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از آﻏاز رنسانﺲ تا به امروز ،مسير انديشﺔ بيشتر دانشمندان ــ بهويژه در جهان ﻏرﺏ ــ
خاﺻه علوم تجربﻰ ،يگانه ﭼارهبﺨﺶ ﮔرفتارﻯهاﻯ انسان است،
بر اين تفﻜر كه علمّ ،
استوار بوده است .براساﺱ اين شيوه تفﻜر ،هر پديده و يا باورﻯ كه با ترازوﻯ علم قابﻞ
اندازهﮔيرﻯ نبود ،بﻰاعتبار شمرده مﻰشد .اين شيوﺓ تفﻜر به كمرنﮓشدن امور معنوﻯ و
اخالقﻰ و نيز هنر و شعر منجر شد .يﻜﻰ از نتايﺞ تﺤوﻻت مﺬكور ،تنهايﻰ و سرﮔشتگﻰ
انسان بوده است .در مقالﺔ حاﺿر تالﺵ شده است بازتاﺏ اين شيوﺓ تفﻜر و نيز تﺤوﻻت
حاﺻﻞ از آن در شعر تﻰ .اﺱ .اليوت و مهدﻯ اخوان ثالﺚ بررسﻰ شود.
كليدواژهﻫا :علوم تجربﻰ ،كمرنﮓشدن نقﺶ شعر و هنر ،تنهايﻰ و نوميدﻯ انسان.
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مقدمه

شايد بتوان ﮔفت كه عﺼر رنسانﺲ ،نقطﺔ آﻏاز شﻜﻞﮔيرﻯ ساختار زندﮔﻰ و تفﻜر نسان

امروزﻯ است .اين عﺼر ،مرحلﺔ نﺨست رخدادهايﻰ است كه تﺄثيرات مﺜبت و يا منفﻰ آنها
هنوز بر زندﮔﻰ بسيارﻯ از ساكنان جهان امروز ،بهويژه در بﺨﺶهايﻰ از جهان كه از آن

بهعنوان »جهان ﻏرﺏ« نام برده مﻰشود ،بهﭼشم مﻰخورد .واژﺓ »رنسانﺲ« كه معناﻯ
واژﮔانﻰ آن »نوزايﻰ« است ،نﺨست در ساﻝهاﻯ پايانﻰ قرن ﭼهاردهم در ايتاليا بهكار برده

شد و سﭙﺲ درطﻰ قرون پانزدهم و شانزدهم در سراسر اروپا رواﺝ يافت .در عﺼر رنسانﺲ،
روشنفﻜران و انديشمندان تالﺵ كردند با ترجمه و طرﺡ دوباره آثار انديشمندان رومﻰ و

يونانﻰ ،افﻖهاﻯ تازهاﻯ پيﺶروﻯ جامعهاﻯ كه بهشدت تﺤت سيطرﺓ همهجانبﺔ كليساﻯ
كاتوليﻚ قرار داشت ،بگشايند.

در قرون وسطا ،برداشت انسان از كيهان و فﻀاﻯ پيرامون خود ،بر نﻈريات بطلميوﺱ،

كه زمين را مركز جهان مﻰدانست ،استوار بود .اين نﻈريه درميان اهالﻰ كليسا نيز مورد
پﺬيرﺵ بود؛ زيرا با باور مسيﺤﻰ كه »انسان ،اشرﻑ مﺨلوقات است« ،سازﮔارﻯ داشت .در
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همين دوران ،نﻈريات كﭙرنيﻚ ــ ستارهشناﺱ معروﻑ ــ رواﺝ يافت و نﻈريات بطلميوﺱ را

بﻰاعتبار ساخت .كﭙرنيﻚ بر اين باور بود كه زمين مركز جهان نيست ،بلﻜه سيارهاﻯ است
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ميان ساير سيارات .اين نﻈريه ،ﺿربﺔ شديدﻯ به اعتبار كليسا وارد ساخت.

درنتيجﺔ اين تﺤوﻝ ،و نيز رواﺝ انديشههاﻯ انديشمندان يونانﻰ و رومﻰ درميان انديشمندان

و اﺻالﺡﮔران مﺬهبﻰ عﺼر رنسانﺲ ــ مانند مارتين لوتر ــ اين باور رواﺝ يافت كه انسان
مﻰتواند با اتﻜا به نيروﻯ عقﻞ خود ،و بﻰنياز از كمﻚ يا راهنمايﻰ كليسا ،سعادت خود در

اين جهان و نيز جهان ديگر را بهدست آورد.

در قرنهاﻯ شانزدهم و هفدهم ،رواﺝ انديشههاﻯ علمﻰ باعﺚ عقﺐنشينﻰ بيشتر كليسا

از ﺻﺤنﺔ زندﮔﻰ و تفﻜر جامعه شد .در اين دو قرن ،فيزيﻜدانهايﻰ مانند ﮔاليله ،كﭙلر ،و

فيزيﻜدان و فيزيولوژيست معروﻑ انگليسﻰ ،ويليام هاروﻯ ،و نيز فرانسيﺲ بيﻜن ،نقﺶ

زيادﻯ در رواﺝ تفﻜر علمﻰ ايفا كردند.
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ﺷﻌر و اﺭز
ﺵهاﻯ مﻌنﻮﻯ دﺭ...

در قرن هيجدهم ،مﻜتﺐ اومانيسم و پوزيتيويسم پديدار شدند .در مﻜتﺐ اومانيسم ،انسان

و آسايﺶ انسان را مالك اعتبار هر نﻈريهاﻯ مﻰدانستند و پيروان مﻜتﺐ پوزيتيويسم بر اين

باور بودند كه بشر مﻰتواند ﺻرفا به يارﻯ دانﺶ و علوم تجربﻰ ،بر تمامﻰ مشﻜالت پيﺶرو
پيروز شود .در اين قرن ،درنتيجﺔ تﺤوﻻت پيﺶﮔفته ،اين باور درميان انديشمندان و حتﻰ
عامﺔ مردم پديدار شد كه بشر مﻰتواند با اتﻜا به انديشه ،تجربه و دانﺶ تجربﻰ خود ،بﻰنياز

از رهبران مﺬهبﻰ و نيرويﻰ ماوراﻯ طبيعﻰ ،بر مشﻜالت پيﺶروﻯ خود پيروز شود و زندﮔﻰ

سعادتمندﻯ در همين جهان ،و نه جهانﻰ ديگر ،خلﻖ كند.

در نيمﺔ اوﻝ قرن نوزدهم ،نﻈريات داروين ــ زيستشناﺱ معروﻑ انگليسﻰ ــ نقﺶ

زيادﻯ بر ساختار فﻜرﻯ ،سياسﻰ و حتﻰ اقتﺼادﻯ اروپا برجاﻯ ﮔﺬاشت .نﻈريات داروين
ازقبيﻞ »منشﺄﻯ ﮔونهها« ــ كه نَ َسﺐ انسان را به نوعﻰ شامﭙانزه پيوند مﻰداد ــ و نيز
نﻈريههاﻯ »تنازﻉبقا«» ،انتﺨاﺏ اﺻلﺢ« و »انتﺨاﺏ طبيعﻰ« باعﺚ شدند كه جنبههاﻯ

معنوﻯ و قدسﻰ انسان كاهﺶ يابد و بر جنبه جسمانﻰ او تﺄكيد شود.

درنتيجﺔ اين تﺤوﻻت ،حركتﻰ كه با فاﺻلهﮔرفتن از كليساﻯ كاتوليﻚ آﻏاز شده بود،

كمكم به فاﺻلهﮔرفتن از مسيﺤيت و سﭙﺲ فاﺻلهﮔرفتن از كليﺔ امور قدسﻰ و معنوﻯ منجر

شد .اين امر نيز بهنوبﺔ خود ،تﺤوﻻتﻰ ازقبيﻞ كمرنﮓشدن ديگر ارزﺵهاﻯ نسبﻰ ،همانند
تﺄثير اين شيوﺓ نگرﺵ در اخالﻕ و هنر و بازتاﺏ آن در شعر دو تن از شاعرانﻰ كه در

جامعه خود از برجستگان اين فن بهشمار مﻰروند ،يعنﻰ مهدﻯ اخوان ثالﺚ و تﻰ .اﺱ.

اليوت ،موﺿوعﻰ است كه در نوشتار حاﺿر تالﺵ شده است ــ در حد توان و ﻇرفيت مقاله

ــ توﺿيﺢ داده شود.

الﻒ ـ كمرنﮓشدﻥ جايﮕاه شعر

در ادبيات ﻏرﺏ ،تا قرن هيجدهم ،شاعران خود را هدايتكنندﺓ جامعه مﻰدانستند و شعر

خود را بهقﺼد تعالﻰ آن مﻰسرودند .جامعه هم اين نقﺶ را كموبيﺶ پﺬيرفته بود .درواقﻊ،
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امور معنوﻯ ،اخالﻕ ،هنر و شعر را موجﺐ شد.
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بﺨﺶ اعﻈم افﻜار و احساسات جامعه تا قرن هيجدهم را شاعران شﻜﻞ مﻰدادند .از همين
روﻯ ،آلﻜساندر پوپ ــ شاعر مطرﺡ اين قرن ــ شعر »مقالهاﻯ درباﺏ انسان« 1را مﻰنويسد

كه هدﻑ آن ،آموزﺵ آيين زندﮔﻰ است .ساموﺋﻞ جانسون ــ ديگرشاعر مطرﺡ اين دوره ــ

نيز بيشتر اشعار و مقالههاﻯ خود را بهقﺼد آموزﺵ جامعه مﻰنوشت .در اواخر همين قرن،
ويليام بليﻚ در آﻏاز شعر معروﻑ خود» ،آهنﮓهاﻯ تجربه« ،2شاعر را پيامبرﻯ مﻰشمارد كه
مﻰتواند از حاﻝ ،ﮔﺬشته و آينده بگويد:

بشنو آواز شاعر را!
كه حاﻝ و ﮔﺬشته و آينده را مﻰبيند،
كه ﮔوﺵهايﺶ شنيدهاند
كلمات مقدﺱ را...

در قرن نوزدهم ،يعنﻰ عﺼر رمانتيسم ،شاعرانﻰ مانند ويليام وردﺫورﺙ ،جان كيتﺲ و

رابرت شلﻰ بر اين باور بودند كه طبيعت نقﺶ آموزﮔار را براﻯ بشر ايفا مﻰكند و شاعران

با تﺼوير جلوههاﻯ طبيعت ،شيوﺓ درستزيستن را به انسان مﻰآموزند .در نيمﺔ دوم همين

قرن ،يعنﻰ در عﺼر ويﻜتوريا ،نيز ﮔرﭼه شاعرانﻰ همانند آلفرد لرد تنيسون و ماتيو آرنولد
174

از جامعهاﻯ ﺻنعتزده و مادﻯ ﮔلهمند بودند ،حداقﻞ مﻰدانستند حرﻑ آنها ﮔوﺵ شنوايﻰ
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دارد.

اما در قرن بيستم ،قرنﻰ كه اليوت و اخوان در آن مﻰزيستند ،اين شرايﻂ تﻐيير كرد.

درواقﻊ ،درعﺼر اليوت ،شايد براﻯ نﺨستين بار ،شاعر پﺲ از اينﻜه احساﺱ مﻰكند حرﻑ
او خريدارﻯ ندارد ،از خود مﻰپرسد :آيا اﺻو ًﻻ بايد شعر ﮔفت يا نه .ايان هميلتون 3درمقدمﺔ
راهنماﻯ دانشگاه آكسفورد براﻯ شعر قرن بيستم به اين نﻜته اشاره مﻰكند:

پيﺶتر از اين ،در هيﭻ دورهاﻯ از تاريﺦ ادبيات ،آفرينندﮔان شعر ناﭼار نبودند اين همه
بﻰپرده ،اين پرسﺶ را از خود بﭙرسند :ﭼرا بايد شعر ﮔفت؟ در هيﭻ دورهاﻯ از تاريﺦ ادبيات،
اين همه خوانندﺓ بالقوﺓ شعر وجود نداشت و در عين حاﻝ ،در هيﭻ دورهاﻯ مردم به شعر
اينهمه بﻰتوجه نبودهاند( .هميلتون)6 :1994 ،
2. Songs of Experience

1. An Essay on Man
3. Hamilton, Ian
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ﺷﻌر و اﺭز
ﺵهاﻯ مﻌنﻮﻯ دﺭ...

بازتاﺏ اين احساﺱ را مﻰتوان در بﺨﺶ نﺨست دشت سترون 1كه »دفن مردﮔان« نام

دارد ،مشاهده كرد:

تو اﻯ hypocrite lecteur! - mon samblable, - mon frer

()1

در اين بﺨﺶ از شعر ،نهتنها شهرﻯ كه شاعر به آن اشاره مﻰكند» ،ﻏيرواقعﻰ« است ،بلﻜه

جمعيت روانﻰ كه از روﻯ پﻞ مﻰﮔﺬرند نيز ﻏيرواقعﻰ بهنﻈر مﻰرسند .عبارت »نمﻰدانستم

مرگ اينهمه را درربوده است« ،اين جمعيت را به مردههاﻯ متﺤركﻰ مانند مﻰكند كه
بﻰهيﭻ اراده و احساسﻰ همانند آدمهاﻯ ماشينﻰ درحاﻝ حركت هستند .درميان اين جمعيت،
كه حتﻰ توان آهكشيدن هم ندارند ،تنها ﺻدايﻰ كه به ﮔوﺵ مﻰرسد ،ناقوﺱ مرگ است.
1. The Wasteland
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شهر ﻏيرواقعﻰ
در زير مه قهوهاﻯ بامداد زمستانﻰ روﻯ پﻞ لندن روان بود جمعيتﻰ بﺲ زياد
هيﭻ نمﻰدانستم كه مرگ درربوده اينقدر زياد
بهندرت مﻰكشيدند آههايﻰ كوتاه
و هركﺲ ﭼشم دوخته بود به پيﺶ پا
ز سرباﻻيﻰ تﭙه و سرازيرﻯ خيابان ويليامشاه
بود روان سيﻞ جمعيت بدانجا
كه مارﻯ ولنوﺙ قديﺲ با آهنگﻰ ميرا
مﻰشمرد بر ﺿربه نهايﻰ ساعتها را
در ﭼنين جايﻰ ﭼشمم فتاد به آشنايﻰ
فرياد برآوردم »استستون«! اﻯ همسفرﻯ كه در ميالن
بودﻯ با من در كشتﻰ! بگو ببينم
نعشﻰ كه ساﻝ ﮔﺬشته در باﻏت كاشتﻰ
جوانه زده؟ امساﻝ شﻜوفا خواهد شد؟
يااينﻜه يﺨبندان نابههنگام آن را سوزانده است؟
آه ،دور كن از اينجا سﮓ را
تا مبادا برون آورد با ﭼنگالﺶ نعﺶ را
ﭼون او دوستﻰ وفادار باشد انسان را
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انسانهاﻯ ﻏرﻕ در زندﮔﻰ مﻜانيﻜﻰ ،همنوعان ازدسترفتﺔ خود را فراموﺵ كردهاند و تنها
موجودﻯ كه يادﻯ از مردﮔان مﻰكند ،سگﻰ است كه درپﻰ استﺨوان مردﮔان است .تﺼاوير
مرگ ،و يﺨبندان و عدم رويﺶ در اين شعر ،درواقﻊ نمادﻯ از خشﻜسالﻰ معنوﻯ و فرهنگﻰ

جامعهاﻯ است كه علمزدﮔﻰ و ﻏرﻕشدن در زندﮔﻰ مادﻯ در ﺫهن او جايﻰ براﻯ امورﻯ مانند
شعر باقﻰ نگﺬاشته است .در پايان اين بﺨﺶ از شعر ،شاعر با نقﻞقولﻰ از بودلر كه ترجمﺔ
آن »اﻯ خوانندﺓ پرتزوير ،اﻯ همسان من ،اﻯ برادر!« است ،آخرين ﺿربه را به جامعهاﻯ كه

براﻯ هنر و شعر ﮔوﺵ شنوايﻰ ندارد ،وارد مﻰسازد.

شعر »سرود عاشقانه آلفرد جﻰ .پروفراك« 1نيز به كمرنﮓشدن جايگاه هنر و شعر

درجامعه اشاره مﻰكند .در اين شعر ،با جامعهاﻯ سطﺤﻰنگر روبهرو هستيم كه در آن ،شاعر
وﺻلهاﻯ ناجور است .از همين روﻯ ،در اين شعر ،ميﻜﻞآنژ كه در ادبيات و فرهنﮓ اروپا
بهعنوان نمادﻯ از هنر مشهور است ،موﺿوﻉ ﺻﺤبت مجالﺲ زنانه است:
در اتاﻕ ،زنها مﻰآيند و مﻰروند
و درمورد ميﻜﻞآنژ ﮔفتوﮔو مﻰكنند
176

درواقﻊ ،ناتوانﻰ جسمﻰ و جنسﻰ پروفراك ــ شﺨﺼيت اﺻلﻰ شعر ــ كه اليوت بر آن

تﺄكيد دارد ،در اين شعر ،همانند شعر »دشت سترون« ،نمادﻯ است از ناتوانﻰ شاعر براﻯ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

آفرينﺶ ادبﻰ در فﻀايﻰ كه اين امﻜان را از او ﮔرفته است .در فﻀايﻰ كه ميﻜﻞآنژ ﭼنين
شرايطﻰ دارد ،حاﻝ و روز شاعر بهتر نيست .اين شرايﻂ را اليوت در ﭼند سطر بعد در اين

شعر توﺿيﺢ مﻰدهد:

من شاهزاده هاملت نيستم ــ و نبايد هم كه باشم
لُرد مالزمﻰ هستم كه بهعنوان سياهﻰ لشﻜر در التزام ركاﺏ است
كه يﻜﻰدو ﺻﺤنه را شروﻉ مﻰكند ،شاهزاده را پند مﻰدهد،
بﻰشﻚ بازيﭽﺔ سادهاﻯ است ،حرمتﮔﺬار و خوشﺤاﻝ
از آنﻜه به كار آمده است ،و مﺤافﻈهكار ،دورانديﺶ و تيزبين
سر تا پا پند و حﻜمتهاﻯ اﻏراﻕآميز ولﻰ اندكﻰ كندﺫهن
1. The Love Song of Alfred J Profrock

بازتاﺏ
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ﺷدﻥ جاﻳگاه
ﮔاهگاهﻰ تقريبا مﻀﺤﻚ ،و ﮔاهگاهﻰ تقريبا دلقﻚ.

ﺷﻌر و اﺭز
ﺵهاﻯ مﻌنﻮﻯ دﺭ...

در فﺼﻞ پنجم شعر بلند »آوازهاﻯ ﭼهارﮔانه« 1كه »ايستكولر« نام دارد نيز اليوت

بهجايگاه شعر و شاعر در زمانﺔ خود مﻰپردازد .جان اﻑ .دانباﻯ بهدرستﻰ اشاره مﻰكند كه
»آهنﮓهاﻯ ﭼهارﮔانه« هم شعر و هم نقد شعر هستند .يﻜﻰ از مﻀامين اﺻلﻰ اين اشعار،

ارزشيابﻰ دوبارﺓ آن ﭼيزﻯ است كه شاعر مﻰتواند و بايد انجام دهد و اينﻜه هدﻑ و دستاورد

شعر در زمانﺔ ما ﭼيست (سوليوان .)78 :1994 ،2تﺼويرﻯ كه اليوت در اين شعر ازجايگاه شعر
و شاعر اراﺋه مﻰدهد ،خوشايندتر از تﺼاوير قبلﻰ نيست:

پﺲ همينجا هستم ،در نيمهراه ،بيستساﻝ ﮔﺬراندهام
بيستسالﻰ كه بيشترﺵ برباد رفته ،ساﻝهاﻯ ميان دو جنﮓ
كوشا براﻯ آموزﺵ بهكاربردن كلمات ،و هر كوششﻰ
آﻏازﻯ است كام ً
ال جديد و شﻜستﻰ دﮔرﮔونه
ﭼون انسان تنها تسلﻂ بر كلمات را آموخته
براﻯ بيان آن ﭼيزﻯ كه نيازﻯ به ﮔفتنﺶ نيست
و يا براﻯ سبﻜﻰ كه رﻏبت ادايﺶ نيست.
***

مهدﻯ اخوان ثالﺚ ،بهعلت شرايﻂ متفاوت جامعهاﻯ كه در آن مﻰزيست ،بهاندازﺓ اليوت

زمانهاﻯ كه اخوان مﻰزيست ،نقﺶ شاعر بهعنوان فردﻯ پيشگام در مساﺋﻞ اجتماعﻰ و
سياسﻰ توسﻂ جامعه پﺬيرفته شده بود .با اينهمه ،اخوان نيز همانند ديگر شاعران بزرگ،

بهواسطﺔ ﮔستردﮔﻰ بينﺶ خود توانست نشانههاﻯ خطر را احساﺱ كند.

يﻜﻰ از اشعارﻯ كه اين نگرانﻰ در آن بازتاﺏ يافته ،شعر »درخت معرفت« است» .درخت

معرفت« در نگاه نﺨست ،شعرﻯ ﺿدعلم و دانﺶ بهنﻈر مﻰرسد:
اﻯ درخت معرفت ،جز شﻚ و حيرت ﭼيست بارت
يا كه من بارﻯ نديدم ،ﻏير از اين بر شاخسارت
2. Sullivan, Sheila

1. Four Quarters

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

احساﺱ نمﻰكرد كه شعر و شاعر جايگاه خود را در اجتماﻉ ازدست داده است .درواقﻊ ،در
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اما در ادامﺔ شعر ،هنگامﻰ كه شاعر با عبارت »شهر افالطون ابله« ،مدينﺔ فاﺿلﺔ افالطون

را بهباد انتقاد مﻰﮔيرد ،منﻈور او روشنتر مﻰشود .در اين شعر ،انتقاد اخوان متوجه كسانﻰ

است كه ﭼشموﮔوﺵبسته پيرو قبله دانﺶ هستند و هرﭼه ــ ازجمله شعر ــ را كه نتواند

از آزمون روﺵهاﻯ تجربﻰ سربلند بيرون آيد ،مردود مﻰشمارند .افالطون ،هم بهعنوان
پدر علم تجربﻰ و هم بهعنوان كسﻰ كه در مدينﺔ فاﺿلﺔ خود با شاعران دشمنﻰ داشت(،)2

بيشترين انتقاد را در اين شعر نﺼيﺐ خود مﻰكند.

در اين شعر ،اخوان به جامعهاﻯ فايدهﮔرا 1مﻰتازد كه هر پديدهاﻯ را تنها باتوجه بهنقﺶ

ابزارﻯ آن براﻯ برطرﻑساختن نيازهاﻯ جسمانﻰ انسان ارزيابﻰ مﻰكند .در ﭼنين جامعهاﻯ،

امور نسبﻰ و هنرﻯ كه ﺻرفا ارزﺵ زيبايﻰشناختﻰ 2دارند و با معيارهاﻯ علومتجربﻰ قابﻞ

پﺬيرﺵ نيستند ،جايگاه ﭼندانﻰ ندارند .از همين روﻯ ،درنزد اخوان ،قارقار يﻚ كالﻍ از
ﮔفتههاﻯ ﭼنين فيلسوفانﻰ كه افﻜارشان زمينهساز پيدايﺶ ﭼنين جامعهاﻯ است ،زيباتر

است:
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اﻯ كالﻍ ﺻبﺢهاﻯ روشن و خاموﺵ برفﻰ
خوﺵتر از هر فيلسوفﻰ دوست دارم قارقارت

اخوان پﺲ از ﺫكر آنﭽه كه ناخوشايند او است ،به »شهر شعر« و درواقﻊ جامعﺔ مورد
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عالقﺔ خود بازمﻰﮔردد .شهر ايدهآﻝ اخوان در هيﭻ قالﺐ سياسﻰ نمﻰﮔنجد .تنها ويژﮔﻰ اين
شهر اين است كه در آن ،نه علم ،بلﻜه شعر حﻜمفرمايﻰ مﻰكند:
سوﻯ شهر شعر ﮔردم باز ،و ديوار از هوايﺶ
زانﻜه ديوار آهنين ملﻜﻰست ،هيﭽستان ديارت.

شعر »ﭼاوشﻰ« نيز ازجمله اشعارﻯ است كه در آن ،دﻏدﻏههاﻯ اخوان درمورد جايگاه

شعر و شاعر در زمانﺔ خود بازتاﺏ يافته است .در اين شعر ،كه يادآور شعر معروﻑ »راه نرفته«
اثر رابرت فراست 3ــ شاعر امريﻜايﻰ ــ است ،دﻏدﻏﺔ اﺻلﻰ شاعر ،مسﺌله انتﺨابو تﺼميم

است .در اين شعر ،شاعر ،ﮔريزان از جامعهاﻯ ناخوشايند ،قﺼد سفر و يا شايد هم ﮔريز به
1. utilitarian
2. aesthetic
3. “The Road Not Taken” by Robert Frost
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سرزمينﻰ ديگر دارد:

ﺷﻌر و اﺭز
ﺵهاﻯ مﻌنﻮﻯ دﺭ...

بيا رهتوشه برداريم،
قدم در راه بﻰبازﮔشت بگﺬاريم
ببينيم آسمان »هركجا« آيا همين رنﮓ است؟

در سطرهاﻯ بعدﻯ شعر ،هم مقﺼد شاعر و هم دليﻞ ﮔريز او از جامعهاﺵ آشﻜار مﻰشود.

علت اﺻلﻰ ترك شهر خود ،اين است كه شهر او شهر شعر نيست:

كجا؟ هرجا كه پيﺶ آيد
به آنجايﻰ كه مﻰﮔويند
ﭼو ﮔﻞ روييده شهرﻯ روشن از درياﻯتر دامان و در آن ﭼشمههايﻰ هست
كه دايم رويد و رويد ﮔﻞ و برگ بلورينباﻝ شعر از آن
و مﻰنوشد از آن مردﻯ كه مﻰﮔويد:
»ﭼرا بر خويشتن هموار بايد كرد رنﺞ آبيارﻯكردن باﻏﻰ
كز آن ﮔﻞ كاﻏﺬين رويد؟«

و سرانجام اينﻜه در »آخر شاهنامه« كه شديدترين حملﺔ اخوان ثالﺚ به دنياﻯ ﺻنعتزدﺓ

پيرامون خود است ،باز هم پاﻯ شعر و هنر درميان است .اخوان در اين شعر ،به دنيايﻰ مﻰتازد

كه در آن ،شاعر ،موجودﻯ ﻏريﺐ و بيگانه است:

ﺏ ـ كمرنﮓشدﻥ عﺸق و ارزﺵﻫاﻯ معنوﻯ

نگرانﻰ اليوت از كمرنﮓشدن عشﻖ و معنويت را مﻰتوان در همان بﺨﺶ نﺨست شعر

»دشت سترون« ،كه »تدفين مرده« نام دارد ،مشاهده كرد .در اين بﺨﺶ از شعر ،شاعر
به داستان يﻚ عشﻖ كه در ﮔﺬشته بين يﻚ پسرعمو و دخترعمو وجود داشته است ،اشاره

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ما
فاتﺤان شهرهاﻯ رفته بر باديم
ِ
با ﺻدايﻰ ناتوانتر زانﻜه بيرون آيد از سينه
راويان قﺼههاﻯ رفته از ياديم
كﺲ به ﭼيزﻯ ،يا پشيزﻯ ،برنگيرد سﻜههامان را
ﮔويﻰ از شاهﻰ است بيگانه.
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نﺨستينبار يﻚ ساﻝ پيﺶ به من سنبﻞ دادﻯ و زانپﺲ
مرا دختر سنبﻞ دادند نام
بااينهمه ،آنگاه كه ديروقت از باﻍ سنبﻞ برمﻰﮔشتيم و تو
دستهايت پر و موهايت خيﺲ بود،
من ،بند آمده بود زبانم و سياهﻰ مﻰرفت ﭼشمانم
نه زنده بودم و نه مرده ،ﭼيزﻯ نمﻰفهميدم و تنها ،در سﻜوت ،خيره
به روشنايﻰ مﻰنگريستم.

اما در بﺨﺶ دوم »دشت سترون« ،يعنﻰ »بازﻯ شطرنﺞ« ،ازطريﻖ تﺼويرﻯ كه اليوت

از يﻚ بانوﻯ ثروتمند اراﺋه مﻰدهد ،شرايﻂ معنوﻯ زمان حاﻝ جامعه بازتاﺏ مﻰيابد .در اين

بﺨﺶ از شعر ،زبان لطيﻒ شعر جاﻯ خود را به زبانﻰ روزمره و خالﻰ از لطافت مﻰدهد:
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بهت ﮔفت »ليﻞ«» :همه دندوناتو بﻜﺶ و يﻚ دست دندون حسابﻰ
تو دهنت بگﺬار«...؛ »من قسم مﻰخورم كه ﮔفت ـ ديگه رﻏبت نمﻰكنم بهت نگاه كنم«.
من هم ﮔفتم» :من هم ديگه نمﻰتونم«.
و تازه حيونﻜﻰ آلبرت رو بگو كه ﭼهار ساﻝ آزﮔار تو نﻈام بوده
و دلﺶ براﻯ خوشﻰ لﻚ زده .تازه اﮔه تو هم بهﺶ خوشﻰ نرسونﻰ،
ﭼيزﻯ كه فراوونه زنه...

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

در اﻇهارنﻈر پيتر ميلوارد درمورد اين بﺨﺶ از شعر ،بر اين نﻜته تﺄكيد مﻰشود كه ساختار

زندﮔﻰ مدرن ،امﻜان وجود عشﻖ را ناممﻜن ساخته است:

رابطﺔ بين بانوﻯ ثروتمند و معشوﻕ او را شاعر بهعنوان نمادﻯ از رابطهاﻯ كلﻰ كه بين
زن و مرد در دنياﻯ مدرن برقرار است ،مطرﺡ مﻰكند؛ رابطهاﻯ كه بهعلت لﺬتجويﻰ
جنسﻰ انسان مدرن ،از رابطهاﻯ انسانﻰ به رابطهاﻯ كه در آن افراد ﺻرفا خودخواهانه
درپﻰ كسﺐ لﺬت هستند ،مبدﻝ شده است .پيامد ﭼنين وﺿعيتﻰ ،خستگﻰ و بﻰتفاوتﻰ
است( .سوليوان)116 :1994 ،

در بﺨﺶ سوم شعر »دشت سترون« ،كه »خطابﺔ آتﺶ« نام دارد ،شاعر با توﺻيفاتﻰ از

لندن امروزﻯ ،و نيز ﺫكر نوﻉ رابطﺔ زن و مرد در زمانﺔ خود ،به ﻏيبت عشﻖ و معنويت در

جامعﺔ خود اشاره دارد:

آﺏ رودخانه ،بطرﻯ خالﻰ ،پاكت ساندويﭻ ،دستماﻝ ابريشمﻰ،

بازتاﺏ
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جعبههاﻯ مقوايﻰ ،ته سيگار و يا ساير نشانهاﻯ
شﺐهاﻯ تابستانﻰ را نمﻰآورد؛ پريان
سفر كردهاند.
و يارانشان ،پسران هرزهﮔرد مديران شركتهاﻯ شهر
سفر كرده و آدرسشان را هم ندادهاند.
بر كرانﺔ آﺏهاﻯ »لمان« 1نشستم و ﮔريستم.

ﺷﻌر و اﺭز
ﺵهاﻯ مﻌنﻮﻯ دﺭ...

شعر »مردان پوك« نيز ،همانﮔونه كه عنوانﺶ بهخوبﻰ ﮔويا است ،انتقادﻯ است بر

زمانهاﻯ كه انسانهاﻯ آن از هر نوﻉ ارزشﻰ ازجمله عشﻖ تهﻰ هستند .در اين شعر نيز،

همانند دشت سترون ،آنﭽه هست ،نازايﻰ و خشﻜسالﻰ معنوﻯ است:
ما مردان پوكيم ،مردان انباشتهايم
يﻜديگر را تﻜيهﮔاهيم
كلههامان را از كاه آكندهاند
افسوﺱ ،هنگامﻰكه با هم زمزمه مﻰكنيم
ﺻداهاﻯ ﮔرفتهمان
همﭽو آواﻯ باد در علﻒهاﻯ خشﻚ
و يا پاهاﻯ موﺵ بر شيشﺔ شﻜسته
خشﻚ و بﻰمعنﻰ است.

در نقﺶ حيوانات ﻇاهر شود:

بگﺬار تا من هم عمدا لباﺱ بدلﻰ بر تن كنم
پوست موﺵ و پر كالﻍ

»كاهيلدر« درمورد اين ابيات ﮔفته است:

اين بﺨﺶ از شعر هم نوعﻰ ريشﺨند رفتار آدمﻰ است و نقابﻰ است كه مردان پوك بر
ﭼهره مﻰﮔﺬارند .آنها نمﻰخواهند در هيﭻ انتﺨاﺏ معنوﻯ و اخالقﻰ از حﻖ انتﺨاﺏ خود
استفاده كنند .آنها مﻰخواهند بﻰهيﭻ قاعدهاﻯ رفتار كنند و نيازهاﻯ اوليه خود را برطرﻑ
كنند ،بﻰآنﻜه هدفﻰ واﻻ داشته باشند( .سوليوان)49 :1994 ،
(درياچهاﻱدرژنو) 1. Leman

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

در بﺨﺶهاﻯ بعدﻯ اين شعر ،انسان ﮔويﻰ از هيﺌت انسانﻰ خود بيزار است و دوست دارد
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مرگ عشﻖ واقعﻰ را در شعر »سرود عاشقانﺔ آلفرد جﻰ .پروفراك« نيز مﻰتوان مشاهده

كرد .در اين شعر ،شﺨﺼيت مﺤورﻯ شعر ،يعنﻰ پروفراك ،هيﭻ شباهتﻰ به عشاﻕ ندارد .او

انسانﻰ مفلوك است كه بهشدت دﭼار ترﺱ و عزتنفﺲ پايين است .درواقﻊ ،اين عاشﻖ
روزمرﮔﻰ جامعهاﻯ مادﻯ است كه فقﻂ به
بهجاﻯ اينﻜه همانند عشاﻕ متعارﻑ باشد ،دﭼار
ّ
ﻇواهر مﻰانديشد و عشﻖ و ﮔرايﺶهاﻯ رمانتيﻚ در آن جايﻰ ندارند .در اين شعر ،عاشﻖ

حتﻰ جرﺃت ابراز عشﻖ خود را ندارد:

درواقﻊ وقت خواهد بود كه شﻜاك از خود بﭙرسم:
»آيا جرﺃت مﻰكنم« و »آيا جرﺃت مﻰكنم؟«
وقتﻰ كه برﮔردم و از پلهها سرازير شوم
با لﻜﺔ خالﻰ وسﻂ سرم ـ
(خواهند ﮔفت :موهايﺶ دارد مﻰريزد)...
آيا جرﺃت دارم آرامﺶ جهان را برهم بزنم؟

پروفراك درواقﻊ تﺼورﻯ از عشﻖ و زيبايﻰ در ﺫهن دارد؛ اما ساختار مﺤيطﻰ كه در آن

زندﮔﻰ مﻰكند ،عملﻰشدن اين تﺼور را ناممﻜن ساخته است:
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دختران دريا را شنيدهام كه براﻯ هم آواز مﻰخوانند
باورم نمﻰشود كه براﻯ من هم آواز بﺨوانند
آنها را ديدهام كه بر سينﺔ موﺝ سوار شدهاند
و هنگامﻰ كه باد ،آﺏ سياه و سفيد را درهم مﻰآميزد
بر ﮔيسوان سفيد موجﻰ پﺲرانده شانه مﻰزنند...
***

اخوان نيز ،همانند اليوت ،دﻏدﻏﺔ كمرنﮓشدن ارزﺵهاﻯ كهن انسانﻰ ازجمله عشﻖ را

داشت .داريوﺵ آشورﻯ ازجمله منتقدانﻰ است كه برخالﻑ ديگر منتقدان كه بر جنبﺔ سياسﻰ

و اجتماعﻰ شعر اخوان تﺄكيد مﻰورزند ،به اين موﺿوﻉ اشاره مﻰكند:

اخوان به ﺫات ،مردﻯ اخالقﻰ است و مرد اخالقﻰ نمﻰتواند در زمانهاﻯ كه پايﺔ همﺔ
ارزﺵها سست شده است و هيﭻ مرجعﻰ نيست كه بتواند معيارهايﻰ براﻯ رفتار و زندﮔﻰ
پيﺶ پاﻯ آدميان بگﺬارد ،بهآسودﮔﻰ زندﮔﻰ كند ...همين سرشت اخالقﻰ اخوان است كه
در شعرﺵ بهﺻورت ستايﺶ پياپﻰ نجابت و پاكﻰ و خوبﻰ بازمﻰتابد( .آشورﻯ:1380 ،
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شعر »ناﮔه ﻏروﺏ كدامين ستاره« ،ازجمله اشعارﻯ است كه در آن اخوان نگرانﻰ خود را

از كمرنﮓشدن ارزﺵهاﻯ معنوﻯ ازجمله راستﻰ و عشﻖ ابراز و بهطور ﺿمنﻰ اين نﻜته را

بيان كرده است كه در برخﻰ شرايﻂ ،عشﻖ و ارزﺵهاﻯ واﻻﻯ انسانﻰ قربانﻰ مﻰشوند.

آنﭽه در نگاه نﺨست درمورد اين شعر بهﭼشم مﻰخورد ،اين است كه شعر نهتنها ازنﻈر

مﻀمون ،بلﻜه ازلﺤاﻅ ساختار به »دشت سترون« و نيز »سرود عاشقانﺔ پروفراك« اليوت
شباهت دارد .اين شعر ــ همانند دشت سترون ــ با قراردادن ﭼندين تﺼوير ناهمگن در كنار

هم تشﻜيﻞ شده است .راوﻯ شعر ،همانند راوﻯ شعر »سرود عاشقانﺔ آلفرد جﻰ .پروفراك«،
همراه با سايﺔ خود ﮔشتﻰ در شهر مﻰزند .راوﻯ اين شعر هم ،آنﭽه مشاهده مﻰكند ،آشفتگﻰ

و ناهمﺨوانﻰ است:

تمامﻰ عناﺻر شعر ،حاكﻰ از پوسيدﮔﻰ ،ﻏم ،بيمارﻯ و افسردﮔﻰ است .حتﻰ مهربانﻰ آنها

حاكﻰ از بيمارﻯ است (اﻏلﺐ ﭼو تﺐ مهربان و ﺻميمﻰ) .سﭙﺲ تﺼوير دو عاشﻖ را مﻰبينيم؛
اما بالفاﺻله تﺼوير جوانﻰ ﻇاهر مﻰشود كه احتما ًﻻ بهعلت فقر و دليﻞ ناشناختﺔ ديگرﻯ

خود را به بيمارﻯ ﺻرﻉ زده است .تﺼاويرﻯ كه ازپﻰ اين تﺼويرها مﻰآيند نيز به هيﭻ روﻯ

183
فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

هرجا كه من ﮔفتم ،آمد
در كوﭼهپﺲكوﭼههاﻯ قديمﻰ ،ميﺨانههاﻯ شلوﻍ و پرانبوه ﻏوﻏا
از ترك ،ترسا ،كليمﻰ
اﻏلﺐ ﭼو تﺐ مهربان و ﺻميمﻰ
ميﺨانههاﻯ ﻏمآلود
با سقﻒ كوتاه ﺿربﻰ و روشنﻰهاﻯ ﮔمگشته در دود
و پيشﺨوانهاﻯ پرﭼرك و ﭼربﻰ...
او ديد ،من نيز ديدم
مرد و زنﻰ را كه آرام و آهسته با هم
ﭼون دو تﺬرو جوان مﻰﭼميدند...
در ﭼارﭼار زمستان
من ديدم ،او نيز مﻰديد
آن ژندهپوﺵ جوان را كه ناﮔاه
ﺻرﻉ دروﻏينﺶ ازپا درانداخت...
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خوشايند نيستند و باعﺚ مﻰشوند كه تﺼوير زوﺝ عاشﻖ كه »ﭼون دو تﺬرو جوان با هم
مﻰﭼميدند« ،وﺻلهاﻯ ناجور بهنﻈر برسد .در ﭼنين فﻀايﻰ سرشار از سياهﻰ ،جايﻰ براﻯ
عشﻖ و رمانتيسم باقﻰ نمﻰماند .شاعر با ﺫكر عبارت »ترك و ترسا و كليمﻰ« ،به شعر كلّيت
مﻰدهد و شعر را از بيان انتقادﻯ اجتماعﻰ جامعه خود فراتر مﻰبرد و مﺤدودﺓ جﻐرافيايﻰ آن
را وسيﻊتر مﻰكند؛ و شعر شرحﻰ مﻰشود از آنﭽه كه انسان زمانﺔ شاعر با آن روبهرو است.

در شعر »آخر شاهنامه« نيز اخوان از نابسامانﻰ فرهنگﻰ جامعهاﻯ »بﻰآزرم و بﻰآيين«

انتقاد مﻰكند:

هان كجاست؟
پايتﺨت اين بﻰآزرم و بﻰآيين قرن؟
كاندران بﻰﮔونهاﻯ مهلت
هر شﻜوفﺔ تازهرو بازيﭽﺔ باد است.
همﭽنان كه حرمت پيران ميوﺓ خويﺶ بﺨشيده
عرﺻﺔ انﻜار و وهن و عﺬر و بيداد است.

جامعهاﻯ كه اخوان در اين شعر ،به اين دليﻞ كه »حرمت پيران ميوﺓ خويﺶ بﺨشيده«

را »انﻜار« مﻰكند ،بهباد سرزنﺶ مﻰﮔيرد ،جامعهاﻯ است سرشار از ﻏرورﻯ كه بهواسطﺔ
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وﻯ هرآنﭽه را كه به ﮔﺬشتﺔ او تعلﻖ دارد ،طرد مﻰكند.

نقد فروﻍ فرخزاد از اين شعر ،حﻖ مطلﺐ را بهخوبﻰ ادا كرده است:

در قطعﺔ آخر شاهنامه كه يﻜﻰ از زيباترين قطعات و بﻰﮔمان يﻜﻰ از قوﻯترين شعرهايﻰ
است كه از پيدايﺶ شعر نو تابهحاﻝ سروده شده است ،او حماسﺔ قرن ما را مﻰسرايد .از
دنيايﻰ قﺼه مﻰﮔويد كه در آن روزها خفقان ﮔرفته ،زندﮔﻰ له و فاسد شده و خونها تبﺨير
ﮔشته است .قﺼﺔ تنهايﻰ انسانهايﻰ را مﻰﮔويد كه علﻰرﻏم همﺔ جهﺶهاﻯ مبهوت
فﻜرﻯشان در زمينههاﻯ مﺨتلﻒ ،با معنويتﻰ حقيرشده سرو كار دارند( .شمﺲ لنگرودﻯ،
)518 :1378

با درنﻈر ﮔرفتن اين شباهتهاﻯ فﻜرﻯ و ادبﻰ در شيوﺓ بازتاﺏ تﺤوﻻت زمانه در شعر

اين دو شاعر ،مﻰتوان نتيجه ﮔرفت كه اخوان و اليوت با تﺄكيد بر ﮔﺬشته ،قﺼد داشتند به
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انسان معاﺻر خود كه با ازدستدادن ارزﺵهاﻯ اﺻيﻞ ﮔﺬشته درحاﻝ استﺤالهشدن بود،
هشدار دهند .آنان قﺼد داشتند به انسان مدرنﻰ كه سرمست از پيشرفتهاﻯ خود در فنون،
بﻰهيﭻ مﻜﺚ و توقفﻰ بهپيﺶ مﻰرود ،يادآورﻯ كنند كه بيﺶ از آنﻜه اسباﺏ سريﻊتررسيدن
به مقﺼد را فراهم كند ،از خود بﭙرسد :كجا بوده است ،در ﭼه مسيرﻯ قرار دارد ،و مقﺼد او

كجا است؟

بازتاﺏ اخالﻕ در شعر اين دو شاعر نيز همين پيام را درپﻰ دارد :بيان اين نﻜته كه بشر

تهﻰ از هنر ،عشﻖ و معنويت ،به انسانﻰ سرﮔشته ،تنها و افسرده مبدﻝ خواهد شد .درواقﻊ،
انسان تهﻰ از عشﻖ و معنويت ،درنهايت ،ممﻜن است به »سيبﻞ« ــ شﺨﺼيت افسانهاﻯ

كه اليوت در آﻏاز »دشت سترون« آورده است ــ تبديﻞ شود؛ انسانﻰ تهﻰ كه عمر جاودان

دارد ،اما انگيزهاﻯ براﻯ زيستن ندارد.

نگرانﻰ اين دو شاعر از كمرنﮓشدن نقﺶ ادبيات و هنر نيز ناشﻰ از نگرانﻰ آنها درمورد

سرنوشت بشر است .هنر و ادبيات مﻰتوانند در كنار لﺬت زيبايﻰشناختﻰ و به بيان دقيﻖتر،
ازطريﻖ لﺬت زيبايﻰشناختﻰ ،با يادآورﻯ ﮔﺬشته و درواقﻊ سرشت واقعﻰ انسان ،از تبديﻞشدن

او به ماشينﻰ خطرناك جلوﮔيرﻯ كنند .حﻜمفرمايﻰ دانﺶ تجربﻰ كه ﮔسترﺵ ﺻنعت ،يﻜﻰ
از نتايﺞ آن است ،نهتنها به طبيعت و مﺤيﻂ زيست بشر زيان رسانده ،بلﻜه به مﺤيﻂ زيست

مﺤيﻂ زيست فرهنگﻰ ،هنرﻯ و اخالقﻰ زمانﺔ خود ــ و نيز زمانﺔ ما ــ دربارﺓ ازميانرفتن

اين ارزﺵها به بشر هشدار مﻰدهند :اخالﻕ ،هنر ،شعر و معنويات ممﻜن است همانند برخﻰ
از موجودات ﻇريﻒ نتوانند دربرابر حﻀور سهمگين علم ،ﺻنعت و فﻀاﻯ ﺫهنﻰ خشﻚ و

رياﺿﻰوار دوام بياورند .پيام اليوت و اخوان اين است كه زيانﻰ كه بهواسطﺔ ازميانرفتن اين
ارزﺵها به انسان وارد مﻰشود ،از زيانﻰ كه بهواسطﺔ نابودﻯ عناﺻر طبيعﻰ به انسان وارد
مﻰشود ،كمتر نﺨواهد بود.
ﭘﻰنوشﺖ

 .1در اين مقاله ،هنگام نقﻞقوﻝ اشعار اليوت ،از ترجمﺔ پرويز لشﻜرﻯ در كتاﺏ دشت سترون و اشعار ديگر
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فرهنگﻰ انسان معاﺻر هم آسيﺐ وارد كرده است .درواقﻊ ،اخوان و اليوت بهعنوان پاسداران
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استفاده شده است (مشﺨﺼات كامﻞ كتاﺏ ،در كتابنامه درﺝ شده است).

 .2افالطون در كتاﺏ معروﻑ خود ،جمهوريت ،كه درواقﻊ طرحﻰ است از مدينﺔ فاﺿلﺔ اين فيلسوﻑ ،هنگام
تعيين جايگاه اجتماعﻰ و حقوقﻰ اقشار مﺨتلﻒ جامعه ،و اينﻜه نقﺶ هركدام از اين اقشار در پيشبرد
اهداﻑ متعالﻰ جامعه ﭼه مقدار است ،وقتﻰ به شاعران مﻰرسد ،نتيجه مﻰﮔيرد كه اﺻو ًﻻ شاعران

هيﭻﮔونه نفعﻰ براﻯ اجتماﻉ ندارند و درنتيجه ،نبايد در مدينﺔ فاﺿله جايگاهﻰ داشته باشند.
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