کسی/ هم از ناید کسب جمله که زان

 ز افتقار )از روی احتیاج( گزیند کاری کسی قرار/ هر بر عالم تاس انبازی به چون

 است کردنی مَکسَب راهِ سنّت، نیست/ راهِ شرط میانه در خواری()مفتخواریطبل
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یک کمان، چه اندازه  کشیدنِعید ابوالخیر در یک رباعی زیبا نشان می دهد که پیش از ابو س 

 کاری تقسیمِ و تعاون چنین بدونِ انسانی اجتماعی زندگی چگونهکار باید انجام گیرد و 

 :است ممکن غیر

 است بار دریا به سریشمین ماهی /هسار استپی در گاو است، گاو در کَ

 است دشوار بَسی کمان این کردنِ است/ زه بُلغار در زتوُ و است کَمَر در بُز

 :میکند بیان نحو بدین پیشاوری ادیبِ ما، کالسیکِ شاعر آخرین را انسانی مهمّ ِ اندیشۀ همین

 آیدی دست به را نان خواجه تا بایدی/ که کارگر فزون نهصد ز
 

 خسرو ناصر شعر این. تاس وریپیشه و پیشه ستایشِ ما، اتِادبیّ دمکراتیکِ سُننِ از یکی

 :است معروف

 نیست حاصلی دیگر دست کسبِ نیست/ ز مُقبلی گیتی به صانع از به

 الخ.... است خویش سلطانِ شد خانه در شب چو /خویش است سامانِ روز اندر پیِ به

 الخ.... است رسانراحت را طِیر و وحش است/ که دیهقان عالم صَناعِ بِهین و نیز: 

 گوید:پیشه می شِاوحدی در ستای 

 ردانندراست ، مَ پیشه کارانِ /گردانندبهتر از پیشه نیست 

 این جهان خرسند بیشِ به کم وُ /مندحاجت خُنُک آن پیشه کارِ

 .الخ در پیش... دست در کار کرده و سر /خویش روزیِ گشته قانع به رزق وُ
 

ها ن بر آن است که آنشوی و شوهرش گفت و گویی ترتیب داده، زرخت فردوسی مابین زنِ

 پیشه را به سبب فضیلتِ ۀشده اند و احتیاج نیست که پیشه ادامه یابد، مرد ادامل دیگر متموّ

 ر می داند:وآن ضر ذاتیِ

 کدخدای با روز یک گفت چنین /ر از چیز شد رهنمایزِن گازُ

 مَگرد پیشه گِردِ شدی، کارکرد/ توانگر این از نیازیم بی ما که

 رهنمای پاکیزۀ جفتِ ای کدخدای/ که بدو خپاس داد چنین

 پیش است پیشه کار هر ز بیش؟/ همیشه چه پیشه ز خوانی پیشه همین
  

فوق العاده بد و  ماتی نّسُ ۀوضع زحمتکشان در جامعوری، پیشه و پیشه با همه ستایشِ

ا قرار داشته انواع ستم ها و حق کشی ها و قساوت ه آنان در معرضِ ر و فقیرانه بوده و خودِمحقّ

زندگی دهقانان آورده که نظیرش  ۀجم« توصیفی دربار اوحدی در »جام وُ ،نکته سنج اند. شاعرِ

 :رنجبران بارِغم گذرانِتر دیده می شود و تابلوی روشن و دقیقی است از ما کم در ادبیاتِ

 دشاه خورَ بریان چریکِمرغ  /دگوشت دهقان به هر دو ماه خورَ
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 !آر: که برده نرم دست)یعنی مالک(  دهخدا /م گشته ز کاردهقان چو چر دستِ

 او )پینۀ دستِ( ۀنظری کن به دست بار /او ۀستوارچو خوری تو ز دَ

 هرّبَ ز وُبُ گوساله وُ پیِ /هدو سه درویش رفته در درّ

 درروز آهی که دزد خیش ببُ /فغانی که گرگ میش بِبُرد شبِ

 )کشک( نیر و قُوروتکه کی آرد شبان پبُرُوت/  پَشمِ کرده باده از پُر )مالک( تو

 دیگران نوشی؟ خود شیرِ بهرِ /دیگران کوشی؟ چند در قهرِ
  

 و ملّاکان خشنِ عادهالفوق رفتار از متعددی های نمونه »دستورالکاتب« در نخجوانی هندوشاه

 :آوریم می راآن از ای نمونه ما و میکند ذکر دهقانان با دولتی مأمورانِ

های )آدم متغلّبان و)ندیمان(  ایناقان و حضرت )امیرانِ وابسته به شاه( امرای از بعضی »چون

رعایا را به  رسند، می ها دیه به)سفرها( اسفار  اثنای در یا شکار عزیمت در زورگو و قدرتمند(

 وسایر وشراب)ظرفِ گندم( کنند وگوسفندوتغارنیف میانواع،تشدیدوتع

 آن و طلبندمی تعدّی و زور به متوجهات)عالوه بر وجوهِ نقد( و مال بیرون )محصوالت( مؤونات

 برند،می متغلّبان رعایا، و تجمل مال و دهندمی شکنجه، و چوب خوفِ و جان بیمِ از رگانچابی

 ت و زراعت نمی ماند«.عمار استعدادِ و مانند می درویش و مسکین و عاجز رعایا و
 

»مَجَرگ« )ابوشکور بلخی  هایواژه با را آن گاه ما کهنِ آثارِ در که ،بیگاری که است طبیعی

)ابوالحسن  و »رایگان« مَجَرگ(فت هارون مرت روزِ مرگ/ مفرمای هیچ آدمی را گوید: چنین گ

 می بیان شهید بلخی گوید: اگر بگروی تو به روزِ حساب/ مفرمای درویش را رایگان( نیز

 مزد ولی بود، عادی امری زمانه، زورگویانِ دستگاهِ در زحمتکشان دیگر و دهقانان برای اند،کرده

 :گوید خسرو ناصر داشت، کامل تداولِ نیز یافته انجام کارِ مقابل در گرفتن

 مانی مُزد بی یقین کاری،بی ستانی/ چو مُزدی کنی، کاری اگر

 اثیرالدین اخسیکتی می گوید:

 نهاد نتوان قاعده کس است نکرده نه/ آنچه خواست؟ کسی مُزد را ناکرده دمتِخ
 

 ناچار به کارآموخته و است کار کیفیتِ باالبودن نتیجۀ مزد افزایشِ کهاین دربارۀ سنایی

 که دارد بیانی «الحقیقه حدیقهخود» معروفِ درمنظومۀ ،دارد تریبیش مُزدِ ساده کارِ از

 گوید:است. وی می  جالب سخت

 بنا مَه پنج که مَه، یکی دانا/ به مهندس ستاند آن

 شاگِرد ها سال به نبیند گِرد/ که بنا ماه دو در کند وان
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 مُزدور ها سال به نیابد سُرور/ کاین به چَنَد آن شاگرد باز

 دانست جان به آن کرد، تن به زانست/ کاین آن مُزدِ ز کم این مُزدُ

توجه دارد و آن را  اصوال در آمد مادی در تشویق به کار نقش مزد ومولوی در مثنوی به  

 خود با تمثیلی بیان می دارد و می گوید: ۀبه شیو

 خویش هیچ کارِ زدِدید از مُن پیچ/ چون پیچ مکتب به کودک رود می

 دزد همچو گردد خواب بی دستمزد/ وانگهی دانگی است کیسه از که چون
  

 و سختی با یابد، نمی مُزد مکتب در خواندن درس از چون کودک که است آن شعر معنای

 به اندازه یک دانگ حتی استاد کیسۀ از که دکّان در ولی رود، می مدرسه به زور به و ناراحتی

 می داری زنده شب که دزدان مانند است حاضر وقت آن یابد، می مُزد دست)یعنی پولِ سیاه( 

 .بماند بیدار صبح تا کنند،

به قدری گران بهاست که تعیین بهای آن  هنری و استادانه کارِست که آن ا بر بافقی وحشی

 دستِ ۀساختفالی که کاری دشوار و عملی بی هنرانه است و در این کارها حتی سُ، به زر

 به گوهری ارزد: ،است هنرمند

 :مشهور استاد آن گفت نیکو دور/ چه هنر از هست هنر نرخِ زر به

 .سُفالی باشد گوهری بهای /یسنجی به مال صنعت که بر آن هر
 

 خلرج و دَخَ خانگی و روابطِ اقتصادِ 
ما درباره  وجود داشت، ولی در ادبیاتِ دانشی خاصّ ،که گفتیمچنان "تدبیر منزل" ۀدربار

. است فراوانی مطالب کدبانویی قواعدِ و (منزل تِاقتصادیا ۀ)یعنی لیاقت برای ادار »کدخداسری«

 زمینه این در. بود هزینه یا »خَرج« و »دَخل« بینِ ارتباط حفظِ اد،اقتص در مسئله ترین مهم

 را »هر آفتی :که است آمده نامهقابوس در. شد می شمرده حَرام خرج در روی زیاده و «اِسراف»

 اِسراف«. درویشی سببِ و است سببی
 

رج خالت به خگیری و بَسختیعنی  «فشردنرج و »سراف در خَ« یعنی اِفشاندنفردوسی »

 دادن، هر دو را مذموم می داند و می گوید:

 آراسته اسبانِ وُ سیم وُ خواسته/ زر اندرون دست به داری چو

 فَشَرد نباید وُ فشاند کرد/ نباید بایدت که کن چنان هزینه

 رهنمای اتنیکی از جز جای/ نباشد به بمانی گزینی، میانه
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  بلیغ را می آورد: و این مثالِگَردان«  آسیایِ خرج، و است روان آبِ »دخل، سعدی می گوید:

 رودیاحان سُد ملّخوانن می کن/ که ترآهسته خرج نیست دخلت چو

 روُدی خشک گردد دجله سالی نبارد/ به کوهستان به باران اگر

 بیست خرج نوزده، بود دخلش گریست/ که باید زار کدخدا آن بر می گوید:و نیز 
  

 بخشنده دارد را مَرد نیارد/ درآمد بر ارد،نب دَر تا زمین نظامی می گوید:

 فزون است دخل ز خرج را که هر /نیست کامل غم ز فزونست که هر شادی صائب می گوید:

 نیست عاقل

 تعادلِخانه را معموال در دست داشت، برای استقرار  مخارجِ ۀرشت کدبانو زنِجا که و از آن

دادند. در این ورد تصریح و تأکید قرار میزن را م مسئولیتِ ،هزینه و درآمد طالیی مابینِ

 زمینه امیر خسرو دهلوی می نویسد:

 چهار کند کدبانویی به کند/ زن کار قراضه یک اگر مَرد

 باشد؟ چون خانه سامانِ حالِباشد/  فزون زن خرجِ شوُ، ز گر

 نامه چنین آمده است:و در قابوس

 چنان نه اما. بَند« کدبانو وُ باشد روُد »کدخدا: ندگوی که بُگریز ناکدبانو و نادوست زنِ دستِ از »و

 .باشی« مالک خود چیزِ بر تو که نگذارد و گیرد دست در)یعنی ثروتِ تو را(  را تو چیز که

 

 :هانوشتپی

 گوگردِ» ابن یمین حکم عربی یعنی »روزی را در گوشه و کنار زمین طلب کنید« در شعر -1

ای افسانه آمیز کیمیاگری که با در دست داشتن آن تبدیل « اشاره است به یکی از دواهاحمر

مس به زر ممکن می شد . ابن یمین می گوید خاک سیاه جانشین واقعی گوگرد احمر است و 

 را متوجه آن ساخت. لذا باید زور و تالش

« برای نقش آراینده و پیراینده ی سرمایهدر » مارکس این سخنان یاد آور وضعی است که -۲

 آورد.پول می 

بر آنند که چون مرد فقیر به واسطه ی فقر از عهده  اسدی و هم سعدی جالب است که هم -۳

 نژندی و پریشانی است.ی اجرای مراسم مذهبی بر نمی آید پس »در هر دوسرای« دچار 

  : »هر که تهی کیسه تر آسوده تر« نظامی -4

 و نیز :
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  ستاناز پی کاروان تهی دستان / شاد و ایمن روند چون م

 : سعدی

  آن کس که از دزد بترسد که متاعی دارد / عارفان جمع نکردند و پریشانی نیست 

شاعران به اقتضای حال و مقال متضاد سخن پیشین اوست.  اسدی طبیعی است این سخن -5

و در سیر داستان هایی که می سروده اند به ناچار دچار چنین قضاوت های متفاوتی می شدند 

 حدی طبیعی و گزیر ناپذیر است . و این امر تا

 یعنی در میان مردم بیشی و کمی ثروت، فقر و غنا را برقرار ساخته است. -۶

به عیار آید کم بیش نگردد / کم بیش زری باشد کان  می گوید : زر چون ناصر خسرو مثلن -7

 باغش و بار است

  نداند چشم عام می گوید : طالب زر گشته جمله پیر خام / لیک قلب از زر مولوی و

  این شعرا اتفاقن در دوران رواج غش در دینار و درهم می زیسته اند.

 درخره یعنی دربار -۸

 یعنی خواندن دعا -۹

و هر کس را فرو  شود می برکشیده ، دهیم مقام و کشیم بر را که هر انیم،جه ما یعنی  -10

 گذاریم و دچار خذالن سازیم افتاده می شود.

 
 

    1۲۲، ص ۲، شمارۀ 1۳5۲مجلۀ دنیا، سال سرچشمه: 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-4-01-1358-02.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-4-01-1358-02.pdf
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 هاآن ی و هنریفنّ مختصاتِ برخی و عامیانه هایترانه

 احسان طبری

آوری مصالح فرهنگی و به جمع هدایت ایران صادق معاصرِ ۀاز زمانی که نویسنده و پژوهند
«( و نیرنگستانمردم )» ورسومِ ل«ها و»اوسانه«ها و آدابتَپرداخت و »مَفولکوریک 

 کار هنوز بهگرفته است. این زیادی انجام را گردآورد، تا امروز، دراین زمینه کارِ (1) غیره
 عامیانه، با فرهنگِ ۀتحلیلی و تعمیمی دربار بندی نشده و به ویژه افکارِکافی طبقه ۀانداز

اساسی، ما در  طورِکافی نیافته است زیرا به ضجِجا ذکر گردیده، ولی هنوز نُآنجا و که اینآن
 مصالح هستیم. تدوین و گردآوریِ ۀمرحل

 ها را با نامِآن هدایتاست که  های عامیانهعامیانه، ترانه فرهنگِ های مهمّیکی از رشته

و بسیار کهنه  ۀترانه )در پهلوی: » ترنگه«( واژ ۀکرده است. واژ « توصیفاوسانه» ۀخودبرگزید

دهد که از دیرباز نشان می ،گرفته هایی که انجامصوتی است و پژوهش ۀشاید یک واژ

ها روشن آن فِمصنّ های عامیانه که نامِاند. این ترانههای عامیانه را »ترانه« می خواندهتصنیف

ع است؛ ها نیز سخت متنوّآن متفاوتی هستند و مضمونِی کلّبه نیست، دارای منشاءهای پیدایشِ

گویی یا هکودک، برای قصّ کسی، برای الالیی یا نوازشِ انداختنِعشق، برای دستمثلن: برای ابرازِ

ها، برای بازی و سرانجام به عنوان شعر و تصنیف که به هدادن به قصّبرای آغازکردن و یا پایان

 فردی یا اجتماعی است. احساساتِ ش بیانِافشود و هدخوانده می گرفتن«مدَفردی یا با » شکلِ

 بخشِهای عامیانه، بررسی پاداشاین ترانههنری  سبکِو  مضمونو  قافیه، وزنبررسی 

شعر  ترین اشکالِها، از این جهات یادآور کهنقوی این ترانه زیرا به احتمالِ ،سودمندی است

متداول در تهران  ۀعامیان ۀتران ۸7 خود را بر اساسِ سی من نظریاتِفارسی هستند. در این برر

ها ای ازاین ترانهمجموعه نویسم. انتشارِام( میردآوردهها گِها یا از دهن)که نگارنده از روی نوشته

دست ها ولو با تغییراتی، در »اوسانه« هدایت بهنه سودمند، زیرا بسیاری از آن ،ر استنه میسّ

میان مختلف صحبت به ها از جهاتِررسی، از این ترانهب ه است. وانگهی، درجریانِداده شد

پژوهندگان اکنون از این  های گردآمده در نزدِترانه زند که میزانِمی نگارنده حدس خواهدآمد و

 ما کافی است. قدر مصالح برای کارِولی همین ،تر استترانه بسی بیش ۸7
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 ل : وزناوّ بخشِ
ی وزن آن شعرهای ایرانی که از تأثیر عروض عرب آزاد است مانند شعرهای کهن اوستایی درباره

های ری و ترانهدَ پارسیِ ی کهن به زبانِهای عامیانهها و ترانهساسانی و حراره و پهلوی اشکانی و

، تحقیقات فراوانی انجام گرفته است. در میان این تحقیقات ،فارسی معاصرِ عامیانه به زبانِ

و نظریاتِ پژوهندگان ایرانی مانند  مارو  هنینگ، بنونیستمانند  پژوهندگان اروپایینظریات 

را که  پروفسور مار انکارناپذیری است. نگارنده این نظرِ بهار، هدایت و خانلری، دارای ارزشِ

 کهنِ وزن در شعرِ کلیدی به منظور درکِ ی معاصر، ارزشِهای عامیانهبرای وزن در ترانه

 خانلری که وزنِ نیـز این تعریفِو  ،پذیرمبـه نوبۀ خـود می ،اوستایـی و پهلوی قایل است

را که کوتاهی و بلندی هجاها )که خانلری آنهای عامیانه هجایی یا عروضی صرف نیست بلترانه

از های عامیانه بیشها در ترانهآن ( )که نقش۲ِهای صوتی)هجاها«( می نامد و تکیه تِ»کمیّ

 نظرِ ،های عامیانه استاساسی وزن در ترانه عروضی فارسی است( دو عنصرِ آن در شعرِ نقشِ

 اتِفارسی و از آن جمله در ادبیّ ی‹‹ هم اکنون در ادبیاتِکمّ-وزن ››هجائی درستی است. شکلِ

این  تِی دیگری بر صحّخود قرینه ،هاروسی بسیار متداول است که با توجه به خویشاوندی زبان

 عاست.دّم

هجاها در ترانه های عامیانه قطعی نیست و به  تِکمیّشود که درستی یادآور میخانلری به

 مناسبت وزن می تواند هجای بلندی را کوتاه یا هجای کوتاهی را بلند کرد.

شویم و گفتنیِ بسیار گفته اند، نمی ی آن سخنانِما وارد این مباحث که پژوهندگان درباره

 شعرِ هایی از وزنِنمونه ت دادنِعلمی در عروض، محدودتر و تنها به دس ک بحثِما از ی منظورِ

 (۳است.) عامیانه

عرضه می داریم، زیرا بحور عروضی بر   ما برای سهولت، این دو وزن را بر اساس شمارش هجاها

های انهکه ویژگی این نوع ترآنها قابل انطباق نیست و یا با تسامح بسیار قابل انطباق است. چنان

تعداد هجاها در یک مصرع ضرور نیست و هجاها، البته بر اساس نوعی  اکیدِ عامیانه است. مراعاتِ

ی شماره ولی این کاست و افزودِ ،تر می شوندوزن و هماهنگی موسیقی، زیادتر یا کم تناسبِ

ی عمده در ترانه آورد و به طورِآن ترانه را به وجود می هجاها بر گِردِ محور ثابتی است که آهنگِ

 تکرار می شود.مورد بحث 

های عامیانه در فارسی های ترانهمطلب، ما وزن کردنِقراردادی و با اندکی ساده طورِبه

 :های کوتاه و بلند تقسیم می کنیمتهران( را به وزن ۀ)لهج
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 الف( وزن های کوتاه 
 با یعنی) آن مختلف ایه شکل با هجا شش تا سه حداقل دارای های وزن عنوان این تحت 

 :شود می ذکر( تر بیش هجاهای با ترکیب

 چهار هجایی:

 ور  ور و  ور و  سیزده بدر، سال دیگر، خونۀ شوهر، بقچه به سر، بچه به بغل

 اهلل و هُپ، سنگ تُرُب، پشکل بز، بخور و بلُپ!

 ، شب ندارم.اهلل کریم، هفت نفریم، نون نداریم، شب می خوریم، صبح نداریم، صبح می خوریم

 سیا، خونۀ ما نیاد، عروس داریم، بدش میاد.سیا 

 پنچ هجایی:

این داد و بی داد، تخمه بو می داد، به همه می داد، به من نمی داد، وقتی که می داد، پوساشو 

 می داد، منم بودادم ، به همه دادم، به او ندادم، وقتی که دادم، پوساشو دادم.

 حصیر، توتک فطیر، دست کی باالس ؟ر، پردۀ تاپ ِ تاپ خمیر، شیشه پر پنی

یک و دو و سه، زنگ مدرسه، چهار و پنچ و شیش، ناظم بیا پیش، نخودچی کشمیش، هفت و 

 هشت و نه، یک قدم جلو !

 شش هجایی )همراه با مصران های هفت و هشت هجایی(:

ی ور کمر مهم گل مگلونه، هم سفرۀ نونه، هم لنگ حمومه، هم حسنی به سر می پیچه، هم د

 پیچه، هم دخل فروشش هست، هم لحاف دوشش هست.

وزن های کوتاهِ ترانه های عامیانه را، صرف نظر از شکل های گوناگون آن،   سه شکل نمونه وارِ

برای هجای بلند( به  -برای هجای کوتاه و  oمی توان با عالمت گذاریِ مورد قبولِ بین المللی )

 شکل زیر معین کرد:

 ایی:چهار هج  -1

 - o o -                              سیزده بدر

 - o - -                               سال دیگر

      پنچ هجایی: -2

 - - - o o                       ای داد و بی داد

 o o - - -                      داد می بو تخمه 

 شش هجایی : -۳

 o-o o o o                       هم گل مگنونه
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 o-o o o o                       هم سفرۀ نونه

اگر بخواهیم از افاعیل عروض عربی برای این چهار شکل زحافاتی بیاوریم، وزن اول با ››فع   

 فعلن‹‹، وزن دومی با ››فعلن فعولن‹‹، و وزن سومی با ››فعلن فعالتن‹‹ قابل تقطیع است.
  

 های بلندب( وزن 
وان وزن های دارای حداقل هفت تا یازده هجا با شکل های مختلف آن )یعنی با تحت این عن

 ترکیب با هجاهای بیش تر( ذکر می شود.

 هفت هجایی:

جمجمک برگ خزون، مادرش زینب خاتون، گیس داره قد کمون، از کمون بلند ترک، از شبق 

میخاد، هاجستم و یخاد، حموم سی روزه مشکی ترک، ننه جون شونه میخاد، شونۀ فیروزه م

 م، تو حوض نقره جستم، نقره نمکدونم شد، خانمی به قربونم شد.تواجس

جاش میزاره، دهن   درمیاره، نخودارو  چه دختری چه چیزی، دست میکنه تو دیزی، گوشتارو

            آقاش میزاره، دیزی که در نداره، خاله خبر نداره.

 هشت هجایی:

 هدورش نمیدم، شا انش نمیدم، به مرد پیرش نمیدم، به راهِکسانش نمیدم، به همه کسبه کس 

ورش، واسۀ پسر بزرگ ترش، آیا   سرش، شاه زاده ها دور و م پشتِشَم و حَدَبیاد با لشگرش، خَ

 بدم، آیا ندم.

اهیم وزن های هفت و هشت هجایی از متداول ترین وزن ها در ترانه های عامیانه است و اگر بخو

یاوریم، امثله به درازا می کشد. اگر این دو وزن را با عالمت گذاری از جهت نمونه های آن را ب

 هجاهای بلند و کوتاه )به شکل تعمیمی آن( نشان دهیم، این دو شکل به دست می آید.

 هفت هجایی: -1

 o o o o o o -          جمجمک برگ خزون

                                                – o o o o - -            مادرم زینب خانون

 هشت هجایی: -2

 o - o o  - o o o    به کس کسانش نمیدم

                                                            o  - o o - o o o   به همه کسانش نمیدم

ت هجایی و وزن هش وزن هفت هجایی را می توان بر اساس افاعیل عروضی با ››فاعالتن فعلن‹‹

نشان داد. چون آن که یادآور شدیم، این وزن های عروضی با تمام نرمش  را با ››مفتعالتن فعلن‹‹

ها و شکل هایی که وزن هجایی ضربی در ترانه عامیانه، طی گسترش شعر، به خود می گیرد 
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تقریب نمی کند ولی از آنجا که این اوزان عروضی به گوش آشناتر است ذکر آن را با همۀ  تطبیق

و نسبیتی که در این امر وجود دارد، بی فایده نشمردیم. اگر می خواستیم دقت بیش تری به کار 

 ها را با چند قالب عروضی نشان می دادیم.نزبریم، می بایست هر یک از این و

ین وزن های طوالنی از وزن یازده تا دوازده هجایی که اغلب به صورت اینک در زمینه ی هم

 دارد، نمونه ای بیاوریم.ترکیبی وجود 

 یازده تا دوازده هجایی:

تو که ماه بلند در آسمونی، منم ستاره میشم و دورت می گردم، تو که ستاره میشی و دورم می 

 گردی، منم ابری میشم تند تند می بارم ... الخ

جداگانه سخن خواهیم گفت. وزن این ترانه به ی این ترانه ی مهم در بخش »مضمون« درباره

ها )مانند دو بیتی های باباطاهـر( نزدیک است و حتـا شایـد یکی است؛ جـز ات و دوبیتیویّهلَفَ

آن کـه دو بیتی های باباطاهر در اثر دخالت های »عالمانه« دستکاری شده و در قالب بحور 

گرفته و قابل تقطیع عروضی است و حال آن که شاید از آغاز چون این نبوده است.  عروضی قرار

ه هر صورت این وزن ده هجایی نیز از مهم ترین وزن های عامیانه است و آن را می توان به ب

 مفاعیل« تقطیع کرد و یا بدین شکل نشان داد:  »مفاعلین مفاعیل

 -   - o  - o o o o - o o 

شکل های وزن های نه هجایی و ده هجایی )که به شکل مستقل وجود ندارد یا ما از برخی 

آن برخورد نکرده و آن ها را نمونه وار نیافته است( صرف نظر می کنیم و در پایان نگارنده به 

بحث غیر فنی و مجملی که درباره ی وزن شعرهای عامیانه ی معاصر متداول در تهران کرده 

عبارت است از شش وزن مختلف که تنوع و گسترش خاصی  اصلی ایایم، می گوییم که وزن ه

ار قابل انعطاف است )یعنی می توان آن را در هم فشرد یا طوالنی دارد و هجاهای آن ها بسی

عامیانه است و تکیه ی ضربی آن صریح تر از تکیه در شعرهای عروضی  ساخت( و تابع فونتیکِ

 ای خواندن و نواختن ساخته شده است.است یعنی اغلب وزن ضربی دارد، زیرا بر

واشناسی و صوت شناسی )فونتیک، فونولوژیک و این سخنان تقریبی را باید تحقیقات آوانگاری، آ

آکوستیک( همراه بـا مطالعه ی مصالح انبوهی از شعرهای عامیانه دقیق تـر سازند. آن چه که در 

اعرانی که مایلند با توجه به وزن های این جا گفته ایم شاید برای آغاز کار و نیز برای آن ش

اتی بسرایند، می تواند مفید باشد تا ادراک » عامیانه و با مراعات ذوق و زبان عامیانه قطع

خود را از وزن این شعرها به یک درک کمابیش عقلی و منطقی مبدل کنند و بهتر غریزی« 

 سازی عامیانه دست یابند. ترانه بتوانند به فنونِ

 های عامیانه بپردازیم.قافیه در ترانه ۀوزن، به بحثی دربار ۀاز این بحث دربارپساینک 
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 خش دوم: قافیهب
ه به معنای همانند بودن آخرین جزء کلمات پایان یک بیت و یکسان بودن قاعده ی عروضی قافی

حرف رَوی و حرکت ماقبل رَوی در شعر عامیانه مراعات نمی شود. ولی اگر قافیه را به معنای 

می توان  ( بـه معنای تناسب و توافق بگیـریم، آن گاه با اطمینان(Rythmos اصلی در یـونان

 ترانه های عامیانه سخن گفت.از وجـود قافیه در 

 متوافق یا هماهنگ دو یا چند مصرع که وزنِ »پایانِ قافیه این است: و علمیِ عامّ تعریفِ

ها را برجسته می کند«. این تعریف بر قافیه و شعر عامیانه قابل انطباق است، ولی اگر تعریف آن

اشکال می شویم. در یک کلمه باید جلوتر ببریم. آن گاه، دچار  را، چنان که متداول است، از این

گفت که قافیه در شعرهای عامیانه با شعرهای فصیح فرق بنیادی دارد . قاعده های قافیه در شعر 

 عامیانه را شاید بتوان در پنج نکته ی زیرین تعمیم داد :

( قافیه آخر حرف) روی حرف تطابق یعنی است متداول عروضی شعر در که معنایی به قافیه  -1

 :رَوی ماقبل حرکت و

 خزون جمجمک برگ

 خاتون مادرش زینب

 دویدم دویدم و  :یا

 رسیدم سر کوهی

 بلندی : اشتر به چراست در یا

 قندی کله اش به مثال کله

  
به معنای آن چه که در شعر عروضی »ردیف« نام دارد، بدون مراعات قافیه به معنای  قافیه  -2

 :اخص کلمه

 ترک از کمون بلند

 ترک از شبق مشکی

 میخاد ننه جون شونه

 میخاد شونۀ فیروزه

موافق قافیه های قافیه بندی کالسیک باید »ترک« در بیت اول و »میخاد« در بیت دوم 

رتیب »بلند« و »مشکی« و »شونه« و »فیروزه« هم قافیه باشند، ولی حساب شود و به ت»ردیف« 
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نیست و در ترانه به وجود »ترک« و »میخاد« اکتفا   شود، چون اینهمان گونه که مشاهده می 

 شده است.

  
  :صوتی هماهنگی معنای به قافیه  -۳

 Asso  در این زمینه غناء و تحویل شکل زیاد است. این نوع هماهنگی صوتی )به فرانسه 

mance و به روسی Sozwucie) روسی  در بسیاری اشعار اروپایی مراعات می شود. در شعر

 سنت دارد و مایا کوسکی از این سنت استفاده ی وسیعی کرده است.

 می کرد ماسوره موشه

 کردمی  ناله مادر موشه

 بود روزگاری : روزی بود یا

 بود گودالی پشت حموم

 ! قصه : قصه ! یا

 پسته نون و پنیر و

 بدر : سیزده یا

 سر بقچه به

 بغل بچه به

 میره یرقه : یدکش یا

 میره غهدارو در خونه

 شرابیه : پسر شما یا

 به بازیه روز که میشه

 قاضیه شب که میشه به

با »پسته« و »بدر« با  «»ناله« و »روزگار« با »گودال« و »قصهدر این مثال ها »ماسوره« با 

و »شرابیه« با »به بازیه« قافیه شده است، امری که به لحاظ قاعده  «»بغل« و »یرقه« با »داروغه

 فیه غلط و محال است. از این نمونه ها فراوان است.های کالسیک قا

  
 .گردد نمی مراعات ای قافیه و شود می اکتفا وزن به اصولن گاه  -4

تو که ماه بلند در آسمونی، منم ابری میشم دورت می گردم، تو که ابر میشی دورم می گردی، 

 منم بارون میشم تند تند می بارم ... الخ

 ( جبران قافیه را می کند.4باشد اتفاقی است و وزن و انعکاس تکرر بیان ) که اگر قافیه ای در آن
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س نمی شود و جالب احسا قافیه به نیازی و کند می پر را قافیه جای آن تکرار و ردیف گاه  -5

است که در نمونه های کهن شعر پارسی )در پهلوی( این جانشین شدن ردیف به جای قافیه 

 وجود داشته است.

و دویدم، سر کوهی رسیدم، دوتا خاتونی دیدم، یکی به من آب داد، یکی به من نون داد، دویدم 

دم خوردم، آب رو دادم به زمین، زمین به من علف داد، علف رو دادم به بزی، بزی به من نونو خو

 پشکل داد، پشکل رو دادم به نونوا، نونوا به من آتیش داد.

 ر قافیه است.که تا آخر داستان ردیف »داد« جبران گ

ه ی قافیه در کسی که باز هم در این مساله دقت کند، می تواند قانونمندی های تازه ای در بار

ترانه های عامیانه بیابد، ولی آن چه که گفته ایم، نمونه ای از ویژگی های قافیه در این ترانه ها 

این اندازه بسنده به دست می دهد و چون منظور طرح مساله است نه حل قطعی و جامع آن، به 

 می کنیم.
  

 )و نیز اندکی درباره ی سبک هنریِ ترانه ها( بخش سوم: مضمون

ه ای رفتـه است. در دربـاره ی تنوع مضمون های ترانـه های عامیانه در آغاز این بـررسـی اشـار

 :های زیر را ازهم تشخیص دادتوان مضمونای که نگارنده گردآورده است، میترانه ۸7مجـموع 

 بازی؛ هنگام به شمارش یا بازی ی ویژه ی ترانه  -1

برای نوازش جانور  یا و مادر به فرزند از فرزند، به مادر از نوازش و الالیی مخصوص های ترانه  -2

 دوست داشته ؛یا چیزی 

آن قصه است  انجام قصه است یا در آغاز در که ای ترانه مانند ها قصه به مربوط های ترانه  -۳

ترانه قصه ای گفته می شود و یا ترانه هایی که به طور مستقل قصه ای را بیان می  مسیر یا در

  دارد؛

 کنایه، استهزاء کسی را یا چیزی را؛ طعنه، متضمن و آمیز مطایبه و انتقادی های ترانه  -4

 است؛ شده بیان دیگر غنایی احساس یا عشق آن در که غنایی های ترانه  -5

 .شود می خوانده تصنیف شکل به که هایی ترانه و رقص یبرا هایی ترانه  -۶

 در زیر درباره ی هر یک از این مقوله ها نمونه هایی ذکر می کنیم:

  

 بازی مارش به هنگامِبازی یا شُی های ویژهترانه -1

لی لی لی لی حوضک، گنجشکه اومد آب بخوره، افتاد تو حوضک، این کُشت، این بُرد، این  •

 رد. این گفت قسمت من کله گنده بود کو؟پخت، این خو
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 ی این ترانه باید دو نکته را متذکر شویم:درباره

قافیه( را حتا در آن چهار چوب وسیع و پر این که این ترانه مختصات شعری )وزن،  :نخست

انعطافی که پیش از این از آن یاد کردیم ندارد و نوعی نثر موزون است که حرکات بازی به 

 مات آن آهنگ و ضرب معینی می بخشد.جمالت و کل

های( متعددی در زبان عامیانه موجود است و ها )یا واریانتاین که از این ترانه نسخه بدل :دوم

این خصیصه ی همۀ ترانه های عامیانه است که صورت ضیط شده و بی تعییری ندارند. مثلن 

بخوره« یا »خروسه اومد آب  مصرع دوم »گنجشکه اومد آب بخوره« ، به صورت »موشه اومد آب

 نیز گفته می شود. در مورد بقیه ی ترانه، شکل های زیر نیز شنیده شده است : بخوره«

 درش کرد، این ماچی بر سرش کرد، این نازی بر پرش کرد.این دوید و  •

: این گفت: بریم دزدی، این گفت: چی چی بدزدیم، این گفت: تشت طالی خونۀ پادشاه را یا •

 یم(، این گفت: جواب پادشاه را کی میده، این گفت: من سر گنده میدم.)بدزد

 در مورد بخش آخر، نسخه بدل زیر شنیده شده است:

 گنده ام گفتش بده ببینم، همین که دادن ببینه، گنجشک پرید رو چینه. این کله •

 در مورد تمام ترانه نسخه بدل دیگری وجود دارد به شکل زیر:

ه، این ننۀ کوچوله، این عبا بلنده، این قبا بلنده، اینم کفش دوز گنده، این این کوچول کوچول •

 ››گَوَن بیاریم‹‹، این گفت که: ؟‹‹، این گفت:گفت: ››بریم به صحرا‹‹، این گفت: ››چی چی بیاریم

 ››گرگه اون جاس‹‹، این کله گنده گفت:››هستم شما رو همرا، از کی دیگه می ترسین؟‹‹

 گر ویژه ی بازی این است:ترانه ی معروف دی

 تاپ تاپ خمیر، شیشه پر پنیر، توتک فطیر، دست کی باالس؟ •

 بشین و پاشو، خنده داره.ترانه ی دیگر: حمومک مورچه داره،  •

ترانه ی معروف دیگر: اتل متل توتوله، گاب حسن چه جوره، نه شیر داره نه پستون، شیرش  •

لم کباب شد، چکمۀ دونه صناری، افتاده توی بردن هندستون، هندستونم خراب شد، بند د

ت و بخاری، اسب سیاه رو زین کن، خانم کوچیک سوار سوارکن!(، هاچین و واچین، یه پا

 ورچین!

نسخه بدل های این ترانه نیز متنوع است. یکی از شکل های مشهور آن از مصرع سوم به بعد این 

 است:

بستون )بسون(، اسمش و بذار عم غزی،  شیرش رو ببر هندستون )هندسون(، یک زن کردی •

 .... واچین  دور کالش قرمزی، هاچین و
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دم به بلبل، صداش رفته استنبل، استنبلم خراب یا این مصرع ها را نیز عالوه دارد: یه چوپ ز

 شد، بند دلم کباب شد.

بسط فکر این ترانه ی معروف از لحاظ وزن و قافیه یک ترانه ی نمونه وار عامیانه است. شیوه ی 

مضمون است، یعنی به اقتضای قافیه کاملن مطلب  ۀکنندو کالم که درآن ، قافیه گاه تعیین

وار است مثلن در ای که ارتباط منطقی با مطلب مصرع قبل ندارد، نیز در این ترانه نمونهتازه

 ۀکنندعیینو ››کباب‹‹ ت شکل آخری که از این ترانه ذکر شد، ››استنبل‹‹ و ››بلبل‹‹ و ››خراب‹‹

 شود.منطقی فکری دیده نمی ها پیوند و گسترشِآن نِمطالبی هستند که در مصرع آمده و مابی

 برای همین بازی ››برچیدن پا‹‹. ترانه های دیگری نیز وجود دارد، مثلن :

خانمی کجاست؟ تو باغچه، چی چی می چینه؟ آلوچه، آلوچۀ سه گردو )؟(، خبر بردن به اردو،  •

ز سوراخ در نیگا کن!، کوچۀ ما ر شده )؟(، کفش بگُم تر شده، بگم بگم حیا کن!، ااردو قلند

(، آجیل و نبات و قنده، هاچین و واچین!، یه 5) مستانه، مستانۀ چندانه، سیب و سه بر چوقنده

 پات و ورچین!

ه، سر ترانه دیگر برای بازی ››قایم باشک‹‹: موش موشک، آسه برو، آسه بیا، که گربه شاخت نزن •

 به سوراخت نزنه، قایم باش! قایم باش!

ترانه ی دیگر برای بازی: آتش دارین؟ باالترک، سگ ندارین؟ نه که نداریم، گربه ندارین؟ نه که  •

 نداریم، چی چی می پزین؟ آش می پزیم، یه کوفته شو به من میدین؟

من می برم خوب خوبشو،  ترانه ی دیگر برای بازی: گرگم و گله می برم، چوپون دارم نمیذارم، •

 من تیزتره، دنبۀ من لذیذتره، خونۀ خاله از این وره، از اون وره. من نمیدم پشگلشو، گزلیک

ما در این جا نمونه هایی آوردیم و این بدان معنی نیست که ترانه های عامیانه متداول در تهران 

وط به این ترانه ها نیز برای بازی به همین نمونه ها ختم می شود. درباره ی بازی های مرب

گردآوری بازی ها )که خود از وظایف پژوهندگان فرهنگ عامیانه  توضیحی نمی دهیم، زیرا

 است( مبحث مستقل دیگری است و در کشور ما در این زمینه نیز کارهای بسیاری شده است.

  
 مادر نوازشِ و الالیی هایترانه -2

پسر یی مادرانه، نوازش نوزاد، نوازش دختر یا مضمون این ترانه ها چنان که گفته شد الال

کوچک، نوازش فرد نسبت به مادر یا نوازش جانور )سگ، گربه و غیره( یا فردی دوست داشته 

 است. در این مورد نیز نمونه هایی ذکر می کنیم:



 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

  148 
 

نوازش دختر: به کس کسانش نمیدم، به همه کسانش نمیدم، به مرد پیرش نمیدم، به راه  •

م( پشت سرش، شاه زاده ها شَحَ م وُدَ)یا خَم شَحَ دم، شاه بیاد با لشکرش، قشون وُدورش نمی

 و ورش، واسۀ پسر بزرگترش، آیا بدم ، آیا ندم.  دور

دس دسی ننه اش میاد، با هر   صدای کفش پاش میاد،  نوازش کودک: دس دسی باباش میاد، •

لیموش میاد، ) دس دسی خالش میاد، میاد، دس دسی عموش میاد، با جیب پـر   دو تا ممه اش

ن گاله ش میاد(، دس دسی،دس دسی دس، گربه مندیلشو می بس، خونه قاضی ور می با ده

 )می گرفت(. باد زیر دنده ش )می گرفت (.  جس ، قاضی خنده ش می گرف

باز هم نوازش دختر: چه دختری، چه چیزی، دست میکنه تو دیزی، گوشتارو درمیاره، نخود رو  •

 ر نداره،خاله خبر نداره.ش میزاره، دهن آقاش میذاره ، دیزی که دجا

نوازش کودک گندمگون: سفید سفیدش صد تومن، سرخ و سفیدش سیصد تومن، حاال که  •

 رسید به سبزه، هر چی بگی می ارزه.

الالیی برای کودک: این الالیی دارای شکل های فراوانی است و با آن که نگارنده یک شکل  •

حال می توان باز مصرع های دیگری بر آن افزود. در ر آن را عرضه خواهد داشت، با این کامل ت

( در Improvisationعامل ارتجال و بدیهه گویی و) -این جا مانند ترانه های دیگر عامیانه 

 مضمون، وزن، قافیه و الفاظ نقش مهمی دارد.

اومد، ش اومد، خودش رفت و سگش ال ال ال ال گل پونه، گدا اومد در خونه، نونش دادیم خوش

چخش کردیم بدش اومد، ال ال ال ال گل خشخاش، بابات رفته خدا همراش، ال ال ال ال گل 

فندوق، ننه ت رفته سر صندوق، ال ال ال ال گل گردو، بابات رفته توی اردو، ال ال ال ال گل پسته، 

یره، چرا روشن!، ال ال ال ال گل زبابات رفته کمر بسته، ال ال ال ال گل سوسن، بابات اومد چشت 

خوابت نمیگیره، که مادر قربونت میره، برو لولوی صحرایی، تو از بچم چه میخایی، که این بچه 

 پدر داره، و قرآن زیر سر داره، دو شمشیر بر کمر داره.

نوازش پسر: پسر زاییدم و من سرفرازم، سر سفره باباش دستم درازه، لقمه می زنم قد کله  •

 ی.قاض

و »قاضی« برای اشعار  های مبتنی بر هماهنگی مانند »سرفرازم« ، »درازه«)در این ترانه قافیه 

 عامیانه، چنان که در بخش قافیه گفته شد، بسیار نمونه وار است.(

  
 هه یا مربوط به قصّهای قصّترانه -۳

 خوانند:ه ی زیرین را می تعداد این ترانه ها نیز متعدد است. معمولن برای سر آغاز قصه ها ، تران
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یکی بـود، یکی نبـود، سر گنبد کبود، پیرزنی نشسته بـود، اسبـه عصاری می کـرد، گربـه  •

بقالی می کرد، شتر نمدمالی می کرد، پشه رقاصی می کرد، عنکبوته بنبازی می کرد )بند بازی(، 

ا اش سرید به حوض شموشه ماسوره می کرد، مادر موش ناله می کرد ، فیل اومد به تماشا، پ

)شاه(، افتاد و دندونش شیکس، گفت: »چه کنم، چاره کنم، روم و به دروازه کنم، صدا بزغاله 

)ظاهرن این  «کنم: ئوم! ئوم! بع )واژه های صرفن صوتی(، دنبه داری؟ نع، پس چرا میگی بع؟

ترانه خوانده این  سرآغاز برای جلب کودک به شنیدن قصه است. در پایان قصه ها نیز معمولن

 شود:می 

باال رفتیم ماس بود، پایین اومدیم ماس بود، قصۀ ما راس بود، باال رفتیم، دوغ بود، پایین اومدیم 

 دوغ بود ، قصۀ ما دروغ بود، قصۀ ما به سر رسید، کالغه به خونش نرسید. )یا » غالغه«(

 

 گونه است ذکر می کنیم:ه یا قصهها را که قصّاینک برخی ترانه

صحـرا، دیدم سواری تنها، گفتم: »سوار کیستـی؟«، گفتـا: »سوار یلیلی«، رفتم بـه سوی  •

ر غزل« ، گفتم: »بخوان تا گوش کنم!« ، گفت: پُ گفتم: »چه داری در بغل؟«، گفتا: »کتابِ

»آسمان آراسته. )مهمانان برخاسته( آفتاب خوش است، مهتاب خوش است، می زنیم طبل عال، 

نام، صد هزارت یک نام، کاشکی من مرغی بودم، مرغ سیمرغ ا، ای خدا خوشمی رویم پیش خد

بودم، در هوا پر می زدم، بر زمین سر می زدم، )این در رو واکن آش می یاد، آن در رو واکن آش 

 می یاد، مرد قزلباش می یاد(«.

 ذکر است: نکات زیر در خوردِ ،ای که یاد شدهگونههقصّ یدر باره

ای ه جور نیست یا انتقالی است از ترانهقصّ رمانتیک تمامِ با سبکِاع اخیر که چهار مصر -الف

( ۶احساساتی شعر زدوده ) -فلسفی مضحک از بیانِ دیگر به این ترانه، و با نوعی گذارِ تند به بیانِ

 گو نمی خواهد دامنه ی رویا بافی خود را ادامه دهد.ی آن که قصهاست و نشانه

شاعرانه ی آرزومندی انسانی است و به تمام معنی یک باالدِ لطیف ی نغمه یک از پر هقصّ  -ب

درباره ی مقابله ی انسان با خدا و درباره ی تنگ میدانی و باژگونی سرنوشت اوست. گسترش 

نیز با افسانه گون بودن ترانه جور است. به هر جهت این یکی از نمونه های نادر در   مصرع ها

  هنری با شیوه ی غنایی ِ گیرایی همراه شده است.فانتزی  ترانه عامیانه است که

زرد پا کوتا، گل باقال، سینه سفید دم طال، گردن دراز دم کلم، به   ترانه ی دیگر قصه آمیز: مرغ •

شیش قرون، می خریدنش، نمی دادمش، شب ها مونسم بود، روزها همدمم بود، سگ اومد. 

 زرد پاکوتا.... الخ .رغ؟ مرغ کدوم سگ؟ همون که مرغ و بردش، کدوم م

 سپس همین بند با تغییراتی بدین شکل تکرار می شود:
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 کدوم سگ .... -همون که سگ را کشتش، -کدوم چوب، -چوب اومد. 

همون که آب رو خوردش« و نیز  -همون که چوب را بردش« و »گاب اومد -و نیز »آب اومد

 بدین روکشتش« شیر که ونهم –ومد و نیز »شاه ا همون که گاب رو کشتش« -»شیر اومد

 :است این چون گیرد می بر در را داستان قهرمانان همۀ که بند آخرین ترتیب

همون که گاب را کشتش .  -کدوم شیر ؟  -همون که شیر رو کشتش.  -کدوم شاه؟  -شاه اومد، 

م کدو -. بردش رو چوب که همون - آب؟ کدوم -.خوردش را آب که همون - ؟ گاب کدوم –

 -کدوم مرغ؟  -همون که مرغ و بردش.  -کدوم سگ؟  -همون که سگ را کشتش.  -چوب؟ 

گل باقال. سینه سفید دم طال، گردن دراز دم کلم، به شیش قرون می  -مرغ زرد پا کوتا 

 خریدنش، نمی دادمش، شب ها مونسم بود، روزها همدمم بود ...

قصه های عامیانه بسیاری از ملل نمونه وار و این تسلسل پرسش ها و پاسخ ها که برای ترانه ها 

است، در این قصه دیده می شود. این قصه نیز از لطافت شاعرانه تهی نیست و برای تمرین 

 کودکان در مورد حافظه، طالقت کالم و حفظ ترتیب در بیان مطلب مفید بوده است.

ه میداشتیم(، شغاله )نگیک قصه ی دیگر: یه مرغ زردی داشتیم، تخمشو نیگر می داشتیم  •

 اومد و بردش، سر پا نشست و خوردش.

 نیز: پادشاهی بود در یمن، دختری داشت داد به من، من شدم داماد او، او شد پدر زن من. •

ی دیگر برای کودکان: رفتم به صحرا، دیدم قورباغه، گفتم: قورباغه، دماغت چاقه! رفتم به قصه •

چه قدر نا پاکی! رفتم به صحرا دیدم الک پشت )الک را  کی،صحرا دیدم خرخاکی، گفتم : خرخا

باید با کاف مکسور تلفظ کرد ( ، گفتم : الک پشت قرت ما را کشت، رفتم به صحرا دیدم 

 مارمولک، گفتم: مارمولک، عیدت مبارک!

و نیز از قصه های معروف: دویدم و دویدم، سر کوهی رسیدم، دو تا خاتونو دیدم، یکیش به من  •

اد، یکیش به من نون داد، نون رو خودم خوردم، آب رو دادم به زمین، زمین به من علف ب دآ

نونوا به من آتیش داد،  داد، علف را دادم به بزی، بزی به من پشگل داد، پشگل رو دادم به نونوا،

( والآتیش و دادم به زرگر، زرگر به من قیچی داد، قیچی رو دادم به درزی )یا به جوال(، درزی )ج

به من قبا داد، قبا رو دادم به موال، موال به من قرآن داد، قرآن رو دادم به بابا، بابا به من خرما 

داد، یکیش رو خودم خوردم ، یکیش افتاد به زمین، گفتم: بابا ، خرما بده، زد تو کالم افتاد تو 

 ه دنبه افتاد.ه بباغچه، رفتم کالمو بیارم، آتیش به پنبه افتاد، سگ به شکنبه افتاد، گرب

در این شعر چرخش جاوید مواد و مبادله ی اشیا و عناصر که در بسیاری از ترانه های عامیانه 

دیده می شود و توصیف شده است. پایان ترانه باز به صورت خنده آوری هجوآمیز در می آید که 

 با سیر خود متن ترانه تناقض دارد.
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ارای مختصات شعری ویژه ای است. متن آن ه دترانه ی قصه آمیز دیگر وصف شتر است ک •

 چون این است:

 بلندی، در چراست به اشتر بلندی، در –اُشتر به چراست در بلندی، کله ش به مثال کله قندی 

 به گوشاش بلندی، در چراست به اشتر بلندی، در -قندی کله -بندی آینه مثال به چشماش

، اشتر به چراست در بلندی، دُمبش به مثال لندیب در -قندی کله -بندی آینه -بادبزندی مثال

 در بلندی. -بادبزنی -آینه بندی -کله قندی -جاروبندی

 و سپس به همین ترتیب می توان مصرع های زیرین را افزود:

چشماش به مثال دوربینندی )دوربین(، دهن به مثال غار غلندی، سینه به مثال سخت سنگی، 

 کم(، پاها به مثال چارپایندی )چهارپایه( -رد: شه)باید تلفظ کشکم به مثال طبل جنگی 

بزند« و »دور بینند« و »چارپایند« به جای بادبزن و دوربین و چهارپایه  قافیه های مصنوعی »باد

نشان می دهدکه در ترانه ی عامیانه هرگونه تصرف آزادانه ای برای فیصله دادن به امر قافیه، 

 –هر چه می خواهد دل تنگت، بگوی!  -و تربیتی مجوی: هیچ آدابی آزاد است. به قول مولوی

 شده قافیه غیره و »بلندی« با حال عین در جنگی« »طبل و سنگی« »سخت که این از بگذریم

 .است

در این ترانه نیز تمرین حافظه و یادداشت سلسله مراتب کلمات همراه با توصیف شتر برای 

 کودکان جالب است.
 

آید. برخی ه میقصّ سجِولی در نَ ،ه نیسته به خودی خود قصّهای عامیانترانهبرخی از 

  :از آن ها را برای نمونه ذکر می کنیم

منم منم بلبل سرگشته، از کوه و کمر برگشته، مادر نابکار مرا کشته، پدر نامرد مرا خورده،  •

یک  چال کرده، منم شدمخواهر دلسوز استخوان هایم را با هفتا گالب شسته، زیر درخت گل 

 بلبل، پر... پر...

نظیر این ترانه گاه با عین همین معنا، در افسانه های اروپایی نیز وجود دارد. ترانۀ دیگر مربوط 

 ۀ ››خاله سوسکه‹‹ .است به قصّ

من که از گل بهترم، بگو خاله غزی،  -خاله سوسکه و درد پدرم!  -خاله سوسکه کجا میری؟  - •

ست بلوری، پا بلوری، کجا میری؟ میخام برم بر همدون، دی(، کفش قرمزی، دچادر یزی )یز

(،  ل شوور کنم بر رمضون »یا: شوکنم ...« ، قلیون بلور بکشم )باید تلفظ کرد »بلور« با تشدیدِ

 نون گندم بخورم، منت مردم )یا منت خارشو( نکشم .

 :زنگوله به پا«  کِزَترانه ای دیگر مربوط به قصه ی »بُ •



 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

  152 
 

منم منم بزبز قندی )یا : بزک زنگوله به  -اپ میکنه؟ آش منو پره خاک میکنه؟ این کیه تاپ ت -

دوپا )یا روی هر دو پا(، دو شاخ دارم در هوا، دو پای دارم بر زمین، کی   پا(، ورمی جم دو پا

؟ کی انگور« مرا یهخورده »شنگول« مرا؟ )یا : من(، کی خورده »منگول« مرا؟ کی خورده »حبّ

 من می یام به جنگ تو. -گ من؟ می یاد به جن

مختلف آریایی است و همانند آن در زبان های اروپایی   این قصه نیز دارای گسترش در نزد اقوام

 وجـود دارد.

 :کنیم می ذکر مثال عنوان بـه است مربوط »نمکی« ی قصه بـه کـه را ترانه ایـن سرانجـام و 

 ستی نمکی! یه در رو نبستی نمکی!نبینی نمکی! هفت در رو بنمکی نم نمکی! خیر  •

  
 چیزی یا کسی به استهزاء طعنه، کنایه، نِمتضمّ آمیز،مطایبه و انتقادی هایترانه -4

لحن مطایبه آمیز در همه ی ترانه های عامیانه دیده می شود ولی برخی از آن ها به ویژه به 

 گویی اختصاص دارد.انتقاد، مطایبه، استهزاء و متلک 

های اجتماعی متضمن انتقاد نسبت به قشرهایی که مورد محبت عامه نبوده اند مشاید کشف ت

در ترانه های عامیانه در وهله ی اول غیر مترقب به نظر برسد، ولی اولن این واقعیتی است که 

هایی تر نیست. ترانهطبیعیچیز از این که هیچینا ها منعکس است، دومهایی در ترانهچنین تم

 ها را نیز بیان کند.ساده است، ناچار باید پرخاش ورنج و محرومیت آن مردمِ احساسِ گرِکه بیان

ما در زیر ترانه هایی را که در انتقاد از مالک، از روحانیون تابع فئودال ها و طفیلی 

 هاست ذکر می کنیم.توده فقرِ منش، یا در بیانِ

واژه ی بی معنایی است برای ضرب دار  یه ارباب ده است )بمبولی در این ترانهترانه زیرین عل

 کردن مصرع ها(.

 -بندش قرمزه   ( بمبولی،7) غزه اربابش بمبولی، - ده ارباب پیش بمبولی، –رفتم باال ده  •

 بمبولی. -بمبولی زد سرم شیکس -بمبولی، صد چماق به دس -بمبولی، یک دوری پلو

 جمله : ترانه ها در مذمت از صنف روحانی نماست . از آنبرخی 

 تبت یدا الیله )یا: ابیله(، آخوند و بردن طویله، کاهش دادن، جو اِش دادن، نمیره. •

الیه و یا ابیله در این جا مسخ شده واژۀ ابولهب است. ترانه با آیۀ قرآن که در ذم ابولهب است 

 شکایت می کند.آغاز می شود و از سودجویی و پر خوری 

 برف میشی، تر میاد بارون نشین، ما بوم لب مشی،  اشیو نیز در همین مضمون: گنجشکک  •

 قصاب میکشه؟ کی. باشی فراش درمیاره؟ کی نقاشی، حوض تو افتی می میشی، گوله میاد

  .مالباشی میخوره؟ کی. آشپزباشی پزه؟ می کی. باشی
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 ناداری مطلق توده هاست. از آن جمله:برخی ترانه های عامیانه بیانگر فقر و 

، هفت نفریم ، نون نداریم ، شب می خوریم ، صبح نداریم ، صبح می خوریم ، شب  اهلل کریم •

 نداریم .

 و نیز ترانه ی زیرین حاکی از آن که خاله است و یک بزغاله و همه چیز خاله را بزغاله می دهد .

ای اتاق خاله: از پی های بزغاله. مرواریای خاله: دندونفرش اتاق خاله: پشم تن بزغاله. شمع  •

 بزغاله. جاروی اتاق خاله: از ریشای بزغاله. مهمونی های خاله: از دولت بزغاله.

نیازهای خود   حمام« تنها ثروت دارنده ی آن است و حسنی همه ی نگِدر ترانه زیرین یک »لُ

 را با آن رفع می کند.

دور  ونـه، هم لنگ حمـومه، هم حسنـی بـه سـر می پیچه، همهم گل منگوله، هم سفرۀ ن •

کمر می پیچه، هم دخل فروشش هس )یعنی بساط فروش خود را روی لنگ پهن می کند(، 

 لحاف دوشش هس.  هم

تم های اجتماعی درترانه های عامیانه چندان زیاد نیست ولی طعنه ها و متلک های روزمره علیه 

ونه ها را ه،آدم های سبزه رو، فکلی و غیره متعدد است. برخی نمکچل، پیرزن، شوهر، هوو، عم

 ذکر می کنیم:

 علیه پیرزن: •

امون! زمونه! یک پیره زن نمونه، مگه پیره زن چی کرده؟ زلفارو قیچی کرده. پیرزنیکه دو   امون!

 گاب داش، سوراخ خونش راهاب داش )راه آب(

قوت ندارم )  -رم، فرزند! جارو می کنی پیره زن؟دندون ندا -تخمه می شکنی پیرزن؟  -و نیز:  •

 اختیار دارین! فرزند! -مر ندارم( فرزتد ! شوهر می کنی پیره زن ؟ یا ک

 چند نمونه ی دیگر از این نوع ترانه ها را می آوریم:

شکایت از شوهر: این دختر بوره بوره، لب میزنه به آبغوره، آبغوراش نمک داره، حاج علی خان  •

ه جون! عرضی دارم، دل پر دردی داروغ -داره، یدکش یرقه میره، در خونه داروغه میره: » یدک 

 دارم، شوهرم زن کرده، پشتش و بر من کرده، دو نون از من کم کرده.«

علیه زنی رقیه نام: سگه واق واق میکنه، گربه پیاز داغ میکنه، خره عرعر میکنه، دنبش یکور  •

به  « قافیه شود( سرشوقۀ »رق« من درآوردی است تا با » صندو)واژ میکنه، رقیه رق میزنه

 رقیه کباب شد. صندوق میزنه )کونشو... (، صندوق ما خراب شد، دلِ

علیه خاله: هر که عروس عمه شد، سرخ و سفید و پنبه شد، هرکه عروس خاله شد، سوسک  •

 سیا جزغاله شد.

 داریم، بدش می یاد )می آید(.علیه آدم گندومگون: سیا سیا، خونۀ ما نیا، عروس 
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لب طالیی، نه قند داره نه چایی، عروس به این کوتایی، داماد به  نیز در همین مضمون : قوری

 این سیایی، هر دو به هم میایی.

 دعوای خانوادگی: •

 عروس می گویند: اقوامِ

 پسر شما شرابیه، روز که میشه به بازیه، شب که میشه به قاضیه.

 داماد می گویند: اقوامِ

، ریسمون به حلقش میکنه، رسوای خلقش ، سیر و تماشا میبره (۸) میبره دختر شمارو شا

 میکنه.

علیه کچل: کچل کچل کالچه، روغن کله پاچه، کچل رفته به اردو، برای نصفه گردو، گردو رو  •

 آب برده، کچله رو خواب برده.

  
 غنایی دیگری بیان شده احساسِهای غنایی که در آن عشق یا ترانه -5

و عواطف انسانی در قبال حوادث زندگی است در ترانه عنصر غنایی )لیریک( که بیانگر احساسات 

های عامیانه فارسی همه جا دیده می شود و مانند عنصر طنزآمیز که رابطه ی خشم یا استهزا 

 گوینده را به پدیده های زندگی فردی و اجتماعی نشان می دهد. 

زمینه ها نمونه های  دو پایه ی مهم آفرینش هنری در این ترانه هاست. لذا اگر بخواهیم در این

متعدد بیاوریم، باید برخی از ترانه ای یاد شده را مکرر کنیم. )مانندترانه ی: »رفتم به سوی 

ذکر گردیده و درباره ی آن بحثی نیز شده است( ولی  ۳صحرا، دیدم سواری تنها« که در بند 

 جهت غنایی در دو قطعه زیرین به اوج ویژه ای می رسد.

تو که ستاره میشی دورم  -د در آسمونی، منم ستاره میشم دورت می گردم، تو که ماه بلن - •

تو که ابری میشی روم رو می گیری، منم بارون  -میگردی، منم ابری میشم روت رو می گیرم،

ه بارون میشی تن تن می باری، منم سبزه میشم توک -میشم تُن تُن می بارم )یعنی تند تند(، 

 که تو –یشی سر در می آری ، منم گل می شم و پلوت می شینم توکه سبزه م -سر درمیارم، 

 ( .خونم می واست) زنم می چه چه میشم بلبل منم ، میشینی پلوم و میشی گل

ببوسم، نازک بود و خون اومد، و نیز: دیشب که بارون اومد، یارم لب بوم اومد، رفتم لبش  •

چینم، پرپرشد و ور اومد، رفتم پرش گل دراومد، رفتم گلش بخونش چکید تو باغچه، یه دسته

بگیرم، کفتر شد و هوارفت، رفتم کفتر بگیرم، آهو شد و صحرا رفت، رفتم آهو بگیرم، ماهی شد 

 و دریا رفت.
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جاویدان در درون عناصر، این سیر و سفر بی سرانجام این استحاله و تبادل دایمی، این پی گرد 

ست که در این دو قطعه ی غزل وار آمده و در عشاق در ژرفای طبیعت، نکته ی دل انگیزی ا

قطعات دیگر نیز چون آن که دیدیم همانند داشته است. در قصه ی »دویدم و دویدم« ما با 

سرگشته« نیز تبدیل شدن به  منم منم بلبلِی »ای از این استحاله ها آشنا شدیم. در قصهنمونه

تبدیل شدن به مرغ ذکر شده   یز آرزویی »رفتم به سوی صحرا« نپرنده دیده می شود. در قصه

است. تصور می رود می توان این نکته را یک ویژگی مضمونی در ترانه های عامیانه فارسی 

در گنجینه ی ادبیات فارسی وارد  دانست. به هر جهت بسیار زیباست. این ترانه ها را می توان

 ساخت.

  
 های عامیانههای رقص و تصنیفترانه -۶

یانه ی چندی بـرای کف زدن، دم گرفتن و بـرای رقـص است. از آن ها نمونه ای ترانه ی عام

 چنـد ذکـر می کنیم:

بشکن! روی  -بشکن! برای تاجرا  -بشکن! من نمی شکنم  -بشکن! قر فراوونه  -این جا تهرونه  •

 بشکن! افتادم -بشکن! زیر درخت توت  -بشکن! کردم التماس  -بشکن! زیر درخت یاس -آجرا 

)توسل به رکاکت به قصد خنداندن شنوندگان معمول است(، این جا بشکنم یار  بشکن! -به روت 

 گله داره، اون جا بشکنم یار گله داره.

 یا این ترانه که برای کف زدن و رقص است:

ته، البته، البته، البته هونگ دسته داره، آلبالو گیالس هسته داره، آفتابه پسر عموی فیله، این الب •

ریش برادر سیبیله، آفتابه سوار بر لگن شد، گنجشک رفیق کرگدن شد، دیشب که به دست ما 

 چپق بود، حموم نظامیه قُرُق بود.

ترانه های معروف عامیانه برای بنای این شعر ربط مسایل بی ربط برای ایجاد خنده است. از 

 رقص، ترانه ی زیر است:

 -بله، سبزیت باریکه؟  -بله، سبزی هم داری؟  - بله، قرمساق کم فروش! -عمو سبزی فروش!  •

بله،  -بله، ابروم رو دیدی؟  -بله، درد دل داره؟  -بله، سبزیت گل داره؟  -بله، دالون تاریکه؟ 

 -بله ، ترتیزک داری ؟  -بله ، به ریشت خندیدی ؟  -؟ بله، وسمه خریدی  -خوب پسندیدی؟ 

 بله. -بله ، پاچه خیزک داری؟ 

ی مردم هنی از عامّ« معیّ»پرسوناژِ رقص با تصنیف که »دکالمه« می شود و انتخابِ همراه کردن

 در فولکلور ما امر رایجی است.
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رقص هایی است که با مضمون ترانه های زیر که ما بخشی از آن را ذکر می کنیم، گویا برای 

 معین و ژست هایی که کار دارنده مشاغل را نشان می دهد، اجرا می شود.

رد غریبم زی پنبه، تازه رسیدم زی پنبه، از نجار است اره، از بناهاست ماله، از عالفاست گاله، م •

 مرد غریبم زی پنبه... الخ. -اره و ماله و گاله و پنبه -از حالجاست پنبه 

 : عمواغلی کی خر می کشی؟ فردا یا •

 چیشو به من میدی؟ دنبشو

 دنب خرتو جاروی مادر زن تو ... الخ

ی از ترانه های عامیانه که ویژه ی تصنیف )به منظور خواندن با آالت موسیقی است( آن بخش

اغلب از تضنیف هایی کـه در دوران سلسله ی قاجـار در تهران مرسوم بوده، گرفته شده است. 

 زیاد است. چند نمونه ذکر می کنیم:  د این تصنیف هاتعدا

 می شود: ترانه ی معروفی که هنوز در مجالس عروسی خوانده

 ایشاال –ای یار مبارک بادا  -بیا برویم از این والیت من و تو، تو دست مرا بگیر و من دامن تو  •

گردش ماهی را، این حیاط و ( ، آن حوض بلور و ۹) را مرغابی روشت بروم قربان!  بادا مبارک

وشر آبش میاد، اون حیاط، بپاشین نقل و نبات، به سر عروس و داماد، پنچ دری رو به قبله، شر

عروس ما بچه ساله، سر شب خوابش میاد، کوچه تنگه؟ بله. عروس بلنده؟ بله. دست به زلفاش 

، شاه دوماد رو بگین، نزنین، مرواوری بنده، بله. گل دراومد از حموم، سنبل دراومد از حموم

 ارکش باد!عروس دراومد ازحموم. عروسه شاهانه، ایشاال مبارکش باد! عیش بزرگانه، ایشاال مب

تصنیف دیگر: دختر شیرازی دختر شیرازی، ابروتو به ما بنما تا بشم راضی، ابرومو میخای چه  •

 گرونه،کنی ای بی حیا پسر، کمون به بازار ندیدی اینم مثل اونه ولیکن نرخش 

)در بندهای بعد به جای ابرو اعضای دیگر مانند »چشما«، »سینه« مطرح است و به بادام و لیمو 

 یه می گردد و بقیه الفاظ ثابت می ماند.(تشب

)الف زائد است برای قافیه(،   تصنیف دیگر: رفتم بازار زرگرا )رزگرها(، دیدم خانم چادرسرا •

خونمون خیابونه، پشت خونمون آب روونه، به وقت بیا که وقت گفتم: خانم خونت کجاس، گفت: 

 ، بچه ام توی مطبخ باشه.باشه )که وخ باشه(، آفتاب سر درخت باشه )درخ باشه(

جونم، سر  -بابی   جونم، عقلت و نده به آدم -تصنیف معروف دیگر: سر دست یارم مخمل آبی  •

 مخمل یارم دست سر جونم، – روسی آدم به نده و مالت جونم، –دست یارم مخمل طوسی 

شد، وقت شد )شو: شب(، نصفه شو   شو سر  جونم، - ناشی آدم به نده و عقلت جونم، - کاشی

 خو شد )خو: خواب(، دلم ئو شد )ئو: آب( نیومد یارم، گل بی خارم، تاج قاجارم.
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تصنیف های بعدی با   چون آن که گفتیم تعداد این تصنیف ها زیاد است و تفاوت اساسی آن ها

که شیدا و عارف برجسته ترین نماینده ی آن بودند، در خصلت قوی فولکلوریک آن است. این 

صمیمیت خودمانی بیش تری از تصنیف های ادبی دوران بعد که مطالب را در  تصنیف ها با

ا عبارات مدمغ تر و احساسات را در چارچوب یکنواخت تر بیان می داشتند، رنگ زمان و روان ر

 منعکس می کنند.

ما در این جا به بررسی طبقه بندی شده ی ترانه ها خاتمه می دهیم. این طبقه بندی البته 

ست، زیرا بسیاری نکات دیگر در ترانه های عامیانه منعکس است که در این طبقه بندی ناتمام ا

روزمره، ترانه نمی گنجیده است. برای بسیاری از حوادث روزمره ، پدیده های طبیعی و اجتماعی 

 ی کوچکی هست که ورد آسا خوانده می شد. مثلن:

به رو تو مطبخ کردم، گربه زن عموم برای موقعی که هوا سرد است: یخ کردم و یخ کردم، گر •

 شد، دمپختکا تموم شد.

 برای تمام کردن کاری: تموم شد کار پوستین، فقط مونده سر آستین، ننه م رفته عروسی. •

دن خورشید: خورشید خانم آفتاب کن، یک مشت برنج تو آب کن )یه مش(، ما در آرزوی دمی •

 بچه های گرگیم، از سرمایی بمردیم.

آمدن باران: بارون میاد غلغله چی، تو جیب بابام پر نخودچی )نخوچی(، بارون میاد ریزه هنگام  •

 ریزه، تو جیب بابام پر فیروزه.

 کوچه، براش میپزن آش آلوچه.برای عبور عروس: عروس میبرن کوچه به  •

ترانه های کودکان دبستان: یک، دو، سه، زنگ مدرسه، چار، پنچ، شش، ناظم بیا پیش،  •

 ودچی کیشمیش(، هفت، هشت، نه، یک قدم جلو!)نخ

 و نیز: عدسی فردا مرخصی. فیتیله ! فردا تعطیله. لوبیا ! فردا زود بیا !

فته، خرجیش و از من گرفته، حاج آقا موش گرفته، زن گر  در استهزای حاجی آقا : حاجی آقا •

 عبارو به دوش گرفته.

ومن نون و یه من ماس، از این ماس در وصف ماست: عجب ماس، عجب ماس، کل عباس، د •

  کل عباس، چشَم دید و دلم خواس.

به هنگام بازی برای خاموش شدن )دم فروبستن(: اهلل و هُپ، سنگ ترب، پشگل بز، بخور و  •

 پ ! )لپیدن گویا یعنی با لُپ ها و پرخوردن(.بلُ

 ...در استهزای فکلی ها: آقای فکل،چه چه! ته سیگار داری چه چه !، .... •

 و از این قبیل فراوان است.
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بها و مبتذل و گاه رکیک به نظر رسند، ی اول بیکه ممکن است در وهلهتمام این ترانه ها با آن

های لفظ بسیار جالب و قابل و ویژگی مضمون جسارتِ، قافیه اشکالِ، وزن اشکالِاز جهات 

ده الهام گیرد و خود را غنی تر بررسی هستند. شعر فارسی می تواند از این ها در موارد یاد ش

 کند.
 

وارهای عامیانه غزل ،افزود. کوچه باغیبه ترانه های عامیانه باید »کوچه باغی« را نیز 

 برای خواندن در پرده های دستگاه های موسیقی ایرانی است.

فته عامیانه به خود گر ی اشعار ادبی است که رنگِمردم یا مسخ شده خودِ یهاین اشعار یا ساخت

عروضی در این جا مراعات می  وزنِ  است. تعداد آن ها نیز زیاد است و با آن که از جهت آن که

ری از آن ها، چند نمونه ذکر می تصوّ شود، آن را باید از مقولۀ »اوسانه« خارج کرد. برای داشتنِ

 کنیم:

 عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد شبِ •

 زیر سر دارم خیالش می رسد من گنج قارون

 شبی رفتم به گل چیدن ، گرفت از دامنم خاری •

 صدا از باغبون اومد که این دزد است و نگذارین

 پیرهن از برگ گل، از بهرِ یارم دوختم •

 پیرهن خش خش نکن شاید که بیدارش کنی

 ازه می خواند به باغبلبل آوازه خوان آو

 بلبال کم خوان که می ترسم که بیدارش کنی.
  

 چهارم: نتیجه گیری بخش
ی فارسی متداول در تهران را از جهت وزن، قافیه، مضمون و عامیانههای ما در این بررسی، ترانه

مضمونی آن به چند گروه تقسیم  ها را از جهتِسبک هنری مورد تحلیل قرار داده و این ترانه

کنون خود را در این زمینه کرده و از هر گروه نمونه هایی ارایه داشته ایم. خواننده می تواند ا

اند. کاری که باید انجام گیرد و تا کنون نیز از طرف برخی از گردآورندگان روشنی بد رِدارای تصوّ

که درسراسر بل ،ها نه فقط در تهرانم و علمی این ترانهمعاصر ایرانی انجام گرفته، بررسی منظّ

 کشور است.

ق شده است در وزن، شکل و روح و مضمون ترانه )ا.بامداد( موف احمد شاملو از شاعران معاصر

ی «(. این کوشش احمد شاملو نشانهپریای »عامیانه آثار ادبی به وجود آورد )مانند ترانههای 



 ِل آن و مسائ  ایرانشعِر امروزِ    وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری گفت 

  159 
 

این  رازاندنِایرانی و فَ هایی در این جهت و از این قبیل است. بررسی فولکلورِکوشش ثمربخشیِ

خلقی است( تا سطح فعالیت خودآگاه هنری، کاری  آگاهِناخود تِاقیّفولکلور )که به طور عمده خلّ

ایران کمک  هنرِ ها می تواند به رشدِی زمینهکه در همهی شعر، بلاست که نه تنها در زمینه

  ی کند.جدّ
  

  ها:نوشتپی
های عامیانه و ها و ترانههگذاری ››متل‹‹، ››اوسانه‹‹ و ››نیرنگستان‹‹ به ترتیب برای قصّنام -1
 هدایت است. ِخاصّ داب و رسومِآ
۲- Accent tonique 
ی فونتیک و وزن برخی شعرهای کهن اوستایی و پهلوی به طور قطع روشن بود، ما اگر مساله -۳

یانه، برخی وزن های کهن را عامسودمند می شمردیم که در مقابل وزن های موجود ترانه های 
 به هنینگ مقایسه های مشکوک می سازد. همان طور که  بیاوریم. ولی این عمل ما را وارد

 قطعی حکمِ تواننمی زمینه این در است، شده یادآور دیگران نظریات انتقادی بررسی در درستی
 معاصرِ وسایلِ  شاید. کرد اظهارنظر ردهمُ هایزبان فونتیکِ یدرباره تواننمی یعنی. داد

ات این مشکل نایل گرداند، ولی اکنون جز حدسیّ شناسی و فونولوژی ما را زمانی به حلّزبان
 دیگری جست. گاهِتوان تکیهنمی

4- Reverbation 
 یکی ›› چاربر‹‹ یعنی گردو.جدر زبان تا -5
۶- Depoetise 
ازندرانی به معنای دختر( هم ریشه کیژا، کیجا )در می غز در ترکی یعنی دختر که با واژه -7

 است. یعنی ارباب آن ده بانویی بود.
 همیشه شاهان شهوت ران در شکار دختران زیبای ››رعایای‹‹ خود بودند! -۸
 روشت )یعنی روش( مانند خورشت )خورش( بُرشت )برش( و غیره. -۹

 501، ص های فلسفی و اجتماعی، جلد اوّلنوشته سرچشمه:
 

 

 

 

 

 

http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-neveshtehaye-falsafi-ejtemaii-01.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-neveshtehaye-falsafi-ejtemaii-01.pdf
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 هنر، سیاست، تاریخ
 ها و وظایفِ هنرمتدربارۀ سَ بحثی

 احسان طبری 

 

1 

ی هنر از جهتِ نظری و تئوریک مطرح است که در در مسئله "هاتقابل"یک سلسله 
شوند و غربی اداره می دارینظامِ سرمایهکشورهایی که با  ویژه دروز بهجهان امر

ها برقرار شده است، به این تقابل نظامِ سوسیالیستیها کشورهایی که در آن
 دهند:سانی نمیهای یکپاسخ

آیا هنرمند تنها جستجوگر امورِ بدیع و غریب است و برایش مهم نیست که این جستجو  -1 
کند، یا هنرمند گزارشگرِ دقیق و با وجدانِ ارواح معاصران و آیندگان ایفا می چه نقشی در

 تر باشد و به آن یاری رساند؟کوشد که گزارشش با خودِ زندگی هرچه منطبقزندگی است و می

پاسخِ هنرمند به فشار و رنج و خالءِ درونی انفرادی و خصوصی خودِ اوست یا نه،  آیا هنر، -2 
 ی تاریخی و اجتماعی است؟ فهاجرای یک وظی

ای است که نمی داند موضوع و هدفش چیست و آیا هنر، پژوهشِ آزادانه و حتی کورکورانه -۳ 
هنرمند موظف به مراعاتِ  گوید، یاای با زبان و تاریخ سخن میدر گسست با هرگونه رابطه

 اجتماعی است؟  روحیات، سنن و اخالقیاتِ جامعه است و هدفش دگرسازی و بهسازی روانِ

آیا هنر یک ایدئولوژی است و آن هم یک ایدئولوژیِ تابعِ سیاست یا برعکس، این هنر است  -4 
 که باید سیاست را به دنبال خود بکشاند؟

نوآوری و مرزشکنی و  ها و قوانینِ مستقر برود، یا به دنبالِتآیا هنر باید به دنبالِ سنّ -5
  .شاییِ دائمی؟... و غیرهمرزگُ

های هنری هایی گاه دردناک که در سمپوزیومای از تقابلها و شاید گوشههاست برخی نمونهاین
است و از ی شاعران و نویسندگان و هنرمندانِ جهانی طرح شدهها جلسهسال اخیر در دهبیست 

ای روشن ای است که ثمرهاست، کمتر جلسه "شاعرانه"ها غالبا مغشوش و گوییجا که پاسخآن
بستگیِ ی خود دل"دموکراسی چندگرا"که به  غربی روشنفکرانِاده باشد و به ویژه د
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شان بدهکارِ شنیدن اند، ابدا گوشبار آمده "خودمحور"ی غریبی دارند و سخت بانهمتعصّ
 انقالبی شخصیتِ هنرمند نیست.-های اجتماعیمحدودیت

 

تر نه، در بخش دوم این نوشته وسیعمهم که آیا هنر ایدئولوژی است یا  ۀاین مسئل ۀما دربار

که نگارنده کشفی نیست، بل خواهیم مطالبی را که به نظرِجا میسخن خواهیم گفت. در این

 شده باشد.های طرحهایی به تقابلبیانِ یک سلسله بدیهیات است، ذکر کنیم تا ضمنا پاسخ

ه برای خواهندگان و مشتریانِ کآورد، بلرِ خود را به میدان نمی، هن"هنرمندان"هنرمند برای 
که باید بتواند نیست، بل ی او عصاره و اکسیرِ خاصّشود و لذا بادهاجتماعیِ خود وارد صحنه می

ی تاریخ، ناچار از عرصه خواصّ شدنِبا خارج "خواصّ" شور آورد. هنرِهای فراوانی را بهجان
 دهد. خود را از دست میفروشِمشتریانِ جلوه

هرجهت، هنرمندِ محیط و تاریخِ خود است و ناچار است که خود را در این د بههر هنرمن 
خود گام بردارد.  ۀهای جامعندتر( با گامندتر )ولی نه هرگز کُچارچوب نگاه دارد و اگرچه گاه تُ

ا آینده خواهد ساخت، غمِ توان همین امروز، هنرمندِ آینده بود! هنرمندِ آینده رزحمت میبه

ی و وسیعِ این معنای جدّبه "خود هنرمندِ زمانِ"ولی باید بکوشیم که  ،شته باشیمرا نداآن

نیز توجه کنیم، ولی  مرزشکنی و نوآوریواژه باشیم. این از جمله بدان معنی است که به 
نیازها پدید شده است. هیچ ات و سوی آن نوآوری برویم که برای آن زمینه و اسباب و مقتضیّبه

  چنین نوآوری نبوده است. بدونِهنرمندِ بزرگی 

ی ی استقالل، آزادی و ترقّاست. نه تنها در جهانِ سوم که مسئله عصرِ شهروندیعصرِ ما، 
ت شدّها بهخلق ت و همیاریِصلح، امنیّ ۀجهان که در آن مسئل ۀکه در هممطرح است، بل

است و افزارِ  ، هنرمند نیز یک شهروندعصرِ تنش و چرخشِ بزرگمطرح شده است. در این 
 ت خواست؟ توان از این شهروندی معافیّآیا می شهروندی او هنرِ اوست.

 ۀتبدیلِ اندیش مهمّ ؛نیست از چه راه، با چه وسایل : مهمّانسان بشتابد هنر باید به یاریِ

 است.  هنری به عملِ تاریخی

زمان  است و طیّبه معنای نفیِ دائمیِ سنّت نیست. هنر از اشکالِ معرفت  نوآوری در هنر
سنّتِ هنر یعنی "آفریند و لذا این سخن که قواعد و موازینِ پایدار یا نسبتاً پایدارِ خود را می

 ی مراعاتِکه نوآوری در هنر بر پایهخود درست نیست، بل به شکلِ مطلقِ "شکنیسنّت
ی که در آن ی و جهانی آن میسّر است. هنر را از تاریخ کشور و زمانِ تاریخدستاوردهای ملّ

  توان جدا ساخت.د، نمیزیَد و میزایَمی
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زمان با وقوعِ حادثه شدنِ موضوع در هنر امرِ دستوری نیست. همیشه وقتِ آن نیز همزاییده
توان آن را شود. نمییابد، زاییده میرسد، نُضج مینیست. گاه موضوع تاریخی بسیار دیر می

خود را همین امروز مطرح نکند.  بسا مسائلِچهنونی ما، ایانقالبِ بزرگِ کمصنوعا زایاند. مثال 

ما به بیانِ رایجِ جامعه  جز در اشکالِ محدود، هنوز در کشورِ "بیانِ هنری"که اصوال ویژه آنبه
تر فراخ تی به میدانِسنِ ِخاصّ ما از قالبِ برای طرح مسائلِ خود بدل نشده است. هنر در کشورِ

شکال یک اِکافی دور نپیموده است.  ۀولی هنوز این راه را به انداز ،گذاشته بیانِ امروزیِ هنر گام

 گوییم.این نوشته از آن سخن می مِسوّ است که در بخشِ "دو زمانِگی"ما  دیگرِ کار در کشورِ

خود را در هنرش، در آمیزش با زندگی عصرِ خویش  ۀویژ هنرمند، موزاییکِ درونی، ساختارِ

ع است: این ساختار بسیار متنوّ (Component) ندها و اجزای مرکّبۀسازدهد. بازتاب می
آن که  ش و امثالِااخالقی او، عواطفتِ هنرمند، شخصیّ ۀتاریخ، محیطِ اجتماعی، دانش و تجرب

 نواخت کرد. توان یکها را نمیسازند، اینگیری او را میدیدگاه و موضع

. ما فقط خواستاریم که هنرمند به سوی ی دارددرآمیختگیِ خاصّ عینی و ذهنی در هنر

وق هنری س  گراییِ[]نفس (Solipsism)و  "گرایینمَ"که او را به  "گراییِ مطلقذهن"
های تِ جهان( را با پنجهتِ زندگی، واقعیّدهد، کشیده نشود و مالکِ عینی )یعنی واقعیّمی

به تناسبِ واقعی، یعنی به تِ ذهنی خود سخت بکاود تا عین و ذهن در هنرش نیرومندِ شخصیّ
 تناسبِ تقدّمِ عین بر ذهن برسد.

غربی، هم ذهن و هم  . هنرمندانِخودآگاه و ناخودآگاه در هنر ۀرابط ۀطور است مسئلهمین
ی ندارد، مهمّ ی هنرمند نقشِگویند که نیّت و قصدِ آگاهانهکنند؛ میناخودآگاه را مطلق می

سوی مقصدی که او در آغاز د بهد و می بَرَ( او را می کِشَ)یا بازآفرینیمغناطیسِ آفرینشخودِ 
 از آن خبری نداشته است.

 که رسدنتایجی میهنری به است که گاه اثرِ. این درستجا بسیار بغرنج استلب در اینمط
کرده رسد که خودِ هنرمند اصال فکرش را هم نمیی میعینی به تاثیرِ اجتماعیِ خاصّ طورِبه

  است:

موجود از آب درآمد!  نظامِ ِدفاع کند ولی آثارش ضدّ *"تیمیسمژیلِ"خواست از می کبالزا

دفاع کند، او هم آثارش به  "خود ِخاصّ ۀمکتب صوفیان"خواست از می تولستویطور همین
 انقالب بدل شد. ۀحرب

وی سندادن به خودآگاهیِ هنرمند نادرست است. بالزاک و تولستوی نیز خودآگاه بهءولی بها
دانستند( که دانستند )واقعا نمیها نمیرا توصیف کردند. فقط آنت رفتند و آنشناختِ واقعیّ
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سو رفت که برای خودشان ها بدانآن ۀگرایانرود. لذا توصیفِ واقعسو میت به کداماین واقعیّ
 ناخودآگاه بود.

2 

ـینش رند یا صافآشنایی ندارند یا آشناییِ مُجمل دا بینشِ انقالبیها که با برخی وساده به این ب
ـسانی ردّهوده[ ]بیغو را چیزی لَند آنانگرند، بسیار مایلمی نظرِ مغرضانهبا  ـند.  بیابند تا به آ کن

ـشه ۀی سرشتِ هنر و رابطلذا درباره ـعه، اندی ـست و جام ـینشِ آن با سیا ـنام ب ـبه  ـتذلی  های مب
  ."بندندمی"را به این بینش بافند و آنانقالبی نزد خود می

که آندهند و حالسیستمِ فکری طبقاتیِ صِرف جلوه می، یعنی یک ایدئولوژیرا یک  هنرمثال 
ـصرِ ـشعورِ علم یکی از اشکالِ معرفت، یکی از اشکالِ هنر مانندِ ـکه در آن عنا ـست  ـماعی ا  اجت

ـسبِ کند.ناچار رخنه میایدئولوژی هم به ـیدگاهِ  یعنی هنرمندانِ طبقاتِ مختلف برح ـقاتی د طب
ـنی را در هنر بازتاب مینگرند و آنخود به جهان و زندگی می ـیدگاهِ ذه ـین د ـجود ا ـشند. و بخ

عناصرِ ایدئولوژیک در هنر است، ابدا بدین معنی نیست که هنر  طبقاتی هنرمند که موجب ورودِ
ّـ مانندِ ـند حت ـیدئولوژیکِ سیسیاست و حقوق یک ایدئولوژی است. هرچ ـساختِ ا ـست و ی در  ا
ـصرِ حقو ـنر، عنا ـبا ه ـیاس  ـها در ق ـست و تن ـکم نی ـمی  ـفتِ عل ق نیز، عناصِرِ ثابت و پایدار معر

  دارتر است.تر و در ساختارِ اصلی آن رخنهایدئولوژیک آن فراوان

ـنر،  ۀدربار انقالبی ۀنگر کنندگانِمبتذلبرخی دیگر از  ّششده ه رشدِ هنر را با رشدِ نیروهای مول

ـشد، ازه سطحِ نیروهای مولّیا هر اندگو گیرند.موازی می ـباالتر با ده و وسایلِ تولید در کشوری 

 **به همان اندازه نیز سطحِ هنر باالتر است! این نیز خطاست. 

ـگار  توان ساده کرد.را نمیای است که آنویژه رشدِ هنر دارای قوانینِ ـمین روز مثال در ه
ـشان، رمان ـشاعران، نقا ـسان، آهنگما، گاه بهترین  ـید  ـسازاننوی ـشورهایی پد ـماران در ک و مع

تزاری نویسندگان قدرتِ  ۀشوند که ابدا در باالترین سطحِ رشدِ نیروهای مولّده نیستند. روسیمی
ـنااولِ جهان را عرضه داشت و خود اقتصادی سخت عقب ـشت. در یو ـنده دا ـگی، ما نِ دوران برد

 کبیری پدید شدند. در ایرانِ فئودالیِ ما نیز. هنرمندانِ
  

کششه  ی هنرکردن بینشِ انقالبی دربارهمبتذلدیگر از اشکال  یکی سششت  یششکِ "آن ا تکن

 را وارد ایدئولوژی می سازند یعنی چه؟ "هنری و زبانِ هنری

ـپس  "اییِ سوسیالیستیگرواقع"که اگر شما از جهت اسلوبِ هنری مثال به یعنی این باور دارید، 
ـفالن  اشی خود بهباید فالن تکنیک را در رمان یا نقّ ـبا  ـیا  کار برید و از فالن تکنیک بپرهیزید. 
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ـبهگو کنید و فالنوزبان گفت ـبان را  ـید. و حالز ـتزم و متعهّــکه، آنآنکار نبر ـنرِ مل د ـچه از ه
ـنر و ازآنگفتهچه که شود، داوری و مضمون است و آنخواسته می ـکه ه ـست  ـین ا ـند ا ـله ا جم

ـکت د و به راهباید به بخشی از امرِ خلق بدل شو ،اتادبیّ ـبا حر ـساند و  یابی و تکاملِ آن کمک ر

ـست  یابیِ تاریخیسمت پیشاهنگِ انقالبی ـمری ا ـین ا ـتازه ا ـند و  شششی از ک نششه و نا داوطلبا

  و نه دستوری و اداری.بینی هنرمند جهان

ـقات و  ۀداوطلبان هنری هستیم و التزامِ لِ هنرمند در آفرینشِما طرفدار استقال او را در قبالِ طب

ـین  ی و انقالبی جامعه، منافیِهای مترقّارزش ـشیو "هنرمند ِخاصّ ۀچهر"این استقالل، ا  ۀدر 
فردی، تخیّلِ فردی هنرمند را در  ۀدانیم و ابتکارِ فردی، تمایلِ فردی، اندیشگری او نمیآفرینش

ـین  نام دارد، از اجزای "تِ هنرمنداقیّفابریکِ خلّ"چه را که در مجموع شکل و مضمون و آن ا
 اند.هورانِ انقالبی تصریح کردترین اندیشهها مطالبی است که بزرگشمریم. ایناستقالل می

ـهیچ های هنرمند را نمیت و آزادی داوریاقیّطبیعی است که آزادیِ خلّ  ـساخت.  ـلق  ـتوان مط
می زیستن و بالیدنِ جس ،جامعه اجتماعی است. بدونِ موجودِ ،آزادیِ مطلقی وجود ندارد. انسان

ّـو روحی او میسّ ـعه متعه ـبه ر نیست. لذا انسان نسبت به سرنوشتِ جام ـسبت  ـنی ن ـست. یع د ا
ـسعادت ها متعهّانسان نوشتِسر د است. هم سعادت، هم آزادی، هم استقاللِ انسان در چارچوبِ 

ـقی میو آزادی و استقاللِ دیگر انسان ـیا  ،ـشودها دارای معنای منط ـناب  ـخواهیِ  ـبه خود ّـا  وال
  کشد.گرایی صِرف میآشوب

ـبه سو و یا درآنی این مطالب دراینهمه کردنِمطلق ـلب می کردنِـسادهسو، منجر  ـشود و مط

ـفردیه نیز آفرینشِ هنریِ درست آن نیست که شهمی ـبا  جهتِ  ـماعیرا  ـهتِ اجت وزنِ هششم ج

ـبد؛ ـتری مییت و برجستگی بیششرایط، گاه این و گاه آن جهت اهمّ بگیرد. بر حسبِمطلق  یا
 .نفی نیست هرگز یک جهت قابلِولی 

ـبالِستِ ملتزمکه در باال نیز گفتیم، این خواتازه، چنان ـند بودنِ اجتماعیِ هنر در ق ـخشِ رزم  ۀب
ـشی از  ـکه نا ـست  ـنه ا ـگامی داوطلبا ـست. هن ـنه ا ـکه داوطلبا ـست  جامعه، هنگامی برآوردنی ا

ـضدّ ِکارانههای محافظهدیشهبینیِ هنرمند است. چگونه از هنرمندی که دارای انجهان ـبی، ،  انقال
 د و التزام باشد؟ توان انتظار داشت داوطلبِ تعهّمی ،تلق( استِ مولّدِ خَاکثریّضدّ خلقی )ضدّ ِ

ـثارِ ۀترین مبلّغِ این اندیشکه هر دو بزرگ مایاکوفسکی وماکسیم گورکی  ـبی در آ ـخود  انقال
 اند.هرگز عضو حزب نبودههستند، 
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نششد"گیری للذا در شک  یششکِ هنرم ـضع"فابر ـملِ مو ـقشِ، عا ـماعی ن ّـ گیری اجت ی دارد و مهم
ـثرِسرانجام این نیز مبتذل  کردن بینشِ انقالبی است که به آن نسبت دهیم که این بینش، گویا ا

 داند. عیارِ زندگی در کلّ آن میانقالبی را انعکاس و بازتابِ تمام ۀهنری نویسند

ـست  ی زندگینظرِ طبقاتیِ هنرمند دربارهمنعکس است، این  این زندگی نیست که در هنر ا
ـند مترقّکه در هنر من ـندازه هنرم ـشد، علمییعکس است. منتها هر ا ـتر بیندی ـتر و ـتر و فراگیر

ـچاهِ ذهنسویهتر و همهاو اصیل نظرِ تر عمل کند، بازتابِپژوهنده ـیی تر است و الّا بیشتر در  گرا
 .شوددفن می

ـهدفمی به طور خالصه ـمات و  های توانیم بگوییم که التزامِ ادبی، لحیمِ داوطلبانه و طبیعی الها

ـیک  ـشت  ـبا سر تششزم و فلسفی و ابداعی )هنری، آفرینشیِ( هنرمند است  مششاعیِ مل نششرِ اجت ه

 دگرسازنده. 

ـجخود کافی نیستخودیِبهبینشِ انقالبی  سششتعدادِ اول  ۀ. برای هنرمند در در حششه و ا قری

ـح ،بینیِ عاری از قریحههنرمند، نه جهان ( الزم است. در نزدِ)تاالنتهنری  ـنه قری ـعاری از  ۀو 

ـیندست نمیکدام حاصل بهبینی، هیچجهان بینی و قریحه ی جهانلحیمِ داوطلبانه دهند و ا

 به دست آید. (Coercion) چیزی نیست که با امر و دستور و تضییق

ـلی یز )که از شرحتی پیوندِ هنرمند با خلق ن ـست(، تحمی ـتزم ا ـنریِ مل ـثر ه ـیشِ ا ـهم زا ایطِ م

نششر ، ما را باهای مهمّرود این یادآوریر میتصوّ نیست. بششا ه بششی  یششنشِ انقال  برخوردِ اصیل ب
 آشناتر سازد.

۳ 
امروز یا در  هایی که در جهانِم این نوشته گفتیم، اشاراتی است به بحثودوّلاوّ چه در بخشِآن 

شود و ما ایرانی هستیم و در محیطِ زمانی و مکانی و فضای تاریخی می تیکِ معاصرهستِاِ سطحِ
ها اکتفا کنیم و باید توانیم به این بحثکنیم و تنها نمیو سنّتِ ادبی خاصِ خودمان زندگی می

  خود را نیز مطرح سازیم. مسائلِ

است. از  "یدوزمانِگ"نی، نوعی فرهنگی و تمدّ هتِما از ج ۀترین خصایصِ جامعاز مهمیکی
ایم. از سوی دیگر، از جهتِ جهانی در ی خود بیرون نیامده"قرون وسطا"سویی، ما هنوز از 
 جویی به نظامِکشی و سیطرهدورانِ گذار از نظامِ بهره ۀرا به مثابکنیم که آندورانی زیست می

یِ فنّ کنیم که درآن انقالبِ علمی وزیست میکنند. در دورانی توصیف می کار و همیاری
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و هم  ،هم مناسباتِ تولید ،بریم که درآنسر میعظیمی درجریان است. یعنی در جهانی به
 رفی است.گَدگرگونیِ شِ ده درحالِنیروهای مولّ

 امور ما منعکس است. این دوزمانگی در انقالبِ ۀ، گاه به شکل دردناکی در هم"دوزمانِگی"این 
است سازد، آنچه کارِ هنر را دشوار میه گفتیم، آناسالمی ما نیز بازتاب یافته است. در گذشت

خود را اشغال نکرده و  فراخنای ضرورِما در کشورِ بیانِ هنری، هنوز دوزمانگیکه عالوه بر این 
 کمابیش الکن است.

ها باخبر شویم تا خود های آناتِ اروپا را بخوانیم و یا از بحثادبیّکافی نیست ما تاریخ 

ما  د. زبانِتمر بنشینَد و بهد و ببالَما باید در این سرزمین برویَ هنریِ اهِیابی کنیم. گیراه

 کار را باید بهتر فراگیریم.وفنّ ِببالد. فوتباید گسترش یابد. تخیّلِ ما باید فرا

ت نظیر است و هنوز این سنّنظیر نباشد، کمقدری داریم که در جهان اگر بیگرانما سنّتِ ادبی  
 50الاقل  یک نبردِ جدّیِ هنرمندانِ ما قرار دارد و موجب پیدایشِ نِ خود بر دوشِبا بارِ زرّی

ی افتخارِ ماست و گرایی و نوگرایی شده است. سنّتِ ما، هم کمک و هم مایهسنّت ۀساله دربار

 آورد.ما پدید می در کارِ "تقیّد" هم نوعی

ی و عظیمِ مادّ ست که یک فرهنگِاهای پیش یک چیز را ثابت کرده است و آن ایندهه ۀتجرب
 او، درحالِ ۀبهترین دستاوردهای عقل و قلبِ انسان، خود و عاطف ۀمعنوی جهانی، بر پای

طول انجامد. ولی تردید هها سال بها و دههنوز ده ،گرفتن است و ممکن است این تبلورشکل
 که باید با آن درآمیزیم. ما نخواهیم توانست تنها، جویی در کنار این شطّ باشیم، بلنیست که 

کوشند مستقل گردند و بر ها ابتدا میاست که خلقحال آنهای عصرِ ما درعیناز ویژگی
از انقالبِ مشروطه، گامِ بزرگِ دیگری بود برای سرنوشتِ خود حاکم شوند. انقالبِ اسالمی پس

 .بر سرنوشتِ خود حاکم شدن :هدفِ بزرگنیل به این 

یاری کاری و همحال سعی دارند به همها درعینهای عصرِ ماست که خلقیژگیحال، از ودرعینِ 
گیری مشخّصی جهت سمتیابند. اگر انقالبِ مشروطه ازاینآمیز درسطحِ جهان دستصلح

گیری مشخّصی دارد زیرا از انقالبِ مستضعفین در جهت سمتنداشت، انقالبِ اسالمی ازاین
گوید و سیاستِ خارجی خود را علیه امپریالیسم نی سخن میجهان و رهایی از استکبارِ جها

ی اصلی و اساسی تاریخ پویانیم و توان گفت ما در جادهلذا با اطمینان می کند.متوجه می
 گامی نیز نیستیم.ستی سُپوینده

به عمر یک  انقالبِ ماگیرد. این روندها در کشور ما با بغرنجیِ خاصّی صورت می ۀمنتها هم
باید این مسئله را بورژوایی غربی بود خاتمه داد و حاال  صفتِ فرهنگِوابسته که مقلّدِ بی رژیمِ
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ی کند که فرهنگِ او در عینِ جزئی از فرهنگِ اصیلِ جهانی بودن، دارای رنگ و زیبِ ویژه حلّ
 هم همین است. استقاللو معنای  ایرانی خود باشد و چگونه؟

 ۀترِ فرهنگِ واحدِ انسانی نیز همین است. منتها این مسئلیمعنای یاوری به تبلورِ هرچه غن 
توان گفت در سطحِ جهانی از جهتِ محتوا، و در جریدی میت طورِای نیست. بهشدهکامالً حلّ

، "نشدهکامال حل"گوییم سطحِ ایرانی از جهت شکل. این پاسخی است کلّی و انتزاعی. لذا می
سنّتی ما را با خود همراه  ِتواند تاثیرِ تمدنِ خاصّاتِ ما نمیه ادبیّویژهر جهت هنرِ ما و بهزیرا به

خودی بوده است. ر تاکنون در این زمینه تا حدّ زیادی خودبهنداشته باشد. منتها کا
دست آمده هنوز در اوجِ الزم اند. محصوالتِ بهتر اندیشیدهباره کمپرورانِ ما در اینفرهنگ

تِ هنری هنوز باید رفتن تسلّط داشته و تفکرِ هنری و شخصیّ "زمُدِ رو"نیست. به دنبال 
 تری بیابد.پرورش و بالشِ بیش

هاست، ها و یادآوریکه طرحنسخه و توصیه نیست، بل جا که هدف از این نوشتن، دادنِز آنا 
 ویژه کهکنیم، بهی مختصر و موجز بودن بسنده میبیم از دغدغهچه گفتیم، بیلذا ما به آن

 حدیثِتواند می جملی هنرمندانِ جوانِ ما از همین مُهای عطشان و جویندهیم روحمطمئنّ
 را بخواند.ل مفصّ
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