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  انديشند؟ فضاي شعر مي شاعران چگونه در
  *عبدالحسين فرزاد

  چكيده
قابـل   توان آن را بيان كـرد و اصـوالً   پردازد كه نمي شعر به اشاره در باب چيزي مي

 كـردن  معنـي ، شـعر قابـل   در حقيقـت . منظوم نيسـت  يا نثر بيان به نثر و زبان نثر و
  .است بلكه قابل تعبير ،نيست

بـه  اقـدام  ذهـن دارنـد    يا مناسبتي كـه در   مسئلهبرخي شاعران براي انديشه و 
بـه   .دهـيم  مـي  لقب »ها مناسبت شاعران« گونه شاعران را اين. كنند ميسرودن شعر 

گيـرد و   مـي  قـرار تمثيـل    ة حـوز  شود در مي چه ساخته اين صورت آن درگمان ما 
جاسـت كـه    ايـن  از. گيـرد  مـي  قراررمز  ةمقول زيرا شعر در ،ارتباطي به شعر ندارد

باب شعر هم  در ،شود مي گرفته كار بهآثار ديني  بارةكه در ،)تأويل متن( هرمنوتيك
هر شعري خود رمـزي   از) قرائت( خوانش هر بنابراين .گيرد مي قرارمورد استفاده 

برخورد با تجربيات  حوادث بيروني در. شود مي تازه است كه به سامان شعر افزوده
را برابـر بـا سـاختار تجربيـات او و      شـاعر يابـد و   مـي  ذهن او انعكـاس  شاعر در
پذيري به صورت  تأثيراين . دهد مي قرارها تحت تأثير  آن وي نسبت به گيري جهت

 بـه زبـان، ترجمـه   ، سـوي شـاعر   آن از ةدوبـار بيان  شود و در مي انجامناخودآگاه 
مبنـاي   عمدي نيست و ناخودآگاه بـر  بيرونيهاي  بيان تأثر شاعر از سائقه. دشو مي

 ناخودآگاه او برساخته و در ذهن او و هرگاه شعر در. گيرد مي بيني او صورت جهان
  .شود مي كامل شد، به دنياي كلمات زاده

فضـاي شـعر رديـابي     در، و نـه نـاظم  ، انديشيدن شـاعر  ةوهش نحواين پژ در
شـعر محصـولي    كه نظم محصولي فـردي و  شود مي مطرح نكته اين نيز وشود  مي

شود،  مي هويت جمعي حل شعر فرديت هنرمند در معنا كه در بدين ؛اجتماعي است
  .انديشي است انديشي و شعر جمع تكبه بيان ديگر نظم 
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  .تمثيل ،رمز ،ابهام ،قرائت شعر ،نظم ،شعر :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
اين بدان معناسـت  . باشد كه قابل تعبير باشد تواند از ابهام هنري برخوردار مي هنگامي شعر
شعر  گذشته وجود دارد و جايي كه معنا در آن از. چه قابل معناكردن است شعر نيست كه آن

ديگر تشـريك مسـاعي كننـد،     يك توانند با نمي زمان حال مخاطب است، اين دو همواره در
 شـعر همچـون جيـوه اسـت كـه     . جهت بنيادي معناگريز است شعر از سبب است كه بدين
 شكلش را از ذهن مخاطب. شكل دارد بيطبعي لغزنده و  و دست گرفت را در  توان آن نمي
 صـدايي  چنـد  ةحـوز صدايي بـه   تكاين همان وضعيتي است كه شعر را از حالت . گيرد مي
  .كشاند؛ ابهام همين است مي

شعر نيستند، بلكـه   ةسازندآنان  كه خوداند  اين نكته تأكيد داشته شاعران توانا همواره بر
به همين جهت است . كنند كاغذ يادداشت مي كند بر آنان شعري را كه ناخودآگاه آنان القا مي

زيرا حتي معناي خود شاعر  ،كنند نميكه شاعران زيرك هرگز شعرشان را براي ديگران معنا 
  .شمار خوانندگان ديگر هاي بي ميان خوانش است در) قرائت( هم از شعرش يك خوانش

اما خود شـاعر نيـز پـس از     ،شخصي نويسنده است ةتجربشعر  ني است كه اگرچهگفت
ري خوانندگان تعبي يكي از ابس  چه. تفسير آن همانند خوانندگان ديگر است نوشتن شعر در

آفرينش شعرش آن  هنگامي كه شاعري پس از .خود شاعر براي آن شعر ارائه دهد نيكوتر از
خلـق   پـس از ، بديهي است او نيز .كند مي يعني پس از سرودن بازخواني« ،بيند مي را دوباره

تعبير اثر خـويش    سوء معرض خطا و به همان اندازه در چون ديگر خوانندگان است و ،اثر
دست داد كه نويسنده آشكارا اثر خود  بهتوان  مي بسياريهاي  مثال. خوانندگاناست كه ساير 

شاعر ، )R. Browning( شايد اين حكايت قديمي كه برونينگ .را نادرست تعبير كرده است
خالي از حقيقـت  ، را نفهميده است اعتراف كرده كه خود شعرِ خود ،قرن نوزدهم انگلستان

  .)163: 1373 و آستن، ولك( »نباشد
 شمعناي بيتي از ابيات، عباسي شاعر بزرگ عصر ،»يمتنب«بسياري موارد از  هنگامي كه در

را   بـراي شـما آن   جـا بـود تـا    اين »يجنّ  ابن«كاش دوستم اي   گفت مي پرسيدند، مياو  را از
 ليـ ذ: 1379 وكيلـي، ( دهد مي زيرا او از خود من هم اشعارم را بهتر توضيح ،كرد مي تحليل

 يشـعر  انيزبان از ب: نديگو يم شاعران يبرخ كه دارد تياهم جاآننكته تا  نيا). »يجن  ابن«
 هـا ترسـيم   واژهبسا شـعري كـه بـا      چهو  ،كه در ذهن شاعر ساخته شده است ناتوان است
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، به سوي عبور از كالبـد  شمس وانيددر غزليات  ،حركت موالنا. اصلي نيست شعر شود مي
  .شود مي جا ناشي همينكرانگي از  زبان و رسيدن به بي

ام، بيش از شعري كــه  شعري را كــه نسروده«: گويد شاعر معاصر عرب مي »قباني نزار«
 از تر يعني او در ذهنش براي شعر به كمالي بيش .)59: 1364 قباني،( »ام، دوست دارم سروده

پندارد كه  عالي است، باز ميكه اشعارش تقريباً همه  آنانديشد و با  مي چه ارائه شده است آن
نوعي به اصطالح سزارين و زايش زودرس نسبت به بعضي اشعارش صورت گرفته و زبان 

  .به احساس او خيانت كرده است
 يـك  دربـارة شـعر بـر    »همـداني  القضات عين« باتوان دريافت كه  مي قباني نزاراز كالم 

  :گويد مي القضات عين. ندباور
آخر داني كه آيينه را صورتي نيست در خود، اما هر  .نه دانيچون آيجوانمردا، اين شعرها را 

كه در او نگه كند، صورت خود تواند ديدن كه نقد روزگار او بود و كمال كار اوست و اگر 
ست كه قائلش خواست و ديگران معني ديگر وضع كنند از خـود،  ا ي شعر را معني آنيگو

صـورت روي صـيقل اسـت كـه اول آن      صورت آيينـه : اين همچنان است كه كسي گويد
  .)214: 1348القضات همداني،  عين( صورت نمود

هـركس برابـر بـا     كهدر برابر مخاطب خود قرار دهد، اي  ينهيآتواند  شاعر چه هنگام مي
هاي  حقيقي خود را در آن تماشا كند؟ ترديدي نيست كه اين نظم ةچهرظرفيت خود بتواند 

  .ه باشدتواند آيين نمي پريشان و عمدي
افـزون بـر هشـت قـرن بعـد از       ،معاصر فرانسوي نقاد ،»بارت روالن«جالب است كه 

 بـه آن اي انقالبـي در نقـد    نظريـه  منزلة القضات همداني نظر او را بيان كرده است و به عين
نويسـنده و نويسـا و خواننـده و خوانـا را مطـرح      مسـئلة  روالن بـارت  ؛ ه استكردتوجه 

اثر هنري اثري رمزي است و ايـن خواننـده نيسـت كـه مـثالً شـعر را       گويد  مي او. كند مي
اش را نشـان   خواند و به او جايگاه حقيقي خواند، بلكه اين شعر است كه خواننده را مي مي
  .)23: 1368بارت، (دهد  مي

القضات است كه  عينغزل حافظ همان آيينة . دقيق اين نوع شعر غزل حافظ است ةنمون
. خـود را در آن خواهـد يافـت     ة با آن مواجـه شـود چهـر   كه اي  اي با هر چهره هر خواننده

ـ  آن به يك ادراك برسـند در  نفر از بنابراين شعري را كه حتي دو  نظـم جـاي دارد و   ةمقول
  .مشكل بتوان آن را شعر ناميد

گونـه   دهد و كالم او را هيچ ناظم كسي است كه آگاهانه مفاهيمي را با وزن و قافيه ارائه 
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و  تعقيـد . باشـد   داشته »تعقيد«او ممكن است   ة كند، بلكه سرود هنري همراهي نمي »ابهامي«
 تعقيـد ممكـن اسـت از    .شعر استة و ابهام ويژ ،نظمة تعقيد ويژ. ندا متفاوتة دو مقول ابهام
اصطالحي دشوار و يا  نيز ممكن است. تشبيه و مانند استعاره، مجاز، صور خيال باشدة مقول
  :خاقاني شرواني. استنوس أناماي باشد كه براي مخاطب  واژه

 كافور خشك گردد با مشـك تـر برابـر      روي چون در بـره درآيـدآتشينآهوي
 )»بره« ذيل: 1337 دهخدا، از نقل بهفصيحي (

 هـــاي منقّــا برافكنـــد  ريــزه گــاورس   طاووس بين كه زاغ خورد وآنگه از گلو
  )134: 1357 شرواني،خاقاني (

هـا توضـيح داده    چون اسـتعاره . است »استعاره«ة چه اين دو بيت را دشوار كرده مقول آن
  .توان آن را به نثر نوشت راحتي مي بهشود شعر تا آخرين واژه قابل معناكردن است و 

  :در بيت اول
  ؛استعاره از خورشيد است :روي آتشينآهوي ـ 
  ؛است) فروردين( مقصود برج حمل: برهـ 
 ؛استعاره از روز است: خشك كافورـ 
 .استعاره از شب است: مشك ترـ 
بـا  شـب و روز  ، رسـد  مـي ) فروردين( هنگامي كه خورشيد به برج حمل: ي بيتمعناـ 
  .شوند ميمساوي  رديگ يك

گونـه   همـين اين بيت را  مخاطبان همةچه گفته شد ندارد و  اين بيت هيچ معنايي جز آن
  .كنند  ميدريافت 
  :دوم بيت در
  ؛استعاره از آتش است: طاووسـ 
 ؛استعاره از زغال است: زاغـ 
 .هاي آتش است استعاره از جرقه: ريزه گاورسـ 
گاه اخگرها  گيرد و آن خود فرومي ذره در ذرهبه آتش نگاه كن كه زغال را : ي بيتمعنا ـ

  .پراكند هاي ريزي به اطراف مي و جرقه
هـا حـالتي    ابهامي كه بـه آن  ؛هيچ ابهامي هنري وجود ندارد ابيات باال كه ديديم در چنان
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كند متفاوت بـا تصـوير    طور كه خود دريافت مي آن سصدايي دهد تا هر ك چند گون و آيينه
  .شنويم مي صداي خاقاني را فقطجا  اين ما در. ديگران تعبير كند

  
  ها سوي واژهافر در. 2

ذرات تـار و پـود شـعر در ناخودآگـاه     . بلكه از مقولة رمز است ،شعر از مقولة تمثيل نيست
خاص كه جنين كامل شده باشد از مشيمة ذهن شاعر به   ة شود و در يك لحظ شاعر بافته مي

جا كالم در حكم پوشش براي اين جنين است و نـه   ايندر . فضاي كلمات زاده خواهد شد
يـا بـه    معناي عادي و متداول را داشته باشد،زيرا اگر در شعر كالم همان  ،آن  ة كنند توصيف

  .شعري سروده نشده است ،زبان معمول باشندهاي  ها همان مدلول دال شناسان، زبانبيان 
  چشمانت به اشك نشسته است،

  آفت مرگ هراسان ازهاي  چونان سوسك
  و جويباران تاريكي است

  .تازد مي كه همچنان
  !اي يار

  !شدني غرقه  ة آستان در
  )44: 1387 باالرد،(

فراسـوي   كنـد بلكـه در   نمـي  باال چيزي را بيـان  ةقطع در ،ييامريكا شاعر مايكل باالرد،
ايـن  . گريزد مي شدن بيانتر چيزي است كه از  دقيقيا به بيان  ؛كند مي ها چيزي را پنهان واژه
سـخن   آن او حالتي را دارد كـه حـافظ هـم از    ؟توان دريافت مي شدن شاعر را چگونه غرقه

  :گفته است
 هـا سـاحل  بـارانسـبك  مـا  حـال داننـدكجا   شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل

  )1363 شيرازي،حافظ (

و ساحل اگر همين معني متداول و روزمره  ،بار سبكدر بيت حافظ شب، موج، گرداب، 
وزن و  فقـط شب باشد، هيچ حادثة شـعري رخ نـداده اسـت و     فقطرا داشته باشند و شب 

اگر قرار باشد نثر بتواند با توضيحات كالمي كافي مطلب را ادا كنـد،   ؛كار رفته است بهقافيه 
  ؟نظم بيان كرد چرا بايد آن را در قالب

توان آن را بيان كرد و اصوالً قابل بيان بـه   پردازد كه نمي شعر به اشاره در باب چيزي مي
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 بلكه قابل تعبير ،كردن و بيان به نثر نيست معنيبه بيان ديگر، شعر قابل . نثر و زبان نثر نيست
  :توان اين شور و سرمستي موالنا را به نثر معني و بيان كرد چگونه مي. است

 مـرا  دارنگه خواجه تويي، غار تويي،يار مــراخــوارجگــرعشــقمــرا،غــارمــرا، يــار
 مـرا  اسـرار  دربـر تـويي  مشـروح  سينة تـوييمفتـوحوفـاتحي،يتوروحتويي، نوح
 مـرا  منقـار  بهخسته تويي طور كـُهمرغ تـوييمنصـوردولـتتـويي،سورتويي، نور
 بـيش ميـازار مـرا    ،تـويي  زهر تويي،قند قهر تويي،توييلطفتويي،بحرتويي، قطره

 مــرا يــار اي دهراه تــويي، اميــد روضــة تــوييناهيــدخانــةتــويي،خورشــيد حجــرة
 كوزه تويي، آب ده اين بار مرا ،توييآب تـوييدريـوزهحاصلتويي،روزهتويي، روز
 خام تويي، خام بمگذار مـرا  ،تويي پخته تـوييجـامتـويي،بـادهتويي،دامتويي، دانه
 مـرا  گفتـار  همـه  ايـن  نبدي تا شديراه زنـديكـمدلـمراهتنـدي،كـماگـر تن اين

  )30: 1356 مولوي،(

چه را در قطعة زيـر بـا درد و    توانست آن شاعر مقاومت فلسطين مي »القاسم سميح«آيا 
  گونه بياورد؟ نثرآورد، به زبان نثر و يا نظم  رنج فرياد برمي

  ريخت شهر من فرو
  برجاست ساعت ديواري

  ما ويران شد  ة محل
  ساعت ديواري برجاست

  خيابان فرو ريخت
  ديواري برجاستساعت 

  ميدان ويران گرديد
  ساعت ديواري برجاست

  من فرو ريخت  ة خان
  ساعت ديواري برجاست

  ديوار فرو ريخت
  ساعت ديواري همچنان برجاست
  )44: 1371 شعار و فرزاد،(

يـا  (ادراكـش را از زمـان    تواند احساس عجيب و در اين قطعه چگونه ميسميح القاسم 
 منزلـة  جـا از كلمـات بـه    او در ايـن  ؟گزارش كند )تاريخ دانستشايد بتوان ساعت را نماد 
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قدر كه آن غزل با كلمات  همانند غزل موالنا همان. عناصري اشاري و جانبي سود برده است
بـه بيـان ديگـر، شـعر هماننـد      . قابل بيان به نثر نيست ايـن شـعر هـم نيسـت      گونه صورت
زنـد، آيـا    با دهـان سـوت مـي    زدن كسي است كه از شادي يا غم در خلوت خودش سوت
  توان به نثر بيان كرد؟ زدن او را مي سوت

نظر دارد كـه تلقـي عـوام از شـعر بـا تلقـي         دنكته را ماين ، طوسي نصيرالدين خواجه
  :گويد او مي. خواص فرق دارد

كند كه به  آن جهت اعتبار و وزن را از، منطقي خاص است به تخييل نظر) شعر مورد در(
ل اسـت و      پس شعر در. تخييل كند يوجهي اقتضا عـرف   در عـرف منطقـي كـالم مخيـ

سـخن را كـه وزنـي و قـافيتي      هر، چه به حسب اين عرف. كالم موزون مقفّي، متأخران
اگـر   خواه صادق باشد خواه كـاذب، و ، خواه خطابي باشد، خواه آن سخن برهاني باشد و

قافيـه   اگر از وزن و و. خوانندرا شعر   به مثل توحيد خالص يا هذيانات محض باشد، آن
ل را       و. را شـعر نخواننـد    خالي بود و اگر چه مخيل بود، آن امـا قـدما، شـعر، كـالم مخيـ

 اشعار يونانيان بعضـي چنـان بـوده اسـت     و. و اگرچه موزون حقيقي نبوده استاند  گفته
  .)587: 1355، طوسي نصيرالدين(

نامنـد حتـي    آن را شعر ميمردم  ه باشدداشتبه بيان ديگر، همين كه كالمي وزن و قافيه 
نسـالن   هـم  ،بياوريم  بگذاريد مثالي ساده. اگر موضوع آن علم طب و نجوم و امثال آن باشد

هـا   حمـام رفتيم، بر ديوار  به حمام عمومي مي در كودكي نگارنده به خاطر دارند هنگامي كه 
  :بيت را نوشته بودند شيانه اين دوغالباً با خطي نا
ــر ــودهـ ــانتي موجـ ــه دارد امـ ــده وقـــت ورود    كـ ــه بنـ ــپارد بـ  بسـ

 بنــده مســئول آن نخــواهم بــود      نســــپارد اگــــر شــــود مفقــــود
از وزن و قافيـه سـود بـرده     فقـط وجود ندارد، شاعر  در اين دو بيت هيچ عنصر شعري

ها را طوري رديف كرده است كه همان معناي اصلي نثـر را   جايي كلمات آن به جااست و با 
  .كند و فقط وزني به آن داده است مي القا

  
  انديشند؟ مي فضاي شعر شاعران چگونه در. 3

همواره براي مخاطبان شعر پرسشـي دشـوار بـوده     بطن شعر شاعران در ةانديشورود  ةشيو
؛ شـود  مـي  پرسش اساسي مطـرح  جا دو اين در انديشند؟ مي راستي شاعران چگونه هب. است

  :باشدنداشته  شايد پرسش ديگري وجود
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پيرامون آن انديشه بـه سـاختن    ذهن دارند و سپس دراي  آيا شاعران نخست انديشه .1
 ؟نشينند  مي شعر

خودآگـاه او   بينـي شـاعر بـدون دخالـت ضـمير      جهـان  مبناي گفتمان و آيا شعر بر .2
 شود؟ مي ساخته
بـراي  . كننـد  مـي  نخست بايد گفته شود كه برخي شـاعران چنـين   پاسخ به پرسشِ در

گونـه   ايـن . كننـد  مـي  ذهن دارند به سرودن شـعر اقـدام   يا مناسبتي كه در  مسئلهانديشه و 
 چـه سـاخته   ايـن صـورت آن   به گمان مـا در  .دهيم مي لقب ها مناسبت شاعران شاعران را

چنـين   ،بـه بيـان ديگـر   . گيرد و ارتبـاطي بـه شـعر نـدارد     مي تمثيل قرار  ة حوز شود در مي
  .نه شعر نظم است واي  سروده

معنا امري مابعدي  آن آن است كه در رمز. دارد رمز قرار  ة حوز تر گفتيم كه شعر در پيش
جا تعبيراتي اسـت    اين معنا در. آيد  آن معنا مي شود و پس از مي يعني نخست، اثر بيان. است

ا ديگري منطبق آن تعبيرات ب كدام از هيچ آن خواهند داشت كه تقريباً كه مخاطبان مختلف از
  .نخواهد بود

 گروهي از طالبان علم همين كه اطالعات اوليه پيرامون صرف و نحو ،موالنا در روزگار
 فقـط حالي كه آنـان   در ؛دانستند مي را دانشمند آموختند خود  حكمت را مي يا مباني كالم و

كند كه دانش حصـولي بـدون    كه به مخاطبانش القا موالنا براي اين. را شناخته بودند ابزارها
دفتـر اول   را در» بـان  كشـتي نحـوي و  «علوم خفيه براي سعادت بشر كارساز نيست، تمثيل 

به صورت دانش و نه محتواي  فقطكه  ،نحويون را اين تمثيل موالنا در .مثنوي سروده است
  .نظم مواجهيم با جا ما اين در .آن نظر دارند، به باد انتقاد گرفته است

ـ  كه اشاره كرديم شـعر در  برعكس تمثيل است چنان مسئلهمز اما در ر  رمـز قـرار   ةمقول
شـود   مي گرفته كار بهآثار ديني  بارةكه در) تأويل متن(  جاست كه هرمنوتيك اين از. گيرد مي
  .گيرد مي قرارباب شعر هم مورد استفاده  در

 افـزوده هر شعري خود رمزي تازه اسـت كـه بـه سـامان شـعر       از) قرائت( خوانش هر
 متفـاوت و هـاي   به گمان نگارنده يكي از علل جاودانگي آثار هنري همين خوانش. شود مي

روي  ايـن  از. دارد غزل حافظ شـيرازي هميشـه در نـامنتظَر مخاطـب قـرار     . گوناگون است
  .كنند مي مختلف سامان عاطفي شعر حافظ را گستردههاي  خوانش

اي  نوشـته ، ايـن ترجمـه  . اسـت اي  ترجمـه اين قرائـت  . هر شعر قرائتي از واقعيت است
، نوشـتن هـر شـعر    ... شـود  مـي  است، رمزي است تـازه بـراي واقعيتـي كـه بازگشـاده     
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آن است و ترجمة خواندن شعر  ... رمزگشايي عالم است، تنها به منظور خلق رمزي تازه
ه، نه شاعر اسـت و نـه خواننـد   ، واقعي شعر  ة سرايند ... الجرم تبديل آن به شعري ديگر

  .)87 -  86: 1361 پاز،( بلكه زبان است

حركـت   اش بـه سـوي جـاودانگي در    زنـدگاني مسير  است كه در ترتيب اين شعر بدين
 در. حركت خواهند بود مختلف با آن درهاي  نسل بدين معنا كه مخاطبان همواره در. است

و امثال او در دربـار محمـود غزنـوي مانـده و بـا       »غضائري رازي«حالي كه نظم ساختگي 
مخاطبان مختلف  »حال زمان«اما غزل موالنا و حافظ در  ،غزنوي منقرض شده است ةسلسل

  .اين معناي جاودانگي است. قرار دارند
 بـه خـدمت وزيـر    ايم كه چون فرخي سيستاني به چغانيان رفت و خوانده چهارمقاله در

تـو  . زننـد  مـي  ها را داغ اميـر  اسبگاه است و  او گفت شاه در داغوزير به  .اميرچغاني رسيد
فرخـي  . را با خود به خـدمت او بـرم  و گاه شاه چغانيان بسراي تا ت وصف داغ دراي  قصيده

گاه را سرود  معروف داغ ةقصيدكوشش تمام  ها درگير بود و با قافيهها و  واژهشب تا صبح با 
وصف  خواست كه در مي ه اين است كه اگر وزير از اونكت !راستي زيبا هم سروده است هو ب

 چـه در  آن. سـرود  مـي  سان بـود و او  بسرايد براي فرخي يكاي  قامت امير هم قصيده قد و
اسـب، ميـدان   هـاي   بنـابراين شـاعر گلـه   . شود، خودآگاه شاعر است مي گرفته كار بهجا  اين
  .نظر آورد و ابياتي سرود ها را در اينامثال  و ،با نديمان تفرج شاه ،خواري گاه، شراب داغ

 دهد تا او نيز تصوير خود مي مخاطب قرار برابر دراي  چه آيينه معناي آن در(شعر  اما در
 ناخودآگاه شـاعر جـاري   شعر از. سرودن آن دخالتي ندارد شاعر در) شعر شاعر ببيند را در
بينـي و   جهـان  ةحـوز  .شـود  مـي  حالت بيهوشي شاعر متولـد  به بيان ديگر شعر در. شود مي

آيـا  : كنيم مي جا پرسشي را مطرح اين در. سازد مي است كه شعر را تجربيات شخصي شاعر
بنابراين فرخي سيستاني . چغانيان را ديده بود؟ پاسخ منفي است گاه امير فرخي سيستاني داغ

گـاه   داغ بدين معنا كه او در. آن را تجربه نكرده است اًشخصاز چيزي سخن گفته است كه 
پرسش اين است كه فرخي چگونه چيزي را كه نديده . چغانيان حضور نداشته است شهريار
 مـرز شـعر و نظـم از   . جاسـت  همـين  به اين زيبايي توصيف كرده است؟ مشـكل در  است
 ةتجربادبي خود شعر سروده است و نه از  ةحافظفرخي سيستاني از . شود مي جا آغاز همين

فرخـي بـه   . ها مطالبي شنيده است آن ةدربارمختلف را ديده يا هاي  گاه داغ او قبالً .شخصي
اين قصيده ميان  به بيان ديگر در ؛خود پرداخته است نه زمان حال ةگذشتتوصيف خاطرات 

ذهن فرخي معطوف به گذشته . فرخي سازگاري وجود ندارد ةتجربو  ،زبان، ذهن سه عنصر
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ايـن ميـان    و در ،كه در زمان حالِ فرخي استگويد  مي است، زبان او از اميرچغانيان سخن
  .گاه چغانيان وجود ندارد داغ شخصي فرخي از ةتجرب

روانـي   ةيافتـ حـاالت تمركز  ازاي  دانيم مجموعه مي شخصي شاعر ةتجربرا   آن چه ما آن
محـيط   رديـابي ايـن عوامـل در   . شود مي شمار حاصل بي پي عوامل مختلف و است كه در

شـود   مي اين تجربيات از دوران كودكي آغاز. چه بسا ناممكن است و زندگاني بسيار دشوار
سازد  مي همين تجربيات شخصي است كه سامان گفتمان شاعر را. و تا پايان عمر ادامه دارد

  .نهد مي را به جهان بنياد نگرش او ةنحوو 
 اش را قصـيده ديـد و سـپس    مـي  گـاه اميرچغانيـان را   اگر فرخي سيسـتاني نخسـت داغ  

ـ زيـرا   ،بود مي چه اكنون هست بسيار متفاوت آن آن با بدون ترديد ساختار ،رودس مي  ةتجرب
 ممكـن بـود زايـش    كـرد و   به نوعي ديگر عمل مـي  ناخودآگاهش شخصي او با حضور در

  .به طول انجامد ها ماه روزها و گاه داغ  ة قصيد
 او انعكـاس  ذهن برخورد با تجربيات شاعر در حوادث بيروني در ةهمطبيعي است كه 

اين . دهد مي ها، تحت تأثير قرار گيري آن جهترا برابر با ساختار تجربيات او و  يابد و او مي
به زبان، ، سوي شاعر آن از ةدوباربيان  شود و در مي پذيري به صورت ناخودآگاه انجام تأثير

مبنـاي   بـر عمدي نيسـت و ناخودآگـاه    بيرونيهاي  بيان تأثر شاعر از سائقه. دشو مي ترجمه
كامـل   ناخودآگاه او برسـاخته و  در ذهن او و هرگاه شعر در. گيرد مي بيني او صورت جهان

  .شود مي شد، به دنياي كلمات زاده
  :خُزاعي دعبِل

ــي ــتحإن ــيعألف ــين ــاينح ــي أفتحه ــرٍعل ــن كثي ــدا أري ال ولك  أح
  )85 :1375 دعبل،(

  .بينم نمي را گشايم اما كسي مي چشمانم را به روي مردمان زيادي

 موالنا را بيان كرد كه در ةانديشتوان  مي آيا. توان تعابيري مختلف آورد مي براي اين بيت
  ؟انسان خبري نيست وار مردم از گله ةجامعميان 

 آرزوسـت  انسانم و ملولم ددوديوكز   گشت گرد شهرهميچراغدي شيخ با
  )255: 1356مولوي، (

چشـمش ارجـي    بينـد، در  مـي  ها را كه آن متنفر است كه با آن نوعي از مردم ازآيا دعبل 
  بيند؟ نمي ندارند چنان است كه گويي كسي را
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مـردم    ة ميان مردم سرزمينش فردي غريب است كه هيچ آشـنايي نـدارد و همـ    آيا او در
  اند؟ چهرهبرايش بدون 

گفـت   مـي  خـودش . دانيم كه دعبل خزاعي شاعري شيعي و انقالبي و شورشي بـود  مي
آيا او مردمـاني را كـه همـه مطيـع اميـران      . دوش كشيدم چهل سال من صليب مرگم را بر

  آورد؟ نمي حساب به ندگر ستم غاصب و
هـا   آن اين بيت آورد كـه هـركس بـا يكـي از     توان بر مي ترتيب تعابير مختلفي بدين

  .موافق باشد
را بـه شـاعر   شـعر خـودش سـاختارش    . آن اسـت  ساختار ديگر در شعر، شكل و  ة نكت
حالي كه ناظم  در. اين تحميل رواني تاب ندارد و تسليم است برابر شاعر در. كند مي تحميل

  .سرايد مي ساختاري كه اراده كند هر زمان كه خواست نظمش را با هر در
جـايي ديگـر اختـاپوس     جـايي اهـريمن و در   اين عنصر تحميلي را در وتيال .اس .يت

  :خواهد هرچه زودتر از چنگ آن بگريزد مي ناميده است كه شاعر
. كنـد  يم حس ناتوان برابرش در را خود او كه يمنياهر است، منياهر چنگ در) شاعر( او

 يشعر يعني ها، واژهو  گر؛يد زيچ نه و نام نه و دارد چهره نه خود   جلوة نينخست در كه چرا
  ).95: 1388 ،يپورجعفر( است منياهر نيا چنگ از ييرها يا گونه به سازد يم كه

  .ستين آناز  يريقادر به جلوگ شاعر شعر، شيزا هنگام گريد انيب به
ناخودآگـاه   آگـاه و  ضـمير  ها همـه در  انديشهتوان گفت كه مضامين شعري يا همان  مي

كـدام شـاعر    توان گفـت كـدام شـاعر سياسـي و     مي اين منظر كه از چنان. شاعر وجود دارد
آفـرينش شـعر    ةلحظ گونه نيست كه شاعر در اما اين ،رمانتيك استاجتماعي و كدام شاعر 

زيرا ايـن   ،ساخت غيره خواهد آگاهي داشته باشد كه اكنون او شعري سياسي يا اجتماعي و
بـه بيـان   . شود مي بيهوشي ساخته حالتي ميان اغما و طريق ناخودآگاه شاعر و در ساختار از

 خودآگاه شـاعر وجـود دارد امـا سـاختار شـعر از      توان گفت مضامين شعري در مي تر ساده
  .يابد مي طريق ناخودآگاه او تكوين

هـا را   ايـن امثـال   غير شعري شاعراني مانند لوركا، اكتاويوپاز، آدونـيس، و هاي  اگر نوشته
اجتمـاعي دارنـد و نسـبت بـه      ــ  هايي سياسي انديشهيابيم كه اين شاعران  درميمطالعه كنيم 

ــان جهــان  ــدا حســاسســخت سرنوشــت مردم ــابراين . ن ــة جهــان جــانبن ــان  ماي بينــي اين
اجتماعي   ـ  سياسياينان حتي اگر غزلي هم بنويسند، جدا از ذهنيت . اجتماعي است  ـ  سياسي

  .اغما هستند شدن شعر اين شاعران در زادههنگام  اما در. آنان نيست
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معنا كـه  بدين . شعر محصولي اجتماعي است توان گفت كه نظم محصولي فردي و مي
انديشـي و شـعر    تـك نظـم  . شـود   هويـت جمعـي حـل مـي     فرديـت هنرمنـد در   شعر در

  .انديشي است جمع
 اقتصاديهاي  عامل ،سازند مي را ما هايي كه انسانيت متمايز عاملتمامي ، زندگي آگاهانه در
 از. رسـد  مـي  نهايـت  بـي فردي بـه  هاي  تفاوت فعال هستند و كامالً ،فرهنگي و اجتماعي و

گفتـار   دهد و مي گوني مردم خبر گونهترين  رو روندهاي فكري حيات اجتماعي از بيش اين
 .گردد مي ترين آزادي بيان فردي متمايز مشترك كه هادي اين روندهاي فكري است با بيش

گيـريم،   مـي  بينيم و از جهان محسوس كنـاره  مي رويم خواب مي ولي هنگامي كه به خواب
سپارد كـه   مي هايي  ها و ميل هيجانزمام خود را به دست  د ورو مي فرديت ما نيز به خواب

 تركم ايرؤ جهان .استزندگي فردي اجتماعاً سركوفته شده  ما مشترك است و در ةهمنزد 
  ).74: 1356تامسون، ( است برخوردار يداريب جهان از شيب و افتهي تيفرد

بـه جهـان   ، محسـوس جهـان   ةحيط از را ياست كه آگاه نيكاركرد شعر ا قت،يحق در
تـوان   مـي  تـر  جامعبه بيان . ادراك و احساس مشترك را گسترش دهد ةحوزبرد تا  مي خيال
شمار بشري را  بيهاي  ناشي از فرديتهاي  تفاهم سوءاصلي هنر همين است تا  ةوظيف، گفت

 .مفهومي اجتماعي است توان گفت مفهوم انسان مي .جمعي انساني تبديل كندهاي  به تفاهم
كنـد   مي استفاده »بشر« ةواژ گويد، از مي غريزي سخنهاي  هنگامي كه از فرديت ميكر قرآن

ة واژ گويد كه افتخار آفرينش اسـت از  مي فرهيخته سخن موجود اجتماعي و و هرجا كه از
پيامبر بگـو  اي   :»نّما أنا بشر مثلكم يوحي إليال ق«: فرمايد مي قرآن در .گيرد مي بهره »انسان«

: كهـف ( شـود  مـي  كه به مـن وحـي  ] ... مادي و با تمام غرايز[ بشر هستم مثل شمامن هم 
 :»ن في أحسنِ تقـوِيمٍ القد خلقنا االنس«: فرمايد مي عظمت انسان جاي ديگر در اما در ،)110

  .)4: تين(  نيكوترين قوام آفريديم ما انسان را در
هـا،   سليقهبينيم كه افرادي فراوان با  مي ،موسيقي توجه كنيم يا ترئاتاگر به سالن سينما يا 

اثري هنـري   بردن از لذت در كهاند  جا گرد آمده يك طبقات مختلف اجتماعي در و ،ها دانش
بـه   منحصر كدام تلقي جداگانه و كنند هر مي ها وقتي سالن را ترك آن .اشتراك داشته باشند

 ةصـندوقچ  هـا در  افتـراق  ايـن  ةهمـ اشتراك اين اسـت كـه    ةنقطاما  ،آن اثر دارند فردي از
رونـد و   مـي  سـر يـك صـندوق    همگي بـر  ،به بيان ديگر. جادويي يك اثر جمع شده است

  .همان يك صندوق است خواه همه در دل
اي  جادويي خـود بـراي همگـان هديـه     ةصندوقچدرون  چنين است كه ازنيز شعر  كار
  .تك آن افراد دارد تك  ة شايست
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  گيري نتيجه. 4
. ابهام هنري خـالي اسـت   نظم از شعر است و چه داراي ابهام هنري است توان گفت آن مي

بودن شعر همان عنصري اسـت   چندصدايياين . بودن شعر است چندصداييمعناي  ابهام در
نظم فرديت شاعر بسيار  در. دكن مي كه شعر را محصولي اجتماعي و نظم را محصولي فردي

كه  اين. شود مي هويت جمعي حل ر درشعر هويت فردي شاع حالي كه در پررنگ است در
انـد   يافتـه طريق شعر به جاودانگي دست  از موالنا و شاعراني بزرگ همچون حافظ شيرازي

آنـان بـا عنصـر ابهـام بـه       شـعر . شعر آنان وجود دارد نهايتي است كه از بيمحصول تعابير 
شـعر آنـان را    ،در حقيقـت كرانگـي   بياين . ها دست يافته است واژهفراسوي  كرانگي در بي

هـاي   مخاطبان خود برابر با ظرفيـت  ةهمجادويي ساخته است كه به اي  همچون صندوقچه
تـرين عامـل ايـن پديـده      مهم. كند مي پيشكش آنان هدايايي درخور مختلف و حتي متضاد

مختلـف  هاي  سانسور خودي شعر است كه شعر از خودبهتولد  ةلحظ شاعر در ةعاطفصدق 
  .امان است خودآگاه شاعر در
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