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ارزيابي شعر فارسي

*دكتر محمد فشاركي

چكيده
ايي را پشت سر بهنشي فراز و وشعر فارسي بيش از هزار و سيصد سال تاريخ مدون دارد

اي از سفر خود سير و سلوكي خاص داشته  در هر مرحله،اين مسافر قرون و اعصار. گذاشته است
 بر سر آن نيستم كه تاريخ سير و سلوك اين ،در اين وجيزه. تاي پيدا كرده اسو كيفيات ويژه

سالك پير را بنگارم و نه بر آنم كه كيفيات سير و سلوك او را به رشته تحرير در آورم كه آن خود 
آنچه در . هاي مختلف توسط محققان و مورخان به شرح آمده استكاري است سترگ كه به گونه

 و سلوك است كه شايد كمتر در موردش قضاوت دور از حب و  ارزيابي اين سير،آيداينجا مي
تواند از هر نقصي مبرّا داوري اين بنده نيز نمي. بغض و يا افراط و تفريط صورت گرفته باشد

اي نيست،  چاره،به هر حال. تواند نظريات شخصي تلقّي گردد گذشته از آنكه ارزيابي او مي؛باشد
.  و همه نظريات در ترازوي تاريخ سنجيده خواهد شد،ارمهر كس نظري دارد من هم نظري د

اي از كتابي است كه در اين باره در دست پوشيده نماند كه اين مقاله موجزي از مفصل و چكيده
.  دانم در اين سراشيبي زندگاني، فرصت اتمام آن را پيدا خواهم كرد يا نهتأليف دارم و نمي

ينة تصور ماستيي از آنچه در آيكهزار نقش برآرد زمانه و نبود
)انوري                                       (

 يعني اصولي كه استادان فن بر مبناي رشحات ؛معيار ارزيابي، اصول فصاحت و بالغت است
اند، اصولي كه تخطّي از آن، موجب ضعف قلمي و زباني فصحا و بلغاي زبان فارسي وضع كرده

گفتني است كه اين اصول و قواعد بالغي وحي منزل و ازلي و . واهد شدبيان هنري و شعري خ

استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان* 
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تواند در طول قرون و اعصار تحت تأثير عوامل مختلف اجتماعي و سياسي و ابدي نيست و مي
حتي شرايط اقليمي، تغييراتي پيدا كند، اما اين تغييرات، جزئي و بيشتر ناظر به كيفيات سبكي 

. است
 بدين معني كه مثالً كاربرد ؛همه موارد را نيز نبايد از نظر دور داشتاصل نسبيت حاكم بر 

اي ارزيابي خاص خود را  و يا كيفيت تركيبات زباني و فونتيكي در هر دورههااز واژهيبعض
در همه ادوار نكوهيده است، و يا ) عشيق(اين طور نيست كه بگوييم مثالً كاربرد لفظ . طلبدمي

ا، ناپسند است و يا مثالً تتابع اضافات به هر كهدر پي هماره و در همه سبتسكين متحرّكات پي 
شود و يا استعمال كلمات عربي و يا فارسي اي محل فصاحت شمرده ميصورتي و در هر دوره

 و اين اشتباهي است كه متأسفانه بسياري از ،سره به طور مطلق خوب است يا بد است، هرگز
:اند، تا آنجا كه شعر زيباي سعديب شدهمحققان و مؤلفان بالغت مرتك

ل ـاده را ز سبيـباز دارد پيلـداد رحيـوشين بامـخواب ن

اند كه تتابع اضافات كه عيب دانسته و نينديشيده) تتابع اضافات(مشمول عيب فصاحتي را 
مخلّ فصاحت شمرده شده، شرايطي دارد و نسبي است و در همه جا و همه زبانها صدق پيدا 

ست و مطلق همچنين است ساير اصول بالغي كه هر كدام شرايط خاص خود را دارا. كندنمي
نيست، آنچه ممكن است در روزگار ما عيب شمرده شود، ممكن است در يكي از دورانهاي گذشتة 

.  زبان فارسي حسن شمرده شده باشد
 همين كلمه در روزگاران  اما،اي مهجور و ناخوشايند تلقي گردداستعمال كلمهشايد امروزه 

از تحقيق است كه در كتب بالغت در مورد پس دور. گذشته ممدوح و پسنديده بوده است
اي را مثال آورند كه به طور استعمال كلمات مهجور كه از نظر فصاحت عيب شمرده شده، كلمه

صاحت  اين كلمه در چه زمان و كدام سبك مخلّ ف.ا چنين كيفيتي داردنهمطلق در همه زما
اي كه در عرف زبان معاصر ما مهجور و نامطبوع تلقي ؟ اين مهم است، نه اينكه هر كلمهاست

اما اين اصول بالذّات .  هرگز،شود، در دوران سبك خراساني هم مشمول همين حكم بوده است
استعمال . درست و مطابق عرف و شأن ادب و فرهنگ و زبان ملّي وضع شده و صحيح است

ر نادرست است و مخلّ فصاحت حتي اگر زماني به عللي به كار بردن كلمات كلمات مهجو
 دوران قاجاريه تا همين ازمهجور حسن شمرده شود و نشان فضل و تفاضل تلقي گردد، چنانكه 

اما واقعيت اين است كه استعمال كلمات قلمبه سلمبه و يا . اواخر چنين بوده است
 ابتدا بايد براي محققان روشن لكن درست نيست، ....حروف ومهجوراالستعمال و يا داراي تنافر 

 كه فالن كلمه يا فالن كيفيت زباني و حتي فونتيك در كدام دوره از دورانهاي زبان و شعر شود
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،بنابراين.نيز همچنين... ضعف تأليف و مخالفت قياس و. شده استفارسي ناپسند شمرده مي
. رسد به نظر ميضروريتجديد نظري در تدوين كتب بالغت 

شود، البته بالغت بدون  تعريف شعر است كه بيشتر به بالغت مربوط مي،نكته ديگر بحث
 يعني براي ارزيابي شعر نخست بايد تعريفي از شعر ارائه گردد كه ؛پذيردفصاحت تحقق نمي

به در واقع فصاحت و بالغت . تواند بيرون از خطوط سرخ اصول بالغت قرار گيردمسلماً نمي
در . نحوة بيان هنري نظارت دارد، اما براي تحقق شعر، جهات ديگري را هم بايد مد نظر داشت

يعني هر شعري ) از ديد علم منطق(حقيقت ميان تعريف شعر و بالغت، عام و خاص مطلق است 
 اما اين طور نيست كه هر ،از بالغت برخوردار است) هر سخني كه شعريت آن تحقق يافت(

نيز بايد هماره در ارزيابي شعر هر ) مطلق بودن(لة نسبيت و اطالق أمس. يغي شعر باشدسخن بل
اصول تعريف شعر البته هماره تخطّي ناپذير است، اما اين اصول در . دوره مورد توجه قرار گيرد

تأثيرگذاري و . گيرداي مورد ارزيابي قرار مياي به نحوي ظهور و بروز دارد و به گونههر دوره
با امروز فرق ...   وچهارم و پنجم در دوران قرن ،انگيختن عواطف كه از عوامل تحقق شعر است

كرده، بشر امروزي از آنچه همنوع او را در زمان رودكي و فرخي متأثّر و منفعل مي. داشته است
اي مختلف نهشود و نيز در موسيقي كه يكي ديگر از اصول تعريف شعر است، در دورامتأثر نمي

زماني اوزان سنگين، مطبوع و مطلوب بوده و . گرايشهاي متفاوتي در مورد آن وجود داشته است
.  زماني همان اوزان، نامطبوع شمرده شده است

 مضموني ممكن است يك .اي ارزش خود را داشته است هم در هر دورهامضمون و محتو
 فرد قرن پانزدهمي را تا حد امحتو اما همان مضمون و ،انسان قرن پنجمي را از خود بي خود كند

سخني ممكن است در روزگاري دلنشين، غيرتكراري، مؤثّر و ملهم بوده و در . از پيش ببرداشمئز
حتّي ممكن است در يك دوره، قطعه شعري، نسبت به افراد مختلف مشمول . زماني غير آن باشد

، اما به »مدخلي عظيم است) شعر(عادت را در آن «پس به قول قدما . اي متفاوتي گردديهارزياب
طور هم نيست كه نتوان گفت اين سخن مثالً شعر است يا شعر نيست، حتي خارج  اين،هر حال

توان به درجات تشكيكي  يعني اصول اوليه تعريف شعر را مي؛از محدوده زمان و مكان و نسبيت
يك طرفدار . زاعي و سبكيدر سخني ديد و در سخني ديگر نديد، خارج از مسائل اعتباري و انت

 رودكي لذت »مادر ميِ«شعر نو مثالً شعر شاملو هم اگر شعرشناس باشد، به احتمال زياد از شعر 
.  يابد تا شعري از شاعران معاصر خودبيشتري مي

در هر حال، عناصري كه در تحقق شعر الزم است؛ يعني الفاظ و تركيبات زباني و فونتيكي، 
كه از ديد ارسطو فصل ذاتي شعر است، ) صور خيال(تخييل ) افيه و رديفوزن و گاه ق(موسيقي 

انگيزندگي، عاطفة شعري و شعوري، درد نهاني، صدق و ايمان در بيان و از همه مهمتر 
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بيني شعري، نه بيان صرف نظريات فلسفي و متافيزيكي تشكّل معنوي و ارتباط كلي اجزاي جهان
ر سراسر يك شعر، تأثير و تأثّر اجزاي سازندة شعر درهم و يك قطعه شعر با هم و وحدت حاكم ب

از هم به طوري كه نتوان جزيي از يك قطعه شعر را از ديگر اجزا مستثنا كرد و مثالً گفت اين 
خوب ) مثالً لفظ تصويرها(از شعر، خوب است اما جزء ديگر ) مثالً مضمون يا صورت ذهني(جزء 

فظ در زيبايي مضمون و زيبايي مضمون در زيبايي لفظ و نيست، بلكه چنان است كه زيبايي ل
شود و كيفيت تصاوير ذهني در لفظ و معنا تأثير متقابل دارند ويك قطعه شعر در كل ارزيابي مي

اي چند بيتي اگر بيت بيت خواستيم به ارزيابي پردازيم، توفيقي به حتي ممكن است در قطعه
كه چند بيت نخست از يك قطعه شعر مثالً مثنوي و يا دست نياوريم و گاه به غلط داوري كنيم 

شاهنامه و يا يكي دو بيت وسط يك قطعه مشمول تعريف شعر است و بقيه نه، چون صور خيال 
يك قطعه شعر در كل مورد . شود، اين درست نيستندارد و يا ظرافت الفاظ در آن ديده نمي

توان قسمتي از آن را، چه ابلو نفيسي كه نميگيرد، درست مثل فرشي زيبا و يا تارزيابي قرار مي
تمام اجزاي يك اثر . شروع كار بوده و يا در اطراف و حواشي آن قرار گيرد، جدا ارزيابي كرد

از اين روست كه . شود، چون باغي كه از دور ببينندچنانكه بيان داشتيم، در كل نگريسته مي
گويند مثالً اين بيت مثنوي شعر دهند و نميمي را در كل مورد مداقّه قرار مثنويو يا شاهنامه
:نيست

ملك دنيا بودش و هم ملك دينبود شاهي در زمان پيش از اين

گويي درخت گلي را تنها . دانيم كه چنين نيستاگر همين بيت بود ارزيابي درست بود، اما مي
. هاي داستانير منظومهخصوص دب. به خاربن آن نگاه كنيم و نظر دهيم كه اين پديده زيباست

 حكمي كلّي ،كنيد يا جزئي را گرفتهخوانيد، يكجا آن را ارزيابي ميآيا وقتي هاملت شكسپير را مي
؟داريدبيان مي

. دانيم كه از بافت منسجم و وحدت كلي برخوردار باشددر غزل نيز بهترين غزل را غزلي مي
لقي تبلكه تمام عمر با آن مأنوس بود، شود، سالها كل غزل چون يك شيئي قابل لمس كه مي

خوانيم، مهم بعض اخبار مورد توجه ماست و بعد هم كل آن را دور روزنامه را كه مي. گرددمي
از اين روست كه . اما شعر نه تنها خبر و خبررسان نيست كه يك تابلو نفيس است. اندازيممي

ما شناخته شده همراه با قداستي شود و ديوان حافظ فرهنگ ها به دور ريخته ميروزنامه
همين جاست كه پاي بسياري از . گيردها جاي ميگردد و حتي در سينهقرنهاست نگهداري مي
شناسان و متفكران هم در نقد شعرلغزيده است و شخصي چون شاملو از سخنسرايان و سخن

و با ! گر استكند كه فردوسي شاعر نيست و روايتخردانه ميخبري اظهارنظرهاي بيروي بي
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واي به حال ملتي كه اين چنين از . نامدزن تاريخ ميكمال جسارت ناشي از جهالت، او را كلك
.   سخن خواهيم گفتشاهنامهبموقع از! كندبزرگان و فرهنگ سازان خود ياد مي

كند بلكه خود هدف نيز بايد در نظر داشت كه شعر وسيلة اخبار نيست و هدفي را تعقيب نمي
اين نكته بدين معنا نيست كه شعر از جهان بيني تهي است و حرفي براي گفتن ندارد، بلكه . تاس

شود و منظور اين است كه در شعر لفظ و معنا ظرف و مظروف و اِخبار و هدف همه يك چيز مي
:شود گفت حافظ در بيت زيرنمي

خته بودتا كجا باز دل غمزده اي سو برافروخته بودهآمد و رخساردوش مي

. فالني در حالي كه از تب برافروخته بود نزد پزشك رفت: يميدهد مثل اينكه بگوگزارش مي
همه ... خود بيت، كلمات و معاني و. گيردكند، هدفي را پي نميهيچ خبري را حافظ گزارش نمي

غزل افتد كه در يك  مي اتفاقگاه. در مجموع تابلو زيبايي را پديد آورده كه خود هدف است
 به قبل و بعد وابستگي ندارد، در اين گونه موارد بايد گفت ،بعضي ابيات استقالل ماهوِي يافته

 و هاي كوتاه و احساسي خاص و محدود در يك فرجه زماني را به بيان هنري درآوردشاعر، تجربه
ك رشته خود آن بيت يا تك بيت، شعري است كوتاه كه با ديگر شعرهاي كوتاه توسط قافيه در ي
مختصر . اندقرار گرفته است، اما غزلسرايان جهان شمول ما، كمتر از اين لون سخني ارائه كرده

» بيان هنري متناسب انديشه و احساس و عواطف و گره خوردگي عاطفه و خيال«آن كه شعر را 
.  نشينيمكنيم و با اين معيار به ارزيابي شعر فارسي ميتعريف مي

كند و گره خوردگي عاطفه  فصاحت و بالغت را در انواع شعر ايجاب مي،بيان هنري متناسب
وحدت و يكپارچگي . نمايدو خيال، ديگر اجزاي سازندة شعر را كه قبالً بيان داشتيم، تداعي مي

 سازندة شعر هم در تعريف گنجانيده شده است و بيان هنري بدون تحقق اين امر، ميسر ياجزا
.  اصل مطلبپردازيم به حال مي. نيست

شود و تاكنون كه نزديك به شعر فارسي پس از اسالم از سال هشتاد هجري شروع مي
آنچه مسلم است تعداد شاعران ايراني . سيزده قرن از عمر پربركت آن گذشته، همچنان ادامه دارد

اي هاي مختلف و نمونهنه اما بحث ما ارزيابي شعر دورا،از آغاز تا به امروز بسيار زياد است
از شاعران پيش از رودكي هر چند بن ماية شعر . شاخص شعر فارسي است، از رودكي تا بهار

كنيم و از شعراي پس از بهار هم به داليلي اند، با اشاراتي بسنده ميفارسي را تشكيل داده
.  يمينماصرفنظر مي

. ان فارسي نيستآيد، هدف معرفي شعر فارسي و شاعران زبچنانكه از عنوان مقاله نيز بر مي
اين كار توسط استادان بنام چون دكتر ذبيح اهللا صفا و ديگران انجام گرفته است، بلكه هدف آن 
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هايي طي كرده است، آيا است كه ببينيم شعر فارسي در اين مسير طوالني چه اوج و حضيض
 شاخص همچنين شعراي. هماره رو به كمال داشته و يا گه گاه هم به انحراف كشيده شده است

طبيعي است كه اين كار بسيار سترگ و در عين حال علمي و . زنيمهر دوره را به محك نقد مي
در ضمن معيارهاي ارزيابي هم از ديد حتي صاحب . نيازمند به بحث و فحصهاي دقيقي است

اين بنده نيز كه نه ادعايي دارد و . كندنظران متفاوت است و هر صاحب نظري نوعي ارزيابي مي
پندارد كه بتواند چنين خطري كند و چنان امر خطيري را متعهد شود، بر خود را در حدي مينه 

اساس تعريفي كه از شعر ارائه گرديد، استقضاي ناقصي به عمل خواهد آورد و شاعران شاخص 
ارزيابي هم به صورت جزء به . هر دوران را مطرح كرده، نگاهي اجمالي به شعرشان خواهد افكند

بيني شعري و شود بافت كلي شعر، بالغت و جهانيت بيت شاعران نيست، سعي ميجزء و ب
هر چند از اين ديدگاه و با معياري كه عرضه شد، . عاطفي، صداقت و ايمان شاعر ارزيابي گردد

تواند ارزيابي گيرد و ميها و ساير اقسام سخنوري در يك ترازو قرار ميغزل و قصيده و منظومه
بيني بيشتر مقتضاي نوعي بخش بندي شعري است، چرا كه از همان معيار واحد عشود، اما واق

درست مثل ميزان سنجش است . شودتعريف شعر در انواع مختلف آن به نوعي خاص استفاده مي
توان سنجيد، اما ترازوي طال و جواهر با ترازويي كه هندوانه كه تمام اشياء از ذره تا كوه را مي

تواند هم در غزل و هم در قصيده و غيره مورد بررسي تعريف شعر مي. هايي داردكشد، تفاوتمي
كند و آن غزل چند درصد؟ قرار گيرد كه آيا اين قصيده چند درصد از تعريف شعر در آن صدق مي

را متناسب با انواع مختلف شعر ) تعريف شعر(اما درست تر و دقيق تر اين است كه اين ترازو 
هايي در مورد انواع مختلف شعر در نظر گرفت و همچنين بايد تبصره.  جوابگو باشدكرده تا بتواند

چنانكه اشاره كرديم يك منظومه . با رعايت آن تبصره ها، از ترازوي سنجش شعر استفاده كرد
تك ابيات مورد ارزيابي قرار داد كه اين توان و نبايد به صورت تكرا نمي) به صورت مثنوي(

... و آن ديگر يك مصراعش شعر است و ديگري فقط يك تركيب شاعرانه دارديكي شعر است 
در عين حال كه فصاحت و بالغت فضاي كلي منظومه را در نظر داريم، جهان . اين درست نيست

پردازي و همه اينها را مد بيني كلي شعري و شعوري و عاطفي و ارتباط بافت داستاني و شخصيت
توانيم در كل يك اثر در عين حال، آنچه را هم در تعريف شعر گفتيم مياما . دهيمنظر قرار مي

توانيم در كل با معياري كه  را ميشاهنامهمرعي و ملحوظ داريم، همان طور كه مثالً) ...منظومه(
 نظامي مقايسه كنيم و مثالً بگوييم از نظر شعرشناسي، اسكندرنامةاز شعر داريم با منظومة 

. سوسي نسبت بدان داردرتري مح بشاهنامه
بايد در نظر داشت كه كافي نيست تنها تصاوير ذهني ) صور ذهني(همچنين از نظر تخييل 

زيبايي آورده شود نه، بلكه بايد دقت شود اين تصاوير ذهني با فضاي داستاني هماهنگي دارد
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م، نقش اساطير، هاي قهرمانان، ارتباط تنگاتنگ آنها با ه يا نه؟ شخصيت پردازي، پردازش چهره
عدم گسيختگي ماجراي داستاني، حفظ يكنواختي در سراسر داستان و اينكه مثالً چنين نباشد كه 
طوس جايي چنان توصيف شود، ديگر جاي خالف آن و حتي وضعيت زندگي چادر و خيمه و 

م اي براي فالن قهرمان در نظر گرفته شده و توصيف تمادرفشها و اينكه چگونه درفش و خيمه
مثالً (هاي داستاني اينها و جوانب امور مربوط بدانان، همه از ظرايفي است كه در منظومه

بايد مورد مداقّه قرار گيرد و اينكه گفتيم همه اينها نيز بيرون از دايرة تعريف شعر ) شاهنامه
گنجانيده شده است،...  »بيان هنري مناسب«نيست، بدين توجيه است كه همة اينها در عبارت 

هاي خسرو و پردازي منظومهدر تصاوير ذهني و شخصيت» بيان هنري متناسب«همان طور كه 
شاهنامهكند كه خالف شيرين و ليلي و مجنون، اَنحاي ديگر و كيفيات خاصي را ايجاب مي

شود، همان طور كه در يك منظوم هيچ گاه يك بيت يا حتي چند بيت جدا جدا ارزيابي نمي. است
يابي شد كافي نيست و بايد در كل مورد ارزيابي قرار گيرد و بررسي شود كه شاعر در اگر هم ارز

اي يا در اين راستا ممكن است در قطعه. كل رعايت جوانب امر و مقتضيات داستاني را كرده يا نه
قسمتي از منظومه ابياتي بيايد كه از ديد هنري و تطبيق با موازين بالغي و تعريف شعر، چندان 

اري نداشته باشد و حتي اگر جدا مورد بررسي قرار گيرد بدون ارتباط آن با بافت كلي سازگ
اي صورت خردانه و جاهالنههاي بيداستان، شعر هم تلقي نگردد، چنانكه گاه چنين ارزيابي

در قصيده ارزيابي در عين حفظ اصول كه در تعريف شعر آمده، باز مسائل ديگري را . گرفته است
نظر داشت كه البته چنان كه گفتيم بيرون از شاخصة بيان هنري مناسب نخواهد بودهم بايد مد .

ها، حسن تخلص، زمينة اصلي موضوع قصيده، شريطه همه مورد ها و نسيبمثالً وجود تشبيب
بتوان » بيان مناسب«گيرد و شايد قصيده بدون تشبيب و نسيب را به ضعفي در ارزيابي قرار مي
ين است تركيبات زباني در قصيده كه با تركيبات زباني و حتي گاه بافت همچن. متّصف كرد

توان حكمي واحد در مورد دو طرز سخنگويي اينجاست كه نمي. دستوري غزل تفاوت فاحش دارد
صادر كرد چنانكه مثالً فالن كلمه كه در غزل غير فصيح است در قصيده ممكن است متناسب با 

كي فصيح شمرده شود يا تسكين متحركات و يا نامطبوعي بافت سخن و مسائل جانبي و سب
تواند ممدوح و مطلوب باشد و گاه عكس آن، اوزان و موسيقي كلمات و حروف در قصيده مي

.  سبكي و سستي قصيده را در پي داشته باشد،  اما در غزل آن مطلوبيت و مرغوبيت را ندارد
 اما با تفاوتهاي موضعي و ،كندو صدق مي در عين حالي كه تعريف شعر در هر د،بنابراين

 تركيبات زباني قصيده با همه ،مصداقي كه البته بيرون از محدودة كلي تعريف هم نيست
گنجد چنانكه همين كلمات مي) بيان هنري مناسب(طمطراقي و شايد گوشخراشي درمحدوده 

دهد كه هر دو مينرميقصيده وار ممكن است در غزل مناسب نباشد و جاي خود را به ظرافت و 
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ترازوي قصيده در مثَل ترازويي است كه تَنگ . گنجدمي) بيان هنري مناسب(در محدودة تعريف 
سنجند و ترازوي غزل در مثل ترازويي است كه طال و جواهرات را شكر و بار ميوه را مي

ان ادب و  همة اين مسائل بايد در سنجش شعر و ارزيابي آثار بزرگ،به هر حال. سنجندمي
. فرهنگ ايران مورد مداقّه قرار گيرد

ا بيشتر محسوس است، هر چند از نظر يهتشكّل موضوعي و تصوير عمودي در قصايد و مثنو
معيار فصاحت و بالغت هم چنانكه اشاره . احساس عاطفي و شعوري،  غزل بر قصيده برتري دارد

اين روي در ارزيابي بايد غزل را با از . رفت در عين حفظ اصول، در غزل و قصيده تفاوت دارد
توان يافت كه هر چند اصل مشتركي هم در ارزيابي هر دو مي. غزل و قصيده را با قصيده سنجيد

سخن كوتاه با معيارهاي . تر استمثالً غزلسرايي را حكم كرد كه از فالن قصيده سرا شاعر
:شودميبالغي كه در  دست داريم دو نوع ارزيابي 

ي تفصيلي ارزيابـ1
ارزيابي اجمالي ـ2

شناسي شعر در ارزيابي تفصيلي كلّ ديوان و يا اشعار شاعري بر اساس معيارهاي جمال
.  گيردشود و در ارزيابي اجمالي، گلچين آثار مورد ارزيابي قرار ميگذاري ميارزش

زديك به محال در مورد اول بايد توجه داشت كه استقصاي تام و تمام اوالً كار دشوار و ن
كند، چرا كه يك شاعر در طول زندگي است و در عين حال غرضي را كه در پي آنيم حاصل نمي

شعري خود، از ابتدا تا انتها تحوالت زيادي پيدا كرده و درست نيست كه مثالً بر مبناي بعض 
و اظهار نظري بيني ااشعار اولية او، حكمي صادر شود و يا نظري ارائه گردد و يا از لحاظ جهان

قطعي به عمل آيد، چون شعر همانند خود شاعر هماره دستخوش تغيير و تحول است چه از نظر 
به نظر من بايد اشعاري را ارزيابي . لفظ و معنا و مضمون و چه از نظر ايدئولوژي ارائه شده در آن
.  استگري بالغي شاعر هكرد كه مطمئن باشيم زادة دوران كمال ذهني و فكري و انديش

نكتة گفتني در اين باب اين است كه ارزيابي همه شاعران . پس در نتيجه بايد انتخاب كرد
زبان فارسي، هر چند به صورت گزيده و گلچين هم باشد باز نه امكان دارد و نه مفيد غرضي 
است، چرا كه تعداد شاعران زبان فارسي آن قدر زياد است كه احصاي تام و تمام آنها ميسر 

ت و عالوه بر آن به گزيدة آثار همه آنان نيازي نيست، چرا كه بسياري از آنها ارزش بررسي نيس
 گزيده هايي از برگزيدگان شعر فارسي را به ،بنابراين. ندارد و نمايندة شعر بلند فارسي هم نيست

. ستزيده ااين جانب جسارت ورزيده بدين كار سترگ دست يا. و ارزيابي كردمِحك نقد بايد زد
. ها در واقع ارزيابي شعر فارسي استارزيابي اين گزيده
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در مورد شعر فارسي نكته گفتني اين كه چنين نپنداريم كه در طول قرون و اعصار هر چه به 
!عنوان شعر فارسي داريم، شعر ناب و با ارزش هنري و منطبق با معيارهاي بالغي است، هرگز

 تاكنون بيش از پنجاه شاعر شناخته شده و معتبر كه شعرشان شايد از ميان شاعران ايراني از آغاز
از ميان اين پنجاه شاعر نيز حدود ده شاعر فحل و . در خور تأمل و نقد باشد نتوانيم پيدا كنيم

توانيم نام ببريم كه از ميان آنها فردوسي، خيام، موالنا، سعدي، حافظ و شايد با تسامح جهاني مي
دانيم كه سخنشان حجت زبان فارسي و راهشان راه ادب  فارسي ميان شعرارددمنظامي را سر

هر . فارسي است و مقتدا و پيشرو تمام شاعران ايراني در قرون اعصار از گذشته و حال به شمارند
اما شاعران ديگري هم هستند كه در حد .  در خور بحث و فحص و تحقيق هستنديك جهاني

 از هنر و ادب و انديشه را در شعرشان درج كرده و در درجة دوم از آنان نيستند، اما آنها نيز جهاني
، ناصرخسرو،قطران،  عنصري،فرخي سيستاني: چون. نظر مقام ادبي وشعري قرار گرفته اند

 بهار و ، هاتف،صائب،  جامي، عراقي، اميرخسرو، خواجو، خاقاني، انوري، مسعود سعد،منوچهري
. چند تني ديگر

اي آنان را در شعر فارسي ههكنيم و پايگااي هر يك مييهين مختصر اشاراتي به ويژگادر
. قصيده سرايان جدا و غزلسرايان جدا. داريمبيان مي

رودكي 
اصالت زباني و بياني و فصاحت و بالغت از ويژگيهاي شعر دوران ساماني است كه رودكي 

يرات و تركيبات عبو مبتذل نبودن مضامين و تاي نبودن و تكراري از ديد كليشه. شاخص آن است
.  ن شعر فارسي استامدآزباني و بياني و تخيل، رودكي از سر

به تمام معنا در چارچوب سنت زباني و شعري قرون . نمونة بارز دوران ساماني رودكي است
. هاي رودكي از اصالت شعري و زباني برخوردار استاوليه، سروده

به مقتضاي قدمت و كهنگي . ر رودكي به نحو بارزي مشهود استتصوير عمودي در شع
شود و اين بزرگترين ويژگي شعر رودكي اي در آن ديده نميزبان، بيان زباني و تخييلي كليشه

تشبيهات كه بيشتر تفصيلي است و استعارات و طرز تعابير زباني و تركيبات شعري بيشتر نو . است
 و طبيعي و گاه بدوي است و منبع سرشار زباني و بياني تصاوير بيشتر حسي. و تازه است

به نفس تصوير اهميت شاياني داده شده، به طوري كه حس . خداوندان سخن بعد از اوست
. استعاره كمتر از تشبيه به كار رفته است. شود تصوير بيش از هدف از تصوير اهميت داردمي

ي و ذهنيت ايراني يفرهنگ آريا. ر عكسبذهنيت شاعر از طبيعت پيرامون خود متأثر است و 
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مسائل انتزاعي و عقلي كيفيت . بالطبع در شعر دوران رودكي و خود رودكي، آشكار است
. محسوس و طبيعي يافته است

توان رودكي را با مالحظه همين قطعات شعري كمي كه تحقق انتسابشان حاصل اينكه مي
. ، عاطفي و داراي جهان بيني شعري دانستبدو قطعي است، شاعري اصيل، توانمند، پراحساس

و آنچه در ) به قول استاد شفيعي كدكني(شكل كلي و وحدت موضوعي و محور عمودي خيال 
با گذشت بيش از هزار و صد سال، . هاي او تشخّص و تحقق دارد در سروده،مورد شعر گفتيم

هر بيتي . كند تحريك ميگذارد و عواطف او راشعر او در دل و جان ايراني شعرشناس اثر مي
اي كوتاه وجدا از بيت ديگر نيست، كليتي به هم بافته و مرتبط باهم، ويژگي قطعات شعري تجربه
هدف تزاحم تصاوير در شعر او ديده بي. صرفاً نخواسته تصويري و يا تخييلي را ارائه دهد. اوست
. بيندده خود را با شعر مواجه ميخوانن. گرددوضوح حس ميبعاطفه شعري و شعوري در آن . شود نمي

زبان فاخر، تصاوير طبيعي و محسوس، وحدت موضوعي، مضامين برخاسته از دل، صداقت و باور 
:دهدي ارائه ميياي نبودن زبان و تصوير و مضمون، تابلو زيباراستين، از همه مهمتر كليشه

مي آرد شرف مردمي پديد
مي آزاده پديد آرد از بد اصل

خوش آن گه استكه خوري ميهر آنگه 
گشادبا حصن بلندا كه مي
بخوردبا دون نجيال كه مي

و آزاده نژاد از درم خريد
فراوان هنر است اندرين نبيد 
خاصه چو گل و ياسمن دميد

كشيدباكُرّه نوزين كه مي
كريمي به جهان در پرا كنيد 

تر نسبت گاه سنگيني سنگين و واژگان گهويژگي زباني و سبكي، تسكين متحركات و احياناً موسيق
.  بخشد را در شعر او تحقق مي"بيان هنري مناسب"به روزگار ما، همه و همه، 
با اينكه شعر نصيحت . كندثر در برابر مشكالت زندگي و گيتي رهنمود ميّببينيد چه ساده و مؤ

. گذاردر دل و جان خواننده ميسزايي بب اما نصايح حكيمانه او جوهر شعري يافته و تأثير ،نيست
اي آنكه غمگني و سزاواري 
رفت آنكه رفت و آمد آنك آمد
هموار كرد خواهي گيتي را 
مستي مكن كه نشنود او مستي
شو تا قيامت آيد زاري كن
تا بشكني سپاه غمان بر دل

واندر نهان سرشك همي باري
بود آنكه بود خيره چه غم داري 

د همواريگيتي است كي پذير
زاري مكن كه نشنود او زاري

ري آكي رفته را به زاري باز
بياري و بگساريآن به كه مي
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زمانه پندي آزادوار داد مرا
به روز نيك كسان گفت غم مخور زنهار

زمانه را چو نكو بنگري همه پند است
بسا كسا كه به روز تو آرزومند است

گذارد كه شايد متكلّفات و متصنّفات جان خواننده ميدر عين سادگي چنان تأثيري در دل و 
. استادان شعر، نتواند

.  نيازي به توضيح ندارد»مادر مي«شاهكار 
شائبة مداحي و آاليش تملّقات دروغين، اين شاعر آزاده را نيز مستثنا نكرده، گاه از ارزش 

ن عاطفه و احساس و بيان  چون مدح به هر دليلي كه باشد، زبا،ش كاسته استابيني شعريجهان
شعر مدحي هر چند ممكن است از لحاظ . دل نيست و رنگي است دروغين بر شعر و خداوند شعر

نشيند و در نتيجه فصاحت و بالغت در اوج باشد، اما چون از دل بر نيامده الجرم بر دل نمي
. دهد يعني انگيزندگي عاطفي را از دست مي؛مهمترين عامل تحقق شعر

شاعران را به حضيض ذلّت و حقارت كشانده است ) ييمديحه سرا(انه گاه اين پديده متأسف
تا آنجا كه براي تحقق آرزوهاي بسيار ناچيز و پست، در دري گرانبهاي خويش را در مزبله افكنده 

را به ) نه دروغ بالغي كه از اكذب اوست احسن او(رودكي در بهترين شعر خود دروغهايي . اند
در عين زيبايي و فصاحت و بالغت، اين .  شأن اوستو تملقاتي عرضه داشته كه دونهم بافته 

ممدوح خود را بهترين بني آدم پنداشته و اطاعت او را . كندآاليش، ارزش شعر را كم رنگ مي
مردم را از خاك و آب . واجب قرآني دانسته و خود او را سايه يكتا خداي و حجت حق ناميده است

در حكمت او را سقراط و افالطون خوانده و در . و ممدوحش را از آفتاب گوهر ساساندانسته ... و
اينجاست كه ارزش واقعي چندتني چون ناصرخسرو و موالنا و . الخ! فقاهت، ابوحنيفه و شافعي

. گرددعطار و يكي دو تن ديگر معلوم مي

چهار ستون ادب فارسي فردوسي 
ينوي سخني شنيدم كه به گمان من بهترين معرّف سالها پيش از استاد فقيد مجتبي م

 نبود، معلوم نبود امروز ما به چه زباني شاهنامهاگر «: او فرمود.  استشاهنامهفردوسي و اثر او 
» .گفتيمسخن مي

 سند ملي ماست و حق حيات به گردن زبان فارسي شاهنامهست كه اين سخن بدين معنا
» .جم زنده كردم بدين پارسيع«: خود استاد توس هم فرموده. دارد

 روايت و تاريخ نيست كه اگر شاهنامه.  فردوسي؛ يعني احياي زبان و فرهنگ ايرانيشاهنامة
از اين ديد تاريخ شاهنامه. ها براي چه بود؟ روايت و تاريخ كم نداريمآن بود، اين همه آوازه
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هاي خ ما را درازتر كرده، ريشه چند هزار سال عمر تاريشاهنامه. نامضبوط و نامكتوب ايراني است
نامرئي مليت و فرهنگ و در يك كلمه تاريخ ما را بازيابي و معرفي نموده است، آن هم نه به 
صورت بيان وقايع تاريخي و يا نيمه تاريخي و اساطيري كه در آن صورت هم كاري چنين 

گرفته، چون چنين كارهايي كم و بيش صورت نيزآمد و پيش از اونميسترگ به حساب
در بيان هنري و پوشش شعري آن هم با فاخرترين الفاظ و استوارترين شاهنامه . خداينامه ها

شدند، اما باز ممكن بود به زباني جز اگر جز اين بود مردم ايران تنها با تاريخ خود آشنا مي. معاني
ت قرار دارد اوالً با  كه در قلّة فصاحت و بالغشاهنامهشصت هزار شعر بلند . فارسي سخن بگويند

زيبايي بيان و دل انگيزي معاني مقبوليت عام پيدا كرد و همه بدان وسيله خود را باز يافتند و از 
هاي كهن خود آگاه شدند؛ ثانياً فصاحت و بالغت و استواري و فاخري اشعار، راه را بر سلطة ريشه

 هويتي دارد، بلكه از زباني ريشه دار و ملت ايران دريافت كه نه تنها تاريخ و. زبانهاي بيگانه بست
زباني كه براي . همسال با تاريخ خود نيز برخوردار است، آن هم زباني در اوج شيوايي و رسايي

. بيان تاريخ و فرهنگ خود نيازي به هيچ زبان ديگري و حتي واژگاني جز واژگان فارسي ندارد
اخر حدود هفتصد واژه به ظاهر غيرايراني بينيم در شصت هزار بيت شعر بلند و فاين است كه مي

موالنا و . وارد شده كه شايد محدوديتهاي شعري و بعضي ضرورتها موجب آن گرديده است
ديوان هم نبود، مثنوياگر او نبود، . سعدي و حافظ نيز از اين لحاظ مديون حكيم توس هستند

شود و به ر او روشن مياين جاست كه عظمت فردوسي و اثر ماندگا.  هم نبودسعدي و حافظ
.خوانده اند) پدر فرهنگ ايران(گزاف نيست اگر او را 

ارزيابي بالغي شعر حكيم، از حوصله اين مقاله خارج است و اميد است در كتاب ارزيابي شعر 
سعديموالنا: همچنين ارزيابيهاي بالغي سه نابغة جهاني ديگر. اي از آن بيان گرددهفارسي شم ،
. دهم كه اگر عمري بود و توفيقي يار، به اتمام آن همت گمارمبدان كتاب ارجاع ميو حافظ را 

 و غزليات سعدي را به گونة شاهنامهكنم و آن اين كه اي در اين باب اشاره ميتنها به نكته
دهند، بلكه ارزيابي در كلّ يك داستان مثالً طوس و فَرود و رستم و حافظ مورد ارزيابي قرار نمي

چه ارزيابي به كل داستان آن . بيت بيت منظومه مورد نظر نيست. گيردصورت مي...  ب وسهرا
صحنه آراييها، توصيفات، روابط پهلوانان با هم، نحوة برخورد آنان، : قسمت مربوط است چون

. توان و نبايد، به جزء جزء آن پرداختچون كلي كه نمي. گيردهمه اينها يكجا مورد تأمل قرار مي
تأمل در اين نكته است كه بعضي محققان و يا بهتر است بگوييم محقق نماها را به اشتباه عدم 

 را با كمال جسارت از مقوله شعر بيرون برده و تنها جنبه روايي شاهنامهدر ارزيابي انداخته و 
ها بيت بيت آن در منظومه.  موالنا هم همين طورمثنويدر مورد! خبريزهي بي. بدان داده اند

كل يك قسمت با در نظر گرفتن بافت كلي داستان و ريخت شناسي بالغي در . ورد نظر نيستم
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اي كه احياناً خارج از معيارهاي فصاحت است انگشت نبايد روي كلمه. مجموع مورد نظر است
. نهاد و گفت موالنا مثالً شاعر فصيحي نيست چون اين تركيب را در يكي از ابياتش آورده است

 بالغي؛ يعني بررسي بالغت در كلّ قطعه و يا منظومه با در نظر گرفتن نسبيت ريخت شناسي
مسأله بالغت در يك اثر و اين كه بالغت در يك تك بيت چون تك بيتهاي صائب چگونه 

شود و در يك قطعه يا منظومه چگونه؟ و اين كه معيار بالغت در هر موردي ديگر ارزيابي مي
تواند همان قدر در ارزيابي بالغي مؤثر باشد كه ركيبات زباني ميها و تالبته واژه. سان است
منتقدي تابلوي را ببيند و مثال بگويد رنگ اين قسمت . مختلف جدا جداي يك تابلو نقاشياجزاي 

 و ارزيابي بالغي آن مهم است، نحوة شاهنامهآنچه در . كمي تند و آن قسمت كمرنگ است
گي ابيات با محتواي كلي داستان است و اينكه توفيق شاعر در توصيفات و بافت داستاني و هماهن

 است و اينكه هر توصيفي، نحوة خاص بيان وقايع و هماهنگي موضوع با بيان هنري تا چه حد
توصيفات شخصيتهاي عرفاني با توصيفات شخصيتهاي پهلواني و . كندبيان هنري را ايجاب مي

 همه و همه با هم فرق دارد و با ارزيابيهاي متفاوتي يا عشقي و سياسي و اجتماعي و اخالقي
. روبه روست

نظامي 
شمرده و چهار ) ...فردوسي و(ست كه بعضي او را از ردة اول  تا آنجانظاميمرتبه شعري و هنري 

اما نظر نگارنده بر اين است كه با همه عظمت و الفاظ . اندستون ادب فارسي را پنج ستون انگاشته
و معاني جزل و توصيفات به راستي زيبا و حيرت آور و رعايت تمام جوانب بالغت و فصاحت و فاخر 

به تمام معنا شاعري كه تعريف شعر به درستي در سخنش تحقق يافته، اما او را پس از چهار نابغة شعر 
 هر حال، زبان به. بحث تفصيلي را در كتاب ارزيابي شعر فارسي خواهم آورد. و ادب و هنر بايد قرار داد

خسرو وشاهكارش . نظامي نسبت به زبان شعري آن چهار  بزرگ، از تعقيدات و تكلّفات عاري نيست
اش، رابطة لفظ و معنا، تشكل و وحدت موضوع همه و همه كه زبان او، تخييالت شعري.  استشيرين

احساس نگارنده .  دارددرتوصيف پس از فردوسي جاي. قبالً اشاره شد، در منظومة او به حد كمال است
اش نسبت به فردوسي و بر اين است كه با همه محاسن هنري كه دارد، آنِ شعري و جوهر شعري

. ضعيف است) تنها از نظر ظاهر زبان و بافت زباني نه مفاهيم و ارزشهاي ديگر كه اشاره شد(موالنا 
. ي واال و جهان بيني كذاييبيشتر درصدد آوردن صور ذهني و تركيبات زيبا بوده است تا بيان هدف

 بيشتر مثنوي جاي ترديد ندارد، اما حقيقت دين را در مخزن االسرارعرفان و مذهب گرايي او در 
 در پيكرهفت وخسرو و شيرين وليلي و مجنونبيان عشقي در . مخزن االسرارتوان يافت تا در مي

به . رفاً بيان عشق و عشقبازي استص. عين كمال زيبايي و موفقيت، هدفي واال را پي نگرفته است
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. خالف حافظ كه ماوراي عشق و بيان عوالم عشقي او، آن و جوهر و دنياي ديگري نهفته است
پوشيده نماند كه مرتبه نظامي را در مجموع از نظر هنر شعري و رعايت همه موارد و معيارهاي ادب، 

. دهيم و برتر از ديگر بزرگان سخنپس از حافظ قرار مي

:خسرو و شيرينكنيم، از در اين مختصر به اشعاري از او بسنده مي
) چاپ وحيد،127ص (صفت بهار 

ز هر شاخي شكفته نو بهاري
نواي بلبل و آواي دراج
چنين فصلي بدين عاشق نوازي
خرامان خسرو و شيرين شب و روز

در مرغزاريگهي خوردند مي

گرفته هر گلي بر كف نثاري
 را داده تاراجشكيب عاشقان

خطا باشد خطا بي عشق بازي
به هر نزهت گهي شاد و دل افروز

هي چيدند گل در كوهساريگ

) چاپ وحيد،131ص (افسانه گفتن خسرو و شيرين 
ر از روزنتفروزنده شبي روش

شبي باد مسيحا در دماغش
ز تاريكي در آن شب يك نشان بود
صبا گرد از جبين جان زدوده

ر مقصود جوييشبي بود از د
ازين سو زهره در گوهر گسستن
ز مشك افشاني باد طربناك

افروزجهان روشن به مهتاب دل
نه آن بادي كه بنشاند چراغش
كه آب زندگي در وي نهان بود
ستاره صبح را دندان نموده

زادگوييمراد آن شب ز مادر
وز آن سو مه به مرواريد بستن
عبير آميز گشته نافه خاك

وندگار موالنا خدا
گرديد، تنها و تنها  مي"شعر ناب"اگر در طول تاريخ هزار و سيصد سالة شعر فارسي به دنبال 

چهار ستون ادب ايران كه هر كدام نه چهلستون كه هزار ستونند، هر يك . گزينيدشعر موالنا را بر
از نظر هنر شعري . جهاني از هنر و انديشه و به نوعي معرّف فرهنگ و ادب اين سرزمين مقدسند

در اين مختصر كه بناي . ا سخن خواهيم گفتنهصي دارند كه به موقع از آينيز هر يك خصا
 موالنا را شاعر شعر ناب ،كنيمارزيابي اين چهار نور مقدس را نداريم و به اشاراتي بسنده مي

 شعري است كه "ناب"منظور از . نه فردوسي و نه سعدي و نه حافظ، شعر ناب ندارند. خوانيممي
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خودي و سماع و صرفاً از درون جوشيده و بنا به تحقيقات مولوي شناسان بزرگ، در حال بي
:از آنچه پيرامون شاعر وجود دارد) سكر(خبري مستي و بي

زبان را مشتري جز گوش نيستمرمحرم اين هوش جز بيهوش نيست

ده و چون صاحب آن اهل موسيقي و جوشيويژه غزل از درون موالنا در حين سماع ميبشعر 
ريخته و هنر و ادب و عرفان بوده، خود به خود، همه آنها را يكجا در پوشش الفاظ به بيرون مي

بيني به احتمال زياد گوينده به چند و چون او وقوف نداشته است و شايد اگر خواستيم واقع
حو تصرّفات جزئي در آن روا داشته  بعد از حالت سكر و رسيدن به ص،بيشتري از خود نشان دهيم

بايد بدانيم كه وجود موالنا در آن لحظات چيزي جز جذبه و شعر و شور نبوده است و در . است
ش شعر اهمه زندگي. رفته استاستثنايي به شمار ميالً اي كامشرايط عادي نيز موالنا خود پديده

اي عادي و جريانات روزمرّگي كاري نبوده او را با دني. و هنر و موسيقي و جذبه و شعر بوده است
 خود به خود آنچه از درونش ،گرفتهاين است كه وقتي كه در سماع و حاالت جذبه قرار مي. است
 بلكه ،شده است، آن هم نه تنها شعر از حيث الفاظ و معانيجوشيده، به صورت شعر عرضه ميمي

هيچ . ايش مشهود استلهدر بيشتر غزاي ادبي، هنري يهتنوع اوزان و موسيقي و هنجار گريز
هيچ شاعري به . شاعري در طول تاريخ شعر فارسي به اندازة موالنا تنوع آهنگ نداشته است

هاي هنر و انديشه نكرده و آنچه مهم است اين كه همة اندازه او ابداع و نوآوري در تمام زمينه
از اين روست كه . نتافته استطور طبيعي بوده و كوچكترين تصنع و تكلّفي را بر ه اينها ب
خودي و بدون آگاهي متعارف و يم شعر او شعر ناب است، شعري است كه در حال بييگومي

شايد سخن . دانسته چه آمده و چه گفته استخود نمي. تصرّفات ادبي متداول خلق شده است
از اين . دق كندگويند كه خود نمي فهمند، تنها در مورد موالنا صسقراط كه شاعران سخناني مي

هاي لفظي اند ممكن است به جنبهخبران و كساني كه حقيقت شعر را در نيافتهروست كه گاه بي
 از فصاحت به دور است ،و گاه وزني موالنا ايراد بگيرند كه فالن لفظ يا فالن واژه، شعري نيست

. ود عرفان استشعر موالنا نظريه عرفاني نيست، خ. و از اين قبيل اظهارنظرهاي بي خردانه
ا را مهبرق حقيقت است كه چش. ها و بروزات وصال استجلوه. لحظات شهود و مناجات است

جلَوات حقيقت است كه در مرحلة . كندنمايد و پرهيز ميديدار مي. رودآيد و ميمي. ربايدمي
د و وصال اما موالنا مقدمش را گرامي داشته آن لحظات شهو. رودآيد و ميطريقت چون برق مي

آورد و گاه كه كلمات قادر به ادايش نوشد و ناآگاهانه در پوشش الفاظ در ميربايد، ميرا مي
از كيفيت شعري و جايگاه او در هنر و انديشه . كندهاي موسيقي را جايگزينش مينيست، تن تن

هم است، كنيم كه آنچه براي ما در اين ارزيابي متنها بدين نكته اشاره مي. سخن نمي گويم
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توان گفت موالنا مظهر عرفان و تجسم  كه ميستعرفان موالنا و نظريات عارفانه و حكيمانه او
چرا كه بحث ما از ديدگاه هنر و ادبيات است نه . انديشه و فرهنگ عرفان عاشقانه است، نيست

 شعر او  اما به طور انتزاعي تنها به،عرفان و حكمت، هر چند به تعبيري از هم جدا هم نيستند
هايي مشهود از عوالم نامشهود دروني او ازين ديد كه بازتابي از درون ملتهب و جوشان او و جلوه

گاه با . شعر موالنا وجود لفظيِ متنزّلِ جهان پرشور و غوغاي وصال است. كنيماست، توجه مي
استي سخن رب. هيچ معيار بالغي سر سازگاري ندارد، اما خود معيار بالغت است و عين فصاحت

تواند در مورد موالنا صدق كند كه گاه ، مي»فحش از دهن تو طيبات است«: استاد سخن
 يعني جز ؛اي به ظاهر دور از فصاحت او عين فصاحت استييهاي لفظي او و گاه ناسزاگويهروتند

ظه و واژه هر لح. تواند درون ملتهب او را بيان داردآن الفاظِ به ظاهر ناسزا، در مثنوي و غيره نمي
از نظر فصاحت هم همان ناسزاها در . رساند و همين است معناي بالغتديگري آن مفهوم را نمي

:استنهجاي خود سزاتري
گر سخن كَش بينم اندر انجمن
ور سخن كُش بينم و خامه به مزد

صدهزاران گل برويم چون چمن
معني از پيشم گريزد همچو دزد

. شود و امثال آن) خامه به مزد(زين تواند جايگاي نميهيچ واژه
تنوع آهنگهاي شعري هر .  منتها موسيقي گويا و ملفوظ؛غزل موالنا موسيقي مجسم است

هر كيفيت مطنطَني به . يك خود معرّف سماع دروني اوست كه هر لحظه به شكلي بت عيار برآيد
دارد و آهنگ جوشان  بيان ميآهنگ آرام، درون آرام او را. كندنوعي طنطنة درون او را بازگو مي

شعر موالنا شعر . نمايدو خروشان، درون ملتهب و يا در حال سماع و وجد پنهاني او را باز مي
شعر موالنا موسيقي . مصلحت و يا در خط موازين از پيش تعيين شده نيست، خود ميزان است

در پوشش الفاظ هيچ شاعري عشق و ميزان شوريدگي را چون او . ملفوظ و عشق ملفوظ است
: نياورده است

بر نوشته ز سرش تا بن پايان تو مروهست طومار دل من به درازاي ابد

او تنها شاعري است كه . مصلحت انديشي نه در زندگاني موالنا نقشي داشته و نه در شعرش
:پرده پوشي، چه فرهنگي و چه بالغي، برون ريختههر چه حس كرده و در درونش جوشيده بي
گفتمش پوشيده خوشتر سريار
گفت مكشوف و برهنه و بي غلول

خود تو در ضمن حكايت گوش دار
باز گو رنجم مده اي بوالفضول
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 او پس از .اي در اينكه چگونه بگويد و چه چيزهايي را نگويد، نداشتهاصوالً موالنا ارادهو
. شده است آشنا مي خود با سروده خود،پايان سماع و شعر كه تفسير ملفوظ آن است

سروده تا مصلحت او براي كسي، ممدوحي، سياستي، رياستي، خوشامدي، بدآمدي، شعر نمي
؛شعر او در معناي سقراطي شعر است. او چنانكه بوده در شعرش بازتاب يافته است. انديشي كند

ح و بليغ و كالمي است فصي. شعر انوري و امثال او با معيار سقراطي شعر نيست. هم شعر نابآن
هاي فارسي در طول بدين معنا دو سوم سروده. شودگاه عناصر شعري هم در آنها يافت ميگه

با ذكر اشعاري از خداوندگار . توان شعر ناميدهزار و سيصد سال شعر نيست، يك سوم آن را مي
ر توفيق دهيم و تفصيل بيشتر را در كتاب ارزيابي شعر فارسي، اگموالنا، بحث او را پايان مي
:داريميافتيم و عمري، بيان مي

بگريز اي ميراجل از ننگ ما از ننگ ما
هاي جند او وز زخمهاي تند اواز حمله

اول شرابي در كشي سرمست گردي از خوشي
خواهي برو اول تنگ چون شيشه شوزين باده مي
احمر خورد با برگ گردد برخوردهر كان مي

ا همرنگ مازيرا نمي داني شدن همرنگ م
سالم نماند يك رگت بر چنگ ما بر چنگ ما
بي خود شوي آنگه كني آهنگ ما آهنگ ما
چون شيشه گشتي بر شكن بر سنگ ما بر سنگ ما

ها برد دلتنگ ما دلتنگ مااز دل فراخي

***
با لب او چه خوش بود گفت و شنيد و ماجرا 

ها از سكرات چشم اومست شوند چشم
چيست در دلت«:  گويدبلبل با درخت گل

»خواجه اندرا«: خاصه كه در گشايد و گويد
رقص كنان درختها پيش لطافت هوا

» و ماياين دم در ميان بنه نيست كسي توي

***
مينديش مينديش كه انديشه گريها
خَرِف باش خَرِف باش ز مستي وز حيرت
جنون است شجاعت مينديش و درانداز

 بيخ تريهاچو نفت اند بسوزند زهر
كه تا جمله نيستان نمايد شكريها
چو شيران و چو مردان گذر كن ز غريها

***
زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا

از اين عشق چو خورشيد! چه گرميم! چه گرميم
زهي ماه زهي ماه زهي باده همراه

چه نغزست و چه خوبست و چه زيباست خدايا
چه پنهان و چه پنهان و چه پيداست خدايا
كه جان را و جهان را بياراست خدايا
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كه انگيخته عالم! زهي شور! زهي شور
فتاديم فتاديم بدان سان كه نخيزيم

 دامي است نه زنجير همه بسته چراييم؟نه
خموشيد خموشيد كه تا فاش نگرديد

كه آنجاست خدايا! زهي كار! زهي كار
ندانيم ندانيم چه غوغاست خدايا

كه برپاست خدايا! زنجيرچه ! چه بندست
كه اغيار گرفته است چپ و راست خدايا

***
اي هوسهاي دلم بيابيا بيابيا
مشكل و شوريده ام چون زلف تو چون زلف تو 
از ره و منزل مگو ديگر مگو ديگر مگو
تا نسوزد عقل من در عشق تو در عشق تو

هم حاضري هم غايبيالدين كه توشه صالح

لم بيابيا بيابيااي مراد و حاص
اي گشاد مشكلم بيابيا بيابيا
اي تو راه و منزلم بيابيا بيابيا
غافلم ني عاقلم بيابيا بيابيا
اي عجوبة واصلم بيابيا بيابيا

استاد سخن سعدي 
توان او را معيار زبان و ادب مي. حق تنها نصيب سعدي شده استب"استاد سخن"عنوان 
 مستعمل در زبان و ادب هايهدبي و يا تركيبات شعري و حتي واژ يعني اگر سخن ا؛فارسي شمرد

فارسي با آن معيار تطبيق نكرد، از حوزة فصاحت و بالغت بيرون خواهد بود و شگفتا كه پس از 
 حتي در اين روزگار شعري را شيوا ؛هفتصد سال اين معيار همچنان ثابت و اليتغير مانده است

اين بزرگترين توفيقي است كه ارزاني استاد سخن  باشد وشماريم كه بر روال سخن سعديمي
. گرديده است

هر چند آفاق غزل حافظ . شودغزل سعدي به معناي كامل و فراگير شعر شمرده مي
تر ازسعدي است، اما فصاحت و بالغت غزل سعدي در مجموع بيني او عميقتر و جهانگسترده

غزليات بيني حافظ گفتيم تنها در گستردگي جهانآنچه در مورد عمق و . بيشتر از حافظ است
 و حتي گه گاه در قصايد خود جهان بيني مثنويكند وگرنه استاد سخن در  صدق ميسعدي

مسائل تربيتي و اجتماعي و اخالقي و سياسي و فلسفي و عرفاني . بسيار عميق و فراگير دارد
ترين و  در اين است كه عميقهنر استاد سخن. فضاي بوستان و قصايد او را پر كرده است

گذارترين مسائل اجتماعي و تربيتي و حتي نصايح اخالقي را در زيباترين پوشش بيان هنري و اثر
رنگي از تكلّف و تصنّع و شعار ندارد و به همين دليل در دل و جان . ادبي بيان داشته است
 نصيحت و ارشاد به صورت مألوف دانيممي. يابدكند و پذيرش بيشتري ميخواننده بيشتر نفوذ مي

بدون ترديد . كار شعر نيست اما بوستان او گلزاري از پند و اندرز و ارشاد و تنبيه و تنبه است

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

231□ارزيابي شعر فارسي  

بوستان سعدي شعر است نه نظم، اما شعري كه تنبيه و ارشاد است، شعري كه از زندگي سخن 
نصيحتگران و مرشدان و . دهدگويد، شعري كه راه نجات از مشكالت حيات را ارائه ميمي

اند، اما واعظان و حكيمان در جهان زياد بوده و هستند و كتابهايي نيز در اين مسائل تأليف كرده
هيچ كدام نه شعر است و نه تأثير سخن سعدي را داشته و دارد، با آنكه بسياري از آنها در پوشش 

غزل . خور بحث و تحقيقجهان بيني عرفاني سعدي خود مقولة ديگري است در . نظم است
.  سعدي اوج غزل است، باالتر از آن تاكنون تحقق نيافته و شايد نيابد

حد همين است سخنداني و زيبايي راتو نيفزايد كسحسنوبر حديث من

آيد آنقدر ساده و طبيعي به نظر مي. به نظر اين جانب غزل سعدي اعجاز سهل ممتنع است
ي و يكند، اما پس از تأمل و دقت، جهان زيبادرددلي ساده ميي عاشقي با معشوق يكه گو

 و تركيبات و صور خيال هر يك در غايت جمال و كمال هاهواژ. شودشگفتي درون آن روشن مي
كوچكترين تعقيدي، لفظي يا معنوي ذهن  و اي در غير جاي خود نيستكلمه. بروز و ظهور دارد

. كندخواننده را به خود مشغول نمي
همه عشق است و زيبايي و . شودغزل سعدي باغ پرگلي است كه خاري در آن ديده نمي

. فصاحت و بالغت همراه با سادگي و سالست لفظ و معنا
 بنابراين آفاق غزل را ،توان گفتيافت كه چون غزل سعدي ديگر نميحافظ اين حقيقت را در

وعات محدودي چون عشق و جمال و در غزل سعدي موض. ر كردفتتر و ذهنيت آن را ژرگسترده
وصل و هجران و باده و خالصه بيشتر آنچه مربوط به عوالم عشق و عاشقي و جواني است ديده 

شود، البته عشق عرفاني نيز جاي خود را دارد، اما در غزل حافظ جهان هستي با تمام راستيها مي
توان  شور و حال جواني مي و عشق وبا غزل سعدي از ديد زيبايي. و كژيهايش نمودار است

ادب است و غزل غزل سعدي معيار.  اما در غزل حافظ همه ابعاد زندگي مشهود است،زندگي كرد
گمان بنده اين است كه به ارزيابي هنري سعدي و سه نابغة ديگر جهان هنر و .حافظ معيار زندگي

:دة خداوندگار موالنا يعني فردوسي و موالنا و حافظ نپردازيم، زيرا بنا به سرو؛انديشه
كاين دليل هستي و هستي خطاستخود ثنا گفتن ز من ترك ثناست

با ذكر .  اما از آن گريزي و گزيري نبود،ذكر جميل سعدي فراتر از مجملي است كه بيان شد
:بخشيمابياتي از چند غزل استاد سخن، اين مقال را حسن ختام مي

بگذار تا مقابل روي تو بگذريم
ي و جورست در نظريجداست درشوق

دزديده در شمايل خوب تو بنگريم 
اوريمهم جور به كه طاقت شوقت ني
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ما را سري است با توكه گر خلق روزگار
گفتي ز خاك بيشترند اهل عشق من
ما با توايم و با تو نه ايم،  اينت بلعجب 
از دشمنان برند شكايت به دوستان
سعدي تو كيستي؟ كه درين حلقة كمند

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سريم 
از خاك بيشتر نه كه از خاك كمتريم 
در حلقه ايم با تو و چون حلقه بر دريم 
چون دوست دشمن است، شكايت كجا بريم؟
چندان فتاده اند كه ما صيد الغريم 

***
شب است و شاهد و شمع و شراب و شيريني 
ت به شرط آنكه منت بنده وار در خدم

ميان ما و شما عهد در ازل رفته است
به رنگ و بوي بهار، اي فقير، قانع باش

غنيمت است چنين شب كه دوستان بيني
بايستم، تو خداوند وار بنشيني 
هزار سال برآيد، همان نخستيني 
چو باغبان نگذارد كه سيب و گل چيني 

***
هرگز حسد نبردم بر منصبي و مالي

نيايد  در وصف ميداني كدام دولت
داني كدام جاهل بر حال ما بخندد؟
ي يسال وصال با او يك روز بود گو

صوفي نظر نبازد جز با چنين حريفي
مرا تو جان عزيزي و يار محترمي 
غمت مباد و گزندت مباد و درد مباد
ندانم از سرو پايت كدام خوبترست؟
چنين جمال نشايد كه هر نظر بيند

ر فراز سرو رواننگويمت كه گلي ب
كمند سعدي اگر شير شرزه صيد كند

اِلّا بر آنكه دارد با دلبري وصالي
چشمي كه باز باشد هر لحظه برجمالي
كورا نبوده باشد در عمر خويش حالي
واكنون در انتظارش روزي به قدر سالي
سعدي غزل نگويد جز بر چنين غزالي
به هر چه حكم كني بر وجود من حكمي 

نس دل و آرام جان و دفع غمي كه مو 
چه جاي فرق كه زيبا ز فرق تا قدمي
مگر كه نام خدا گرد خويشتن بدمي
كه آفتاب جهانتاب بر سر علمي
تو در كمند نيايي كه آهوي حرمي

حافظ
 غزل حافظ را سرچشمة حيات فكري و ،اگر غزل سعدي را معيار ارزشي شعر فارسي بدانيم

با غزل سعدي زيبايي زبان و ادب و شعر را مِحك . انه بايد تلقّي كنيمانديشگري طنزآميز و رند
 هر ؛حقيقت حيات در شعر سعدي نموده نشده. كنيمزنيم و با غزل حافظ زندگي را تجربه ميمي

اگر زبان و ادب فارسي منوط به درك . ينه زندگي استيچند خود ميزان ارزشي شعري است كه آ

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

233□ارزيابي شعر فارسي  

اگر سخن سعدي . هستي منوط به درك غزل رندانة حافظ استزبان سعدي است، درك عميق 
: آنقدر شيرين است كه

دهد از بس كه سخن شيرين است زحمتم ميگفته بودم كه دگر شعر نگويم كه مگس 

اي ادب فارسي را در شعر يهشيرين. شعر حافظ بيان كنندة واقعيت تلخ و گزندة هستي است
كنيم و با باسعدي شور و حال مي. يابيمرا در غزل حافظ مياي حيات يهجوييم و تلخسعدي مي
هيچ اديبي چون سعدي، غزل پرشور و زيبا نسروده و هيچ متفكري به زيبايي حافظ . حافظ زندگي

هاي سعدي سبكبار از بار اندوه در ساحل زيبايي. حقيقت زندگي و جهان را ترسيم نكرده است
دگي در دل درياي هولناك حيات با تالطم امواج دست و زندگي آرميده و حافظ در شب تاريك زن

حافظ تلخي حيات و پوچي عالم را با تمام وجود دريافته و سعدي جز به . پنجه نرم كرده است
اي بگذريم از اين كه سعدي در بوستان چهره. هاي زندگي در غزلياتش نينديشيده استشيريني

. طلبدديگر دارد كه تحقيقش مجالي ديگر مي
اما هيچ .  دردي ناشي از تفكر عميق در هستي و درك واقعيت آن؛ست اشعر حافظ شعر درد

غزل . هنرمندي و فيلسوفي اين چنين شيرين و زيبا واقعيات تلخ هستي را بيان نداشته است
اي عالم ييهدرست است كه در بعد بيان عشق و عاشقي و زيبا. ينه زندگي استيحافظ زيباترين آ
ي سرآمد است، اما با توجه به آفاق ديگر زندگي غزل حافظ دنياي ديگري را عشق غزل سعد

دامن بحث حافظ را هم با ابياتي . دهد كه سعدي هرگز در آن ورود و وقوفي نداشته استارائه مي
:گردمآورم و گرد ارزيابي هنري شعر او نمياز چند غزل او فراهم مي

ودتا ز ميخانه و مي نام و نشان خواهد ب
حلقة پير مغان از ازلم در گوش است
بر سر تربت ما چون گذري همت خواه
برو اي زاهد خود بين كه ز چشم من و تو

سر ما خاك ره پير مغان خواهد بود
بر همانيم كه بوديم و همان خواهد بود
كه زيارتگه رندان جهان خواهد بود
راز اين پرده نهانست و نهان خواهد بود

***
لي كه مدام از پي نظر نرودخوشا د

جاييدال مباش چنين هرزه گرد و هر
مكن به چشم حقارت نگاه در من مست
سياه نامه تر از خود كسي نمي بينم

به هر درش كه بخوانند بي خبر نرود
كه هيچ كار ز پيشت بدين هنر نرود
كه آبروي شريعت بدين قدر نرود

گونه چون قلمم دود دل به سر نرودچ
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چو باشه در پي هر صيد مختصر نرودبه تاج هدهدم از ره مبر كه باز سفيد

***
ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود
گويند سنگ لعل شود در مقام صبر
خواهم شدن به ميكده گريان و دادخواه
بس نكته غير حسن ببايد كه تا كسي
حافظ چو نافه سر زلفش به دست تست

عالم سمر شود مهر به وين راز سر به
ليك به خون جگر شودآري شود و

كز دست غم خالص من آنجا مگر شود
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود
دم در كش ارنه باد صبا را خبر شود

***
معاشران ز حريف شبانه ياد آريد 
چو در ميان مراد آوريد دست اميد
سمند دولت اگر چند سر كشيده رود

د آريدحقوق بندگي مخلصانه يا
ز عهد صحبت ما در ميانه ياد آريد
ز همرهان به سر تازيانه ياد آريد

***
باز آي و دل تنگ مرا مونس جان باش
زان باده كه در ميكدة عشق فروشند
در خرقه چو آتش زدي اي عارف سالك
تا بر دلش از غصه غباري ننشيند

وين سوخته را محرم اسرار نهان باش
بده و گو رمضان باشما را دو سه ساغر 

جهدي كن و سرحلقه رندان جهان باش
اي سيل سرشگ از عقب نامه روان باش

 در اين مختصر ،به اشاراتي هم بسنده كنيمسرگذشت شعر فارسي و ارزيابي آن حتي اگر
. گنجدنمي

چند گنجد قسمت يك روزه اي گر بريزي بحر را در كوزه اي 
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