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نخست باید دانست که چگونه سخن را شعر میگویند ؛ تا شعر واقعی با چنان معیاری ارزیابی 

. شود و جایگاه اش را دریابد  

 تعریفها ؛  که این همه   بزرگان ادب و فلسفه ؛ تعریفهای گوناگون از شعر کرده اند از دیر زمان 

: آدمی را به چگونگی شعر راستین رهنمون میسازد   

 ۳۳۴/۳۳۲پیش از میالد ، شعر را کالم ُمَخیّل میداند ، در باوِر ابوعلی سینا  ۳۸۳/۳۲۳ارسطو 

.شعر سخن خیال انگیز و موزون است. ق. ه  

را   برخاسته از تخیل میداند ، چنانچه شنونده  شعر را سخنی  . ق.نظامی عروضی قرن ششم ه

. و او را اندوهگین و یا شادمان میسازددگرگون   

نیز شعر را از دیدگاه اهل منطق ، سخن مخیل و از . ق. ه ۲۷۳/۷۳۸خواجه نصیرالدین توسی 

 دیدگاه همه گان ، کالم موزون و مقفی میشناسد

 

 2881-2591و بنِد تو کروچه فیلسوف ایتالیایی 2771-2801از گفته های کانت فیلسوف آلمانی 

میآید که شعر واقعی از گونه رومانتیزم برخوردار است و از طبیعت و جهان دلخواهی چنین بر . م

. سخن میگوید که در دسترس ما نیست و تنها در تصّور شاعران میتوان به آن دست یافت  

 

:انشتین عقیده دارد که تخیل بیشتر از علم ارزش دارد ، او اظهار میدارد که   

محدود و  تصور بیش از علم شایان اهمیت است ، زیرا دامنه علم و   به عقیده من نیروی تخیل» 

خیال و تصور محرک   میباشد؛ که بر تمام جهان محیط  اندازه وسیع است   قدرت تصور انسان به

اساسی ترقی و وسیله نشو و نما و تکامل است ؛ حتی در جهان دانش از این نیروی موثر، بی نیاز 

« جبات بزرگ کشفیات علمیستنیستیم ، بلکه این خود یکی از مو  
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سر انجام همه باور ها این است که هر سخن موزونی شعر نیست ؛ چنانچه هر سخن عاطفی را به 

خاطر عاطفی بودنش ، نمیتوان شعر گفت ، شعر سخن موزونی است که از گره خوردگی عاطفه و 

؛ احساس را نوازش کند  از دهدپدید آورد و اندیشه را پرو  و در آدمی انفعال خیال برخاسته باشد 

ونماینده شور و حال وگزارنده روح شاعر باشد ؛ چنین شعری ؛ جهان را نه آن چنان که است ، بل 

. آنگونه که آدمی که میخواهد ومشتاقانه آرزو میکند ، می نمایاند  

 

بیرون از همه این معیار ها ؛   دشوار نیست ؛ زیرا   چندان هم  با این همه شناخت ، شعر راستین

. تنها باید آنرا حس کرد  

 

شعر یک موهبت الهی و یک الهام آسمانیست ؛ شهابی است که گه گاه در آسمان تخیل و عاطفه 

میدرخشد و دیر نمی پاید و آنانیکه از این شهاب چراغی می افروزند و آن را در پیکر زبان جان 

.میبخشند ؛ شاعر اند  

 

و همچنان شعرای قبل از ما از   د متآثر شده ایمامر طبیعی است که ما از شیوه شعرای قبل از خو

به   دیگر شعری و به همین منوال است تا روزگارانیکه   شعرای پیشتر از خود تآثیر پذیر بوده اند

. نبود ؛ تآثیر پذیری ، نشانه پژوهندگی است و تقلید تالشی است بی ثمر و بیهوده  این زیبایی  

 

و اندیشه که ؛ هنر فرزند شور ، ذوق  باور بود  ن به ای. م 2912-2111انگلیسی   بیکن فیلسوف

هنرمند و گزارش روح اوست ، هنرمند همواره در تار و پود هنر خود زندگی میکند ؛ هیچ اثری به 

. ویژه شعر جدا از وجود پدید آورنده آن نیست و نمیتواند باشد  

 

نگاشته بودم ،  پژوهش و با عرض حرمت مقالهء که دو سال قبل در دیباچه مجموعه شعری ام 

تقدیم میدارم ، امیدوارم نظر کوتاه و همه ( شعر چیست و شاعر کیست)خدمت عزیزان به عنوان 

. جانبه در این مورد باشد  

**** 

« وفا» عبدهللا   
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