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چکیده
هر شعری که سروده میشود و از ضمیر شاعر پا به عرصه عالم وجود مینهد ،انگیزهای باعث
پدید آمدنش شده ا ست .گاه این انگیزه م شخّص بوده و همان هنگامِ سرودنِ شعر ،ظهورش را
موجب شده و گاه شاعر ،ذهنیّتهایی از قبل در ضمیر ناخودآگاه خود دا شته و پس از چندی،
آن ذهنیّتها ،طبع شاعر را تحت تأثیر قرار داده و باعث به وجود آمدن شعر شده ا ست .در این
تحقیق ابتدا ،خاستگاه شعر به طور کلّی و ظهور استعداد سرایش شعر در وجود شاعر ،مختصراً
مورد برر سی قرار گرفته ،سپس انگیزههای سرایشِ ا شعار ،معرّفی ،د ستهبندی و تحلیل شده
است .از نتایج حاصل شده در این تحقیق ،به این موارد میتوان اشاره کرد:
1ـــ ـ انگیزههای سرودن شعر ،به اندازهای متنوّع و گ سترده ا ست که معرّفیِ همة آنها و
قراردادنشان در دستهبندی مشخّصی امکانپذیر نیست.
2ـــ انگیزههای سرودن شعر ،در دورههای گذشتة ادبی بسیار محدودتر از دورة معاصر است.
3ـ انگیزه سرودن بسیاری از اشعار بیان نشده؛ خصوصاً در دورههای گذشته.
واژههاي کلیدي
شعر ،انگیزة سرودن شعر ،رویدادها ،الهام گرفتن ،شعر قدیم ،شعر جدید
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مقدّمه
ادبيّات فارسي در جهان ،به شعر شناخته شده است .ذوق ايراني از بين انواع ادبي به شعر
تمايل بيشتري داشته است و انواع ديگر از قبيل نمايشنامه ،رمان ،داستان و… چنان كه امروزه
مطرح ا ست ،در بين ايرانيان شناخته ن شده و با اقبال رو به رو نبوده ا ست .حتّي دا ستان را نيز
خوشتر دا شتهاند كه در قالب شعر بيان كنند .در دورة معا صر نيز با وجود ا ستقبال ن سبي از
انواع مذكور ،به تقليد از ادبيّات اروپا ،هنوز هم شععععر ،اسعععتيبي بيچون و چراي خود را بر
ادبيّات فارسي حفظ كرده است.
از آغاز شعر عرو ضي فار سي دري تا كنون ،شاعران ب سياري به ظهور ر سيدهاند و هر كدام
برگي بر دفتر وزين شعععر فارسععي افزودهاند .ديواني پس از ديوان ديگر؛ و هر شعععري در اين
ديوانها ،م سلّماً با انگيزهاي سروده شده ا ست و به وجود آمدن آن زمينهاي دا شته ا ست .اين
انگيزهها آن قدر گوناگون و متنوّع اسععت كه نميتوان محدودهاي براي آنها قايل شععد .البتّه در
هر دورهاي به تناسععب نوع زندگي و اتّفاقات و موضععوعاتِ پيرامون هر شععاعري ،انگيزهها هم
متفاوت بوده است.
آفرينش شعر
خاستگاه شعر از دو جنبه قابل بررسي است .اوّل آن كه به وجود آمدن شعر و رشد آن در
وجود شععاعر به رور كلّي و بروز اسععتعداد آن در ضععمير او .دوم به وجود آمدن ير شعععر به
خصوص.
به بيان ديگر ،از ير جنبه ميتوان خاسععتگاه كلّي شعععر و شععاعري در وجود شععاعر را به
تحقيق و بررسي نشست و از جنبة ديگر ،خاستگاه ير شعر خاص از اشعار او را.
از جهت نخسععت ،آن را ميتوان به اسععتعداد خداداد منسععود دانسععت .چرا كه اگر از ابتدا
ا ستعداد و ذوق شعر در وجود ك سي نهاده ن شود ،خود از پيش خود نميتواند شعر بگويد .در
اين راستا ميتوان به آية  69از سورة مباركة «يس» استناد كرد:
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«وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغي لَهُ اِنْ هُوَ اِالّ ذِكْرٌ وَ قُرآنٌ مُبينٌ»
آن گونه كه از اين آية شريفه استنباط مي شود ،شعر جنبة خدايي دارد و از جانب خداست.
زيرا در اين آيه فرموده :ما به او «پيامبر (ص)» شعر نياموختهايم؛ پس عكس آن نيز صادق است.
يعني به ديگران ،ما آموخ تهايم و اگر ارادة ما بر اين قرار ميگر فت كه به او نيز ب ياموزيم،
ميآموختيم .و تا ما به ك سي توانايي گفتن شعر را ندهيم ،از پيش خود نميتواند شاعر با شد.
نتيجه آن كه ،شعر از جانب خدا و منتسب به اوست .زيرا خداوند است كه آن را به انسان الهام
ميكند .اگر فيض بيانتهايش نعمت كبم را به شععاعر نبخشععد ،هير كاري از دسععت انسععان به
عنوان شعععاعر بر نميآيد .ابيات زير ،به ترتيب از حافظ بزرگ و شعععهريار را نيز ميتوان از اين
منظر نگريست:
حسعععد چه ميبري اي سعععسعععت نظم بر حافظ

ق بول خععا رر و ل طس سععع خن خععداداد اسععععت

چععه كععنععم شعععععاعععر آفععريععدسعععععتععم

كعععار ديعععگعععر نعععيعععايعععد از دسعععععتعععم

(نيرانديش)46 :1370 ،

چيزي كه هست آن كه موضوع و مضمون كبم را خداوند بر اساس تفكرّات و خواستههاي
شاعر به او ميبخشد .زيرا خداوند بر اساس سنّت خود ،هر چه را كه انسان از دنيايي و اخروي
بخواهد و خود زمينه را فراهم كند و به دنبال آن برود ،به او ميدهد .پس شعععاعر ،كبم مطابق
افكار و عقايدش را ميرلبد و خداوند نيز به او عطا ميكند .از اين منظر شععععر و كبم ،تقدّس
مييابد .اگر نه اين گونه بود خود به تقدّس كبم سوگند ياد نميكرد« :ن وَالقَلَم وَ ما يَ سْطُرونَ»
(قلم )1 ،بر پاية اين آية شريفه ،هر آن چه كه قلم بنگارد ،مقدّس ا ست و پاك و بيآاليش و از
جانب حضرت احديّت .ممكن است كه در اين باره شبههاي ايجاد شود كه كبم ناصواد برخي
شاعران و نوي سندگان ،چگونه توجيهپذير ا ست هر گاه ببينيم كه نوي سنده يا شاعري ،شعر يا
نوشتهاي ياوه و هزل يا ضد ارزشهاي الهي و ديني بنويسد يا بسرايد ،او تنها از مايهها و ابزار
مق ّد سي كه خداوند در اختيار او قرار داده به ز شتي و نا سپا سي بهره گرفته ا ست .آيا نبوده و
نيسععت كسععاني كه با تسععلّف بر مفاهيم آيات الهي ،آن آيات ملكوتي و كبم خدا را در توجيه
سعععتمگري هاي حاكمان جور و اهداف پليد آنان به كار گرفتهاند و ميگيرند قدرت و ذوق
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شاعري را خداوند به شاعر بخشيده ،امّا اين شاعر است كه از آن در راه نادرست بهره ميجويد.
«قيصععر امينپور» نكتة شعاعرانهاي در اين باره دارد« :همة آدمهاي خود شععاعرند .وقتي بگويم
همه آدمهاي خود شاعر هستند ،پس ميتوانم بگويم همة شاعران آدمهاي خوبي هستند .البتّه
همة « شاعران»( .يعني روي كلمة شاعران تأكيد دارم ).پس اگر ميبينيد كه بع ضي از شاعران
آدمهععاي بععدي هسععععتععنععد ،بععدانععيععد كععه آنهععا يععا شععععاعععر نععيسععععتععنععد و يععا آدم
نيستند( .امينپور)19 :1379 ،
شاعران بسياري را سراغ داريم كه در نقل زندگي آنها آمده :كه او از دوران كودكي مثبً از
هفت ،هشت سالگي شروع به گفتن شعر كرده است .يا خود ميگويد :كه من اوّلين شعرم را در
كودكي يا نوجواني گفتهام .از آن جمله :پروين اعتصععامي و شععهريار .البتّه شععاعران ديگر كه در
شرح زندگيشان گفته نشده نيز از اين موضوع مستثني نيستند و فقف به داليلي در شرح زندگي
آنان ذكر نشده است.
همان گونه كه گذشت ،استعداد هنر ،از جمله شعر را خداوند از همان ابتدا در وجود انسان
قرار ميدهد .اگر اين گونه نيسعععت ،انسعععان در اوان كودكي و نوجواني ،تجربة كبم موزون و
خيال انگيز را از كجا به د ست ميآورد و چگونه ميتواند شعري بگويد كه ير ان سان بالغ و
غير شاعر از گفتن همانند آن عاجز ا ست جالب ا ست كه گاه اين ا ستعداد در چند زمينه بروز
ميكند و گاه در ير زمينة به خصععوص .حتّي ميتواند اگر مجال بروز در ير زمينه نيافت ،در
زمينة هنري ديگري خود را نشععان دهد« .احمد شععاملو» ظهور شعععر را در وجود خود ،عقدة
سععركوفتة موسععيقي ميداند و معتقد اسععت كه ميبايسععت او موسععيقيدان ميشععد امّا روزگار با
مو سيقي دان شدن او سازگار نبوده ا ست .او ضمن تعريس خاررهاي ،اين نكته را به صراحت
بيان كرده اسععت« .شععاملو» ميگويد :در دوران كودكياش در همسععايگي خانة آنها ،خانوادهاي
ارمني زندگي ميكردهاند كه دو دختر جوان دا شته ا ست .دختران جوان نوازندة پيانو بودهاند و
گاه گاه كه پيانو مينواختهاند ،او از جايي كه به خانة آنها راه داشععته اسععت ،به صععداي پيانوي
آنها گوش ميداده و مسععحور آن نواي سععحرانگيز و دلنواز ميشععده .در نتيجه كمكم عبقه و
شوق موسيقي در وجودش پيدا شده است .امّا به داليلي نتوانسته كه به آن آرزوي خود دست
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يابد و آتش اشعععتياق خود را بنشعععاند .خود در ادامة اين خارره ميگويد« :شعععنيدن آن قطعات
موسيقي ،آن چنان آتشي در من روشن كرد كه سالهاي سال اصبً زندگي من به كلّي زير و رو
شد .مو سيقي تمام وجودم را ت سخير ميكرد .اين شوق ديوانهوار مو سيقي تا چند سال پيش
همچنان در من بود .موسيقي شوق و حسرت من شده بود .پس شوق و حسرتم نيز نبود .يأس
مطلق من بود .يأس دختري كه ميبايسععت پسععر به دنيا آمده باشععد و دختر از كار در آمدهو و
بيگمان ،امروز هم در من ،شعر عقدة سركوفتة موسيقي است( .پاشايي)596 :1382 ،
ذوق و استعداد خداداد ،معموالً با اتفّاقي مهم در زندگي شاعر ،به منصة ظهور ميرسد و آن
اتفّاق زندگي او را متحوّل ميكند و ربع او را براي همي شه شكفته ميكند در اين صورت شعر
او را به رور كلّي ،جدا از انگيزههاي خاص هر شعععر ،ميتوان مديون همان اتفّاق دانسععت .در
اين زمينه «عشق» از مشهورترين اين اتفّاقات است كه در زندگي شاعراني چون «رهي معيّري»،
«دكتر مهدي حميدي» « ،شهريار» و… سراغ داريم .شهريار در اين باره ،پس از نقل خاررهاي،
حاكي از عشق او به خواهر دوستش و عشق آن دختر به او و اين كه دختر را به شخصي متنفّذ
دادند و تبشهاي او بيثمر ماند ،اضعافه ميكند« :اين باعث شعد كه شععر من ير دفعه رايان
كرد .دلي شكسته ميخواست .عمدة اين شكستهدلي بود كه مرا درست كرد .علّت اصلي نبوغ
من اين بود .همين شكسته دلي موجبش شد( .عليزاده)211 :1379 ،
نمونة ديگر اين گونه اتفّاقات كه باعث شكفته شدن ربع شعر همي شگي شاعر مي شود،
همان اتفّاقي است كه براي «احمد شاملو» روي داد و ذكر آن رفت.
شاعران و منتقدان و نظريهپردازان ،در باره خاستگاه شعر به رور كلّي ،به تناسب ذائقة خود،
هر كدام ،اظهار نظرهايي كردهاند .برخي خاسعععتگاه شععععر را مانند ماهيّت خود آن ناشعععناخته
ميدانند و برخي ديگر نشانيهايي از مبدأ زايش آن دادهاند .به عنوان نمونه« ،قيصر امينپور» آن
را ناشناخته ميداند و ميگويد« :چون آغاز شعر ،هميشه در مِهي غليظ فرو رفته است ،آغاز هر
شعر مثل آغاز بشريّت پر از ابهام و ايهام است .شعر قطاري روشن است كه از عمق ير تونل
تارير و روالني بيرون ميخزد .قسعععمتي از اين قطار هميشعععه در تاريكي و دود و مه پنهان
است»( .امينپور)26 :1381 ،
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«ر ضا براهني» نيز ،ضمن ا شاراتي به نا شناخته بودن آفرينش شعر ،در اين باره فر ضيهها و
نظراتي دارد كه اشارهاي كوتاه به آنها ميشود:
«آفرينش شعر از آن جا شروع مي شود كه در اتاقي تارير نشستهايد ،ناگهان دستي نامريي
چراغ را روشعن ميكند .در ير لحظه هر چه را كه در اتاق هسعت ميبينيد .تمام چيزهاي اتاق
به سوي دريچة چشم شما حملهور مي شوند و در ذهن شما خود را به ثبت ميرسانند .ناگهان
دست نامريي ،چراغ را خاموش ميكند و آن گاه شما ميمانيد و تاريكي اتاق و فقف يادهايي از
چيزهايي كه در اتاق ،در زمان روشنبودن چراغ آنها را تماشا كردهايد.
روشن شدن چراغ و وقوف به موجوديّت چيزهاي اتاق ،سطرهاي نخستين شعري است كه
انسعععان به رور ارتجالي ،بدون كوچرترين زحمت بر زبان ميراند و با همين چند سعععطر راه
ميافتد و به شعرش ،نخستين حاالت و ابعاد را ميدهد ،ولي بعد از اين چند سطر كه بر اساس
الهام بوده ا ست و ا شراق ،شاعر به ك شس و شهود ميگرايد و در اين جا نوعي وقوف ثانوي
يارياش ميكند.
يادهايي از اشععيا و حاالتي از آن يادها ،هنگام روشععن بودن چراغ در ذهن او انباشععته شععده
است .اين يادها و حاالت ديگر از تمام اشيايي كه شاعر ،هنگام روشن بودن هر نوع چراغ ديده
ا ست ،به ذهن او هجوم ميآورند و ير ير از او ميخواهند كه وجود شان را به صورت كلمه
در آورد( .براهني)104-101 :1380 ،
شععاعر در لحظة آفرينش شعععر ،در وضعععيتّي قرار ميگيرد كه بعضععي اشععياي ربيعت را در
لحظهاي ميپذيرد و بع ضي ديگر را موقّتاً از ذهن خود خارج ميكند .به همانگونه كه برخي از
شنوندگان موسيقي ،چشمهاي خود را ميبندند تا حضور ذهن بيشتري براي پذيرفتن موسيقي
داشته باشند .و در واقع از دريچه حسّ سامعه ،خود را مستعرق نوسانهاي سكر آور موسيقي
كنند( .همان)42 :
شاعر مستعد ،پس از الهام يافتن ،بر اساس تجربيّات حسي ،احساسي ،تخيّلي و فكري خود
تكّهاي از زندگي خود را در محيطي از ربيعت در قفس قالبي مياندازد كه در همان موقع شعر
گفتن به وجود ميآيد .به همين دليل ،قبل از آفريدهشعععدن شععععر ،دربارة فرم آن ،هير نوع

تحلیل و بررسی انگیزههای آفرینش شعر7 

پيشبيني نميتوان كرد؛ چرا كه فرم شعععر نيز هنگام آفرينش شعععر به وجود ميآيد و جداكردن
م صالح شعري از فرم شعر و گفتن اين كه« :در شعر هم اوّل فرم در ذهن ما تكوين مييابد و
بعد براي ساختن آن از مصالح استفاده ميكنيم ».اشتباهي بيش نيست( ».همان)155 :
تحلیل انگیزههاي آفرينش شعر
انگيزه و عامل پيدايي شعر يا بهتر ا ست بگويم« :ا ستعداد و ذوق شعري» و اين كه چگونه
توانايي گفتن شعععر در وجود كسععي ظهور و بروز ميكند ،در بخش پيشععين (آفرينش شعععر)
بررسي شد .اينر به بررسي اين موضوع ميپردازيم كه انگيزههاي اختصاصي اشعار ،چگونه و
چه چيزهايي ميتوانند با شند و چگونه قابل د ستهبندي ه ستند .آيا ميتوان جهتگيري خا صّي
براي بررسععي آنها داشععت يا اين كه آيا ميتوان ير دسععتهبندي جامع براي آنها قايل شععد
و… .
بر پاية آن چه كه در مقدّمه نيز اشاره شد ،انگيزههاي شعر بسيار است و به اندازة عوارس و
خوا ستهها و حاالت روحي و اتّفاقات زندگي ان سان رنگارنگ و متنوّع ا ست .بر همين ا ساس،
بررسععي همه جانبة اشعععار و انگيزههاي آنها و جاي دادن آنها در ير دسععتهبندي مش عخّ

،

ناممكن مينمايد .زيرا هر شعري از جهات گوناگوني قابل برر سي ا ست .با اين وجود ،برخي
دسععتهبنديها و نتايجي كه در اين بررسععي و تحقيق ميتوان به آنها دسععت يافت ،از اين قرار
است:
در ير د ستهبندي ميتوان انگيزهها را به رور كلّي به نا شناخته و شناخته شده تق سيم كرد.
برخي اشعععار انگيزهاي ناشععناخته دارند .حتّي براي خود شععاعر .يعني نميتوان دقيقاً گفت كه
انگيزة اين شعععر ،آن رويداد به خصععوص بوده اسععت ،بلكه شععاعر در ير موقعيّت ،ناخودآگاه
ميبيند شعري به سراغ او آمده و حتّي گاه پس از نوشتن آن ميبيند كه مضمون آن كامبً مااير
با اتّفاقات پيرامون او و موقعيّتي است كه در آن قرار داشته و ظاهراً هير انگيزة مشخّ صي براي
سرودن آن شعر وجود ندارد و اين جوشش ربيعي شعر است كه شعر را به وجود آورده است.
البتّه به رور ناخود آگاه تحت تأثير عامل يا عواملي بوده كه خود شعععاعر هم در آن لحظه از آن
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ارّبع ندارد و مثبً ممكن ا ست اين عامل ،از پيش بر شاعر تأثير گذا شته با شد« .ر ضا براهني»
در اين باره مثالي جالب دارد :او ميگويد« :فرض كنيد پنجاه نفر در خيابان شعععاهد مرگ آدم يا
آدمهايي مي شوند .ممكن ا ست يكي از آن پنجاه نفر ،شاعر با شد .شاعر به دليل تأثيرپذيري
بيشعععتر از حواد  ،به آن تجربة عمومي ،فرديتّي كه عميقتر و باالتر از فرديّت ديگران اسعععت
ميبخشععد و بعد در شعععري و يا حتّي اشعععاري ،آن را به رور ناخود آگاه بيان ميكند( ».همان:
)177
بنا بر اين گاه الزم نيست حتماً در همان لحظه سرودن شعر اتّفاقي بيفتد تا شاعر شعري را
بسرايد« .احمد شاملو» ميگويد « :شخصاً خيلي دور هستم از شعر .هرگز شاعري نميتواند من
را برانگيزد براي نوشععتن .هرگز خواندن هير كدام از شعععرها ،انگيزة شعععر برايم نميشععود .چه
چيزي انگيزة شعر در من مي شود نميدانم .تنها چيزي كه م ستقيماً انگيزة شعر شد در من،
اعدام ناگي و وزير جنگش بود ،كه شد آن «مرثيه براي مردگان ديگر» (مجابي)637 :1377 ،
بر پاية مطالب گذ شته ،شعر ،يا جو ش شي ا ست يا كو ش شي .معموالً ا شعار جو ش شي همان
اشعاري است كه نميتوان براي آنها انگيزهاي خاص ذكر كرد .بدين معنا كه جوشش ربع شعر
ذاتي شاعر باعث سرودن آن شده ا ست .با وجود اين ،شايد مرز بين شعر جو ش شي و شعر
خ
كوشعشعي را به رور دقيق نتوان مشع ّ

كرد .چرا كه گاه شعاعر ،شععر را با كوشعش شعروع

ميكند ،يعني از روي اراده و تصميم قبلي شروع به سرودن آن ميكند و در ادامة آن ،كوشش به
جو شش تبديل مي شود؛ بدين صورت كه شاعر چنان در عوالم شاعرانه م ستارق مي شود كه
ديگر كوشععش و عامل آغازين را از ياد ميبرد و انديشععه و خيال او فقف معطوف به موضععوع
شعرش مي شود .نمونة آن ،شعر فرّخي سيستاني ميتواند باشد كه به توصيّة «خواجه عميد» در
وصس داغ گاه سروده شده .درست است كه فرّخي اختصاص ًا نشسته و براي ساختنش كوشيده
اسععت ،امّا چون در درون خود ،عشععق و شععوري براي رسععيدن به دربار چاانيان داشععته ،همين
ك شش و شور دروني باعث شده كه شعر او شعري عالي در نوع خود از آد در آيد و غير از
فنون شععاعري ،آن اندازهگيري و روح شعععري و احسععاس داشععته باشععد كه تا زمان ما به عنوان
شعري مورد پ سند ،ارزش خود را حفظ كند .غزلي را كه حافظ در مدح و ستايش شاه شجاع
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(ابوالفوارس) كه به گونة «توسععيم» ،بناي قافية آن را بر نام ممدوح نهاده و با مطلع زير سععروده
نيز نمونة ديگري تواند بود:
سععع تارهاي بدرخشععع يد و ماه مجلس شععععد

دل رمععيععده مععا را انععيععس و مععونععس شععععد

اين غزل ميتواند شعري كوششي باشد ،زيرا از قرايني بر ميآيد كه حافظ به قصد مدح آن
را سعععروده باشعععد .از ررفي به دليل وجود زيباييها و جلوههاي عالي شععععري كه در آن ديده
مي شود ،كوششي بودن آن مورد ترديد قرار ميگيرد .گويي ممدوح و معشوق زميني با معشوق
آ سماني پيوند ميخورد .بدين صورت كه از رگههاي قوي عرفاني نيز بيبهره نمانده ا ست .به
گونهاي كه كاربردهاي خاص حافظ در ا شعار عارفانهاش در اين غزل نيز به ن سبتِ خود شعر
كم نيست .چنان كه در ابيات زير جلوهگر است:
بععه بوي او دل بيمععار عععاشعععقععان چو صعععبععا

فععداي عععارض نسعععرين و چشعععم نرگس شععععد

خ يال آد خضعععر بسععععت و جام اسعععك ندر

بععه جرعععه نوشعععي سعععلطععان ابوالفوارس شععععد

ز راه مععيععكععده يععاران عععنععان بععگععردانععيععد

چرا كععه حععافظ از اين راه رفععت و مفلس شععععد

لذا انگيزة ا صلي آن مانند ب سياري غزليّات خواجه بر ما معلوم ني ست .يعني دقيقاً نميتوان
معلوم كرد كه آيا حادثهاي روي داده ا ست كه حافظ را برانگيخته براي سرودن اين شعر يا اين
كه به گونة جو ش شي ،شعر ،خود به سراغ او آمده ا ست از ابتداي غزل كه شروع به خواندن
ميكنيم ،با اين ت صوّر غزل را ادامه ميدهيم كه غزل ،عا شقانه ا ست و براي مع شوقي خيالي يا
واقعي گفته شعععده كه آن قدر زيبايي و جلوهگري دارد كه ميتواند ماه مجلس بشعععود و ديگر
زيبارويان در برابر او ستارهاي بسيار كوچرتر و در حاشيه به نظر برسند .امّا در ادامه به اشارة
ستايشآميز حافظ به «ابوالفوارس» بر ميخوريم .در اين جا ذهن ما به اين نكته معطوف ميشود
كه آن ويژگيها كه ذكر كرد ،ميتواند ابوالفوارس باشععد .اين بار تعابير ديگري كه در ادامة غزل
به آنها بر ميخوريم ،دوباره ما را از انت ساد قطعي شعر به مدح و ستايش ،مردّد ميكند .مثبً
بيت زير را ،با هير قرينة قطعياي نميتوان به مدح شاه شجاع منسود داشت:
كرشعععمععه تو شعععرابي بععه عععاشعععقععان پيمود

كععه ع لم بي خ بر ا فتععاد و عقععل بي حس شععععد
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البتّه نبايد از نظر دور داشت كه از زيركيها و رنديهاي حافظ است كه سخن را چند پهلو
بگويد چنان كه عاشقانه را از عارفانه نتوان تميز داد .بر اين اساس ميتوان گفت گاهي انگيزهاي
كوششي ،خود عامل جوشش شعري در شاعري مي شود و او را از عوالم كوشش صِرف خارج
ميكند و آن قدر شاعر در جهان شعر سير ميكند كه شعرش رنگ و بوي كوشش را از دست
ميدهد .كافي است شاعري همچون حافظ ،استعداد و هنر شاعري را به كمال داشته باشد ،آن
گاه است كه با زيركي ميتواند شعري را از كوشش به جوشش منتهي كند.
يكي از نتايج حاصععل شععده در اين بررسععي آن اسععت كه بايد در دسععتهبندي انگيزههاي
ا شعار ،دقّت دا شته با شيم كه حدّ و مرز «مو ضوع» را از «انگيزه» جدا كنيم ،زيرا اين دو آن قدر
به هم در آميختهاند كه گاه جداكردن آنها از هم بسيار دشوار مينمايد .مثبً آيا مدح و ستايش
را ميتوان انگيزهاي براي سرودن ا شعار دان ست به بيان ديگر ،آيا ميتوان در ير د ستهبندي،
مدح را يكي از انگيزهها قلمداد كرد و اشعععار را از نظر انگيزة سععرايش به مدحي و غير مدحي
تقسيم كرد اكنون اين موضوع را بيشتر بررسي ميكنيم:
ممكن است شعري سلطان را بستايد ،كه موضوع آن ستايش است ،امّا چه اتّفاقي افتاده تا
جرقّه اي در ذهن شاعر زده ا ست و باعث شده كه آن شعر را ب سرايد ،آن اتّفاق به خ صوص،
انگيزة ا صلي شعر ا ست .بديهي ا ست كه همة ا شعار مدحي با ير انگيزة م شخّ

سروده

نشععدهاند .هر چند كه مدح ،انگيزة كلّي شععاعر بوده باشععد .هر شععاعري ،در شعععر مدحي خود،
سلطان ،وزير و يا بزرگي را مي ستايد ،امّا زماني پيروزي ممدوح در جنگ انگيزهاي مي شود كه
او را مدح كند و گاهي رنجهاي زندان باعث ميشعععود كه او به مدح بپردازد و از ممدوح براي
رهايي از آن آالم استمداد كند؛ گاه نيز نيازمندي و حاجات شاعر باعث سرودن شعر مي شود و
گاهي نيز فرار سيدن بهار و عيد نوروز و اعياد ديگر انگيزهاي مي شود تا به او تهنيت گفته و در
ضععمن آن سععتايشععي از او نيز به عمل آورد .لذا نميتوان در ير دسععتهبندي ،انگيزة اشعععار را
مدحي و غير مدحي دان ست .كه اگر چنين با شد ،بايد بي شتر ا شعار يا شايد بتوان گفت تمامي
ديوان برخي شاعران مدّاح و ستايشگر را بايد در اين دسته اشعار جاي داد؛ حال آن كه هر كدام
از آنها ،خود انگيزهاي خاص خود داشته است.
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به عنوان نمونه شعري كه «كليم كا شاني» در مدح « شاه نوازخان» سروده ا ست ،از اين جهت
كه عنوان شعر و قسمتهايي از آن در ستايش ممدوح است ،شعري مدحي است و موضوع آن
مدح و ستايش است .امّا از آن جا كه به او اتّهام جاسوسي زدند و او را باز داشتكردند و او نيز
براي اثبات بيگناهي خود و اظهار وفاداري به ممدوح اين شعععر را در زندان سععروده ،انگيزة آن
«رفع اتّهام از خود» تلّقي مي شود .حتّي با وجود آن كه محلّ سرودن آن زندان است و خود نوعي
حبسععيّه به شععمار ميآيد ،امّا نميتوان انگيزة آن را زندان دانسععت؛ زيرا شععكوهاي كه در آن موج
ميزند ،همه از تهمت جاسوسي حكايت ميكند .اينر شرح ماجرا و چند بيت از شعر مذكور:
«ميرزا ابورالب كليم كاشععاني» ،شععاعر قرن يازدهم ه  .ق .در آغاز جواني ،در عهد جهانگير
خان نورالدّين پدر شععاه جهان به هندوسععتان سععفر كرد .در اين سععفر ،وي مبزم و مصععاحب
« شاه نوازخان صفوي شيرازي ،پ سر ر ستم ميرزاي صفوي» ،از امراي م شهور و جهانگيري آن
عهد و وزير «ابراهيم عادل شععاه ثاني» ،بوده اسععت .كه كليم ابتدا وارد دربار هم او شععده بود.
(شمس لنگرودي )133 :1367 ،امّا پس از چندي به ياد ورن افتاد و در  1028ه  .ق .به اصفهان
بازگشععت .آن گاه پس از دو سععال اقامت ،در 1030ه .ق .برايهميشععه به هندوسععتان مهاجرت كرد .در يكي از
م سافرتها كه عازم بيجار بوده ،در راه مورد سوء ظن راهداران واقع گرديد و به خيال اين كه
حامل نامهاي باشد ،تفتيش بدني و بازداشت شده است .او براي رفع اتّهام از خود ،شعر زير را
خطاد به شععاه نوازخان سععرود و از او خواسععت كه او را آزاد كند .او به شععاه نوازخان بسععيار
اميدوار بود ،چرا كه در دربار او بهرههاي فراوان يافته و بسيار مورد احترام بود .ميزان وابستگي
شاعر به شاه نواز خان و اميدواري به نفوذ او از اين جا معلوم مي شود كه ميگويند ،پس از آن
كه شعععاه نواز خان از دنيا رفت ،ديگر كليم هير انگيزهاي براي ادامة زندگي در هندوسعععتان
نداشت( .ظفري)104 :1364 ،
اينر قسمتي از شعر كليم:
فععلععر قععد را نععمععيپععرسععععي كععه گععردون

چعععرا آزرد معععا را بعععي معععحععععابععععا

چعععرا زد راه بعععيعععمعععار غعععمعععي را

كعععه معععي آمعععد بعععه درگعععاه مسعععععيعععحعععا
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بععه عععزم سععععيععر بععيععجععاپععور گشععععتععيععم

رهععي بععا اخععتععري خععوش دشععععت پععيععمععا

ولعععي آخعععر زچشعععععم زخعععم گعععردون

عععجععايععب سععععنععگ راهععي گشععععت پععيععدا

بعععه چعععنعععگ راهعععداران اوفعععتعععاديعععم

چععه گععويععم تععا چععه هععا كععردنععد بععا مععا

هععمععه انععدر تععجسععععّس مععوشععععكععافععان

هعععمعععه در كعععنعععجعععكعععاوي ذهعععن دانعععا

يععكععي مععي گععويععد ايععنععان را بععكععاويععد

كععه شعععععايععد نععامععه اي گععردد هععويععدا

زبععس تععفععتععيععش ،از هععم مععي گشععععودنععد

اگعععر دربعععار معععا بعععودي معععععععمعععّا

بععه جععرم ايععن كععه مععي مععانععد بععه نععامععه

كشععععيععدنععد اسععععتععخععوان هععا را از اعضععععا

سععععواد نععامععه را مععيمععانععد ،شعععسععععتععيععم

سععععيععاهععي را بععه اشععععر از چشععععم بععيععنععا

شعري نيز كه «فرّخي سيستاني» براي «فتح سومنات» سروده و معروف است ،با مطلع:
فسعععانه گشعععت و كهن شعععد حديث اسعععكندر

سععع خن نو آر كععه نو را حبو تي اسععععت د گر

از اين جهت كه در مدح و ستايش « سلطان محمود غزنوي» ا ست ،شعري مدحي به شمار
مي آيد ،از ررفي آن چه كه موجب شده تا اين شعر سروده شود ،پيروزي سلطان محمود در
جنگ بوده است ،لذا جزء اشعاري كه انگيزه آنها «جنگ و متفرّعات آن» است ،قرار ميگيرد.
به برخي اشعععار بر ميخوريم كه دربارة مسععايل سععياسععي گفته شععده .مثبً دربارة نفت يا
حكومت نظامي .امّا به گونة «رنز» بيان شععده .حال انگيزهاي كه باعث سععرودن آن شععده ،يعني
همان كمبود نفت و حكومت نظامي و…  ،انگيزه اصلي آن محسود مي شود و اهميت دارد نه
نوع بيان آن .بنا بر اين نميتوان اين گونه اشععععار را تحت عنوان «شعععوخي» قرار داد .چرا كه
انگيزة شاعر از سرودنشان ،شوخي با ديگران نبوده است.
نكتة قابل تأمّل ديگر آن است كه انگيزهها در اشعار گذشته بسيار محدود است ،حال آن كه
در ا شعار متأخّر و خ صو صاً در دوة معا صر ب سيار متنوّع ا ست .يكي از علّتهاي اين امر كه از
دقّت در اشعار گذشته آن را ميتوان دريافت ،آن است كه انگيزههاي شاعران گذشته به دليل آن
كه غالباً در دربارها به سععر ميبردهاند ،محدود اسععت به اتّفاقاتي كه در دربارها افتاده اسععت و
مربوط به نشستن و برخاستن و خفتن و شكار و… ممدوح و خوشآمد او و همچنين تقاضاي
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صله و جايزه .شعر در آن زمانه ،وسيلهاي بوده براي وصس بهار ،تابستان و… يا مدح فبني و
هجو ديگري .البتّه اين ،به وضععع زندگي اجتماعي در دورههاي پيشععين وابسععته اسععت ،زيرا
منا سبات زندگي سيا سي و اجتماعي و آداد و معا شرتها در آن روزگاران اين گونه ايجاد
ميكرده ا ست .و تا قرنها هم به همين منوال ادامه دا شته ا ست .از اين روي ،در قرون متمادي،
دورنماي زندگي اجتماعي و روابف انسععاني موجود در البهالي اشعععار ،بدون تاييري چشععمگير
انعكاس يافته است .چرا كه نوع زندگيها و مناسبات ،تا حدود قابل توجهّي يكسان بوده است.
همان دغدغههايي كه شاعر قرن پنجم دا شته همانها هم با كمي اختبف در قرنهاي بعد فكر
شاعر را به خودش معطوف داشته است .آن اختبف اندكي هم كه ديده مي شود ،تأثير اوضاع و
دگرگوني هاي اجتماعي و سياسي بوده است ،كه با انتقال سلطنت از شخ صي به شخ

ديگر

به وجود ميآمده است.
گاه از بين همة شععاعران ير عصععر ،افراد شععاخصععي پيدا شععدهاند كه اثري ماندگار خلق
كردهاند يا به نوعي خاص از ا شعار شهرت يافتهاند .مانند :سيس فرغاني و عبيد زاكاني كه در
شعر اعتراض و همچنين انتقاد از او ضاع سيا سي اجتماعي ،نامبردار شدهاند .امّا باز در ديوان
اين دسته از شاعران اشعاري همانند همعصران آنها ديده مي شود .خصوصاً آن كه انگيزة دقيق
بسياري از اشعارشان نامشخّ

است و همين امر به محدودتر نشاندادن انگيزهها بيشتر كمر

ميكند.
شاعر در دورههاي گذشته ،گويي زندگي روزمرة خود را نيز فراموش ميكند و كمتر نمودي
از آن را در شعرش مي توان ديد .هر چه ه ست يا منح صر به دربار ا ست يا تقليد مو ضوعات
مرسوم آن روزگار از ديگران .گاه تنها در قالب ير تقاضا ،گوشهاي از زندگي و دغدغههاي او
را ميتوان به چشعععم آورد و مثبً فهميد كه عائلهاش سعععنگين بوده اسعععت و خرجش زياد و
مقرّرياش كم .تودة مردم و ربقات متوس عّف و پايين اجتماع آن روز ،در شعععر راه ندارد .گويي
هير گو شهاي از زندگي مردم و حواد

و رويدادهاي پيرامون شاعر ،نميتوان ستهاند انگيزهاي

براي شععععر بشعععوند و اهميتي براي ورود در شععععر نداشعععتهاند .گر چه ميتوان از ديدگاه
جامعهشععناسععانه روزنههايي يافت و اندكي از آداد و رسععوم و روابف اجتماعي آن دوران را در
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برخي اشعار كشس كرد .با اين همه ،همانها نيز انگيزة شعر نبودهاند .شايد به سختي بتوانيم در
ديوان شاعران بزرگ يا شاعراني كه از شهرتي برخوردار ه ستند نه به اندازه بزرگان شعري را
بيابيم كه انگيزة آن ،ديدن حمّالي باشد در حالي كه پاي او زير چرخ درشكه رفته است.
امروزه انگيزهها آن اندازه گوناگوني دارد كه در شعععمار نميآيد .دليل اين امر آن اسعععت كه
شعععر از انحصععار دربارها و زورمداران خارج شععده اسععت و همه ابعاد زندگي روزمرّه را تحت
قلمرو خود گرفته ا ست .شعر امروز روايتگر جنبههاي مختلس حيات ا ست .شعر امروز همة
زندگي شاعر ا ست و شاعر با شعر زندگي ميكند و زندگي بدون شعر براي او مرگ ا ست.
اكنون هر چيزي ،ميتواند انگيزهاي شععود براي شعععر ،از قبيل :ديدن چند تصععوير ،نگاه مرموز
شخ صي غريبه به آد رودخانه ،م شاجرة چند نفر ،شك ستن د ست ،گم شدن در راه گرفته ،تا
چشمان جانباز ،برگشتن اجساد شهدا از جبهة نبرد و مشكل كمبود نفت و مسايل مهمّ سياسي
كشور و هزاران انگيزة ديگر.
انگيزهها در دستهبندي ديگري ميتواند شخصي يا اجتماعي (جمعي) باشد كه هر كدام نيز
در جاي خود ميتواند قابل برر سي با شد .انگيزههاي شخ صي ،آن كه مربوط به امور شخ صي
شاعر مي شود ،مانند رويدادهاي درون خانواده او .از قبيل :تولّد فرزند ،بيماري خود و خانواده،
خريدن چيزي ،موفّق يّت خود يا ديگر اعضعععاي خانواده در امري مهم و… با تو جّه به اين ها،
انگيزههاي شخ صي ،خود نيز ميتواند دروني يا بيروني باشد .دروني آن كه مربوط به حاالت و
روحيّات خود شاعر با شد .به عنوان نمونه ،بيماري خود شاعر جزء اين د سته ميتواند با شد.
چرا كه در اين گونه ا شعار ،شاعر درد و رنج نا شي از بيماري خود و عوارض آن را تو صيس
ميكند .پس ميتوان گفت ،انگيزة چنين شعري از درون شاعر نشأت گرفته است.
انگيزههاي بيروني نيز مانند موفّقيّت يكي از اعضاي خانواده كه باز در اين صورت از بيرون
وجود شاعر سرچشمه ميگيرد .با وجود همة اين اوصاف ،به نظرم ،شايد نتوان مرز دقيقي بين
انگيزهها از جهت اين كه بيروني باشععد يا دروني ،قايل شععد .چرا كه مثبً شععادماني حاصععل از
موفّقيّت عضععوي از خانواده كه به ظاهر انگيزهاي بيروني اسععت نيز ،از عوارس دروني شععاعر،
يعني احساس شادماني او ،ناشي شده است.
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انگيزههاي شخصي از نوع دروني ،به نوبه خود ميتواند عارفي و مربوط به عارفة بشري و
جمعي ان سانها با شد .مانند ا شعاري كه از روي دل سوزي و ترحّم ن سبت به همنوع گفته شده.
هر قدر انگيزههاي شخ صي عارفيتر با شند و از عارفة ب شري و جمعي ،بهرة بي شتري دا شته
با شند ،ماندگاري بي شتري دارند ،تا انگيزههايي كه جنبة كامبً شخ صي دارند .مثبً شعري كه
انگيزة سعععرايش آن ،تولّد فرزند شعععاعر بوده ،در همان حال و هوا ميماند ،اگر نكتة عمومي و
جذّابي براي جامعه در آن نباشد .حتّي گاه گيرايي اوليّة خود را براي شاعر نيز از دست ميدهد
و جز تجديد خاررهاي چيزي براي گفتن ندارد .تا آن جا كه برخي شععاعران ،در سععالگرد تولدّ
فرزند شان شعر ديگري ميگويند .گويي شعر پي شين كاربرد خود را از د ست داده ا ست .در
مقابل ،آن شعري كه شاعر ،براي دل سوزي ن سبت به كودكي گر سنه و بي سرپناه گفته ا ست،
خ صوصاً آن كه از جنبههاي زيبايي شناسي بااليي نيز برخوردار باشد ،جز آن كه در همان زمان
سععرايش ترحّم برانگيز و تأثيرگذار اسععت ،در زمانهاي پس از خود نيز احسععاس انسععان را
برميانگيزد و هر كس با خواندن آن ،با كودك تهيدستي كه از گرسنگي و بيچارگي رنج ميبرد،
احساس همدردي ميكند ،كه اگر نكند« ،نشايد كه نامش نهند آدمي».
همانگونه كه گفته شعععد ،انگيزهها ميتواند جنبة اجتماعي داشعععته باشعععد .يعني ناشعععي از
رويدادهايي كه در سطح اجتماع رخ ميدهد ،باشد .يا اتّفاقاتي كه براي تودة مردم روي ميدهد.
بديهي ا ست كه مق صود از اين رويدادها ،آن د سته اتّفاقاتي ني ست كه براي دو ست و آ شنا به
تنهايي پيش ميآيد ،بلكه آن رويدادي كه پيكرة اجتماع و همة مردم را تحت تأثير قرار ميدهد.
كه خود ميتواند جنبة مثبت و شاديآفريني داشته باشد يا منفي و تأثرانگيز .رويدادهايي از قبيل
جنگ ،ملّيشععدن نفت و پيروزي ورزشععكاران در ير صععحنة ورزشععي بينالمللي و… از اين
دسععتهاند .البتّه شععايد بتوان از جهتي آن دسععته اشعععار را كه براي حواد

مربوط به دوسععتان و

آشنايان گفته شده است ،جزء اشعار اجتماعي به شمار آورد.
در اين راستا ،برخي شاعران ،عمده اشعار خود را به چنين رويدادهايي اختصاص دادهاند و
تفكّرات حاكم بر جامعه را در اشععععار خود منعكس كردهاند .يا در دورة خاصععي بسعععياري از
شاعران متأثر از حواد

جامعه به اين نوع شعر روي آوردهاند .مانند ا شعار دورة م شروره يا
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دفاع مقدّس پس از پيروزي انقبد اسبمي.
نكتة ديگري كه ميتواند در بررسي انگيزهها مورد توجّه قرار گيرد ،تفاوت بيان انگيزهها در
گذشته و حال (دورة معاصر) است .انگيزة بسياري از اشعار دورههاي گذشته جز اندكي ،بر ما
پو شيده ا ست .آن تعداد ا شعاري نيز كه انگيزة آنها بيان شده ،انگيزه به و سيلة خود شاعر ذكر
نشععده اسععت .در اين نوع شعععر ،انگيزه ،يا در تذكرهها و مقدّمههايي كه معاصععران يا نزدير به
معاصران شاعران ،بر ديوان آنها نوشتهاند ،آمده است ،يا بعداً از روي موضوع شعر يا شواهد
ديگر به وسيلة مصحّحان ديوانها استخراج شده و در ابتداي شعر آورده شده است .آن هم به
صععورت مختصععر و در حدّ چند كلمه ،كه در بيشععتر موارد نيز ،خيلي كارگشععا نيسععت .البتّه در
مواردي نادر نيز ،شاعر در ابتداي شعر يعني در متن آن ،به انگيزة سرايش آن اشاره كرده است.
مانند داسععتان «بيژن و منيژه» از شععاهنامه كه ميتوان آن را نوعي براعت اسععتهبل نيز به شععمار
آورد( .ر .ك ف صل دوم ،بخش اتّفاقات روزمرّه ).امّا به عنوان مثال ،ق صيدة خاقاني در شكايت
از ممانعت ممدوح از سععفر به خراسععان ،از متن شعععر ميتوان دريافت كه علّت سععرودن آن
چي ست ،ولي صراحتاً بيان ن شده ا ست كه چه اتّفاقي روي داده تا به سرودن اين شعر انجاميده
است .فقف ميتوان بيت نخست آن را نوعي بيان انگيزه به شمار آورد :
چه سعععبب سعععوي خراسعععانشعععدنم نگذارند

عنععد ل ي بم بععه گلسععععتععانشععععد نم نگععذارنععد

همين امر باعث شده تا ب سياري از ا شعار دورههاي گذ شته حتّي از بزرگان ادد فار سي را
نتوان به انگيزهاي قطعي منتسب دانست.
بر پاية مطالب گذشععته ،موضععوعات و محتواي اشعععار را نميتوان براي تعيين قطعي انگيزة
آنها ،مبك قرار داد و بر اساس موضوع آنها قضاوت كرد.
به عنوان نمونه ،موضععوع بسععياري از غزليّات سعععدي و خواجه حافظ و بسععياري ديگر،
عاشقانه يا عارفانه است ،امّا به صرف عاشقانه بودن آن نميتوان انگيزة آن را تعيين كرد.
ا شعاري را ميتوان يافت كه مو ضوع آنها عا شقانه با شد و از نظر ا صول شعري ،همچون
ديگر غزليّات مرسوم بين شاعران ،غزلي عاشقانه تلقّي شود ،امّا انگيزة آن ،واقعاً «عشق» نباشد.
يعني شاعر ،متأثّر از عشق به معشوقي آن را نگفته باشد .از اين دسته است غزليّاتي كه شاعران
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به استقبال از اشعار ديگران گفتهاند.
اگر انگيزة غزل زير از «عارف قزويني» را ندانيم ،آن را شعري عاشقانه خواهيم پنداشت .به
گونهاي كه احتمال ميدهيم كه واقعاً جذبة معشوقي و عشق عارف به آن معشوق انگيزة سرودن
آن شده ا ست ،حال آن كه ير اتّفاق ب سيار پيش پا افتاده ،غير از «ع شق» باعث سرودنش شده
است :روزي «دكتر حسن خان گرگاني» از دوستان عارف به او ميگويد« :ير هفته است سعي
ميكنم غزلي بگويم و نتوان ستهام ».عارف ميپر سد :چيزي هم گفتهاي او پا سخ ميدهد :فقف
ير بيت ،و آن بيت را براي عارف ميخواند:
صعععبوري دل و جان خواسععععت يار من گفتم

امععان ،زدسععععت مععن ايععن كععار بععر نععمععيآيععد

عارف هم اندكي مينشععيند و ميانديشععد و به قول خودش ،فوري غزلي را ميسععرايد ،كه
چند بيتِ اوّل آن ،اين است:
خيععال عشعععق تو از سعععر بععه در ن ميآيععد

زمععن عععبج ،بععه جععز تععرك سععععر نععمععيآيععد

الععهععي آن كععه نععبععودي نععهععال قععدّ بععتععان

كععه جز جفععا ث مر از ا ين شعع ع جر ن ميآيععد

وفععا و م هر ز خوبععان ر مع م كن زآن روي

كععه بععوي مععهععر ز جععنععس بشععععر نععمععي آيععد
…

(حائري)204 :1364 ،

در مقابل ،در اشعار معاصر ،بسيار بيشتر از گذشته ،انگيزهها بيان شده است و حتّي آن چه
كه در گذشته مرسوم نبوده ،در دورة معاصر رايج است و آن :بيان انگيزة شعر به نثر ،به وسيلة
خود شععاعر .گاه نيز دوسععتي كه اشعععار را جمعآوري ،يا براي ترتيب دادن مجموعهاي از شعععر
شاعران معاصر ،انتخاد كرده ،خاررة سرودن آن را نقل كرده است .نبايد از نظر دور داشت كه
انگيزه در متن شعر ،در دوره معا صر نيز همچنان مانند دورههاي گذ شته بيان نمي شود .مگر آن
كه اثري بزرگ و ماندگار ت شخي

داده شود كه باز به مانند دورههاي گذ شته در قالب مثنوي

اسععت و همچنان در قالبهاي ديگر رواج ندارد .نمونة آن ،ترجمة قرآن مجيد به وسععيلة «اميد
مجد» ا ست ،كه به تقليد از آثار گذ شته و به همان داليل ذكر شده ،در ديباچة آن آورده شده
است:
يععكععي شععععب ز شععععب هععاي خععرداد مععاه

نععيععامععد مععرا خععواد تععا صعععععبععح گععاه
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…

كععتععاد خععدا را گععرفععتععه بععه دسعععععت

معععا ن يش مشعععكععل بععه ذ ه نم نشعععسععععت

بععه خود گ ف تم ا ين تر جمععان در ضععع م ير

نعععيعععفعععتعععد پسعععععنعععديعععده و دل پعععذيعععر

اگععر گععفععتععه آيععد بععه نععظععمععي روان

…

نععكععوتععر نشعععععيععنععد بععه جععان و روان

(مجد)4 :1380 ،

نمونههايی از انگیزههاي آفرينش چند شعر
از بين هزاران شعر گزينش چند نمونه كاري بسيار دشوار است .امّا از آن جا كه موضوعات
مطروحه را شاهدي بايد ،انگيزة چند نمونة معدود را از نظر ميگذرانيم:
گمشدن در راه
«يد اهلل قرايي» دوست صميمي اخوان ثالث ،كه خود از شاعران معاصر است ،دربارة انگيزة
سرودن شعر زير مينويسد:
«سعععال  ،1342اخوان با عزيزمان ،مح مّد قهرمان كه عمرش دراز باد به تايباد به ديدارم
آمدند .اخوان و قهرمان از مشععهد ير اتومبيل كرايه كرده بودند كه از نوع «تابدا» بود .راننده كه
درست با راهها آشنا نبوده ،با سيلي ناگهاني كه هر زمان در منطقة جام ميآيد و وسعت زمينها
را در بر ميگيرد و جاده و بيابان را همرنگ ميكند برميخورد و مدّتي عزيزان ما را به بيراهه
ميكشاند .تا باالخره به جاي عصر كه من انتظارشان را داشتم ،شب هنگام به تايباد رسيدند .در
همان اوضععاع ،در بين راه به كمر هم غزلي را سععاخته بودند كه من آن را از حافظة دوسععت
گراميام ،محمّد قهرمان ،وام ميگيرم( ».قرايي)69-67 :1370 ،
بععيععا دال كععه دو روزي بععه تععايععبععاد رويععم

بععه سعععوي آن كععه بود مقصععععد و مراد ،رو يم

گشعععودهانععد ز هر سعععوي ،جععادههععا آغوش

ز جععاده اي كععه كشععععانععد بععه تععايععبععاد ،رويععم

اسععععت

عجععب نبععاشععععد ا گر ه م چو گرد بععاد رو يم

زچععار سععععوي ،گر فتععه اسععععت خيععل غم

ره دل بععدان ديععار كععه دل را كننععد شععععاد رويم

غبععار مععا بععه هواي حبيععب در رق
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ز شعععرم آن كه چرا روشععع ناس خلق شعععديم

بععه خععلععوتععي بععگععريععزيععم تععا ز يععاد رويععم

بععه جععادهاي كععه ز صععععد جععا زده اسععععت

راهش سيل به سان سيل به هر جا كه ره فتاد رويم

پري كه بسععع تة بال اسععععت كي برد بادش

رهععا شععععويععم ز خععود ،هععم عععنععان بععاد رويععم

نععهععاده ايععم قععرار «كععرايععه در مععقصععععد»

كه سعععوي «دسعععت خدايي» كه هسعععت راد ،رويمو

چو اختريم ،شععععب وصععععل مععا غنيمععت دان

كععه شععععامععگععاه رسععععيععديععم و بععامععداد رويععم

حسرت ناشی از وداع با کعبه
ديدار كعبه ،كه دل هر مؤمني براي آن ميتپد ،در هر سفر حج بيش از هر چيز ديگر اهميت
دارد و مركز توجّه همگان ا ست .كعبه با آن ظاهر ساده و بدون تجمّل خود ،در عين سادگي،
آراسعتهتر از هر چيز به چشعم ميآيد و هر دلدادهاي را با جاذبهاي فوق تصعوّر ،به سعوي خود
جلب ميكند .اح سا سي كه از اين ديدار به ان سان د ست ميدهد ،قابل تو صيس ني ست و اين،
حرف دل هر زائر به وصال كعبه رسيدهاي است.
«دكتر ح سين رزمجو» شاعر معا صر و ا ستاد دان شگاه م شهد ،كه از حجگزاران سال 1377
بوده ،در حالي كه نگاهش به كعبه دوخته بوده است ،همان احساس به او نيز دست داده است.
امّا اين بار او اين احساس را با حسرتي كه ناشي از ترك كعبه و وداع با آن است ،توأمان دارد.
خود او دربارة ابيات زير كه حاكي از آن حال و هواست ،چنين نوشته است« :اين شعر ،بعد از
ظهر روز شنبه  1377/9/7مطابق با ه شتم شعبان  1419به هنگام وداع با م سجد الحرام در مكّة
مكرّمه مقتبس از مطلع غزلي از شيخ شيراز ،مصلحالدّين سعدي ،به مطلع:
مي روم و ز سعععر حسعععرت بععه قفععا مينگرم

خععبععر از پععاي نععدارم كععه زمععيععن مععيسععععپععرم»

سروده شدهاند.
ميروم و ز سعععر حسعععرت بععه قفععا مينگرم

قععامععت ك عبععه من از «بععاد صعععفععا» مي ن گرم

روحم آشعععف تة رويي اسعععت كه او را به ع يان

بععا دل و ديععدة بععارععن بععه مععب مععي نععگععرم

كعبه رمزي و نشعععاني اسعععت از آن جان جهان

من چععه گويم كععه در اين پرده چ عههععا مي نگرم
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ا ن بيععا جملععه بععه ا حرام و مبئععر بععه رواف

عععرشععععيععان را ز ثععريععّا بععه ثععري مععي نععگععرم

سععععي «هععاجر» ز پي يععافتن چشعععم عة آد

در ره مععروه سععععوي كععوه صععععفععا مععينععگععرم

كودكش را كه «سععع ماع يل ذبيح» اسعععت دوان

در پععي مععادر خععود تشععععن عة «مععاء» مععينععگععرم

پععاي عة ك عبععه بععه فرمععان خععداون عدِ « خ ليععل»

ب نهععاده اسععععت و من ا ين ا مر خععدا ،مي ن گرم

در فضعععاي حرم و «حجر» و در ارراف «حَجَر»

حععامععل وحععي خععدا را ز «حععرا» مععي نععگععرم

آن كععه در كعبععه قععدم در ره هسعععتي بنهععاد

هععمععره «فععارععمععه» در حععال دعععا مععي نععگععرم

يععازده كععوكععب رخشععععان امععامععت را نععيععز

نورشععععان سععععارع از اين پععاك فضععععا مينگرم

هر كععه آيععد بععه چنين مععأمن پر فيض ،يقين

عععاشععععق و سععععالععر در راه خععدا مععينععگععرم

نععا اميععد از در رحمععت مشعععو اي زائر بيععت

چععه بععد ين «ز مزم» آن ،ب حر سعععخععا مي ن گرم

در وداع حععرم پععاك خععداونععد رحععيععم

اشععععر را در غععم دل ،كععارگشععععا مععينععگععرم

يععا رد از ابععر كععرامععت تععو بععبععاران آبععي

تععا بشععععويععد گُنععه و هر چععه خطععا مي ن گرم

اينر آن من دلگشعععته همان اسعععت كه گفت:

« مي روم و ز سعععر حسعععرت بععه قفععا مي نگرم»
(رزمجو)11 :1378 ،

مهمانِ خر!
«ياماي جندقي» شاعر قرن سيزدهم و متوّفي به سال  1276ه .ق .در جايي ميهمان بود و
شب را مانده بود .ررفهاي صبح ،صداي عرعر خر صاحبخانه او را بيموقع از خواد پرانده
بود و به اصطبح زا به راه كرده بود .ير دو ساعت بعد وقتي كه ديد صاحب خانه ،صبح زود
از خانه بيرون رفته است ،يادداشتي براي او نوشت و اين بيت دو پهلو را برايش سرود:
خععععود

آدمععععر

بععععدي

نععععبععععودي

امعععععّا

پعععععدر

خعععععرت

بسعععععععوزد

(خرّمشاهی)634 :1380 ،

يك سؤال بحث انگیز
«شععاه جهان» لقب چند تن از امراي ماول هند (تيموريان هند) بود .يكي از اين پادشععاهان،
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شهادالدّين ،فرزند جهانگير مشهور به سلطان خرّم است.
«ميرزا ابورالب كليم كاشعاني» سعخنور نامدار سعدههاي دهم و يازدهم هجري قمري كه از
تجليگاههاي برجسععتة سععبر هندي و ملقّب به «خبّقالمعاني ثاني» اسععت ،در خدمت همين
پادشاه روزگار ميگذراند و نزد او عنوان «ملر الشّعرايي» يافت.
روزي قيصععر روم در ضععمن نامهاي كه ظاهراً براي تبرير عيد به شععاه جهان نوشععت ،اين
سؤال را مطرح كرد كه « :شما كه فقف پاد شاه هندو ستان ه ستيد ،چرا نام « شاه جهان» بر خود
نهادهايد » شاه از پاسخ اين سؤال درماند و متقاعد شد كه قيصر درست ميگويد و احتماالً تدبّر
و تعمّقي بسزا در انتخاد اين عنوان صورت نگرفته است و اين لقب عنواني به گزاف است .بنا
بر اين به يمينالدّوله گفت« :خطاد و نام و عنوان ديگري بايد اختيار كرد ».كليم از اين سععؤال
و اسععتيصععال شععاه در جواد آن ،مطّلع گرديد .پس همان هنگام قصععيدهاي گفت و در آن لقب
مزبور را توجيه كرد( .نعماني)175 :1368 ،
ابياتي از اين قصيده كه متضمّن توجيه شاعر نيز هست ،از اين قرار است:
بعاز از دو عيعد مجلس ايعّام گلشعععن اسععععت

چشعععم ررد چو د يدة پي ما نه روشعععن اسععععت

بر كلبععههععاي خععارر عشعععرت نصعععيععب مععا

تععابععيععده آفععتععاد رععرد از دو روزن اسععععت

عشعععرت چنان رسعععاسع عت كه در گلشعععن مراد

گععلهععاي عيش بر سعععرم افزون ز دامن اسععععت

ع يد جلوس و وزن م بارك يكي شعععده اسعععت

دل را بر اوج ع يش دو بععاال نشععع ي من اسععععت

دل ها گشعععاده ،بسعععتگي اي نيسعععت ،ور بود

پيش خدا و سعععا يهي او دسعععت بسعععتن اسعععت

صععععا ح ب قران ثععا ني ،شععععا هنشععععه جهععان

كاق بال را ز خاك درش چشعععم روشعععن اسعععت

هند و جهان ز روي عدد هر دو چون يكي است

شععععه را خطععاد شععععاه جهععاني مبرهن اسععععت

از ابر خلق اوسععععت كععه در بوسعععتععان دهر

گلخن بعه فرق گعل زده معاننعد گلشعععن اسععععت

نقش جبين چو نقش نگين از درش نرفععت

آري نععمععيرونععد ز جععايععي كععه مععأمععن اسععععت

هوشعععش فريععب ظععا لم عععا جز نمععا ن خورد

دانععد كععه نععالععه شععععاهععد بيععداد هععاون اسععععت

با خصعععم ناكسعععش مدد ب خت چارهسععععاز

ب ي هوده چون ز را هگععذر گردر ف تن اسععععت
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از شعععيشععععة شعععكسعععتععه تراوش نكرده مي

تا فت نه را ز گوشعععة عز لت نشعععيمن اسعععت…
(کلیم کاشانی)662 :1376 ،

شوخیِ تحقیرآمیز
ميگويند « صحبت الري» (وفات  1251ه.ق) از شعراي دورة فتحعلي شاه قاجار كه نابينا
بوده به مجلسي وارد شد .يكي از سر شوخي دست او را گرفت و دور مجلس چرخاند و پايين
نشاند.
شاعر كه به فراست دريافته بود ،با لبداهه سرود:
چععه شعععععود گععر نشعععععيععنععد اهععل ادد

زيععر دسععععت كسععععي كععه بععي ادد اسععععت

قعععل هعععو اهلل بعععبعععيعععن كعععه در قعععرآن

زيععر تععبععت يععدا اَبععي لععَهععَب اسعععععت
( موسوي گرمارودي)15 :1368 ،

باز ندادن کتاب
«اوحدالدّين محمّد انوري» شعععاعر پر آوازة قرن شعععشعععم هجري قمري ،ابيات زير را در
« شكايت از شخصي كه يكي از كتب بوعلي را از او گرفته و باز نداده ،سروده است .او در اين
ابيات از اين شخ

(يا اشخاص ) ذكري نميكند و از نحوة بيان مطلب چنين ميتوان دانست

كه گويا بر خود او نيز نامعلوم بوده كه چه كسي آن را برده .چرا كه با فعل «جدا كردهاند» از آن
ياد كرده .يا شععايد به داليل ديگري نام شععخ

يا اشععخاص را مجهول باقي گذاشععته .نيز بعيد

نمينمايد كه كتاد را از او ربوده باشععند؛ چرا كه خود ميگويد« :به غصعب جدا كردهاند ».البتّه
اينها همه احتماالتي است كه ميتوان در اين مورد ،محتمل دانست .به هر ترتيب ديوان نيز در
اين زمينه ارّبعاتي به ما نميدهد .حتّي مشخّ

نيست كه شعر ،بيشتر از اين چند بيت بوده يا

خير .زيرا قطعات زيادي در حدّ چند بيتِ انگشعععت شعععمار در ديوان آمده با عناوين متنوّع كه
گويي ا شعار پراكندهاي بودهاند كه در آن جا گردآوري شدهاند .در هر صورت شعر ،گوياي آن
اسععت كه كتابي كه به آن عبقه بسععيار داشععته و به خفّ خودش بوده ،از او مفقود شععده اسععت.
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(فروزانفر)336 :1358 ،
اينر شكايت انوري:
كتععا ب تي اسععععت م ث مّن بععه خف من خععادم

چو اشععععر و چهرة من ج لدش از درون و برون

سععععه گونععه ع لم در او كرده بو ع لي ت قر ير

بععه اخععتععيععار هععمععايععون و رععالععع مععيععمععون

زمن بععه غصععععب جععدا كردهانععد و كرده مرا

ز غصععععه بععا دل پععر درد و ديععدة پععر خععون

آزمودن طبع ملك الشّعراي بهار
«ملر الشّعراي بهار» پس از مرگ پدرش در سرودن شعر آن چنان مهارت از خود نشان داد
كه فضبي خراسان ميپنداشتند كه او اشعار پدرش را به نام خود عرضه ميكند .در نتيجه او را
وادار به بديهه سرايي كردند و سرودن رباعيّات ،به رريق جمعاال ضداد را كه آزمون سخت و
دشعععواري بود ،به او تكليس كردند .از جمله در مجلسعععي ،پس از آن كه چند رباعي را به اين
رريق از او خواستند و او نيز آنها را سرود ،جواني در آن مجلس بود كه هنوز به قدرت شاعري
و ربع او ارمينان نيافته بود و بيش از آن را ميرلبيد .خودِ بهار دربارة آن مجلس ميگويد« :در آن
مجلس جواني بود رنّاز و خودساز كه از رعنايي به رعونت ساخته و از شوخي به شنگي پرداخته.
با اين امتحانات دشوار و رباعيّاتِ بديهه ،باز هَل مِنْ مَزيد گفته و چهار چيز ديگر به كاغذ نوشت
و گفت :تواند بود كه در آن اسامي تباني شده باشد و براي اذعانكردن و ايمان آوردن من ،بايستي
بهار اين چهار چيز را بالبدايه بسرايد :آينه ،ارّه ،كفش ،غوره.
من براي تنبيه آن شوخ چ شم ،د ست اراعت بر ديده نهاده ،وي را هجايي كردم كه مق صود
آن شوخ چشم به حصول پيوست و آن رباعي اين است:».
چون آ ينععه نور خ يز گشعع ع تي احسععععنععت

چون ارّه بععه خ لق ت يز گشعع ع تي احسععععنععت

در كععفععش اديععبععان جععهععان كععردي پععاي

غععوره نشععععده مععويععز گشععععتععي احسععععنععت
(بهار)27 :1380 ،
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نتیجه
در بررسي انگيزههاي شعر ،به اين نكته ميرسيم كه :انگيزههاي شعر در دورههاي مختلس،
به ير اندازه گستردگي ندارد .اين انگيزهها تا دورة قاجار ،نسبتاً يكسان ديده مي شوند و نسبت
به دورههاي پيشعععين ادبي ،تايير چنداني در آنها محسعععوس نيسعععت .متنوّع بودن انگيزهها در
دورههاي گذشععته و برعكس ،تنوّع بيش از حدّ آنها در دورة معاصععر ،بيانگر ير نكتة بسععيار
مهم و اساسي جامعهشناسانه است .ريشة اين عدم تنوّع در دورههاي گذشته را در يكسان بودن
نوع زندگي سياسي و اجتماعي جوامع آن روزگاران بايد جستوجو كرد .ميدانيم كه تا قرنها،
نحوة ادارة مملكت و حكومتداري (اي عن را از كت عاد «سياستنامه» به خوبي ميتوان دريافت
كه ن سخهاي ا ست كه خواجه نظامالملر براي همة اع صار پيچيده ا ست و گويي چنان ت صوّر
كرده كه تا آخر دنيا مملكتداري چنين خواهد بود كه شخصي به عنوان شاه در رأس كشور و
ديگران زيرد ست با شند .گرچه هر سيا ستمداري اكنون نيز ،ناگزير از دان ستن و به كارگرفتن
بخشهايي از آن است ،).مناصب حكومتي ،روابف اجتماعي ،بافت جمعيّتي شهرها ،ساختمانها
و راهها ،ابزارهاي مورد اسعععتفاده ،ارتبارات خانوادگي و دوسعععتانه و  ،...بدون تايير باقي بوده
است.
مسعلّماً تايير در نوع زندگي سععياسععي و اجتماعي اسععت كه باعث دگرگوني در ديدگاههاي
انسان و به تبع آن ،انگيزههاي شعر مي شود؛ تا آنجا كه تصويرسازيها ،واژهها و حتّي رمزها و
نمادهاي شعري نيز د ستخوش اين دگرگوني مي شود .چنانكه مثبً «پر ستو» كه در دورههاي
گذشععتة ادبي و حتّي تا همين اواخر ،نماد «سععياهي» بوده ،در دورة معاصععر -به تأثير از ادبيّات
اروپايي و آمريكايي -نماد «بهار و كوچ در بهار و تابسععتان» ميشععود .آنگونه كه «شععهريار»
ميگويد:
كِي بععدين كلبععة توفععانزده سعععرخواهي زد

اي پععرسععععتععو كععه پععيععامآور فععرورديععنععي

(شفيعي كدكني ، 1392 ،ص

) 261- 260 :

اين تأثيرپذي عري و دگرگونيهاي ناشي از آن كه انگيزههاي شعر را نيز شامل ميشود ،تا آن
حدّ ا ست كه دكتر شفيعي كدكني ،معتقد ا ست كه « :شعر پي شرو امروز ايران ،ير شعر كامبً
غربي ا ست( ».همان ،ص )266 :البتّه اين اظهار نظر اندكي اغراقآميز مينمايد و اي شان سعي
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در اثبات آن كرده و ردّ و قبولش مورد بحث ما نيست و بايد در مجال و مقال ديگري پي گرفته
شود؛ امّا نفوذ و تأثير فرهنگ غربي در تمام شئون زندگي ايراني و همچنين تأثير شعر و ادبيّات
اروپا و آمريكا در جنبه هاي مختلس شعر و ادد معا صر فار سي ،آ شكارتر از آن ا ست كه بتوان
آن را انكار كرد.
از ررفي به اين نكتة قابل توجّه دسعععت مييابيم كه :در دايرة تقليد افتادن برخي زمينههاي
شعري نيز نتيجة فقدان انگيزههاي مؤثّر براي شعر ا ست .ممكن ا ست در دورهاي سبر شعر،
متحوّل شده باشد يا قالب شعري خاصي مورد اقبال بيشتر شاعران قرار گرفته و حتّي ابداع شده
باشد ،امّا از آن جا كه انگيزههاي شعر همان انگيزههاي پيشين بوده است ،شاهد تحوّلي شگرف
و سرنوشت ساز در شعر نيستيم .نمونة آن ،اشعار سبر هندي (اصفهاني) است .بنا بر اين ،تأثير
انگيزههاي شعر در تحوّالتِ سبكي و مفهومي شعر انكارناپذير ا ست ،زيرا همانگونه كه ا شاره
شد ،اين انعععگيزهها از نعععحوة زنعععدگي جوامع سرچشمه ميگيعععرد و زنعععدگي و مظاهر آن از
مهمترين اركان شعععر اسععت كه دكتر شععفيعي كدكني از آن به «عارفه» تعبير كرده اسععت ،يعني
«زمينة دروني و معنوي شعر به اعتبار كيفيّت برخورد شاعر با جهان خارج و حواد
(شفيعي كدكني ،1383 ،ص )87 :حال هر چه شاعر از جهان خارج و حواد

پيرامونش»

پيرامونش بيشتر

تأثير پذيرد و اح ساس نيرومندتري ن سبت به آن دا شته با شد ،انگيزههاي شعرش نيز به همان
نسبت داراي تنوّع و گوناگوني بيشتري است.
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