شفيعي

کدکني»

دکتر زهرا رجبي*
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

دکتر طاهره ميرهاشمي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

کليدواژهها :بالغت ،فرمشناسی ،ساختار تلمیح ،روایتهاي قرآنی ،شفیعی کدکنی.
تاریخ دریافت97/11/30 :
* نویسنده مسئول z-rajabi@araku.ac.ir

تاریخ پذیرش98/7/24 :
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چکيده
تلمیح یکی از کهنترین و پرکاربردترین فنون و صنایع ادبی ـ بالغی است که سبب غناي
معنایی و زیبایی زبانی شعر میشود؛ اما در ادبیات و شعر معاصر ،رشد دانش ادبی و گسترش
مطالعات نقد ادبی سبب تنوع و پیچیدگی کاربرد این صنعت ادبی در شعر شده است که
بررسی و تحلیل ظرافتهاي ساختاري و نحوۀ سازوکار آنها نیازمند مطالعات دقیقتر با
رویکردهاي نوین است .از این رو ،پژوهش حاضر در صدد است به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی
ساختار تلمیحات روایی ـ قرآنی در مجموعۀ اشعار شفیعی کدکنی را با روشی نوین بررسی
کند تا دریابد شفیعی کدکنی با چه شگردهاي فرمی از روایتهاي قرآن در تلمیحات شعرياش
استفاده کرده و بر این اساس ،چه اقسام تلمیحی در شعر او وجود دارد؟ بر اساس نتایج،
شفیعی کدکنی شاعري است که در تلمیحات روایی ـ قرآنی خود قسمتهاي مختلفی از
داستانهاي معروف و شناختهشدۀ قرآنی را با نوآوريها و هنجارشکنیهاي ساختاري و هنري
متنوع و پیچیدهاي به کار برده است که سبب ایجاد اقسام مختلف تلمیحات تشبیهی ،ساختاري،
آیرونیک ،چندوجهی ،ترکیبی ،پژواکی و نامدهی خاص در شعرش شده است.
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 .1مقدمه
تلمیح یکی از قدیمی ترین و پر کاربردترین فنون و صنایع بالغی ادبی در زیباییشناسی
ادبیات فارسی است و با اینکه کارکرد آن مبتنی بر فشردگی و ایجاز است ،از نظر هنري
میتوان با استفاده از تلمیح و با آوردن کلمات و الفاظی اندک ،معانی بسیاري را به ذهن
مخاطب آورد (همایی24 :1373 ،؛ شمس قیس)377 :1388 ،؛ به همین سبب ،گفته شده است
که علیرغم سادگی و تداول ظاهري آن «مهمترین آثار ادبی جهان ،بیشترین بار معنایی
خود را بر دوش تلمیح نهادهاند» (محبتی .)113 :1386 ،در تاریخ ادبیات فارسی یکی از
قدیمی ترین منابع مورد استفاده هنرمندان در ساختن تلمیح ،قرآن کریم است .از این رو،
از نخستین ادوار حیات شعر دري در ایران و در کهنترین سرودههاي فارسی ،رد پاي
تأثیرپذیري لفظی و محتوایی شاعران بزرگ فارسی از مفاهیم و مضامین قرآنی کامالً
مشهود است (راستگو .)6 :1380 ،در این بین ،میتوان گفت قصص قرآنی که حجم زیادي
از آیات قرآن کریم را شامل است و به سبب ماهیت داستانی و روایی خود ،مقارنت
ماهوي بسیاري با ادبیات دارد ،از مهمترین موارد مورد توجه ادبا در تأثیرپذیري ادبی از
این کتاب آسمانی بوده است؛ و «از اینجاست که در همۀ گونههاي سخن از نظم و نثر،
رنگ و بوي فرهنگ اسالمی و بویژه قصص قرآنی را توان دید» (انزابینژاد.)209 :1355 ،
بر همین اساس ،در پژوهش حاضر تالش شده است به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی نوع
خاص استفادههاي هنري تلمیحات روایی برآمده از داستانها و قصص قرآنی در دو
مجموعۀ شعر «آیینهاي براي صداها» و « هزارۀ دوم آهوي کوهی» از شفیعی کدکنی،
بررسی و تحلیل شود؛ تا به این پرسشها پاسخ دهد که کدامیک از قصص قرآنی بیشتر
مورد توجه «م .سرشک» بوده است؟ و اینکه این شاعر در ساختن تلمیحات روایی ـ
قرآنی خود با چه شگردهاي هنري و ساختاري از این روایات مشهور استفاده کرده
است؟
دربارۀ پیشینۀ پژوهش نیز باید گفت که تاکنون پژوهشهاي بسیاري دربارۀ تلمیحات
قرآنی و انعکاس قصص انبیاء در شعر شاعران کالسیک فارسی انجام شده است ،مانند:
«تحلیل تأثیرپذیري مثنوي تحفهالعراقین از قرآن کریم» (ایشانی )1393 ،که انواع
تأثیرپذیري خاقانی از قرآن و از جمله قصص قرآنی در تحفهالعراقین بررسی شده
است .دربارۀ انعکاس قصص قرآنی در شعر معاصر نیز چند پژوهش انجام شده است

فرمشناسي تلميحات روایي ـ قرآني در مجموعه اشعار شفيعي کدکني

1ـ 2تعریف تلميح

در آثار بالغی فارسی واژۀ عربی تلمیح ـ متأثر از بالغت عرب ـ از دو ریشۀ «لَمَحَ» و
«مَلَحَ» برگرفته شده است .بنابراین همانطور که تلمیح از ریشۀ «لَمَحَ یَلْمَحُ لَمْحاً و
لَمْحاناً» در فرهنگ لغت عربی به معانی :نگاه کردن ،اشاره کردن ،درخشیدن ،نظر و
نگریستن کوتاه و شتابزده و غیره ،آمده است (ر.ک :ابن منظور ،بیتا« :لمح») ،در آثار
بالغی فارسی نیز تلمیح به تقدیم الم بر میم ( از ریشه لمح) در لغت به معنی دیدن و نظر
کردن و آشکار ساختن و اشاره کردن است (شمیسا5 :1371 ،؛ شمس قیس)383 :1388 ،؛ البته
چنانکه بیان شد ،از ریشۀ «مَلَحَ» به معناي نمکین کردن سخن نیز اشاره شده است
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که از جملۀ آنها است :در پژوهش « داستان انبیاء در کتب مقدس و بازتاب آن در اشعار
حسین منزوي» (میرباقريفرد و حقی )1394 ،تأثیر مضامین کتب عهد عتیق و جدید در شعر
منزوي بررسی شده است؛ در پژوهش «مضامین داستان قرآنی یوسف(ع) در شعر
معاصر» (ایرانزاده و ذبیحی )1389 ،نیز جنبههاي مختلف انعکاس داستان یوسف(ع) در
قرآن در سرودههاي چند شاعر معاصر بررسی شده است .اما تا جایی که نگارنده
جستجو کرده است ،تاکنون پژوهش مستقلی که به بررسی فن تلمیح و بویژه تلمیحهاي
برآمده از قصص قرآنی در شعر شفیعی کدکنی پرداخته باشد ،یافت نشد .ضمن اینکه
تقریباً در تمام پژوهشهایی که تاکنون به بررسی تلمیح در آثار ادبی پرداختهاند مبنا بیشتر
بر تقسیم بندي انواع تلمیح در بالغت کالسیک فارسی بوده است؛ اما از آنجا که شاعران
معاصري چون شفیعی کدکنی که از صاحبنظران ادبی ـ بالغی هستند در ساختن
تلمیحات خود از شگردها و ظرافتهاي شکلی و ساختاري خاصی بهره میبرند ،در
پژوهش حاضر تالش بر این است که تنوع کاربردي شگردهاي ساختاري تلمیح بر
اساس رویکردها و تقسیم بندیهاي جدیدي در شعر این شاعر معاصر بررسی شود .بدین
ترتیب که نگارندگان در ادامۀ پژوهش انواع جدیدي از تلمیح را که در بالغت انگلیسی
وجود دارد ولی تاکنون در منابع بالغی فارسی معرفی نشده است ،معرفی کرده و بر
اساس آن تلمیحات روایی ـ قرآنی در اشعار شفیعی کدکنی را بررسی کردهاند؛ و از این
رو ،پژوهش حاضر می تواند پیشنهاددهندۀ روشی نوین براي پژوهش در تلمیحات ادبی
شاعران بویژه شاعران معاصر باشد.

2ـ 2تلميح به قصص قرآني در شعر فارسي
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استف اده از تلمیح در اثر ادبی ضمن اینکه نشانۀ وسعت اطالعات و غناي فرهنگی
هنرمند است ،با ایجاد تداعی ،خواننده را در تجربهاي که خود از این مقولهها دارد،
سهیم می کند یا او را وادار به تالش و کندوکاو ذهنی براي یافتن منبع آن میکند و با
آفرینش معانی و مضامین تازه از موضوعات کهن به سخن خود عمق و تأثیر بیشتري
میبخشد (شمیسا الف38 :1371 ،؛ میرصادقی70 :1377 ،؛ راستگو .)298 :1382 ،همین امر سبب
شده است با وجود تمام ایجازي که تلمیح دارد ،از بهترین شگردهاي هنري در بسط
ظرفیت معنایی سخن باشد (محبتی .)112 :1386 ،در تاریخ ادب فارسی ،قصص قرآنی پا
به پاي قصص و اساطیر ایرانی همواره یکی از منابع اصلی هنرمندان در مضمونسازي
تلمیحات ادبی بوده است؛ و به همین سبب تقریباً در تمامی تعاریفی که در کتب بالغی
از اصطالح تلمیح شده است ،اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به آیات و قصص قرآن به
عنوان یکی از نمودهاي اصلی تلمیح ذکر شده است .البته نوع و میزان استفادۀ شاعران
فارسی از روایات و قصص قرآنی در ادوار مختلف به اشکال و اهداف گوناگون و با
شدت و ضعف متفاوت بوده است .چنانکه در یک نگاه کلی میتوان گفت ،در
سدههاي آغازین شعر فارسی و در سبک خراسانی بیشتر توجه شاعرانی چون فرخی و
عنصري به قصص قرآنی و داستانهاي انبیاء به همان سادگی اولیۀ شعر فارسی و بیشتر
براي ایجاد تشابه میان ممدوح در شکوه و اخالق و کردار به سلیمان و نوح و خضر یا
براي بیان شباهت سرنوشت دشمنان ممدوح با شخصیتهاي منفی در قصص قرآنی چون
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(واعظ کاشفی سبزواري121 :1369 ،؛ هدایت .)58 :1383 ،با اینکه در منابع مختلف ،تعاریف
اصطالحیِ کم و بیش متفاوتی از تلمیح ارائه شده است ،اما یکی از کاملترین و
دقیقترین تعاریف اصطالحی از تلمیح را «جرجانی» در تعریفات آورده است که:
«التَّلمیحُ ،هُ وَ اَن یشارَ فی فَحوَي الکَالمِ اِلی آیۀ اَو خَبَرٍ اَو قِصَّۀ اَو شِعرٍ مِن غَیرِ اَن تُذکَرَ
صَریحَاً» (به نقل از حلبی)55 :1385 ،؛ یعنی تلمیح آن است که شاعر بر تبیین و اثبات
سخن خود اشاراتی ضمنی به آیات و احادیث یا داستانهاي معروف ،بکند (فشارکی،
 .)144 :1379البته با توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر بررسی تلمیحات روایی
برآمده از روایات و قصص قرآنی در شعر م .سرشک است ،مالک نگارندگان از تلمیح،
اشاره ضمنی یا آشکار به داستان قرآنی است و دیگر مصادیق آن مد نظر نبوده است.

فرمشناسي تلميحات روایي ـ قرآني در مجموعه اشعار شفيعي کدکني

(الف).)47 :1371 ،

از این رو ،بررسی دقیق انواع شگردهاي ساختاري در استفاده از این مجموعۀ بستۀ
داستانی قصص قرآنی در تلمیحات شعري شفیعی کدکنی میتواند جنبهاي دیگر از
خالقیت ،استعداد ،ذوق و دانش ادبی این شاعر معاصر را آشکار کند؛ که در ادامۀ
پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.
3ـ 2اقسام تلميحات روایي قرآني در شعر شفيعي کدکني

از نظر آماري در مجموعه اشعار شفیعی کدکنی  48مورد تلمیح به قصص و روایات
قرآنی وجود دارد که از نظر تعداد و تعدد در هر مجموعۀ شعر بدین ترتیب است:
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تلمیحات ادبیات فارسی به یک اعتبار مجموعۀ بستهاي است و عناصر مهم داستانی
آنها در طول زمان تغییر چندانی نکردهاند؛ زیرا در ساخت داستانها تصرف نشده و
در نتیجه همسازهها معموالً بدون تغییر باقی ماندهاند .اما مسأله مهم این است که
این دستگاه بسته (به اعتبار ماهیت داستانی) در حیطۀ زبان زایا میشود؛ بدین معنی
که شاعران مدام در اضافات تلمیحی و اجزاء عَلَم بهوسیلۀ استعمال مترادفات
نوآوري میکنند و معادل میآفرینند و این معادالت غالباً مبتنی بر تشبیه و یا اصوالً
برداشتی تازه از داستان در حیطۀ زبان است؛ مثل یعقوب به پیر ماتم و غیره (شمیسا
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قارون و فرعون بوده است .به عبارتی ،استفاده و بهرهگیري شعرا از مفاهیم و قصص
قرآنی در این دوره بسیار عادي و طبیعی و اغلب نعل به نعل با شخصیتها و وقایع
داستان اصلی است .اما به تدریج و با گسترش عمق و ظرفیت هنري شعر فارسی در
سبک عراقی و بویژه با گسترش علوم دینی ـ قرآنی و بالغی ،غلبۀ روحیۀ دینی در میان
مردم و نفوذ عرفان و تصوف در شعر ،نوع استفادۀ شعرا نیز از قصص قرآنی گستردهتر
و پیچیدهتر شد و حتی در شعر شاعرانی چون سنایی و عطار و بویژه مولوي در بسیاري
موارد حالت رمز ،نماد و تمثیل به خود گرفت .اما در شعر معاصر با پیشرفت دانش
بالغت و تأثیر نظریههاي نوین نقد ادبی چون هنجارگریزي 1و بینامتنیت 2در مطالعات
بالغی و متناسب با آن با گسترش اطالعات علمی و ادبی شعرا ـ بویژه شاعران
صاحبنظر دانشگاهی چون شفیعی کدکنی ـ سبب شد نوع و نحوۀ استفادۀ آنها از
شخصیتها و وقایع قصص قرآنی و غیر قرآنی در تلمیح ،اغلب ـ در عین حفظ اصالت
محتوایی آنها ـ بویژه از نظر زبانی و خیالانگیزي ،متغیر و متنوع شود .به بیان دیگر ،از
این منظر میتوان دربارۀ تلمیحات شاعران معاصر گفت که:
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1ـ3ـ 2تلميح ساختاري
بهطور معمول نحوۀ عملکرد تلمیح در یک متن چنین است که هر تلمیح یک یا چند
واژه در متن فعلیِ در حال خواندن است که قسمتی از یک داستان یا متن مرجع دیگر
را وارد بخشی از متن حاضر میکند؛ اما در یک تلمیح ساختاري نه فقط یک قسمت،
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چنانکه از جدول فوق برمیآید ،با اینکه هر دو مجموعه از نظر تعداد تقریباً برابر
هستند ،از نظر تعدد و تنوع موضوعی تلمیحات مجموعۀ «هزارۀ دوم آهوي کوهی»
متنوع تر است؛ اما از منظر انواع تلمیح و اقسام کاربرد این داستانها ،در کتابهاي بالغت
فارسی و به تبع آن در تمام پژوهشهایی که بر اساس آنها دربارۀ تلمیح انجام شده است،
اقسام تلمیح را بر اساس موضوع به دو دستۀ کلی تلمیحات ایرانی و تلمیحات اسالمی
(اشاره به قصص قرآن و احادیث و اخبار و روایات) (ر.ک :عباسپور)403 :1381،؛ یا بر
اساس خاستگاه و منشأ به تلمیحات ایرانی ،سامی ،عربی ،اسرائیلی ،مسیحی ،هندي،
یونانی و غیره ،تقسیمبندي کردهاند (ر.ک :شمیسا (الف) 9-8 :1371،و .)21اما از آنجا که
اساس این پژوهش صرفاً بر نوع خاص استفادههاي شفیعی کدکنی از داستانهاي قرآن
کریم در ساختن تلمیحات ادبی است ،تقسیمبندیهاي فوق پاسخگو نبوده و از این رو بر
مبناي تازه اي به تلمیحات روایی ـ قرآنی در مجموعۀ اشعار این شاعر پرداخته شده که
مبتنی بر استفاده ها و شگردهاي هنري فرمی و ساختاري خاص او در خلق تلمیحات
قرآنی است .بنابراین ،از آنجا که پژوهش حاضر فرم محور است ،بررسی محتوایی ـ
تفسیري تلمیحات و خاستگاههاي ملی ـ قومی آنها که شیوۀ متداول پژوهشهاي انجام
شده بر اساس تلمیح است ،مالک بررسی نیست .تأمل در نوع ساختار تلمیحات روایی
ـ قرآنی در شعر شفیعی کدکنی نشان میدهد که گونههاي مختلف این تلمیحات در
اشعار او بدین ترتیب است:

فرمشناسي تلميحات روایي ـ قرآني در مجموعه اشعار شفيعي کدکني

(شفیعیکدکنی.)364-363 :1378 ،

کل ساختار اصلی این شعر مبتنی است بر مفهوم این قسمت از ماجراي حضرت
آدم(ع) که در سوگ و غم قتل فرزندش هابیل چند بیت با مضمون زشت و غبارآلود
بودن زمین ،دردناک بودن زندگی و آرزوي پایان یافتن این زندگی پر رنج سروده است؛
مفهومی که پس از چندین هزار سال رودکی (آدم شعر دري فارسی) براي نخستینبار آن را
در شعر فارسی تکرار کرد و صدها سال بعد از او شفیعی کدکنی نیز بر آن اذعان

فصلنامه پژوهشهايادبي سال 16شماره ،64تایستان 1398

غبارآلود و /زشت /آمد زمین /در دیدۀ «آدم» /چو چشم خویشتن بگشود و رخسار
زمین را دید /.هزاران سال ،بعد از او /صدها سال پیش از ما /ز ناهمواري گیتی
سرود رودکی نالید /.براي ما دگر جایی براي شکوه باقی نیست /که میبینیم آن
زشت غبار آلود ناهموار /به زودي دود آهی میشود بزدوده /از منظومۀ خورشید.
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که تمام متن در حال خواندن ،متأثر از متن مرجع منبع تلمیح است و تمام متن
نمی تواند از تلمیح خود جدا شود .زیرا یک تلمیح ساختاري نه فقط با بافت لغوي یک
متن ،بلکه با تأثیر متقابل غنی بین متن فعلی و متن مرجعی که به وسیلۀ تلمیح
برانگیخته شده ،ساخته می شود .بنابراین ،قدرت این نوع تلمیح فقط در برقرار کردن
ارتباط بین یک یا چند عبارت از یک متن مبدأ با قسمتی از متن فعلی نیست ،بلکه
افزون بر آن ،الگوهاي درون و برون متنی مرتبط با مفاهیم درک شده از متن مبدأ را نیز
برمیانگیزاند ( .)Purdy, 1994: 19-20 & Cuddon, 2013از بهترین نمونههاي تلمیحهاي
ساختاري به قصص قرآنی در مجموعۀ اشعار شفیعی کدکنی میتوان به اشعار «مرغان
ابراهیم» (ص « ،)36-33نوح جدید» (ص « ،)121-120مجال اندک» (ص ،)364-363
«ملخهاي زرین» (ص « ،)369-368نور زیتونی» (ص )504-503و « بار امانت» (ص -507
 )508از مجموعه شعر «هزارۀ دوم آهوي کوهی» اشاره کرد .این اشعار چنانکه از نام آنها
نیز برمیآید ،به ترتیب دربارۀ روایتهاي چهار مرغ ابراهیم(ع) ،کشتی نوح(ع) ،هبوط
آدم(ع) ،بیماري ایوب(ع) ،رؤیت موسی(ع) در کوه طور و ماجراي بار امانت الهی آدم(ع)
است؛ اما چنانکه در تعریف تلمیح ساختاري نیز آمد ،در تمام این اشعار روایات قرآنی
صرفاً براي غنی کردن معنا یا هنري کردن زبان یک یا چند عبارت یا بندي از شعر
نیستند ،بلکه کل ساختار ش عر از ابتدا تا انتها وابسته به این روایتها است .براي مثال به
نحوۀ عملکرد تلمیح ساختاري در شعر «مجال اندک» که در ابتداي آن آمده است «فَوَجهُ
اَالرضِ مُغبَرٌّه قَبیح (آدم ابوالبشر)» میتوان اشاره کرد:

سال پار /:دانهاي درون ظلمت زمین ،در انتظار /،وینک این زمان /:هفت سنبله /به
روي بوته /،زیر آفتاب /.هفت چهرۀ صبور /،سال دیگرش ببین /:هفتصد هزار
بیشمار (شفیعی کدکنی.)489 :1388 ،
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نکتۀ جالب دربارۀ این شعر آن است که نه تنها تمام ساختار این شعر متأثر از آیۀ
فوق است ،حتی نام این شعر هم به شکل « »...آمده است ،به نوعی از نظر شکل
ظاهري و قرارگرفتن در کنار هم نیز مفهوم دانههایی که در کنار هم در انتظار نشستهاند
را به ذهن میرساند؛ و گویی این سه نقطه که از نظر ظاهري نیز شبیه سه دانه است ،به
صورت تصویري و بصري هم تداعیگر و تکرارکنندۀ مفهوم دانه است؛ مفهومی که کل
شعر دربارۀ آن است و ساختار و حتی میتوان گفت نوع خاص انتخاب عنوان این شعر
را سازمان داده است.
2ـ3ـ 2تلميح چند

وجهي4

چنانکه در تعاریف بیان شده از تلمیح متداول است ،در شرایط عادي یک تلمیح به
قسمتی از یک درونمایه ،حادثه یا کنش از یک متن روایی دیگر ارجاع میدهد .اما در
ساختن یک تلمیح چند وجهی یا ترکیبی معموالً محتواي تلمیح از بیش از یک
درونمایه ،کنش یا شخصیت ترکیب شده است که گاه ممکن است عمالً با یکدیگر
پیوند نیز نداشته باشند .در یک تلمیح چند وجهی لزومی ندارد مخاطب بین تلمیحها
گزینش کند یا یکی را بر دیگري ترجیح دهد ،بلکه از مجموع آنها یک تصویر را در
ذهن خود دریافت میکند ( .)Hylen, 2005: 73از نمونههاي تلمیح چند وجهی روایی ـ
قرآنی در شعر شفیعی کدکنی شعر «زمزمهها» است:
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میکند .چنانکه از شعر برمیآید ،باید گفت در این تلمیح ،اشاره کردن به ماجراي
سوگواري آدم (ع) براي فرزندش فقط لذت زیباییشناسانۀ جزئی از قسمتی از این شعر
را براي مخاطب فراهم نمیکند ،بلکه به نوعی کنترل ساختاري تمام شعر را در دست
دارد و از ابتدا تا انتهاي متن را بر اساس همین مفهوم و کنش ،سازماندهی کرده است.
البته در اشعار م .سرشک نوع دیگري از اشعار با تلمیحات ساختاري قرآنی وجود
دا رد که مبتنی بر یک قسمت از آیه قرآن است ولی جنبۀ روایی ندارد .نمونهاي از آن
شعري از مجموعۀ «آیینهاي براي صداها» است که در آغاز آن آمده است «فی کلّ سُنبُلَهٍ
مِأَهَ حَبّه» (قرآن کریم) متن شعر چنین است:

فرمشناسي تلميحات روایي ـ قرآني در مجموعه اشعار شفيعي کدکني

3ـ3ـ 2تلميح

ترکيبي6

در تلمیح ترکیبی ،یک شخصیت ،یک مفهوم یا یک موقعیت و حادثه از یک متن مرجع
برانگیخته میشود و با شخصیت ،مفهوم ،موقعیت یا حادثهاي در متن حاضر درمیآمیزد.
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شاعر در سراسر این شعر نوعی تلمیح ساختاري ایجاد کرده که به مولوي و
غزلیات شمس نظر دارد و در انتخاب الفاظ و اصطالحات نیز کامالً متأثر از مولوي
است .اما در دو سطر آخر این شعر شاعر در کنار تلمیح به شمس و مولوي ،با گفتن
«کن خموش این دوزخ از گفتار سبز» با خلق کردن تصویر رنگ سبزي که آتش را
خاموش میکند ،به ماجراي گلستان و سبز شدن دوزخ بر حضرت ابراهیم(ع) اشاره
میکند5؛ ضمن اینکه در کنار آن به این داستان و باور عامۀ «نابودي اژدها توسط زمرد»
نیز اشاره می کند .بدین ترتیب ،در ساختار این تلمیح چند وجهی سه داستان مختلف
مولوي و شمس ،آتش و حضرت ابراهیم(ع) ،و زمرد و اژدها وجود دارد که داستانهایی
مجزا از چند متنِ مرجعِ جداگانه هستند و عمالً ارتباط مستقیمی به یکدیگر نیز ندارند؛
ولی در کنار یکدیگر و از پیوند با هم تصویري چند وجهی را در این شعر ایجاد
کردهاند.
تلمیح روایی ـ قرآنی موجود در سطرهاي «شگون ندارد چشم انتظار خواجۀ
خضر ي /که زرد شد خشکید /و گردباد به اعماق لوت پرتش کرد /به روز حادثه ماندن»
(شفیعی کدکنی )68 :1378 ،نیز از نوع چند وجهی است که در آن داستان خضر با داستان
قرآنی ماجراي طوفان و عذاب قوم لوت آمیخته شده و با همدیگر یک تصویر را ایجاد
کردهاند .در اینجا نیز مخاطب با اینکه میداند روایتهاي خضر و لوت هیچ ارتباط
مستقیمی با یکدیگر ندارند ،نمیتواند بین دو تصویر سازندۀ تلمیح یکی را بر دیگري
برتر بداند بلکه از تلفیق هر دو با هم تصویر نهایی را در ذهن خود ایجاد میکند .البته
این تلمیح چند وجهی نوع دیگري از تلمیح را با عنوان «تلمیح آیرونیک» در خود دارد
که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
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 /...میوهاي شیرینتر از تو کی دهد« /باغ سبز عشق کو بیمتنهاست» /... /پیش
اشراق تو در الهوت عشق /شمس و صد منظومۀ شمسی سُهاست /در سکوتم
اژدهایی خفته است /که دهانش دوزخ این لحظههاست /کن خموش این دوزخ از
گفتار سبز /کان زمرّد دافع این اژدهاست (شفیعی کدکنی18 :1388 ،ـ.)19

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،64تابستان 1398

18
18

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:04 IRDT on Friday April 3rd 2020

18


اما در این نوع تلمیح دو صداي موجود در متن مرجع و متن حاضر داراي یک منطقه و
فضاي مشترک هستند که به سبب همین امر تمایل دارند در هم آمیخته و یکی شوند و
یک مفهوم یا تصویر واحد را که در نتیجۀ ادغام دو متن پیچدهتر و غنیتر شده است،
خلق کنند ( .)Van Tress, 2004: 17بدین ترتیب ،وجه تمایز بین تلمیح ترکیبی با
تلمیح چند وجهی در این است که چنانکه در مثالهاي تلمیح چند وجهی مشخص شد،
در تلمیح چند وجهی دو یا چند متن مختلفی که اجزاء سازنده تلمیح هستند ،با هم
آمیخته نمی شوند ولی در تلمیح ترکیبی حوزۀ مشترکی بین دو متن وجود دارد که آنها
را به هم پیوند میدهد.
از نمونه هاي زیباي تلمیح ترکیبی روایی ـ قرآنی در شعر مرغان ابراهیم دیده
میشود .در این ش عر ماجراي رستاخیز چهار مرغ حضرت ابراهیم(ع) و کشتن و در هم
کوبیدن و باز فراخواندن و زنده شدن آنها تلمیح ساختاري است که اساس کل شعر از
ابتدا تا انتها بر آن مبتنی است؛ اما شفیعی کدکنی در میان این شعر با آوردن سطر «از
تابش خورشید تا باران جرجر پشت بام کهنۀ هاجر» (شفیعی )36 :1378 ،دو تصویر
مختلف از دو متن مرجع متفاوت را در خالل نقل ماجراي مرغان ابراهیم(ع) با هم ادغام
میکند؛ یکی شعر کودکانه و عامیانۀ «بارون میاد جرجر  »...که کودکان از قدیم در
بازیهاي خود آن را می خواندند و دیگر ،ماجراي دویدن هاجر در زیر تابش خورشید
بیابان براي یافتن آب براي اسماعیل و روییدن چشمۀ آب از زیر پاي او است .وجود
تداعی ذهنی حاصل از دو عنصر «آب» (باران) و نام «هاجر» و ارتباط آنها با ابراهیم(ع)
و شعر کودکانۀ «بارون میاد جرجر »...وجوه مشترکی است که باعث شده شاعر ،این دو
تصویر متفاوت را بر اساس همین حوزۀ مشترک در پسزمینۀ نقل داستانی از حضرت
ابراهیم (ع) با هم پیوند دهد و در کنار هم بیاورد.
نمونۀ دیگري از تلمیح ترکیبی را میتوان در شعر «در چار راه رنگ بازیها» از
مجموعۀ «آیینهاي براي صداها» دید .متن شعر چنین است« :در چار راه رنگ بازیها/
وقتی که من سوي تو می آیم /زیباترین رنگها سبز است /پیغمبر دیدار /با وحی و الهام
سعادت یار /بخت بلند و طالع بیدار» (شفیعی کدکنی.)175 :1388 ،
در این شعر شاعر چراغ سبز راهنمایی و رانندگی بر سر چار راه را که نشانه و جواز
حرکت و رفتن براي رسیدن به وصال و سعادت دیدار یار است ـ که خود به مثابۀ

فرمشناسي تلميحات روایي ـ قرآني در مجموعه اشعار شفيعي کدکني

4ـ3ـ 2تلميح آیرونيک (طعنه آميز/

کنایي)7
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چنانکه گفته شد ،در تلمیح عادي اشاره یا جزئی از یک متن مبدأ وجود دارد که در
پیوند با قسمتی از متن فعلی قرار میگیرد و مجموعاً یک تلمیح را میسازد .براي مثال،
در سطرهاي « او را میان آینه دیدیم /دست و ترنج را و طمع را /در حیرتی شبانه
بریدیم» (شفیعی کدکنی« )237 :1378 ،دست و ترنج» دو جزئی است که ماجراي یوسف(ع)
را از متن مبدأ قرآن کریم برمیانگیزد و وارد شعر یا متن فعلی میکند و بدین ترتیب،
هر دو متن را به هم پیوند می دهد .اما در تلمیح آیرونیک برخالف تلمیح عادي دو متن
منبع و متن فعلی که تلمیح در آن به کار رفته است ،مخالف و دور از هم میمانند و
تنش بین آنها به شکلی کمنشدنی و ناکاستنی باقی میماند .این تضاد به حدي است که
خواننده همواره از ناشایستگی و بیتناسبی عمدي موجود در تلمیح آیرونیک آگاه
است؛ زیرا شاکلۀ خارجی این تلمیح متمایز از ،و متضاد با طرح منسجمی که در خالل
کل اثر طراحی شده باقی میماند و از آمیخته شدن با آن سر باز میزند ( Purdy, 1994:
 .)18میتوان گفت در تلمیح آیرونیک اشارهاي که از متنی کهن در متن جدید به کار
رفته است بیشتر جنبۀ نوعی انتقاد ،طنز یا کنایه نسبت به کنش ،شخصیت یا حادثۀ متن
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یافتن عمر جاودان و آب حیات براي عاشق است ـ با خضر(ع) و دیدار او که پیامبر
رسیدن به سعادت و چشمۀ عمر جاویدان و ابدي است ،پیوند میدهد .دربارۀ خضر
گفته شده است « ،نام خضر با خُضره (سرسبزي) هم ریشه است؛ و این از آن است که
هر جا ـ بویژه بر زمین خشک ـ که مینشست یا میگذشت آن موضع سرسبز میشد»
(خرمشاهی .)533 :1371 ،بهطور کلی خضر در ادبیات فارسی به عنوان نماد «عمر جاودان»،
«آب حیات» و «راهنمایی و داللت گمشدگان» مطرح بوده است (یاحقی-184 :1369 ،
 .)183اما در اینجا شاعر با دیدي نوین به این وجوه مینگرد و وجوه مشترک «رنگ
سبز»« ،هدایت و راهنمایی» و «سعادت وصال» را عامل پیوند چراغ سبز راهنمایی و
خضر قرار داده است.
چنانکه از نمونههاي فوق برمیآید ،در تلمیح ترکیبی برخالف تلمیحهاي چند
وجهی ،فرایند دریافت معناي تلمیح موجود در متن کمی پیچدهتر بوده و در گرو درک
آن حوزۀ مشترک مد نظر شاعر در دو متن است که عامل ایجاد کنندۀ تداعی ذهنی و
حوزههاي مشترک دو متن فعلی و متن مرجع تلمیح است.

این بار هم ،ناگاه /زرین ملخ بارید /آري /اما نه بر ایوب /بر مشت کرمی ،در کنار
راه /.زیرا که بعد از /هفت سال و /هفت ماه و /هفته و /ساعت /چندان که هفت
اندام خود را جست /دید ،اي دریغا! هیچ پیدا نیست /:یعنی /،انبوهی از کرم است
و ایوبی در آنجا نیست (شفیعی کدکنی368 :1378 ،ـ.)369
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در این شعر ماجراي ابتالء و بیماري ایوب پیامبر به طرزي آیرونیک و متفاوت با
داستان اصلی چنان بیان شده است که سرانجام آن یعنی تداوم بال و تمام شدن تحمل و
صبر ای وب در برابر کرمها و مغلوب آنها شدن را بیان میکند ،پایانی که با اصل داستان
هیچ سنخیتی ندارد؛ و خواننده بالفاصله درمییابد که در این اشارۀ داستانی تضادي بارز
میان متن مبدأ و متن فعلی وجود دارد .دیگر نمونۀ تلمیح آیرونیک قرآنی در شعر «مرثیۀ
زمین» وجود دارد که البته روایی نیست و چنانکه خود شاعر در آغاز شعرش اشاره
کرده است ،تلمیحی است دربارۀ آیۀ « ...إنّا لَمُوسِعُونَ» (قرآن کریم) ولی براي روشن
شدن بحث در اینجا ذکر شده است .کل این شعر یک تلمیح ساختاري است که بر
اساس این قسمت از آیۀ  47سورۀ الذاریات ساخته شده است اما به شیوهاي آیرونیک:
اینسان که روزگار شد از مردمی تهی /وآورد روزگار بهی رو به کوتهی /گفتار
حکیمان و انبیاء تباه گشت /هر رسم و راه گشت به بیراهه منتهی /.../زاري و
زاریانۀ انسان به عرش رفت /در آرزوي دیدن ایام فرّهی /گویی خداي ما ،که
محیط است بر جهان /،و او راست بر سرایر هستی شهنشهی؛ /چندان به کار
گسترش آسمان بود /کز زاري زمین دگرش نیست آگهی! (همان.)343-342 :

در این شعر شاعر که از سلطۀ ظلم و جور و تبعیض و فساد بر زمین شکایت دارد،
به این نتیجه میرسد که خداوند که در کتابش گفته است «وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا
لَمُوسِعُونَ /و آسمان را به قدرت برافراشتیم و ما گسترش دهندهایم» (الذاریات،)47/
آنقدر سرگرم آفرینش و گسترش دادن به آسمانها است که دیگر متوجه فریاد ساکنان
مورد ظلم زمین نیست و صداي آنها را نمیشنود.
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مرجع را دارد و متن جدید نوعی انتقاد از متن قدیمی محسوب میشود .از سویی ،در
تلمیح هاي غیر آیرونیک لفظ یا معناي متن مرجع در متن جدید حفظ میشود ولی در
تلمیح آیرونیک آن لفظ یا معنی به نوعی تا حدي تحلیل میرود .از نمونه تلمیحهاي
آیرونیک روایی ـ قرآنی در اشعار شفیعی کدکنی میتوان به شعر «ملخهاي زرین» اشاره
کرد:

فرمشناسي تلميحات روایي ـ قرآني در مجموعه اشعار شفيعي کدکني

نوح جدید ایستاده بر در کشتی /کشتی او پر ز موش و مار صحاري /لیک در آن
نیست جاي بهر کبوتر /لیک در آن نیست جاي بهر قناري /.../نوح نو آیین ستاده بر
در کشتی /خیره بر ابري که نیست ،بر همه آفاق  /.../کشتی او ،کاغذي میانۀ رگبار!
(شفیعی کدکنی.)121-120 :1378 ،

در این شعر شاعر حتی با آوردن صفت «جدید» در عنوان شعر خودش اذعان
می کند که نوح مدرن او با نوح آشنا و شناخته شده همگان متفاوت است ،آیینی نوین را
آورده ،پیروان و ساکنان کشتی او موجوداتی موذي و منفورند و کشتیاش هم تکه
کاغذي بر روي آب است که باز تأکید کنندۀ واهی بودن و سست بودن دین و پیروان
این نوح نوآیین است؛ و البته مشخصاً با روایت اصلی از ماجراي ابراهیم نیز در تقابلی
تعمدي و طنزآمیز قرار دارد.
دیگر مثال تلمیح آیرونیک روایی ـ قرآنی را میتوان در شعر «بهار عاریتی» یافت.
در این شعر شفیعی کدکنی میگوید:

.)360

در این شعر نیز به صورت وارونه و متضاد شاعر خضر را که نماد سبزي و
حیاتبخشی است ،پیچکی دانسته که بر سپیدار پیري پیچیده و به جاي اینکه به او سبزي
و حیات دهد ،شیرۀ وجود او را میگیرد و میخورد .چنانکه از نمونههاي فوق
برمیآید ،مخاطب در حین فرایند درک این تلمیحهاي آیرونیک با اینکه نقطۀ اشتراک
دو متن فعلی و متن مرجع قرآنی را درمییابد ،هرگز این دو را در ذهنش به هم پیوند
نمیدهد و به فاصله و جدایی عامدانۀ داستان قرآنی از متن فعلی آگاه است.
5ـ3ـ 2تلميح

پژواکي8

تفاوت این نوع از تلمیح با سایر تلمیحها بیشتر در میزان و سطح آگاهانه بودن آن بویژه
از سوي هنرمند سازندۀ تلمیح است .چنانچه به گفتۀ سامر:
از نظر ظاهري ،در هر حال ،پژواکها همانند تلمیحها هستند؛ در اینکه هر دو
واژگان ،تصاویر یا دیگر عناصر یک متن قدیمیتر را وام میگیرند و اینکه بسیاري
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خضري مگر گذشته از این راه /آه این چه معجزهست /کز دور سبز میزند و جلوه
میکند /تنوار خشک سپیدار پار /شاید /.اما /،نه /،بیگمان /این پیچکیست رسته و
بالیده /و افکنده طیلسان بلندش را /بر قامت نژند سپیدار (شفیعی کدکنی:1388 ،
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دیگر تلمیح آیرونیک روایی ـ قرآنی را میتوان در شعر «نوح جدید» دید:
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اما وجه تمایز آنها در این است که برخالف تلمیح که یک شباهت تعمدي است،
پژواک 9وابسته به قصد آگاهانۀ نویسنده یا شاعر نیست .در عوض «ماهیت ارجاعی یک
پژواک شاعرانه ،مانند خواب دیدن ... ،میتواند ناخودآگاه یا غیر عمدي باشد»
( .)Hollander, 1981: 64به عقیدۀ لنون هم یک تلمیح پژواکی نوعی نقل قول پنهان
است و براي اینکه پنهان باشد اغلب از نظر ظاهري تغییر شکل مییابد یا اینکه میتواند
غیر تلویحی باشد و فقط نوعی بازي واژگانی و لغوي با کلمات یک متن دیگر در بافت
متن فعلی باشد ( .)Lennon, 2011: 81از این رو «معناي یک متن تلمیحی بهواسطۀ
محتواي متن منبع منعکس میشود ،در حالیکه پژواکها هیچ فهم دگرگون شدهاي از
متنی که در آن ظاهر میشوند را پیشنهاد نمیدهند» ( .)Sommer, 1998: 29-30به بیان
دیگر ،این نوع از تلمیح نوعی انعکاس و پژواک نامحسوس یک ماجرا ،داستان یا
رخداد در اثري دیگر است؛ البته به صورتی غالباً غیر مستقیم و حتی ناخودآگاه تا جایی
که ممکن است حتی خود هنرمند نیز در لحظۀ سرودن شعرش چنین اشارهاي را در نظر
ند اشته باشد؛ ولی خواننده در هنگام خواندن اثر با توجه به ارتباطات خاصی که بین
واژگان از نظر لفظی و معنایی ایجاد شده است ،گویی انعکاسی از داستان یا ماجراي
دیگري را نیز درمییابد .براي مثال ،شعر «تار عنکبوت» را میتوان از نمونه تلمیحات
پژواکی دانست:
طوفان نوح دیگر و بال کبوتري /که میخورد به زهره و مریخ تا مگر /جوید براي
کشتی او جاي لنگري /.وینجا /،در این سکوت /بر چهرۀ جوانی ،این تار عنکبوت!
(شفیعی کدکنی.)360 :1378 ،

در این شعر اگرچه داستان طوفان نوح مبناي ساختن تصویر تلمیحی شعر است،
آوردن «کبوتر» و «تار عنکبوت» ماجراي هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه را هم به
ذهن متبادر می کند .به بیانی دیگر ،همانطور که یک تلمیح پژواکی میتواند نشانگر
پیوندها و شباهتهاي غالباً زبانی و واژگانی تعمدي یا تصادفی و ناخواسته بین متنها
باشد ،در این شعر نیز شاعر آگاهانه یا غیر آگاهانه تعابیر و واژگان «سکوت»« ،کبوتر» و
«تار عنکبوت» و مفهوم نجات دهنده بودن کبوتر را در متن خود به کار برده که بخشی
از ماجراي معروف مربوط به مخفی شدن پیامبر(ص) در غار و نجاتیافتن ایشان به
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از اهداف یا دالیل کاربرد تلمیح به طرزي یکسان براي پژواک هم مناسب است
(.)Sommer, 1998: 31

فرمشناسي تلميحات روایي ـ قرآني در مجموعه اشعار شفيعي کدکني

6ـ3ـ 2تلميح استعاري (تشبيهي)
بهطور کلی تلمیح از نظر عملکرد بسیار شبیه به تشبیه و استعاره است .زیرا تلمیح مثل
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کمک کبوتر و تار عنکبوت را به یاد میآورد؛ و البته چنانکه در تعریف این نوع تلمیح
آمد ،ممکن است شفیعی کدکنی در ذهن خود اشاره به ماجراي هجرت پیامبر(ص) را در
نظر نداشته و فقط خواننده در هنگام خواندن شعر به آن پیبرده باشد .همچنین چنانکه
بیان شد ،در اینجا نیز پی بردن به ارتباط بین کلمات سکوت ،کبوتر و تار عنکبوت و
درک این تلمیح عمالً تغییر خاصی را در معناي اصلی شعر ایجاد نمیکند و فقط
میتواند از نظر زیباییشناسی و هنري نشانگر غناي این شعر باشد.
از دیگر نمونههاي تلمیح پژواکی میتوان به این سطرها از شعر «آیههاي شنگرفی»
اشاره کرد« :در سربی و ستاره و سرما /،کبوترها /،میدان را میدانند ،هر چند روزنامه
نخوانند /.شوق عبور از پل طوفان و هر چه بادا باد!( ».../شفیعی کدکنی .)453 :1388 ،در
این سطور نیز با اینکه متن اصلی ربطی به داستان نوح پیامبر ندارد ،واژۀ «کبوتر» در
کنار سطر «شوق عبور از طوفان» ماجراي طوفان نوح(ع) و پرواز کبوتر کشتی نوح براي
رد شدن از طوفان و یافتن خشکی را به ذهن میرساند .در شعر «شعبدهباز» نیز واژۀ
کبوتر تلمیح پژواکی در شعر ایجاد میکند /...« :از میان کلماتی که عسس یکیک را/
تهی از مقصد و معنی کردهست /میدهم اینک یکیک پرواز /وآسمان وطنم را ،تا دور/،
کردها م پر ز کبوترها /،اینم اعجاز! /منم شعبدهباز(».شفیعی کدکنی .)221 :1378 ،در این شعر
نیز که اساس آن بر خلق و ظاهر کردن کبوتر به عنوان یکی از شگردها و چشمبندیهاي
شعبدهبازان است ،وقتی که شاعر به جاي «چشمبندي» لفظ «اعجاز» را براي آشکارکردن
پرنده به کار میبرد ،ناخودآگاه ماجراي اعجاز عیسی(ع) و ساختن و خلق پرنده از گِل
را نیز به ذهن مخاطب می رساند .البته چنانکه در مثالهاي ذکر شده مشخص است ،این
تداعی هاي ثانوي نقش چندانی در معناي متن و شعر فعلی ندارند و تغییري در آن
ایجاد نمیکنند؛ بلکه بیشتر پژواکهایی هستند که به سبب همنشینی برخی از واژگان
شعر ماجراها و روایتهاي دیگري را در پسزمینۀ این متن به ذهن مخاطب میرسانند که
بیشتر وابسته به میزان دقت و گسترۀ دانش و اطالعات او است و چه بسا ممکن است
هیچ یک از آنها مدنظر خود شاعر هم نباشند؛ اما درک همین پژواکها لذت ذهنی را
براي مخاطب به همراه دارد.
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شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک

چو بیژن در میان چاه او من

ثریا چون منیژه بر سر چاه

دو چشم من بدو چون چشم بیژن
(شمیسا 1371 ،الف48 :و)91

عموماً تلمیح تشبیهی متداولترین نوع تلمیح در آثار شاعران است .از نمونه
تلمیحهاي تشبیهی روایی ـ قرآنی در اشعار م .سرشک میتوان به این موارد اشاره کرد:
« فسونی بخوان و بدم تا ببندد /دم آدمی سوز این اژدها را /.../فسونی که چون دست
موسی درخشد /درین زمرۀ ظلم و زنگار ظلمت» (شفیعی کدکنی258 :1378 ،ـ .)359در این
شعر شاعر ،خواهان افسونی مانند دست موسی(ع) است که با درخشش و نورش ظلمت
و سیاهی را از بین ببرد.
در شعر «جاودان خرد» نیز که در وصف حکیم فردوسی است ،با گفتن «بدان روشن
روان ،قانون اشراقی که در حکمت /شفاي پور سینایی و نور طور سینایی» (شفیعی

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:04 IRDT on Friday April 3rd 2020

24


تشبیه و استعاره مستلزم همجواري دو واژۀ مستقل است .همانطور که استعاره یک واژه
را براي فهمیدن واژۀ دیگري برمیانگیزد ،به همین ترتیب تلمیح نیز عنصري از متن
دیگر را براي فهمیدن جنبههایی از متن تلمیحی حاضر برمیانگیزد .براي مثال ،در
استعارها ي که در ساختار معنایی خود با ایجاد شباهت بین دو عنصر مختلف میگوید
( )B( ،)Aاست (مثالً آن فرد گرگ است) به روشی غیر مستقیم این معناي ادبی را که
( )C( ،)Aاست ( مثالً آن فرد خشن است) را ارائه میدهد؛ و داللت ضمنی بر این دارد
که گوینده تمایل دارد معناي ادبی ( )Aدر مواردي معین شبیه ( )Bاست .بنابراین،
همانطور که استعاره بهوسیلۀ جلب توجه خواننده به سوي ویژگیهاي در هم پیچیدهاي
که در هر دو مشترک است عمل میکند ،تلمیح نیز شکلی از بیان یک چیز با قصد
شنیدن چیز دیگري است ( .)Heylen, 2005: 60-61شمیسا نیز که گاه نظري به
پژوهشهاي بالغیون غربی دارد ،این نوع تلمیح را تلمیح تشبیهی نامیده است .به گفتۀ او
پایۀ تلمیح ،تناسب و تشبیه است و این تناسب بین اجزاء داستانی ،معموالً مشخص و
قابل تشخیص است ولی گاه در مواردي این رابطۀ تشبیهی چندان آشکار نیست .از این
رو ،بویژه در متون کالسیک برخی از تشبیهات مبتنی بر تلمیح هستند به نحوي که درک
وجه شبه در آنها موقوف به درک تلمیح و معناي آن است .ابیات زیر نمونهاي از تلمیح
تشبیهی است:

فرمشناسي تلميحات روایي ـ قرآني در مجموعه اشعار شفيعي کدکني

7ـ3ـ 2تلميح نامدهي خاص
نوعی از تلمیح است که در خود ارجاعی مستقیم به متن برانگیخته شده یا متن مرجع
تلمیح دارد و بهوسیلۀ استفاده از یک نام خاص یا عالمت نقل قول مستقیم ساخته
می شود .البته باید توجه داشت که هر نقل قولی تلمیح نیست .براي مثال ،وقتی یکی از
شخصیتهاي الیوت میگوید «بودن یا نبودن» مشخص است که به هملت تلمیح دارد
() Perri, 1978: 304؛ یا مثالً وقتی که نویسنده یا شاعري از یک نام خاص مثل رستم یا
خسرو استفاده میکند ناخودآگاه شخصیتهاي شناخته شدهاي را به ذهن مخاطب
می رساند و همین امر او را وادار به یافتن تشابه احتمالی میان آن شخصیتهاي معروف و
اشخاص متن فعلی میکند .نمونهاي از تلمیحهاي نامدهی خاص روایی ـ قرآنی ،در
اشعار شفیعی کدکنی را میتوان در شعر «شبخوانی» دید؛ آنجا که میگوید:
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کدکنی ، )15 :1388 ،حکمت و خرد فردوسی را از نظر علم و نور مانند کتاب شفاي ابن
سینا و درخشش ذات الهی در کوه طور دانسته است .در شعر «برگ از زبان باد» نیز باد
را در گمنام و ناشناس بودن ،مسافرت و سلوک دائمی به خضر تشبیه کرده است« :اي
باد! /اي صبورترین سالک طریق! /اي خضر ناشناس» (همان .)191 :شفیعی همچنین ،در
شعر «نکوهش» آرزوهاي گمشدۀ زیباي انسانها را به حضرت یوسف(ع) تشبیه کرده و
میگوید « :آن یوسف گمگشتۀ آمال بشر را /گامی دو برون نامده تا مرز حقیقت /بردید
و بدان گرگ سپردید» (شفیعی کدکنی.)304 :1378 ،
در تمام این مثالها مبنا و پایۀ زیر بناي تشبیهات ،وجود یا ادعاي وجود یک ارتباط و
ن سبت بین دو عمل ،مفهوم ،شخص یا موقعیت و حادثه در مشبه و مشبهبه داستانی
است که وجه شبه بین آنها یا مانند «زیبایی» و «گمشدگی» در یوسف و «درخشش و
فروغ ایزدي» در طور سینا و «سبزي» و «سلوک» در خضر کامالً طبیعی و قاموسی است
و یا خود شاعر براي آن وجه شبهی هنري و ادبی ایجاد میکند .مانند شعر «مناجات»:
« و در آغاز ،سخن بود و سخن تنها بود /و سخن زیبا بود /.../اهرمن خاتم دانایی و
زیبایی را /برد از انگشت سلیمانی او( ».../همان .)350 :در این شعر شفیعی کدکنی سخن
را به سلیمان نبی تشبیه کرده و زیبایی و دانایی آغازین سخن را به انگشتر و خاتم
سلیمانی تشبیه کرده است که چون تشبیهی نامتعارف است ،خود وجه شبه آن دو را نیز
بیان کرده است.

.)141 :1388

در سطر آخر این قسمت از شعر ،ترکیب «آیۀ نور» نام خاصی است که ذهن
خواننده بالفاصله پس از خواندن آن متوجه آیۀ  35سورۀ نور میشود که به «آیۀ نور»
معروف است و در صدد برمی آید بین این آیه و مضمون این قسمت از شعر ارتباط
برقرار کند .همچنین است کلمۀ «سیب» در این سطرها:
حروف :مبدأ فعلاند و /فعل :آب و درخت /و سبزه و لبخند /و طفل مدرسه و
سیب /،سیب سرخ خدا( .همان.)491 :
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واژۀ «سیب» بار اول که در کنار «طفل مدرسه» مینشیند ،همان معناي عام و متعارف
خود را دارد و به فرد خاصی هم ارجاع نمیدهد؛ ولی همینکه در ترکیب «سیب سرخ
خدا» در کنار «خدا» قرار میگیرد از حالت عام خارج شده و تبدیل به اسم خاصی
می شود که ماجراي هبوط آدم و حوا از بهشت و میوۀ ممنوعه را به ذهن مخاطب
میرساند.
نمونۀ تلمیح نامدهی خاص به شیوۀ قرار دادن مطلبی از یک متن مرجع در گیومه که
معادل صنعت تضمین در بالغت کالسیک فارسی است ،در تلمیحات روایی ـ قرآنی
مجموعه اشعار شفیعی کدکنی یافت نشد؛ ولی موارد غیر قرآنی بسیاري از این نوع
تلمیح در اشعار او وجود دارد که براي روشن شدن بحث نمونهاي از آنها ذکر میشود:
« چه خواستیم و چه رو کرد نقشبند قضا /که خود نبود "در آیینۀ تصور ما"» (شفیعی
کدکنی .)349 :1378 ،یا «جهان چه باشد غیر از بیان ما ز وجود؟" /هزار نقش برآرد
زمانه" ،خوش تر از آن /که در تصور آیینۀ تو چهره گشود( ».../همان )130 :و بسیاري
دیگر از این قبیل تلمیح در سراسر مجموعه اشعار م .سرشک وجود دارد که از عبارات
یا مصرعهایی از شاعران بزرگ دیگر را به صورت تضمین و درون گیومه در ضمن
سخن خود گنجانده است.
12

8ـ3ـ 2تلميح خود ارجاع
یک تلمیح زمانی خود ارجاع است که هنرمندي در اثر خود ،به خود یا به عبارت ،ایده،
فرم و یا شکل یکی دیگر از آثار خود ،ارجاع و اشاره داشته باشد .در این نوع تلمیح
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اکنون که به باغ هیچ پنداري /گلهاي سپید و روشن ایمان /با شرم و شمیم خود
نمیروید /پیغمبرک سپیدۀ کاذب /از آیۀ نور خود چه میگوید؟( .../شفیعی کدکنی،
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27


فصلنامه پژوهشهايادبي سال 16شماره ،64تایستان 1398

نتيجهگيري
شفیعی کدکنی از بزرگترین شاعران صاحبنظر و صاحب سبک معاصر ایران است که از
شگردهاي بالغی ـ هنري خاصی در مضمونسازیهاي اشعارش بهره برده است که
بررسی و تحلیل ساختاري نوع کاربرد و ایجاد این شگردها میتواند زوایاي پنهان و
رموز موفقیت اشعار او را آشکار کند .تلمیح به داستانهاي متعارف و شناخته شدۀ قرآنی
یکی از ابزارهاي بالغی این شاعر در خلق تصاویر و ایجاد مضامین هنري و ادبی در
شعرش است .با اینکه در مجموعۀ اشعار م .سرشک  48مورد تلمیح به قصص مشهور
قرآنی وجود دارد اما از نظر تعداد ـ با توجه به حجم تقریباً هزار صفحهاي هر دو
مجموعه ـ به نظر میرسد چندان چشمگیر نباشد؛ دانش ادبی بهروز در کنار ذوق و
قریحۀ شاعرانه سبب شده است این شاعر در خلق تلمیحهاي روایی ـ قرآنی خود
نوآوریها و پیچیدگیهاي ساختاري به کار ببرد که ارزش هنري و معنایی آنها را چندین
برابر کند .به همین سبب ،با اینکه از نظر محتوایی توجه شفیعی کدکنی به جنبههاي
متعارف معروف و برجستۀ روایتهاي قرآنی مانند سبزي و راهنمایی خضر ،زیبایی
یوسف ،جان بخشی عیسی ،آزمون و صبر ایوب ،بار امانت و هبوط آدم و غیره است،
استفاده از شگردهاي ساختاري در بهرهبردن از این جنبههاي مشهور و خلق تلمیحهاي
ترکیبی ،چند وجهی ،پژواکی و بویژه تلمیحهاي ساختاري و آیرونیک از قصص قرآنی
سبب تشخص خاص تلمیحهاي روایی ـ قرآنی این شاعر شده است .بدین ترتیب که
شفیعی کدکنی با استفاده از تلمیحهاي چند وجهی و ترکیبی درک مخاطب از شعرش را
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هنرمند با ارجاع دادن به یکی از آثار پیشین خود در متن فعلیاش به نوعی آن را غنیتر
و گستردهتر میکند ( .)Thomas, 1986: 183-184این نوع تلمیح در سایر ژانرهاي هنري نیز
متداول است .براي مثال هنگامی که نقاشی ،خود را در حال نقاشی کردن ترسیم میکند
یا فیلمسازي صحنهاي از یکی دیگر از فیلمهاي خود را در فیلمش نمایش دهد ،از
تلمیح خود ارجاع استفاده کرده است .این نوع از تلمیح در پژوهش حاضر که مبتنی بر
تلمیح هاي داستانهاي قرآن است ،مصداقی ندارد؛ ولی براي آشنایی با آن و احتمال
استفاده از آن در سایر پژوهشهاي آتی که ممکن است بر اساس ساختار تلمیح انجام
شود ،در اینجا مطرح شده است .البته در شعر شفیعی کدکنی اشاره به نشابور و روستاي
زادگاه شاعر میتواند نمونهاي از تلمیحات خود ارجاع باشد.

پينوشت:
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1- Deviation
2- Intertextuality
3- Structural Allusion
4- Multiple Allusion
5ـ با اینکه در آیۀ «قُلْنا یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَالماً عَلى إِبْراهِیمَ» (انبیاء )69/به گلستانشدن آتش بر
ابراهیم (ع) اذعان نشده؛ اما این مضمون در ادبیات فارسی بارها تکرار شده است .البته در «تفسیر
سلمی» به این امر و دالیل گلستانشدن آتش بر ایشان اشاره شده است (سلمی ،ج.)137 :1369 ،1
سیروس شمیسا نیز در «فرهنگ تلمیحات» خود ذیل مدخل ابراهیم ،به گلستانشدن آتش بر او
اشاره کرده و ابیاتی چون:
شعله ریحانی کند آنجا نه اخگر اخگري
آن که چون خلوتسراي خلّتش خالی کند
تویی خلیل اي جان ،همه جهان پر آتش

(انوري)
که بی خلیل آتش نمیشود گلستان

(مولوي)
را از بزرگان ادب فارسی با این مضمون به عنوان شاهد مثال آورده است (شمیسا ،الف 81 :1371
و.)489
6- Integrative Allusion
7- Ironic Allusion
8- Echoic Allusion
9- echo
10- Metaphorical Allusion
11- Proper naming
12- Self-Reference
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در گرو پیوندهاي دور و نزدیک بین جنبههاي متعارف قصص قرآنی و نوع خاص
استفاده از آنها در شعر خود قرار داده و ذهن او را به چالش میکشد؛ اما در تلمیحهاي
آیرونیکش بیشتر این هنجارشکنی محتوایی و تقابلی با روایت قرآنی است که خوانندۀ
شعرش را دچار شگفتی کرده است و لذت هنري را در او ایجاد میکند .همچنین
مشخص شد که از نظر تعداد ،تلمیحهاي ساختاري پر بسامدترین تلمیحهاي روایی ـ
قرآنی در اشعار ای ن شاعر است که البته در غالب موارد ،در این اشعار انواع تلمیحات
ساختاري دیگر نیز وجود دارد .از نظر محتوایی ،داستانهاي خضر ،آدم و نوح بیشترین
روایتهاي مورد توجه شاعر در خلق تلمیح است؛ اما شفیعی کدکنی از دو داستان نوح و
خضر نسبت به داستان آدم بیشتر استفاده هنري کرده است.

فرمشناسي تلميحات روایي ـ قرآني در مجموعه اشعار شفيعي کدکني
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 قرآن مجید؛ ترجمۀ محمد مهدي فوالدوند؛ تهران :دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی،.1376
 ابن منظور ،محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ ج  ،2بیروت :دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع،بیتا.
 انزابینژاد ،رضا؛ «چهرۀ پیامبران و قصص قرآن در ادبیات فارسی» ،نشریۀ دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تبریز ،سال  ،28ش مسلسل 1355 ،119-118؛ ص .209-241
ایرانزاده ،نعمتاهلل و سید احمد ذبیحی؛ «مضامین داستان قرآنی یوسف(ع) در شعر معاصر»،
فصلنامۀ زبان و ادب فارسی ،ش 1379 ،46؛ ص 95ـ.122
 ایشانی ،طاهره؛ «تحلیل تأثیرپذیري مثنوي تحفهالعراقین از قرآن کریم» ،مجلۀ مطالعاتادبیات تطبیقی؛ س هشتم ،ش  ،1393 ،23ص .170-153
 حلبی ،علیاصغر؛ تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی؛ چ ،4تهران :نشر اساطیر.1385 ، خرمشاهی ،بهاء الدین؛ حافظ نامه؛ تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشاراتسروش.1371 ،
 راستگو ،سید محمد؛ تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی؛ چ  ،2تهران :سمت.1380 ، ____________؛ هنر سخنآرایی (فن بدیع)؛ تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علومانسانی دانشگاهها (سمت).1382 ،
 سلمی ،ابوعبدالرحمن؛ مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی؛ گردآوردۀ نصراهلل پورجوادي،ج ،1تهران :مرکز نشر دانشگاهی.1369 ،
 شفیعی کدکنی ،محمدرضا؛ هزارۀ دوم آهوي کوهی؛ چ ،2تهران :انتشارات علمی.1378 ، ________________؛ آیینهاي براي صداها؛ چ ،6تهران :انتشارات علمی.1388 ، شمس قیس ،محمد بن قیس؛ المعجم فی معاییر اشعار العجم؛ به تصحیح عبدالوهاب قزوینیو تصحیح مجدد مدرس رضوي و تصحیح مجدد سیروس شمیسا؛ تهران :علم.1388 ،
 شمیسا ،سیروس؛ نگاهی تازه به بدیع؛ چ ،4تهران :انتشارات فردوس با همکاري انتشاراتمجید.1371 ،
 __________؛ فرهنگ تلمیحات؛ چ ،3تهران :انتشارات فردوس و مجید ،الف .1371 فشارکی ،محمد؛ نقد بدیع؛ تهران :نشر سمت.1379 ، عباسپور ،هومن؛ «تلمیح» ،دانشنامۀ ادب فارسی؛ ج ،2به سرپرستی حسن انوشه ،چ ،2تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1381 ،
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.1386 ، سخن: تهران،2 مهدي؛ بدیع نو؛ چ، محبتی علیاصغر و مریم حقی؛ «داستان انبیاء در کتب مقدس و بازتاب آن در اشعار، میرباقريفرد،24  پیاپی، مجلۀ شعر پژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز؛ س هفتم،»حسین منزوي
180ـ157  ص،1394
 جمال و میمنت میرصادقی (ذوالقدر)؛ واژهنامه هنر داستاننویسی؛ فرهنگ، میرصادقی.1377 ، کتاب مهناز: تهران،تفصیلی اصطالحهاي ادبیات داستانی
 کمال الدین حسین؛ بدایع االفکار فی صنایع االشعار؛ ویراسته و، واعظ کاشفی سبزواري.1369 ، نشر مرکز:گزارده میر جالل الدین کزازي؛ تهران
 رضاقلی بن محمد هادي؛ مدارج البالغه در علم بدیع؛ به اهتمام حمید حسنی با، هدایت.1383 ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی:همکاري بهروز صفرزاده؛ تهران
.1337 ، مؤسسۀ نشر هما: جاللالدین؛ فنون و صناعات ادبی؛ تهران، همایی مؤسسه: محمدجعفر؛ فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی؛ تهران، یاحقی.1369 ،مطالعات و تحقیقات فرهنگی و هنري سروش

30
30

بر اساس نظریۀ

معنامحور 

دكتر فاطمه سلطاني
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

كلید واژهها :شخصيت ،نظريۀ معنامحور ،گلمحمد ،دولتآبادی ،کليدر.

تاريخ دريافت مقاله1397/10/30 :

تاريخ پذيرش مقاله1398/8/27 :

*نويسنده مسئول F-sultani@araku.ac.ir

31


فصلنامه پژوهشهايادبي سال 16شماره ،64تابستان 1398

چکیده
نظريۀ معنامحور يکي از رويکردهای نوين تحليل شخصيتپردازی در روايتشناسي است.
جستار حاضر بر آن است تا بر اساس اين نظريه به تحليل شخصيت «گلمحمّد» در رمان کليدر
بپردازد و با بهرهگيری از شيوه توصيفي ـ تحليلي به اين پرسشها پاسخ دهد که  .1مطابق
مؤلفههای نظريۀ معنامحور ،گلمحمد چه صفات و ويژگيهايي دارد؛  .2اين صفات در کدام
قرينههای متني بازنمايي شدهاند .نتيجه پژوهش بيانگر آن است که مطابق اصول تعميمپذيری،
تکرار ،تشابه ،تضاد و استلزام ،گلمحمد صفات و ويژگيهای متناقضي دارد که اين صفات و
ويژگيها در قراين متنيای چون توصيف مستقيم ،ظاهر بيروني شخصيت ،کنش ،گفتار ،قياس
موقعيّت بازنمايي شده است.
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 .1مقدمه
اغلب نظريهپردازان ادبي بر اين اعتقادند که شخصيت ،اساسيترين رکن يک داستان
است .از يکسو اشتياق انسان برای شناخت هستي و ذات خود سبب شد شخصيت
داستاني اهميت روزافزون بيابد و از سويي ديگر وجود امکاناتي چون فيلم و عکس
سبب شده است که نقش عناصری چون پيرنگ ،ماجرا و حادثهپردازی و تصوير و
توصيف مکان در داستان کمرنگ شود و شخصيت منزلت تازهای پيدا کند (بينياز:1388 ،
 69؛ مندنيپور42 :1384 ،ـ . )43شخصيتها در داستان انواع مختلفي دارند .از ميان طبقهبندی
غير ساختاری ،تقسيمبندی ادوارد مورگان فورستر از همه مهمتر است .او در کتاب
جنبههای رمان ،شخصيتها را به دو دستۀ ساده و جامع تقسيم ميکند .شخصيتهای ساده
نقش اندکي در پيشبرد عمل داستاني دارند و بر اثر شرايط و اوضاع دگرگون نميشوند؛
بلکه در خالل شرايط و اوضاع حرکت ميکنند .در حاليکه اشخاص جامع ،اشخاص
سازمان يافتهاند که همهجانبه عمل ميکنند و اگر طرح داستان ،حتي توقعي بيش از حدّ
مقرّر از ايشان داشته باشد ،ميتوانند آن را برآورده سازند .اين اشخاص ميتوانند به
شيوهای متقاعدکننده ،خواننده را با شگفتي روبرو سازند (فورستر 88 :1357 ،ـ 108؛
مکاريک .)193 :1388 ،شخصيتهای جامع ،همان شخصيتهای چندبعدی هستند .در
شخصيّت پردازی چندبعدی ،شخصيّتها متأثر از شرايط محيط و رفتار ديگر افراد از خود،
اعمال و رفتار و انديشههای متفاوتي بروز ميدهند و يک فرد واحد ميتواند همزمان،
جامع خصلتهای خوب و بد باشد (فيست .)167 :1384 ،چنين ويژگيهايي سبب ميشود،
شخصيتها دارای ابعاد شخصيتي گوناگون شوند و در نظر خواننده واقعي جلوه کنند؛ به
بياني ديگر استفاده از شيوة شخصيتپردازی چندبعدی در داستانپردازیها ،ارائۀ
شخصيتي واقعي و قابل قبول از افراد داستاني است و سبب باورپذير شدن آنها ميشود.
تقسيم بندی شخصيتها به دو گروه شخصيتهای ساده و جامع از سوی فورستر با شمّ
خوانندگان مبني بر اينکه حتي در درون يک متن هم انواع گوناگون شخصيتپردازی
وجود دارد ،سازگار است (مکاريک .)193 :1388 ،در فرايند تحول شخصيتهای جامع،
خصلتهای قديمي ناپديد ميشوند و خصلتهای جديدی جايگزين آنها ميشود .در
روايتشناسي با توجه به خصلت افراد ،شخصيتپردازی را به دو شيوة توصيفي و
تصويری تقسيم کردهاند؛ در شخصيتپردازی توصيفي خصلت اشخاص ذکر ميشود

تحلیل شخصیت «گلمحمّد» در رمان كلیدر بر اساس نظریۀ معنامحور
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 .2بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
روايتشناسي يکي از حوزههای ادبي است که مؤلفههای ادبي را در متن به شيوههای
نوين بررسي ميکند .يکي از اين مؤلفهها عنصر شخصيت است .با وجود اينکه
شخصيت از مهمترين عناصر روايت است ،با اينحال بنابر گفتۀ ريمونـکنان ،در
مطالعات روايتشناسي کمتر تحليل نظاممندی دربارة آن انجام شده است (ريمونـکنان،
 .)43 :1387در حقيقت در ساختارگرايي ،شخصيت به عنوان جزئي از ساختار کلي متن
محسوب مي شود که تابع کنشهای از پيش تعيين شده است .غالب پژوهشهايي که
تاکنون در زمينۀ شخصيت صورت گرفته است بر پايه نظريۀ ساختارگراست که در آن
تأکيدی بر ويژگيهای فردی شخصيت نيست .رويکرد نظريهپردازان متأخر نسبت به
شخصيت ،رويکردی است که در آن هم به ابزار خلق توهم واقعيت و هم به
مشخصههای معنايي شخصيت توجه ميشود .در حقيقت نظريهپردازان معنامحور بر اين
باورند که شخصيت ،تنها بازيگر نقش در داستان نيست؛ بلکه از مشخصههای معنايي
زيادی تشکيل شده است؛ از اين رو در اين پژوهش سعي شده است بر اساس نظريۀ
معنامحور ،شخصيت «گلمحمد» ،قهرمان رمان کليدر ،واکاوی و صفات روايي او آشکار
شود .برای رسيدن به هدف مذکور ،نگارنده تلفيقي از نظريۀ بارت ،ريمونـکنان و
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اما در شخصيتپردازی تصويری خصلت به طرق مختلف نمايش داده ميشود و بر
خوا ننده است که ويژگيهای شخصيت را از بطن توصيف استنباط کند (محمدی فشارکي،
 .)178 :1397نظريۀ معنامحور يکي از رويکردهای نوين تحليل شخصيتپردازی در
روايتشناسي است .ازنظر تحليلگرانِ معنامحور ،شخصيّت ،تنها عاملي نيست که بايد
نقشي را بازی کند؛ بلکه هويت او بسيار پيچيده است و از مجموعهای از مشخصههای
معنايي تشکيل مي شود .در يک نگاه کلي به رمان کليدر آنچه بيش از همه توجه ما را به
خود جلب مي کند ،حضور انبوه شخصيتهای داستاني در آن است .بر اين اساس تحليل
و بررسي شخصيتهای رمان کليدر به منظور درك بهتر و نشاندادن ارزشهای شايستۀ آن
بسيار حائز اهميت است .در رمان کليدر ،گلمحمّد از شخصيتهای پويا و جامعي است
که نويسنده در هنگام شخصيتپردازی ،بيش از ديگران به جنبهها و ابعاد گوناگون
شخصيتي او توجه داشته و صفات و ويژگيهای شخصيتي او را به شيوههای مختلف
بيان کرده است.
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 .3ضرورت تحقیق
تاکنون پژوهشهای زيادی بر پايۀ نظريۀ ساختارگرايان در مورد شخصيّت صورت گرفته
است .با همۀ سودمندی اين پژوهشها که به بررسي جايگاه و نقش شخصيتها ميپردازد،
بيتوجهي آنها به مشخّصه های معنايي و ويژگيهای فردی شخصيّت ،سبب ايجاد خأليي
در روند تحليل شخصيتها شده است؛ از اين رو پژوهش حاضر بر آن است که
شخصيّت را بر اساس نظريۀ معنامحور که يکي از رويکردهای نوين در بررسي
شخصيتهاست ،تحليل کند .بدين منظور نگارنده کوشيده است با توجه به اصولي که
برخي از نظريهپردازان معنامحور از آنها برای نامگذاری خصايص ويژة شخصيت
استفاده کردهاند ،ابزارهايي را که خواننده برای شخصيتپردازی و دريافت قرينههای
متني در اختيار دارد ،معرفي کرده و بر اساس آنها ،مشخّصههای معنايي شخصيت را
تحليل کند.
 .4پیشینۀ تحقیق
درمورد سابقۀ تحقيق بايد گفت؛ مقاالت متعددی را ميتوان نام برد که در آن به تحليل
شخصيتهای رمان پرداخته شده است ،از آن جمله :مقالۀ «تحليل عنصر شخصيت در
رمان جای خالي سلوچ اثر محمود دولتآبادی» نصر اصفهاني ( )1386که در آن عنصر
شخصيت را در ارتباط با ديگر عناصر ساختاری در رمان بررسي کردهاند .همچنين
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هروشفسکي در زمينۀ شخصيّت را مطمح نظر قرار داده است؛ از نظر بارت فرايند
خواندن متن کوششي است برای ناميدن؛ يعني کشف مشخصهها و صفات روايي نظير
بخشنده ،فقير .ريمونـکنان نيز برای نامگذاری خصايص ويژة شخصيت ،چهاراصلِ
تکرار ،شباهت ،تضاد و استلزام را مطرح ميکند و هروشفسکي معتقد است ،تعميمدادن
رفتار شخصيتها و ترکيب آن با جنبههای ديگری از شخصيت ،اعم از جهانبيني ،گفتار
و کردار ،و خصلتهای فردی مانند فروتني ،غرور ،بخشندگي و غيره شخصيت فرد را
ايجاد ميکند .پژوهش حاضر بعد از تبيين رويکرد معنامحور در شخصيتپردازی،
درصدد پاسخ دادن به پرسشهای ذيل است؛  .1مطابق مؤلفههای نظريۀ معنامحور،
گلمحمد چه صفات و ويژگيهايي دارد؛  .2اين صفات در کدام قرينههای متني بازنمايي
شدهاند.

تحلیل شخصیت «گلمحمّد» در رمان كلیدر بر اساس نظریۀ معنامحور

1ـ 5نظریه نامگرایانه

از نظر نامگرايان و نشانهشناسان ،شخصيت صرفاً نام و نشاني بيش نيست و در داستان،
تمام شکل و تعيّن خود را از دست ميدهد .البته شخصيّت بکلي محو نميشود ،فقط به
صورت نشانهای و جزئي از متن باقي ميماند.
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 .5تبیین نظریۀ معنامحور
سه نظريۀ عمدة شخصيّت در بين نظريههای روايتشناسي عبارت است از :نظريۀ نام-
گرايانه ،نظريۀ کنشي و نظريۀ معنامحور که در ذيل ،دو نظريۀ نامگرايان و کنشي به -
اختصار و نظريه معنايي به طور مشروح معرفي ميشود:
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مقاالت زيادی را مي توان نام برد که شخصيتها را به لحاظ ساختاری و بر اساس نظريۀ
کنشي بررسي کردهاند .از جمله «بررسي ساختار شخصيّت در کنش داستاني هفتپيکر
نظامي» علي افضلي ( ،)1391يا مقالۀ «الگوی کنشگر در برخي روايتهای کالمي مثنوی
معنوی بر اساس نظريه الگوی کنشگر آلژيرداس گريماس» مشيدی ( )1390يا مقالۀ
«بررسي سازوکار شخصيّتها در خسرو و شيرين نظامي» فاطمي ( )1388که بر اساس
همين الگو ،روابط شخصيّتها را در خسرو و شيرين نظامي تحليل کردند .رويکرد
معنامحور در پژوهشهای ادبي سابقۀ چنداني ندارد و مقالۀ حاضر جزء معدود
پژوهشهايي است که شخصيت را براساس رويکرد معنامحور تحليل کرده است.
کتابهای روايتشناسي نيز بهطور پراکنده به اين نظريه پرداختهاند .از بين تمام
پژوهشهای انجامشده در زمينۀ شخصيتپردازی ،تنها يک مقاله با عنوان «تحليل
شخصيت خسرو در منظومۀ خسرو و شيرين با تکيه بر نظريۀ معنامحور» از حسيني
مقدم ( ،)1395براساس رويکرد معنامحور به تحليل شخصيت پرداخته است که نگارنده
در اين مقاله ،شخصيت خسرو را تحليل و ويژگيهای شخصيتي او را استخراج و بررسي
کرده است .جستار حاضر بر آن است که بر اساس نظريۀ معنامحور ،ويژگيهای فردی و
مشخصه های معنايي شخصيت اول رمان کليدر را تحليل کند .بازخواني رمانهای مطرح
ادبيات فارسي بر اساس نظريههای جديد ،عالوه بر آنکه سبب آشکار شدن توانمنديهای
پنهان اثر و درك بهتر آن ميشود ،بلکه سبب شناخت عميقتر ابعاد مختلف شخصيتهای
رمان نيز خواهد شد.
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ساختارگرايان شخصيّت را جزئي از ساختار داستان و اجراکنندة کنشهای از پيش تعيين
شده مي دانند .بنا بر نظر ساختگرايان ،شخصيت ،هويتي جدا از متن ندارد و موجوديت
و هويت او در گرو کنشي است که در داستان انجام ميدهد .آنها با کمتوجهي به
ويژگيهای روانشناختي و مفاهيم مربوط به فرديت انساني ،بر نيروها و روابط ميان افراد
و نظامهای قراردادی سازندة يک فرد ،تأکيد دارند و «با تأکيد بر هنر و متنيت روايتها،
شخصيت ،رويداد و عناصر ديگر را يک توليد ادبي و يک ترکيب ـ ساخت ميدانند»
( .)8 :2001, Toolanيکي از اين نظريهپردازانِ ساختارگرا که به الگوبندی شخصيت
پرداخت ،گريماس (1917ـ )1992است .او معتقد بود :داللت با تقابلهای دوتايي شروع
ميشود و به واسطۀ تقابلهای ميان دو واحد معنايي ،معنا به وجود ميآيد .او پس از
آنکه تقابلها را مبنای نظريۀ خود قرار داد« ،يک سطح تفکر پيشزباني را فرض ميکند
که در آن به اين تقابلهای ابتدايي ،شکلي انسانگونه داده ميشود که بهواسطۀ آن،
تقابلهای منطقي با مفهومي ناب به مشارکيني در يک موقعيت جدلي بدل ميشوند ،اگر
به اين مشارکين ويژگيهای فرديتبخش داده شود ،به کنشگر يا به عبارت ديگر
شخصيت تبديل ميشوند» (اسکولز .)147 ،1379 ،ولي برخي صاحبنظران مثل «هنری
جيمز» و «واالس مارتين» معتقدند :کارکردها و شخصيتها را نميتوان از هم جدا کرد،
زيرا رابطۀ متقابل دارند و يکي مستلزم ديگری است .سيمای شخصيت از درهم بافتن
نخهای کنشها و دادهها و ويژگيهای شخصيتي شکل ميگيرد (مارتين.)84 :1389 ،
3ـ 5نظریۀ معنامحور

معنا گرايان شخصيتهای داستاني را مثل افراد انساني مطالعه ميکنند .از نظر تحليلگران
معنامحور «شخصيت يک برساخت است که خواننده آن را از کنار هم چيدن نشانههای
مختلف پراکنده در سرتاسر متن درست ميکند» (ريمونـکنان)52 :1387 ،؛ بر اين اساس در
اين نظريه ،خواننده نقش مهمي در فرايند تفسير متن دارد .از نظر خواننده شخصيتهای
رمان همچون افراد واقعي اند و هنگام خواندن رمان ،تمام دانشهای فرامتني ،از جمله
شناخت اشخاص در جهان واقعي به کار ميافتد (توالن .)81 :1383 ،تحليلگران معنامحور
به هويت شخصيّت توجه دارند .آنها بر اساس گفتار ،اعمال و ظاهر شخصيتها ،تکرار،
تشابه ،تضاد و استلزام اين رفتارها و گفتارها ،رابطۀ شخصيت با ديگر شخصيتها را
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بررسي ميکنند تا به ويژگيهای شخصيت دست پيدا کنند .آنها برای شکلدادن به هويت
شخصيت ،بر مشخّصه های معنايي شخصيت ،پيچيده بودن آنها و شبکۀ روابط انساني
تأکيد دارند؛ هر کلمه هرچند مترادف ،دارای مشخصه و بار عاطفي منحصربهفرد خود
است .هر شخصيت داستاني نيز مشخصههای معنايي مخصوص خود را دارد .برخالف
نظريۀ شخصيتِ ساختارگراها که بر کنش شخصيتها تأکيد دارد ،از نظر معتقدان به نظريۀ
معنايي نظير «روالن بارت ( »)1915و «چتمن ( ،»)1987شخصيت «تنها عاملي نيست که
بايد نقشي را بازی کند؛ بلکه هويّت او بسيار پيچيده است و از مجموعهای از مشخصه-
های معنايي تشکيل ميشود» (اخوت .)147 :1371 ،روالن بارت در کتاب « »S/Zمعتقد
است که در داستان ،عمل خواندن عبارت است از ناميدن يک شخصيت .او مينويسد:
«خواننده هنگام خواندن داستان ،مجموعهای از خصايص شخصيتي اشخاص داستان را
در ذهن خود گرد ميآورد و سپس با ترکيب اين خصايص ،بر شخصيت مورد نظر
"نامي" ميگذارد» (بارت .)92 :1394 ،درواقع خصايص ويژة يک شخصيت ،همان صفات
روايتي است ،صفاتي مانند بخشنده ،حسود ،غني ،فقير و نظاير اينها .مثالً اگر در داستان
«سارازين» بالزاك ،بخوانيم که «ارادة استوار سارازين هيچ حدّ و مرزی نميشناخت»،
اين جمله را چگونه بايد خواند؟ آيا اين جمله معادل ارادة آهنين ،جديت ،لجاجت و
سرسختي نخواهد بود؟ بنابراين خواننده در روند جمعآوری اطالعات و نامگذاری
شخصيت ،درواقع او را ميآفريند؛ درست مانند ادارة تشخيص هويّت که با کنار هم
گذاشتن بريدة عکسهای مختلف ،شخصيت مظنون را شناسايي ميکند .پس فرايند
قرائت (متن) کوششي است برای ناميدن ،اينکه برای جملههای يک متن ،مشخصههای
معنايي بيابيم (ريمونـکنان .)52 :1387 ،چتمن نيز در شرح و بسط ديدگاه بارت ،معتقد
است« :آنچه شخصيت را بدان مينامند ،خصلتهای شخصيتي است .درواقع از نظر
چتمن ،شخصيت ،پارادايم خصلتهاست و خصلت ،ويژگيای فردی است که بالنسبه
ثابت و پايدار است» (ريمونـکنان )53 :1387 ،ميکي بال شخصيتها را از طريق سيستمي از
محورهای معنايي 1توصيف ميکند .او فهرست صفاتي از جفتهايي که دارای معاني
مخالف هستند ارائه ميدهد .اين جفته ا خود را از طريق عمل کردن در درون تعداد قابل
توجّهي از شخصيتها نمايان ميکنند؛ مشخصاتي مثل بزرگـ کوچک ،مردـ زن ،مهربانـ
نامهربان و ارتجاعيـ مترقي .انتخاب محورهای معنايي مناسب برای مشخصات ذکر
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شده ،معموالً شامل تمرکز روی آن محورهايي است که تصوير بيشترين تعداد شخصيتها
چه مثبت باشند چه منفي را معين ميکنند .از محورهايي که تنها شامل تعداد کمي از
شخصيت يا حتي يک شخصيت هستند ،فقط آنهايي که قويترند يا مربوط به حوادث
مهم باشند ،تحليل ميشوند (.)Punday, 2003: 55-56
در پاسخ به اين پرسش که معيار نامگذاری خصايص ويژة شخصيت چه بايد باشد،
نظريهپردازاني نظير ميکي بال و شلوميث ريمونـ کنان نظراتي ارائه دادهاند .ميکي بال دربارة
نحوة توصيف قهرمان داستان و چگونگي رفتار او در روند صحنهها و اپيزودهای خاص
ميگويد :قضاوت ما دربارة نوع و منش رفتار شخصيت و تشخيص خصلتهای او بايد بر
اساس دادههای موجود در واقعيت و موقعيتهای خارج از متن باشد ( .)Bal, 1985: 80مثالً
ما با اطالعات انبوهي که از پزشکان ،کارآگاهان ،جنايتها و گرفتاريهای آدميان داريم به
سراغ داستان شرلوك هلمز ميرويم .ممکن است اطالعات اضافهتری دربارة هويت
خانهداران ،طرز کار افراد پليس ،گدايان و ولگردان دوران ويکتوريا و در کل همه اقشار
اجتماع بدانيم که با داستان هلمز نيز در ارتباطند؛ بر اين اساس درك هر متن مستلزم
دانستن اطالعات گستردهای است که راهگشای تفسير ما از متن به شمار ميآيد (توالن،
 .)158 :1386ريمونـکنان در اين زمينه پاسخ جامعي ميدهد؛ او برای نامگذاری
خصايص ويژة شخصيت ،چهار اصلِ :تکرار ،شباهت ،تضاد و استلزام را مطرح ميکند
( .)Kenan, 2005: 41در توضيح اين اصول بايد گفت؛ اگر شخصي بنابر داليلي ،در
داستان رفتاری را مرتب تکرار کند ،يا اگر رفتار شخصيّت در موقعيتهای مختلف ،شبيه
هم باشد و اين رفتارها عللي داشته و جزئي از شخصيت او شده باشد ،آن رفتار
خصلت شخصيّت است .مثالً شخصي که مانع دفن پدرش شده است ،در موقعيت
ديگری از روايت ،مانع از دفن معشوقش ميشود ،مشابهتهای رفتاری او بر عالقۀ زياد
او به اين دو نفر يا مردهپرستي او داللت ميکند .يا شخصيّتي نسبت به چيزی رفتار
متضادی داشته باشد؛ بهعنوان مثال پدری که به خاطر مسائل جزئي ،فرزندش را با
کمربند سياه ميکند ،شبهنگام از خواب بيدار ميشود و روی (پتو) فرزندش را
درست مي کند .در نهايت استلزام داستاني ـ همان استلزام منطقي ـ است و اشکال
مختلفي دارد :الف) برخي نشانههای جسمي ميتواند دليل بر بعضي خصوصيات رواني
باشد .مثالً ميتوان گفت؛ شخصي که ناخن ميجويد فردی عصبي است .ب) برخي
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نشانه های رواني ،داللت بر ويژگي رواني ديگر بکند .مثالً فردی که از پدرش متنفر
است ولي مادرش را بسيار دوست دارد ،دچار «عقدة اديب» است .ج) مجموعهای از
نشانههای رواني و جسمي مي تواند نشانگر برخي خصوصيات رواني شخصيت باشند.
مثالً کسي ماری ميبيند ،از آن ميترسد ،پس او از مار ترسيده است ( Garvey, 1976:
 .)74,5اما گذار از نمود شخصيت و رسيدن به خصلتهای شخصيتي چندان بدون واسطه
و سرراست نيست؛ بلکه اغلب مدارج مختلف «تعميمپذيری» در اين گذار پا درمياني
ميکند .هروشفسکي با ارائۀ نظريهای در اين زمينه ساختار سلسله مراتب درختي را
برای رسيدن به خصلت شخصيتها پيشنهاد ميکند؛ با اين شرح که او از برساختي که
شخصيت نام دارد ،ساختاری را ارائه ميدهد که سلسله مراتبي شبيه درخت دارد و در
آن عناصر شخصيت در مقولههايي جای ميگيرند که نيروی تکاملي شخصيت را
افزايش ميدهند .بنابراين با پيوند جزئياتي در بطن يک مقولۀ وحدتبخش ،الگويي
مقدماتي حاصل مي آيد .مثالً شخصي هم مرتب با مادرش دعوا ميکند و هم مرتب به
ديدارش ميرود که اين رفتار به «رابطه فالن شخص با مادرش» يا «دوگانگي عاطفي»
تعميم مييابد .با توجه به نوع رفتار شخصيت ميتوان گفت :اين رفتار جزئي از
شخصيت اوست و اين فرد بهطورکلي آدم متناقضي است .دعواهای شخصيت با
مادرش در کنار ديگر دعواهای او در زير عنوان «خلقوخوی زشت فالن شخص»
تعميم مي يابد .و اگر اين رفتار شخص ،با تعميم پذيريهای مشابه در برخورد با ديگر
افراد نيز مشاهده شود ،با عنوانِ «روابط فالن شخص با مردم» عموميت مييابد؛ يعني
روابط شخصيت با مادر خود ميتواند متعاقباً با تعميم پذيريهای مشابه روابط شخصيت
با همسرش ،رئيسش و دوستانش ترکيب شود و به خصلت کليتری برسد (ريمونـکنان،
 .)54 :1387عموميت دادن به رفتار چنين افرادی ميتواند ،با جنبههای ديگری از
شخصيت اعم از جهان بيني ،گفتار و کردار و خصلتهای فردی مانند؛ فروتني ،غرور و
بخشندگي فالنکس ترکيب شود و شخصيت فرد را ايجاد کند .بهزعم هروشفسکي طي
کردن تمامي اين مراحل الزامي نيست؛ بلکه خواننده ميتواند بنابر نظر خود چند مرحله
را نرفته پشت سر بگذارد؛ بر اين اساس از نظر او سلسله مراتب ،برگشتپذير است؛
برگشتپذيری سلسله مراتب ،يک اصل کلي است که از حدّ مسأله ژانرها يا نوع
روايت فراتر ميرود .خواننده بسته به عنصری از متن که نگاهش را به خود

هريک از شخصيتهای رمان در حکم يک ملودی هستند و مجموع آنها نغمههای
نهايي را ميسرايند؛ به بياني ديگر آنان يکديگر را کامل ميکنند ،منش دروني
هريک (همچون منش رواني آنها) تنها در مناسبتي که با ساير شخصيتها و با طرح
اصلي رمان دارند ،معنا مييابد (احمدی.)98 :1370 ،
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حال پرسشي که مطرح ميشود اين است که تحليلهای معنايي شخصيّت بر چه
محورهايي انجام مي شود .مايکل توالن معتقد است تحليل شخصيتهای يک متن بر
اساس مشخّصه های معنايي ،مستلزم مشخص کردن فهرست محدودی از ويژگيها و
صفاتي است که تحليلگر آنها را در شناخت شخصيتهای خاص ،مهم و حياتي ميداند
(ريمونـکنان .)83 :1387 ،از نظر او ابزارهايي که خواننده برای شخصيتپردازی و دريافت
قرينههای متني در اختيار دارد ،عبارت است از .1 :اسم خاص  .2صفت (توصيف
مستقيم)  .3ظاهر بيروني شخصيّتها  .4کنش شخصيّتها  .5گفتار  .6قياس  .7محيط.
 .6تحلیل شخصیت گلمحمد بر اساس نظریۀ معنامحور
گل محمّد قهرمان رمان کليدر است که شخصيت ،زندگي ،تحوّل و دگرگوني شخصيت
او يکي از ويژگيهای اصلي رمان کليدر محسوب ميشود .بر اساس ساخت سلسله
مراتب درختي که هروشفسکي ارائه داده است و با تکيه بر چهار اصل تکرار ،شباهت،
تضاد و استلزام که ريمونـکنان برای نامگذاری خصايص ويژة شخصيت ،مطرح کرده
است ،برای تحليل شخصيت اول رمان کليدر؛ يعني گلمحمّد و ارتباط او با ديگر
شخصيتهای داستان بايد از دستههای جزئيتر شروع کرد .گلمحمّد به دليل موقعيت
خاصش در رمان با اشخاص زيادی سروکار دارد .ابتدا بايد رابطه و نحوة رفتار او را با
افراد خانواده ،مثل رابطه اش با همسرانش مارال و زيور ،خواهرش شيرو ،مادرش
بلقيس ،پدرش کلميشي و غيره مطمح نظر قرار داد سپس اين رابطه را در دستهای
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فراميخواند ،ميتواند در بخشهای مختلف متن اطالعات موجود را در ذيل سلسله
مراتب مختلف بگنجاند .زمانيکه خواننده در فرايند بازسازی شخصيت به مرحلهای
برسد که د يگر نتوان عنصری را در بطن مقولۀ برساخته شده جای دهد ،نتيجه ميگيرد
که يا تعميم پذيری به دست آمده دربارة شخصيت اشتباه بوده است (اشتباهي که ممکن
است خود متن به آن دامن بزند) يا شخصيت تغيير کرده است (ريمونـکنان .)55 :1387 ،به
باختين نيز بر اين باور است که:
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گلاندام با طعنه به گلمحمد ميگويد :شيرو؟ شيروی باالنشين ،عاقبت چه خال
مقبولي هم روی نام کلميشيها گذاشت  ...همين را بلقيس ميخواست .دلش
سرشکستگي ميخواست .حتما بايد بدنامي بار ميآمد .چه شهکاری؟! شنيدهام با
يک گدای سر خرمن گريخته؟! (همان :ج)321/ 247 -243 ،1
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او مشابه اين رفتارها را در موقعيتهای ديگر رمان نيز دارد؛ زمانيکه کلميشيها برای
ديدن خانمحمد در قهوهخانه پيرخالو اتراق ميکنند ،در برابر کلّه فريادها و بيقراريهای
بيگمحمد ،او چون شخصي پخته و باتجربه سکوت ميکند (همان :ج )25 ،1و آنگاه که
مارال را برهنه در چشمه در حال تن شستن ميبيند ،خويشتنداری ميکند و از صحنه
دور ميشود (دولتآبادی :1390 ،ج)36/1؛ يا زمانيکه شيرو را بعد از گريختن از خانه ،در
قلعهچمن به همراه ماهدرويش ميبيند ،برخالف بيگمحمد ،آنها را خوار و خفيف
نميکند و نان و نمکشان را ميخورد (همان :ج .)357 ،1از ديگر ويژگيهای رفتاری
گلمحمد که ميتوان مطابق اصل تکرار و تشابه به آن اذعان کرد ،جسارت و بيباکي
اوست؛ اقدام او در همراهي دايياش مديار ،برای ربودن صوقي (معشوقه مديار) ،کشتن
حاجحسين چارگوشلي (همان :ج ،)144-134 ،1مجاب کردن بابقلي بُندار برای خريدن
پشم و پوست گوسفندان مرده (همان :ج ،)359 ،1کشتن مأموران امنيّه (همان :ج-614 ،2
 ،)615بر زمين زدن دالور (همان :ج ،)990 ،4فرار از زندان (همان :ج ،)1039 ،4کشتن
پسرخالۀ خود علياکبر (همان :ج ،)1067 ،4کشتن خان نايب (همان :ج ،)1428 ،6نپذيرفتن
تأمين جاني حکومتيها و نظاير اينها ،همه بيانگر بيپروايي و جسارت اوست .بر اساس
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بزرگتر مثل نحوة رابطۀ او با اقوام (خانعمو ،مديار ،علياکبر حاجپسند) ،دوستان (ستار،
قربان ،بلوچ) ،اربابها و خانها (بابقليبندار ،ارباب آالجاقي ،نجف ارباب سنگردی،
حاجي خرسفي ،حاجي سلطانخورد) ،حکومتيها (سرگرد علي فربخش ،استوار علي
اشکين ،خان نايب و ستوان غزنه ،بکتاش) و ياغيان (بازخان افغان ،جهنخان سرحدی،
سيدشرضا تربتي ،نوروزبيگ و دزداني همچون بوژدني و عليخان چخماق) در نظر
گرفت .بر اساس اصل تکرار ميتوان گفت :يکي از خصلتهای بارز شخصيتي گلمحمد،
متانت ،خويشتنداری و سکوت اوست؛ خويشتنداری و سکوت در برابر دشنامها و
سرزنشهای چندينبارة پدر در مقابل چشم همگان (دولتآبادی:1390،ج،)243/189 ،1
سکوت در برابر شماتتها و طعنههای خاله گلاندام در بهرخ کشيدن وضعيت اسفبار
شيرو و خوار کردن کلميشيها ،همه نشان از خويشتنداری شخصيت گلمحمد دارد.

1ـ 6شفقت و سنگدلي
42
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ازدواج ترحمآميز گل محمد با زيوری که هم بيوه است و هم چندين سال از او بزرگتر
است ،ارزش و احترام بيش از حدّ او برای مادرش بلقيس ،عشقي که نسبت به مارال
دارد ،همه خصلتهای مالطفتآميزی است که نشان ميدهد گلمحمد بيش از ديگر
مردان کلميشي ،نسبت به زنان مهربان است .اما وقتي خواهرش شيرو بعد از جدايي از
ماهدرويش ،نااميد و افسرده به خانه برمي گردد ،او نيز به همراه ديگر مردان کلميشي او
را نميپذيرد (همان :ج ،)1710 ،7همچنين زمانيکه صوقي بعد از کشته شدن مديار،
سرخورده و نگران ،به چادر آنها در سوزنده پناه ميآورد ،گلمحمد به خاطر بيمي که
از افشای احتمالي کشتار شبانه چارگوشلي داشت ،دست رد بر سينه او ميزند ،صوقي
نيز شبانه آنجا را ترك ميکند( .همان :ج )293 ،1نمونۀ ديگر برخورد دوگانۀ او با «دالور»
است .او در زندان بعد از شکست دادن و خوار کردن دالور ،بالفاصله به او ابراز ترحم
و مهرباني ميکند (همان :ج .)992 ،4گلمحمد مشابه همين رفتار را بعد از فرار از زندان با
پسرخاله خود علياکبر حاجپسند دارد؛ او بالفاصله بعد از فرار ،علياکبر را با خشم و
کينۀ فراوان ميکشد ولي در عين ناباوری در کنار خالهاش بر سر جنازة علياکبر مويه و
سوگواری مي کند و به همراه برادرانش ،مراسم عزاداری مفصّلي برای او برپا ميکند:
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نظريۀ ريمونـ کنان ،يکي از اَشکال استلزام داستاني يا استلزام منطقي ،آن است که برخي
نشانههای رواني مي تواند داللت بر ويژگي رواني ديگر بکند .اين نشانۀ رواني در
شخصيت گلمحمّد ديده مي شود .او رنگ آتش را دوست داشت( .همان :ج 2428 ،10ـ
 )2455و در موارد بسياری در داستان مکرراً يا خود ،آتش برميافروزد يا از ديگران مي-
خواهد آتش برافروزند (همان :ج 1816 ،8ـ  .)1935کاربرد واژة «آتش» با آنهمه تکرار و
تأکيد از زبان گلمحمد ،نميتواند اتفاقي باشد؛ بلکه برای القای مفهومي است .اين
رفتار او نشانۀ آن است که گلمحمد از صميم قلب به اين باور رسيده است که پايان
ماجرای او آتش و جنگ است .اين ويژگي شخصيتي ،او را فردی نگران و نااميد نشان
ميدهد که دل از زندگي برداشته است.
اما مهمترين خصيصۀ گل محمد در رمان کليدر ،تناقضات و پيچيدگي مختلف
شخصيتي اوست .بهطورکلي نوعي دوگانگي عاطفي در نحوة رفتار گل محمد با ديگر
شخصيّتها مشهود است که در ذيل تحت عنوان «صفات متقابل» به آنها اشاره ميشود.

تحلیل شخصیت «گلمحمّد» در رمان كلیدر بر اساس نظریۀ معنامحور

2ـ 6دادگري و بیدادگري

3ـ 6دوستي و دشمني توأمان با اربابها

ديگر خصيصۀ دوگانگي عاطفي در وجود گلمحمد ،دوستي و دشمني او با اربابهاست.
اين ويژگي در رفتار گلمحمد به گونهای آشکار است که از زبان برخي شخصيّتهای
روايت نيز مطرح ميشود .مثالً مادرش بلقيس بارها به او گوشزد ميکند که« :نانت را با
رعيّت قسمت ميکني اما شامت را روی سفرة اربابها ميخوری» (همان:ج)1697 ،7؛ او از
طرفي مدافع حقوق مردم تهيدست است ،حق آنها را از خانها ميستاند .برای مجازات،
نجف ،ارباب را دستبسته با اسب به همراه خود در بيابانها ميچرخاند( .همان :ج،8
 )1822اما از طرف ديگر بر سر سفرة اربابي ديگر مينشيند و در عروسي پسرش شرکت
ميکند( .همان :ج )2155 ،9و دامهايي که به زور از آغل ديگر اربابها گرفته است ،برای
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از ديگر تناقضات وجودی گلمحمد دادگری و بيدادگری است .او از يک طرف در
قلعهميدان ،محافل دادخواهي از مظلومان را برپا ميکند و به امر محاکمه ميپردازد
(همان :ج ،)1586 ،7از طرف ديگر خو د به همراه عمو و برادرانش راهزني ميکند و
جواهرات و دارايي مردم را غارت ميکند (همان :ج ،)1395 ،6همچنين پدری را که
ميخواهد دختر کمسالش را به عقد مردی مسن دربياورد ،سخت تنبيه ميکند و مصمم
است هر طوری شده جلوی اين ازدواج زوری را بگيرد (همان :ج )1628 ،7و از سوی
ديگر بهزور و بدون رضايت حاجي سلطانخرد ـ پدر ليلي ـ بر آن است ،دختر او را به
ازدواج برادر کوچکترش بيگمحمد درآورد« :برايت عروسي ميگيرم بيگمحمد! ليلي
را برايت ميستانم از حاجي سلطانخرد خرسفي .به گور پدرش ميخندد که دختر به
برادر من ندهد .خانمانش را ور مياندازم به همين شب خدا قسم! (همان :ج)1717 ،7
ولي صفت غالب گلمحمد در رمان ،دادگری و مردمدوستي است.
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«بيش از اين گلمحمد نتوانست دلگريههای خود را به لرزش شانه ،در گلو و پشت
چشمها مهار کند .پس گريهای مردانه از سينه رها کرد .عربده .خودداری نتوانست ،پيش
دويد و خالهاش را در آغوش کشيد و فغان به شيون پيرزن درآميخت» (همان :ج.)1071 ،4
اين تضادهای شخصيتي شفقت و سنگدلي يا کينه و مهرباني در وجود گلمحمد،
نشاندهندة عاطفه و احساس دوگانه و ناپايدار وجود اوست.

4ـ 6اعتماد و تردید

ديگر خصيصۀ شخصيتي گلمحمد که نشاندهندة شخصيت متناقض اوست ،شک و
ترديد فراوان نسبت به کساني است که قلباً به آنها اعتماد کرده است؛ او به برخي از
دوستان نزديکش اعتماد ندارد و در رفتار با آنها دچار نوعي تناقض ميشود .مثالً در
رابطۀ دوستي گلمحمد با ستّار ،نوعي دوگانگي عاطفي ميبينيم .اين در حالي است که
ستار در اعمالي مثل فراریدادن گلمحمد از زندان و مداوای پای تيرخوردة او ،بارها
حسن نيّت خود را به او ثابت کرده بود .نمونۀ ذيل ،ذهنيت کالفه و حالت دروني شک
و ترديد راوی (گلمحمد) را به طور مستقيم نسبت به ستار نشان ميدهد:
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يکجوری گرفتار خلقوخوی و کارکرد اين مرد شدهام .به يکدل ميگويم که
برانمش ،اما به يک دل خودم مانع از اين کار ميشوم .دوستش ندارم اما دشمنش
هم نميتوانم بشمارم .گرفتار کرده من را و نميدانم با او چه کنم؟ کاش ميدانستم
همۀ آنچه در کلهاش دارد چيها هستند! همينقدر ميدانم که همۀ آنچه را که در
کلهاش دارد به زبان بروز نميدهد .کيست اين مرد؟ (همان :ج)1721 ،7

اين شک و ترديد تا پايان کار گلمحمد با اوست.
حال پرسشي که مطرح ميشود اين است که آيا تناقضات رفتاری شخصيّتها ،خللي
در باورپذيری آنها از سوی مخاطب ايجاد نميکند و آنها را غيرعادی جلوه نميدهد؟
در پاسخ بايد گفت؛ دولتآبادی برای باورپذير ی کردن شخصيتها ،سير تحوّل آنها را در
خالل داستان نشان مي دهد .او با خلق شخصيتهای پيچيده و با در نظر گرفتن ابعاد
مختلف شخصيتها ،اين تناقضهای رفتاری را در وجود شخصيتها ،باورپذير کرده است.
به عبارتي ديگر؛ اگر صفات متقابلي در شخصيتي وجود دارد ،نويسنده از ابتدا با
توصيف خصايل وی ،ايجاد تحوّل منطقي در وجود شخصيت در بستر داستان و با
توجه به انگيزه های او ،زمينه را برای پذيرش دوگانگي عاطفي و تناقضات رفتاری او
مهيا کرده است و پذيرش چنين تناقضاتي را توجيهپذير ميکند .بر اين اساس وجود
تناقض در شخصيتها در سير داستان ،نشان از خلق شخصيتهای پويا و چندبعدی دارد و
سبب ميشود آنها به لحاظ عاطفي و ذهني قابل پيشبيني نباشند و نتوان کنشها ،شيوة
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امانت به دست ارباب ديگر ميسپارد( .همان :ج )1874 ،8اين رفتارها در واقع بزرگترين
تناقض زندگي گلمحمد است که با هدف اوليه او منافات دارد.

تحلیل شخصیت «گلمحمّد» در رمان كلیدر بر اساس نظریۀ معنامحور

 .7شخصیتپردازي
گفته شد که مايکل توالن معتقد است :تحليل شخصيّتهای يک متن بر اساس
مشخصه های معنايي ،مستلزم مشخص کردن فهرست محدودی از ويژگيها و صفاتي
است که تحليلگر ،آنها را در شناخت شخصيتهای خاص ،مهم و حياتي ميداند .او
ابزارهايي را که خواننده برای شخصيتپردازی و دريافت قرينههای متني در اختيار دارد
نام مي برد که عبارتند از؛ توصيف مستقيم ،ظاهر بيروني شخصيت ،کنش شخصيتها،
گفتار ،قياس و محيط .در ذيل ،ابزارهايي که با آن ميتوان به ويژگيها و مشخّصههای
معنايي شخصيت گلمحمد دستيافت ،با نمونههايي تحليل ميشود:
1ـ 7توصیف مستقیم

اين چشمخانهها النۀ ماران بودند .بيهوده شيرو از کژدم چشمهای برادر سخن
نگفته بود .بهراستي که گزنده بودند .تيز و درخشان ،کمين کرده در کاسههای گود
چشمخانهها .بيهيچ برتری به مردان ديگر ،بييال و کوپال .بزکوهي .دستي به
چوب و پايي به راه و عصبيتي خفته به زير پوست کشيدة صورتش .نشاني از مادر.
جذبهای که در آغاز پس ميزد .چکيدة سختي .مردی به هيأت سنگي پر شکستگي
و الخ الخ .تيز و ناهموار .شانهها ،زانوها ،دستها ،گونهها ،پيشاني .استخوانهای به
هم گرهخورده و تيز ،کمگوشت (همان :ج.)65 ،1
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با کشف صفات شخصيتها و از کنار هم قرار دادن اين صفات که به طور مستقيم توسط
نويسنده تعريف شده است ،ميتوان به ويژگيهای دروني شخصيت پي برد و سرانجام
نامي برای آنها تعيين کرد .توصيف دقيق اشخاص ،چه به لحاظ ابعاد دروني شخصيّتي
مانند ترسيم حاالت و احساسات و عواطف ،چه به لحاظ شاخصههای بيروني مانند
توصيف ظاهر ،ميتواند از عوامل مهم و تأثيرگذار در نمايشيکردن متن تلقي شود .در
نمونۀ ذيل ،دولتآبادی با تشريح و توصيف جزئيات ظاهری شخصيّت گلمحمد ،به
همان اندازه که او را از ساده بودن دور ميکند ،از قالبي شدن او نيز جلوگيری ميکند:
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تفکّر و ديالوگ آنها را پيشبيني کرد .به بيان ديگر موجب ميشود ،شخصيتها کليشهای
نشوند و بتوان آنها را بر شمار کثيری از افراد واقعي انطباق داد .بر اين اساس گلمحمد،
از پوياترين و زندهترين شخصيتهای رمان کليدر است.
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گل محمّد دلش ميخواست برای دالور روشن کند که به کينه و غرض بر زمينش
نزده است که ناچار بوده است .او ميدانست بر زبانآوردن چنين حرفي زخم دل
دالور را عميقتر ميکند .خوب که ميانديشيد ،يقين ميکرد که نميتواند به روی
دالور نگاه کند .جای دالور در درون گلمحمّد روشن بود؛ نيزهای شکسته .دشمني
زخمي که گلمحمد به او کينه نداشت اما در ميانۀ راه هم نميتوانست بماند.
سرانجام ميبايست بتواند کار خود را با او يکسره کند .يا رومي روم يا زنگي زنگ
(همان :ج.)991-990 ،4

اين مثال ،گلمحمد را فرد باعطوفت و رئوفي معرفي ميکند که نهتنها از شکست-
دادن حريف سرمست نشده؛ بلکه اظهار پشيماني ميکند و درصدد است به دور از
هرگونه ريا و تزوير ،نوع رابطۀ خود را با دالور روشن کند .توصيف حاالت دروني و
عواطف ،يکي از عواملي است که سبب شده است که شخصيّت گلمحّمد عمق و
فرديّت پيدا کند و ايستا به نظر نرسد.
2ـ 7كنش شخصیّتها
شخصيت داستان به طور غير صريح بر پايۀ چگونگي کنش آن صورت ميگيرد (توالن،

 .)162-164 :1386کنشهای شخصيت به صورت مستقيم بيانکننده خصلتهای شخصيت
هستند چون شخصيتها کنشهايشان را بر اساس تمايالت ،اهداف ،آرزوها يا تجاربي
خاص به حرکت در مي آورند (لوته .)98 :1386 ،کنشها که به طور غيرمستقيم ،بيانکنندة
خصلت شخصيت است ،به دو نوع عادتي و غيرعادتي تقسيم ميشود .کنشهای عادتي
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بر اساس نظر بارت و کنان ،برخي خصايص شخصيّتي اشخاص داستان را ميتوان
نام گذاری کرد .خصايص ويژة يک شخصيت که همان صفات روايتي است ،از طريق
دريافت خواننده از متن صورت ميگيرد (نک .بارت92 :1394 ،؛ ريمون کنان)52 :1387 ،؛
يعني خواننده برخي جمالت توصيفي را در ذهن خود با مشخصههای معنايي يا صفت،
معادل ميگيرد .جملههايي که در نمونۀ باال درمورد گلمحمد به کار رفته است ،از نظر
خواننده ميتواند بدينگونه خوانده شود که گلمحمد مردی سرسخت ،جدی ،پرجذبه،
چاالك و چربدست و باغيرت است؛ باغيرت از اين نظر که ايليياتيها معتقدند :مرد
بياباني اگر گوشتش بر استخوانش بچربد ،نشانۀ بيغيرتي اوست( .دولتآبادی :1390،ج،1
 )65نمونۀ ديگر( ،نک .همان :ج )80 ،1يا نمونۀ ذيل که نويسنده احساسات گلمحمد را
بعد از غلبه بر دالور اينگونه توصيف ميکند:

تحلیل شخصیت «گلمحمّد» در رمان كلیدر بر اساس نظریۀ معنامحور

(ريمونـکنان.)86 :1387 ،

1ـ2ـ 7كنش عادتي

کنشهای عادتي گلمحمد مربوط به دورة اول زندگي اوست .مقطعي که گلمحمد را
فردی نشان ميدهد که در طبيعت باز و در کوه و دشت گلّهداری ميکند و زندگي ساده
و بيدغدغهای دارد؛ بر سر آبگاه و علفچر با ديگر گلّهدارها بحث ميکند و با وجود
خشکسالي ،دست از تالش برنمي دارد .او در اين مرحله شخص آرام و زحمتکشي
است که برای پرداخت هزينۀ خانواده ،با مشقت تمام در دروزار و طاغزار کار ميکند
(دولتآبادی :1390،ج.)390-388 ،1

2ـ2ـ 7كنش غیرعادتي
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نخستين کنش غيرعادتي گلمحمد که گره اصلي داستان با آن به وجود ميآيد ،زماني
شکل ميگيرد که او برای ربودن صوقي با دايياش مديار همرکاب ميشود و در همان
شب طي درگيری ،مديار کشته ميشود .گلمحمد نيز به تالفي ،حاج حسين چارگوشلي
را ميکشد( .همان :ج )356 ،1اين عمل ،نقطۀ عطف داستان و سبب تحوّل شخصيت
گلمحمد ميشود و کنشهايي تحت تأثير اين عمل به وجود ميآيد که بهطور کلي
زندگي گلمحمد را دگرگون ميکند؛ او بالفاصله بعد از قتل حاج حسين ،مأموران
امنيهای که برای پيگيری عامالن قتل ،به چادر آنها رفته بودند را به همراه عمويش به
قتل ميرساند( .همان :ج )615 ،1که منجر به زنداني شدن او ميشود .کنشهای بعدی
گلمحمد پس از اين ماجراها عبارتند از :گريختن از زندان (همان :ج،)1040-1039 ،4
کشتن علياکبر حاج پسند (همان :ج ،)1072 ،4بيابانگردی و نداشتن جای ثابت ،دستبرد
زدن به اموال و احشام اربابها و توانگران ،دستگيری از نيازمندان ،و تنبيه دزدان و
خطاکاران .گلمحمد و عملکردهايش در اين مرحله از زندگي ،به سنّت داستانهای
عاميانۀ ايراني ،بويژه داستان سمک عيار نزديک است .اعمال و کارهای گلمحمد در اين
برهه از زندگي ،از او قهرماني مردمي ميسازد .او به کمک قابليتهايي چون شهامت،
شجاعت ،درايت ،دستگيری مستمندان ،جابهجايي و تغيير مکان از محلي به محل ديگر
در طول شب و همچنين تالش در برقراری عدالت و بر پا کردن امر محاکمه در قلعه
ميدان ،مبدل به قهرماني ميشود که وجودش تهديدی است برای اربابان ،نمايندگان
قدرت و ارکان حکومتي؛ بر اين اساس شخصيت گلمحمد در اين مرحله از زندگي ،بر
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جنبۀ پايدار يا نامتغير شخصيت را بروز ميدهند و کنشهای غيرعادتي ،جنبۀ پويای
شخصيت را آشکار ميکند و غالباً در نقطۀ عطف روايت ،نقشي برعهده ميگيرند

1ـ2ـ2ـ 7آماده سازي
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به اين معنا که در درجۀ اول بايد اين باور در خواننده ايجاد شود که ظرفيت تغيير در
شخص وجود دارد .در اين مرحله تمايل به ايجاد تغيير در شخص وجود دارد (اسکات-
کارد .)222 :1387 ،گلمحمد ،مرد ايل بود .مرد اسب و بيابان ،مرد گرگ و سگ و ستيغ
تيز کوه های خراسان و مرد راه و خاك و رود و افتوخيز( .دولتآبادی : 1390،ج)799 ،3
او پيوسته در ستيز بود؛ ستيز برای گلّه در آبگاه و علفچر و بيابان .مهمتر از همه در
آذربايجان .سختي کشيدة آرزومند آسودگي( .همان :1390 ،ج )80 ،1شرکت گلمحمد در
جنگ آذربايجان به عنوان نشانهزن نمرة يک و سرکردن در شرايط سخت ،ميان کوههای
پر از برف و يخ (همان :ج ،)46 ،1برزمين زدن مافوق خود و تپاندن سر نايب آشپزخانه
در ديگ آش در همان جنگ (همان :ج ،)351 ،1دست به کشتار مردان آلودن و به نظارة
هزار کشته ايستادن (همان :ج ،)80 ،1اين ويژگيها ،عواملي بودند که نگاه گلمحمد را به
زندگي دگرگون کرده بود ،چيزی در جانش تکان خورده بود ،چشمانش حالتي تازه
يافته بود ،نگاهي ورزيده و پخته .گلمحمد در زمان جنگ و دوری از چادر و قبيله به
انديشهای تازه وادار شده بود (همان :ج .)175 ،1آزمودة شبيخون و تاخت و ورزيدة جنگ
و خون شده بود (همان :ج)80 ،1؛ بر اين اساس زمينۀ شجاعت ،بيباکي و دليری از همان
آغاز و از زمان حضور گلمحمّد در جنگ آذربايجان ،در وجود او بوده است.
2ـ2ـ2ـ 7ایجاد فشار

بايد فشار کافي ايجاد شود تا شخصيّت را مجبور به تغيير کند (اسکاتکارد.)220 :1387 ،
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اثر کنشهای غير منتظرهای که انجام ميدهد ،متحوّل ميشود .تفاوتها و تغييرات رفتاری
گلمحمد که ميتواند مشابه واقعيت وجودی هر انساني باشد ،سبب شده است
شخصيت او يکنواخت ،کسلکننده و مصنوعي به نظر نرسد و همذاتپنداری بيشتری
در مخاطب ايجاد کند« .آندره ژيد» ميگويد« :شخصيتهايي که از اول يک رمان يا يک
نمايشنامه ،درست همانطور رفتار ميکنند که آدم انتظار دارد ،يک دستي آنان سبب
ميشود که آدم متوجه شود شخصيّتهای مذکور ،تا چه حد ،ساختگي و تصنّعي پرداخت
شدهاند» (آلوت .)506 :1368 ،برای اينکه شخصيّتي دچار تحوّل شود ،اجرای چهار مرحله
الزم است که نقصان در هريک از آنها ،به باورپذير شدن تحوّل لطمه ميزند .اين
مراحل عبارتند از:

تحلیل شخصیت «گلمحمّد» در رمان كلیدر بر اساس نظریۀ معنامحور

3ـ2ـ2ـ 7تحقّق

.)1888

4ـ2ـ2ـ 7اعتبار بخشیدن

اين مرحله به عملکردهايي اشاره دارد که به خواننده اجازه ميدهد از ايجاد تغيير در
شخصيت و نحوة آن مطمئن شود (اسکاتکارد .)222 :1387 ،بعد از روی دادن تحول
دروني و روحي اساسي در وجود گلمحمد ،او تبديل به قهرماني تنها ميشود .سخنان
عارفانه ميگويد .تأمين جاني از سوی حکومت را نميپذيرد .در اين مرحله ديگر
گلمحمد آن قهرمان شکستناپذير ابتدای کار نيست ،اظهار خستگي ميکند .کمک
کسي را نميپذيرد ،برای نجات جان اطرافيان و مردم حتي تفنگچيها و قراولهای خود
را با دادن خرج راه و پول ،راهي خانهشان ميکند و دمبهدم خودش را يکّه و تنها
ميکند (دولتآبادی :1390 ،ج )2349 ،10و به همراه برادر ،عمو و دوستش ،ستار ،نبرد را به
دل کوه ميکشاند و کشته ميشود.
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وقتي مرحلۀ ايجاد فشار ،متقاعدکننده باشد ،خواننده انتظار تحقق تغيير شخصيّت را در
روند داستان دارد .در اين مرحله شخصيت بايد در ايجاد تغيير در خود توانا باشد تا
تحقق تحول برای خواننده باورپذير شود (اسکاتکارد .)222 :1387 ،تحوّل وجودی
گل محمد در رمان ،بسيار محسوس است .نويسنده ،تحوّل دروني گلمحمد را به
«پوست افکندن ماران ،روييدن گياهان و نيز شکوفيدن گلها» (همان :ج )1749 ،10تشبيه
کرده است؛ وجودی که زين پس گنجايش جهاني را دارد .گويي وجودش دمادم درحال
زايش است ،بار بر ميدارد ،جا باز ميکند و پوست ميترکاند (همان :ج .)1749 ،10تمامي
کنشهای غيرعادتي گلمحمد که گفته شد ،در همين زمان محقق ميشود .در اين مرحله،
قهرمان در تجزيه و تحليل و دريافت علّت و چرايي آنچه پيرامون او ميگذرد ،در
ميماند .در وجود او شک و ترديد ،جای اطمينان و اقتدار را ميگيرد .بر سر دوراهي
انتخابِ مردم يا خانها ،مردد ميماند .ولي سرانجام جانب مردم را ميگيرد (همان :ج،8
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عواملي چون :قحطي و خشکسالي ،بُزمرگي و گوسفندميری و فقر و ناداری ناشي از
آن ،تملق و تمنا برای برای رفع نياز در برابر اربابها و تحقير شدن (دولتآبادی :1390،ج،1
 ، )351سرافکندگي در برابر خانواده ،از جمله عواملي بودند که گلمحمد را تحت فشار
قرار ميداد؛ بهگونهای که برای رهايي از اين فشار ،مجبور شده بود رويۀ زندگي سادة
خود را بکلي تغيير دهد.

قياس ممکن است ،قياس وضعيت ظاهری يا قياس ميان محيط داستان و شخصيّت
باشد .قياس در داستان به سه روش ميتواند سبب کشف مشخّصههای معنايي
شخصيتهای داستان شود :قياسپذير بودن اسامي ،قياسپذير بودن محيط و قياس ميان
اشخاص .در اين سه روش ،قياس بر مبنای شباهت يا بر مبنای تضاد ميان دو عنصر
همانند ،صورت ميگيرد (ريمونـکنان.)98-94 :1387 ،
1ـ3ـ 7موقعیت یا محیط قیاسپذیر
محيط که ساخته و پرداختۀ انسان است ،علت معلول خصلت نيز به شمار ميرود (همان،

50


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،64تابستان 1398

50
50

)96 :1387؛ بدينمعنا که شخص ،خلق و خو يا روحيات او را ميتوان با موقعيتي مشابه
يا متضاد قياس کرد .نمونۀ ذيل :گلمحمد در صحنهای بعد از کشاکش و تقلّای زياد در
مقابل چشمان مارال و ديگر زنان خانواده بر «قرآت» ،اسب مارال غلبه ميکند
(دولتآبادی :1390،ج .)94 ،1احساس مارال درمورد گلمحمّد جالب توجه است« :اسب
مردش را يافته بود .مرد و سوار .زير پوست مارال از شادی و غمي غريب سوختن
گرفت .دستش را خواست باال بياورد و برای گلمحمد تکان بدهد؛ اما واهمه کرد و
کوتاه ،زير زبان حرفي را جويد» (همان :ج .)98-97 ،1اين موقعيت را ميتوان با روند
دلسپردن گلمحمد ب ه مارال مقايسه کرد .او سرانجام توانست با رفتار و کردار خاص
خودش ،نگاه باطن مارال را به سمت خود بکشاند و او را به خود عالقهمند کند؛
درست مثل صحنهای که چون پلنگي با اسب درگير شد ،بر زمينش کوفت ،سينه پيش
داد و بر پشتش نشست (همان :ج .)101 ،1گلمحمّد خود در جايي با اشاره به قرآت،
خطاب به مارال ميگويد که خلق و خوی اسب را دارد (همان :ج .)1855 ،8اندکي بعد
گل محمد در دروزار ،دل مارال را نيز همچون قرآت ،نرم کرده ،مالک او ميشود (همان:
ج .)399-396 ،1اين قياس ميان موقعيت خاص و روحيۀ شخصيّت و از نوع شباهت
است .در هر دو موقعيّت گل محمّد را فرد جسور ،چابک ،محکم و مصمّمي نشان
مي دهد که برای رسيدن به هدفش از چيزی هراس ندارد .برای مشاهدة نمونۀ ديگر،
(نک .همان :ج)1716 ،10؛ زمانيکه گلمحمّد به دبّ اکبر و دبّ اصغر نگاه ميکند و
متناسب با حال خود ،عمق فاجعه و فرجام کارش را در ذهن مجسّم ميکند.
يا در نمونۀ ديگر که قياس ميان اشخاص و از نوع قياس با موقعيتي متضاد است،
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3ـ 7قیاس
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4ـ 7گفتار

1ـ4ـ 7لحن

گاهي از لحن سخن شخصيّتها ميتوان به مشخصات معنايي آنها پي برد؛ يعني از پوستۀ
ظاهری گفتوگو در محتوای کالم و عمق اين گفتوگوها ،ميتـوان برخـي ويژگيهـای
شخصيّتي آنها را به دست آورد .گفـتوگـوی گـلمحمّـد و جهـنخـان در قهـوهخانـۀ
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گفتار شخصيت به واسطۀ محتوا و شکل خود ،چه در مکالمه و چه در ذهن ،نشانهای از
خصلت يا خصلتهای شخصيت به شمار ميرود .شيوه و طرز گفتار ميتواند اصالت،
مکان زندگي ،طبقۀ اجتماعي يا حرفۀ شخص را برمال کند (ريمونـکنان.)88-89 :1387 ،
در گفتوگوی ذيل ،خطاب گلمحمد با مأموران امنيهای است که برای بررسي قتل
حاج حسين به چادر آمده بودند .گلمحمد را شخصيتي غيرتي ،خشمگين و انتقامجو
مي بينيم .او آن اندازه از دست مأموران حکومتي خشمگين است که آنها را غير مستقيم
تهديد به مرگ ميکند؛ البته دليل اينهمه خشم برای فردی مثل گلمحمد با آن عصبيت
قومي و عشيرهای ،چيزی جز اين نميتواند باشد که احساس کند کسي به ناموسش نظر
سوء داشته باشد .از اين رو با ديوانه قلمداد کردن زن خود ،از روی خشم به مأموران
ميگويد«:اين زنِ من ناخوش هم هست .گهگاهي به سرش ميزند و همينجوری
حرفهايي از خود بدر مياندازد که اگر شنونده عاقل نباشد ،پای هر کلمهاش خوني بايد
ريخته شود! نميدانم .نميدانم چه کنم از دست اين زنها!» (دولتآبادی :1390 ،ج)588 ،2
برای مشاهدة نمونههای ديگری از ايندست گفتوگوها( ،نک .همان :ج  ،50 ،1گفتوگوی
گلمحمد با خانواده) و همچنين (نک .همان :ج ،1996-1990 ،9گفتوگوی گلمحمد و جهنخان).
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نويسنده به منظور بارزتر کردن خصايل گلمحمّد ،نوع پوشش او را با رقيبش بيان
ميکند :گل محمد قيچي حمايل ،قطار قطار فشنگ بر ميان بسته و تن رها در چوخای
بَرَك ،پا در گيوههای ملکي دستباف خراساني ،جلوی رقيب ظاهر ميشود (همان :ج،9
 .)1987در حاليکه رقيبش حبس شده در رختهای تنگ نظامي ،با چکمههای انگليسي،
رختهای چسبان و جلف ،بدون حمايل و لباس سفيد آزاد و دستار ،ظاهر ميشود (همان:
ج .)1986 ،9در اين نمونه به واسطۀ قياس مبتني بر تضاد ،ويژگي شخصيّتي گلمحمّد که
همانا آزادگي و استقالل و اصالت اوست ،بيشتر نمايان ميشود؛ در مقابل ،سرسپردگي
و بيتوجهي به اصل و تبار در پوشش جهنخاني که اصالتاً بلوچ است ،آشکار است.
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جهنخان از گلمحمد ميپرسد :تا به کي سر آن داری که آن ماوزر را به کمر بسته
باشي و خس بيابان به دندان بکشي؟ گلمحمد پاسخ ميدهد :تا که اين خورشيد از
خاور زبانه ميزند .راست اينکه آنچه من به قصد گفتوشنود به اينجا خوانده شدم
حرف قرض و طلب بود .جهنخان :آن گره باز شد ،حرف امروز ديگر است.
گلمحمد سردار آن ماوزر يا بايد به کمر من بسته باشد يا تو! گلمحمد :نايب جهن
خان اين ماوزر به کمر مردش بسته خواهد بود! (دولتآبادی :1390،ج– 1990 ،9
.)1996

2ـ4ـ 7تکگویي دروني

يکي از ويژگيهای گلمحمد ،بويژه بعد از تحوّل دروني ،تراوشهای ذهني اوست.
دولتآبادی با خلق قهرماني مردد و آشفتهذهن ،زمينۀ الزم را برای قرار گرفتن اين
قهرمان ،در جايگاه پرسوناژی که به تکگوييدروني روی ميآورد ،فراهم کرده است.
گفتوگوهای دروني گلمحمّد که منشأ روحي و رواني دارد ،در وهلۀ نخست
برمي گردد به گذشتۀ او و تفکر در مورد آنچه انجام داده است .کنشهای غيرعادتي
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ملکمنصور از اين دست گفتوگوهاست .آنچه بيش از همه در سـياق ايـن گفـتوگـو
جلب توجه ميکند ،لحن سخن اين دو شخصيت اسـت .سـخن ايـن دو سـردار؛ يعنـي
گلمحمّد و جهنخان سـرحدّی ،درشـت و بـيپـرده اسـت و معلـوم مـيدارد هـر دو
شخصيّت در جايگاه ياغيای قدرتمند و بيپروا ،سعي دارند در برخورد با طرف مقابـل
خود ،محکم و استوار جلوه نمايند .با وجود اينکه در فحوای کالم آنها عامل مخالفـت و
ضديت بهروشني محسوس است ولي هيچگونه لرزش و لغزشي در کالمشان نيست کـه
نشاندهندة ترس و واهمه باشد .هرکدام از شخصيّتها با بيان جمالت و حتّي حاالتي کـه
با آن ،کلمات را بيان ميکنند ،به نوعي شخصيّت خود را به نمايشمـيگذارنـد؛ صـدای
زنگدار و پرطنين جهنخان ،حدّ خشم و کينـهتـوزی او را در برابـر گـل محمّـد نشـان
مي دهد و نشان از مردی دارد که پشتش به حکومت گرم اسـت .در مقابـل لحـن کـالم
گلمحمّد ،نشان از مردی دارد که خود را در برابر جهن نميبازد و هيچگاه خشـم خـود
را پنهان نميکند .از اين رو بيکنايه ،رك و يکرويه سخن ميگويد .طعن و کنايۀ کـالم
گلمحمد نشان از جرأت و جسارت وی دارد؛ ولي همواره زهر سخنش را با نرمشي که
در لحن خود دارد ،ميپوشاند.
برای نمونه خالصهای از مکالمۀ آنها در ذيل ذکر ميشود:

تحلیل شخصیت «گلمحمّد» در رمان كلیدر بر اساس نظریۀ معنامحور
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نتیجهگیري
پس از بررسي شخصيت گلمحمد بر اساس نظريۀ معنامحور و تعامل او با
ديگرشخصيتهای داستان آشکار شد که اين شخصيت ،دارای مشخّصههای معنايي ويژه-
ای است .معيار نامگذاری اين مشخصههای شخصيتي براساس اصل تعميمپذيری و
عمدتاً بر مبنای چهار اصل تکرار ،تشابه ،تضاد و استلزام بوده است .براساس اصل
تکرار يکي از خصلتهای بارز شخصيتي گلمحمد متانت ،خويشتنداری و سکوت
اوست و مطابق اصل تشابه و تکرار جسارت و بيباکي را بايد از ديگر صفات بارز
شخصيتي او دانست .همچنين بر پايۀ اصل استلزام منطقي ،برخي عالئم روحي او نشانۀ
احساس نااميدی از ادامۀ زندگي است .درمجموع جفت صفتهايي که در تحليل معنايي
شخصيت گل محمد بررسي شد عبارتند از؛ شفقت و سنگدلي ،دادگری و بيدادگری،
دوستي و دشمني با اربابها و اعتماد و ترديد .خصلت رفتاری تناقض يا دوگانگي
عاطفي ،بارزترين ويژگي رفتاری گل محمد است که برخاسته از احساسات دوگانه و
تضاد های دروني اين شخصيت است .بزرگترين تناقض زندگي او دوستي و دشمني
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گلمحمد و به دنبال آن اشتباهات او از جمله اعتمادکردن به برخي اربابها و آگاهي
گلمحمد از فرجام بد کار خود ،سبب شد ،قهرمان اوّل داستان در مقطع قابل توجّهي از
زندگي ،دچار آشفتگي ذهني و کشمکشهای دروني شود؛ بهطوریکه برای مدّتي قادر به
تصميمگيری صحيح در مورد زندگي خود نيست .چنين ويژگيهايي با يکي از اَشکال
اصل استلزام داستاني ،درمورد نام گذاری خصايص ويژة شخصيت ،منطبق است؛ بدين
ترتيب که برخي نشانههای رواني و جسمي ميتواند دليل بر بعضي خصوصيات رواني
ديگر باشد .او بارها به شيوة گفتوگوی دروني با خويشتن صحبت ميکند و اعمال و
افکار خود را سبک و سنگين ميکند .تراوشهای ذهني گلمحمد ناشي از درماندگي و
ترديد او در برگزيدن تصميم نهايي ،برای زندگي و سرنوشت خود است؛ موقعيتي که
نويسنده ايجاد ميکند تا او بر سر دوراهي شکّ و ترديد قرار بگيرد و مدتي در تفکرات
و ذهنيات خود به دنبال «خود» خويشتن باشد( .دولتآبادی :1390،ج )1742 ،7مشخصههای
معنايي گلمحمد در اين برهه از زندگي ،انزوا و گوشهگيری ،سردرگمي ،ترديد و
بالتکليفي است .او پيوسته به خود و هدف خود ميانديشد و سلسلهای از کشمکشها و
جدالهای دروني را پشت سر ميگذارد.
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پينوشت

1. semantic axes

كتابنامه
 آلوت ،ميريام؛ رمان به روايت رمان نويسان؛ ترجمۀ عليمحمد حقشناس؛ تهران :مرکز،.1368
 احمدی ،بابک؛ ساختار و تأويل متن؛ تهران :مرکز.1370، اخوت ،احمد؛ دستور زبان داستان؛ اصفهان :چاپخانۀ اصفهان.1371 ، اسکاتکارد ،اورسون؛ شخصيتپردازی و زاويه ديد در داستان؛ ترجمۀ پريسا خسرویساماني؛ اهواز :رسش.1387 ،
 بارت ،روالن؛ اس/ضد؛ ترجمۀ سپيده شکری پور؛ تهران :افراز .1394، بينياز ،فتحاهلل؛ درآمدی بر داستان نويسي و روايت شناسي؛ چ  ،2تهران :افراز .1388 توالن ،مايکل؛ روايتشناسي ،درآمدی زبان شناختيـانتقادی؛ ترجمۀ سيده فاطمه علوی وفاطمه نعمتي؛ تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).1386 ،

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:05 IRDT on Friday April 3rd 2020

توأمان با اربابهاست .بروز چنين ويژگيای عالوه بر آنکه به واقعگرايي داستان کمک
ميکند ،سبب پيچيدگي و پويايي شخصيت ميشود و همچنين سبب ميشود ،خواننده
به راحتي نتواند در مورد خوب يا بد بودن او قضاوت کند .نکتۀ قابل تأمل آن است که
تناقضات رفتاری گلمحمد ،خللي در باورپذيری او از سوی مخاطب ايجاد نميکند؛
چرا که نويسنده با نمايش سير تحوّل اين شخصيت و توجيه چندبعدی بودن او،
تناقضها را در شخصيتها به تعادل رسانده و پيچيدگي او را باورپذير کرده است.
نويسنده با استفاده از روش مستقيم توصيف در دو سطح توصيف ظاهر شخصيّت و
توصيف عواطف و احساسات دروني او ،جنبههای مختلف شخصيّتي او را برای
خوان نده به نمايش گذاشته است .ابزارها يا روشهای غير مستقيمي که خواننده برای
شخصيتپردازی و دريافت قرينه های متني در اختيار داشته است عبارتند از؛ کنش
(عادتي و غيرعادتي) ،گفتار (ديالوگ و مونولوگ) و قياس موقعيّت يا محيط قياسپذير
که همۀ اين ابزارها ،سبب قوّت شخصيّتپردازی ،نمايشي شدن شخصيّت و خلق
شخصيّت چندبعدی ميشود.

تحلیل شخصیت «گلمحمّد» در رمان كلیدر بر اساس نظریۀ معنامحور

Trans ,christine van Boheemen,Toronto: U of؛ Narratology؛ - Bal, Mieke
Toronto p, 1985.
 characterization in narrative, poetics,1976, Vol.seven.7,p.5؛- James, garvey75.
 narrative of bodies , London: palgrave macmilan, .2003.؛ - punday, Daniel
 Narrative fiction, contemporary Poetics, 2005.؛ - Rimmon-Kenan,Sholmith
- London:Routledge.
 Narrativ, London and Newyork: Routledge, 2005.؛ - Toolan, Michael
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نيلوفر.1387 ،
 سيدحسيني ،فاطمه و مريم درپر؛ «بررسي ساز و کار شخصيّتهای خسرو و شيرين»،جستارهای ادبي؛  ،1388ش ،4ص.77-53
 شهپرراد ،کتايون؛ رمان درخت هزار ريشه (بررسي آثار داستاني محمود دولتآبادی از آغازتا کليدر)؛ ترجمۀ آذين حسين زاده؛ تهران :معين.1382 ،
 فورستر ،ادوارد مورگان؛ جنبههای رمان؛ ترجمۀ ابراهيم يونسي؛ چ  ،2تهران :حبيبي.1357 ، فيست ،جيس و گريگوری جي فيست؛ نظريههای شخصيت؛ ترجمۀ يحيي سيدمحمّدی؛تهران :روان.1384 ،
 لوته ،ياکوب؛ مقدمهای بر روايت در سينما؛ ترجمۀ اميد نيک فرجام؛ تهران :مينوی خرد،.1388
 محمدی فشارکي ،محسن و فضلاهلل خدادای؛ فرهنگ توصيفي اصطالحات روايتشناسي؛تهران :سوره مهر.1397 ،
 مارتين ،واالس؛ نظريههای روايت؛ ترجمۀ محمد شهبا؛ چ  ، 4تهران :هرمس.1389 ، مکاريک ،ايرنا ريما؛ دانشنامۀ نظريههای ادبي معاصر؛ چ  ،3تهران :آگه.1388 ، -مندنيپور ،شهريار؛ ارواح شهرزاد؛ چ  ،2تهران :ققنوس.1384 ،
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چکیده
موضوع این جستار تحلیل انتقادی گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الری» از ابوالقاسم
حالت و «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» به کوشش نصرتاهلل نوح ،براساس الگوی ون
لیوون (1996م ).است .هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر قدرتهای حاکم و فرایندهای
ایدئولوژیکی دور ان پهلوی دوم بر میزان صراحت و پوشیدگی کالم در این دو اثر است .در
این مقاله کارگزارانی که در این اشعار طنزآمیز حضور و مشارکت دارند براساس عوامل الگوی
ون لیوون چون حذف ،تشخصزدایی ،مشخصسازی ،نامشخصسازی ،نامدهی ،طبقهبندی،
پیوند زدن ،جدا کردن ،جنس ارجاعی و نوع ارجاعی بررسی میشوند .دلیل انتخاب این دو اثر
این است که دیدگاههای این طنزپردازان در دوران پهلوی دوم از آبشخورهای مشترک سیاسی
و اجتماعی سرچشمه میگیرد؛ اما آنان ایدئولوژی و گرایشهای متفاوتی نیز دارند .بنابراین
وجود مشترکات و مفترقات گوناگون ،زمینه مقایسه میان آنها را فراهم میسازد .نتایج این
پژوهش نشان میدهد با اینکه هر دو طنزپرداز به پوشیدهگویی تمایل بیشتری دارند و
طبقهبندی و تشخصزدایی در اشعار آنان بیشترین بسامد را دارد؛ اما محمدعلی افراشته بر
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تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري» از
ابوالقاسم حالت و «مجموعه آثار محمد علي افراشته» براساس
الگوي ون لیوون(1996م ).

کلیدواژهها :تحلیل انتقادی گفتمان ،طنز ابوالقاسم حالت ،طنز محمدعلی افراشته ،شعر معاصر
فارسی.
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.1مقدمه
یکی از گفتمانهای رایج پس از مشروطیت ،گفتمان انتقادی طنز است .شاعران و
نویسندگان بسیاری تاکنون در حوزه طنز قلمپردازی کردهاند که یکی از آنها ،ابوالقاسم
حالت است .ابوالقاسم حالت در عرصه طنز ،صاحب سبک و برجسته بود و طنز را
حربۀ برنده اصالح جامعه میدانست (رضوی« .)609 -608 :1395 ،دیوان خروس الری»
یکی از مهمترین آثار طنز او بهشمار میرود .این کتاب دربردارنده شمار بسیاری از
اشعار طنزآمیزی است که ابوالقاسم حالت در سالهای 1318-1350ش .با امضای مستعار
خروس الری منتشر کرده است .بیش از نود درصد قطعات این کتاب در هفتهنامه توفیق
و دیگر اشعار او نیز در هفته نامههای دیگر به چاپ رسیده است.
از دیگر طنزپردازان شاخص عصر پهلوی ،محمدعلی افراشته است .وی شاعری
مردمی ،و یکی از شاعران بزرگ حزب توده ایران بهشمار میآمد .محمدعلی افراشته
آثار خود را تا سال 1327ش .در نشریات حزب توده ایران چاپ میکرد و از سال
1329ش .نیز به انتشار روزنامه طنزآمیز چلنگر اقدام کرد .وی پس از کودتای مرداد
1332ش  .با کمک حزب توده به بلغارستان گریخت و در سال 1338ش .در همان کشور
دیده از جهان فرو بست .نصرتاهلل نوح پس از انقالب ،آثار محمدعلی افراشته را
گردآوری و کتاب «مجموعه آثار محمد علی افراشته» را منتشر کرد.
طنزپردازان  ،خواهان اصالح نابسامانیها و درهم شکستن عوامل کژیها و پلیدیها
هستند .طنز بهدلیل هدف واالیی که دارد ،نوع ادبی مهمی تلقی میشود .در این مقاله نیز
با توجه به اهمیت نوع ادبی طنز بر آنیم تا روابط قدرت و سلطه و ایدئولوژیهای مؤثر
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خالف ابوالقاسم حالت با نامدهی کارگزارانی که بر مسند قدرت قرار دارند و همچنین انتقاد از
ارکان اصلی قدرت چون شاه ،دربار ،روحانیون و نیروهای امنیتی بر صراحت کالم خود افزوده
است .محمدعلی افراشته همچنین بهدلیل گرایش سوسیالیستی از عامل جنس ارجاعی برای
بازنمایی توده و خلق بیشتر بهره برده است .ابوالقاسم حالت نیز با کاربرد بیشتر عامل
نامشخصسازی یعنی ضمایر و صفات مبهم ،کالم خود را پوشیدهتر کرده است.

تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»
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بر آفرینش دو اثر شاخص دو طنزپرداز بزرگ معاصر« ،دیوان خروس الری» از
ابوالقاسم حالت و «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» را نقد و بررسی کنیم .درباره علت
کاربست الگوی ون لیوون( 1996م) در این مقاله نیز باید گفت که این نظریه ،الگویی
جامعه شناختی_ معنایی برای تحلیل شرایط مؤثر بر تولید متن ارائه میکند براساس این
نظریه با تحلیل و بررسی شیوه بازنمایی کارگزاران اجتماعی 1میتوان به مناسبات
قدرت و سلطه و منظورهای پوشیده صاحبان گفتمان پی برد .از آنجا که پرداختن به
شخصیت ها و اقشار گوناگون جامعه از مهمترین ویژگیهای گفتمان انتقادی طنز بهشمار
میرود با بهره گیری از این الگو میتوان به نقد و بررسی آثار طنزآمیز پرداخت .از
سوی دیگر با بهرهگیری از این الگو میتوان میزان صراحت و پوشیدگی آثار طنزآمیز و
ارتباط آن را با عوامل ایدئولوژیک و مناسبات قدرت تبیین و تحلیل کرد.
مسأله اصلی پژوهش این است که مناسبات قدرت و سلطه و فرایندهای
ایدئولوژیکی در دوره پهلوی دوم بر شیوه بازنمایی کارگزاران اجتماعی و میزان
صراحت و پوشیدگی کالم در «دیوان خروس الری» و «مجموعه آثار محمدعلی
افراشته» چه تأثیری داشته است؛ همچنین این امر مشخص شود که کدام یک از این دو
طنزپرداز راه به احتیاط بیشتری پیموده است و انتقادات وی صراحت کمتری دارد.
در باب انتخاب این دو طنزپرداز باید گفت که ابوالقاسم حالت و محمدعلی افراشته
دو تن از طنزپردازان شاخص معاصر هستند و «دیوان خروس الری» و «مجموعه آثار
محمدعلی افراشته» بسان آینه ای است که موقعیت و تحوالت سیاسی ،اجتماعی و
ایدئولوژیکی و مناسبات قدرت و سلطه را پس از آغاز سلطنت پهلوی دوم بازتاب
میدهد« .دیوان خروس الری» دربردارنده آثار طنز ابوالقاسم حالت در سالهای دهه
بیست تا پنجاه شمسی و «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» نیز شامل آثار طنزآمیز وی
در دهه بیست و سی شمسی است؛ بدین ترتیب با اینکه اشعار طنزآمیز «دیوان خروس
الری» ،دوره زمانی بیشتری را در بر میگیرد ،این دو اثر در دهههای بیست و سی
شمسی از یک آبشخور سیاسی و اجتماعی مشترک ،سرچشمه میگیرند.
در زمینه ایدئولوژیکی نیز محمدعلی افراشته و ابوالقاسم حالت گرایشهای متفاوتی
داشتند؛ چنانکه ،محمدعلی افراشته بر خالف ابوالقاسم حالت ،عضو حزب توده بود و
گرایشهای کمونیستی داشت .وی از روزنامه چلنگر برای بیان مواضع حزب توده بهره
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میگرفت .حزب توده در دهه بیست شمسی ،بزرگترین و پرطرفدارترین حزب کشور
بهشمار میرفت و تظاهرات و اعتصابات گوناگونی را در سراسر کشور سازماندهی
میکرد .با غیرقانونی اعالم شدن این حزب در سال 1327ش .بسیاری از رهبران آن
محاکمه و زندانی شدند .پس از این واقعه ،طرفداران این حزب مخفیانه به فعالیت خود
ادامه دادند .در سالهای 1329-1332ش .این حزب به تجدید حیات پرداخت؛ اما پس از
کودتای سال 1332ش .بهشدت سرکوب شد .نتیجه این عوامل در شکلگیری گفتمان
طنز محمدعلی افراشته و صراحت و پوشیدگی کالم وی تأثیر مهمی نهاده است .از
سوی دیگر ابوالقاسم حالت دارای اعتقادات عمیق مذهبی بود و در کنار فعالیت در
عرصه طنزپردازی ،اشعار مذهبی و عرفانی نیز میسرود .وی همچنین به مسلک و جناح
خاصی گرایش نداشت و در مقام طنزپردازی مستقل به انتقاد از نابسامانیها و مفاسد
گوناگون سیاسی ،اجتماعی و ...میپرداخت؛ بدین ترتیب وجود مشترکات و مفترقات
گوناگون ،زمینه مقایسه این دو طنزپرداز را فراهم میسازد.
بسیاری از تحلیلگران و منتقدان ،ابوالقاسم حالت را در مقایسه با شاعران و
نویسندگانی چون محمدعلی افراشته در زمره محافظهکاران طبقهبندی کردهاند .از سوی
دیگر ،برخی دیگر از منتقدان ،این نوع تحلیلها را عاری از صحت و ارزش می دانند
(رضوی .)604 :1395 ،بنابراین ،این مقاله در پی آن است تا به شیوهای علمی و مستدل
ثابت کند که کدام یک از این دو طنزپرداز به پوشیدهگویی تمایل بیشتری دارد و جانب
احتیاط را در انتقادات خود رعایت کرده است.
این مقاله به پرسشهای زیر پاسخ میدهد:
 محمدعلی افراشته و ابوالقاسم حالت از کدام یک از عوامل الگوی ون لیوونبیشتر بهره گرفتهاند؟
 مناسبات قدرت و سلطه و فرایندهای ایدئولوژیکی بر شیوه بازنمایی کارگزاراناجتماعی و میزان صراحت و پوشیدگی کالم در اشعار ابوالقاسم حالت و محمدعلی
افراشته چه تأثیری داشته است؟
فرضیات این پژوهش بدین شرح است:
 در اشعار هر دو طنزپرداز ،عوامل پوشیدهگویی چون طبقهبندی ،تشخصزدایی ومشخصسازی چند موری بسامد بسیاری دارد.
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1320ش .افزایش مییابد؛ اما انتقادات محمدعلی افراشته در این زمان بهدلیل عضویت در
حزب توده و مبارزه با ساختار طبقاتی موجود شدیدتر است .ارکان قدرت نیز گستردهتر
و با صراحت بیشتر هدف انتقاد وی قرار میگیرد .پس از کودتای 1332ش .نیز ،تمایل به
پوشیدهگویی در طنزهای ابوالقاسم حالت فزونی مییابد.

.2پیشینه پژوهش
اسداهلل جعفری( ،)1390شگردهای زبانی و ادبی ابوالقاسم حالت در آثار طنز او ،پایاننامه
ارشد ،دانشگاه پیام نور شیراز .در این پایاننامه عناصر زیباییآفرینی سخن در آثار
ابوالقاسم حالت بررسی ،و به تحلیل زبان طنز وی پرداخته شده است.
سمیه جوکار ( ،)1390تحلیل گفتمان انتقادی اشعار بهار براساس الگوی ون لیوون،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز .نتایج این پژوهش نشاندهنده این است که
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نگاهي به مفهوم طنز و تحلیل انتقادي گفتمان
درونمایه آثار طنزآمیز غالباً ،انتقاد از نابسامانیها و معایب جنبههای مختلف زندگی است.
طنز در پوششی از استهزا و نیشخند به بیان مفاهیم تند اجتماعی ،انتقادی و سیاسی و یا
افشای حقایق تلخ و تنفرآمیز ناشی از فساد و بیرسمیهای فرد یا جامعه میپردازد
(بهزادی اندوهجردی .)6 -5 :1378 ،طنز عالوه بر اینکه نوعی شیوه سخن گفتن است ،خود
میتواند نوعی گفتمان باشد؛ گفتمانی که در الیههای زیرین آن انگیزههای اصالحطلبانه
و انتقاد از نابسامانیها نهفته است و از آن برای تقابل با قدرتهای غیرمشروع و سلطه
بهره گرفته میشود.
زبان در تحلیل انتقادی گفتمان بهعنوان عملی اجتماعی در ارتباط با ایدئولوژی،
قدرت ،تاریخ و جامعه مطالعه میشود (آقاگلزاده .)11 :1394 ،در تحلیل انتقادی گفتمان
برای بررسی پدیدههای زبانی و رفتار گفتمانی به فرایندهای ایدئولوژیک در گفتمان،
روابط بین زبان و قدرت ،ایدئولوژی ،سلطه و قدرت ،پیشفرضهای دارای بار
ایدئولوژیک در گفتمان ،بازتولید اجتماعی ایدئولوژی ،زور ،قدرت و سلطه و نابرابری
در گفتمان توجه میشود (فرکالف.)12 :1379 ،
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 -صراحت کالم در آثار ابوالقاسم حالت و محمدعلی افراشته در سالهای -1332
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بهار برای بازنمایی فعاالن سیاسی و اربابان قدرت از صریحترین عامل یعنی نام بری و
فردی سازی ،استفاده کرده است.
اسد رجب نواز بیجاربس ( ،)1393تحلیل درونمایههای طنز محمدعلی افراشته،کنگره
ملی پژوهشهای کاربردی علوم انسانی اسالمی .در این مقاله درونمایههای طنز
محمدعلی افراشته در سه محور اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی بدون بهرهگیری از عوامل
الگوی ون لیوون بررسی شده است.
شاداب شریعت پناه ( ،)1392تحلیل گفتمان وغوغ ساهاب بر پایه نظریه عمومی طنز
کالمی و رویکرد اجتماعی _ شناختی ون دایک ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
فردوسی مشهد .نتایج این پایاننامه نشاندهنده این است که از میان شش متغیر پایه
نظریه عمومی طنز کالمی ،دو متغیر زبان و هدف در شکلگیری طنز وغوغ ساهاب،
نقش بسیار مهمی دارد.
سیامک صاحبی و همکاران (بهار  ،)1389بررسی و نقد روایی گلستان براساس نظریه
تحلیل انتقادی گفتمان ،فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،شماره  .16نتایج این
پژوهش نشاندهنده این است که سعدی با بافتزدایی زمانی ،مکانی ،تاریخی و سیاسی
و پوشیده کردن کارگزاران حکایات ،پیام خود را از زبان اینان برجسته میکند و اثر
خود را در ورای زمان برای تمامی عصرها و نسلها جاودان میسازد.
جهانگیر صفری ( ،)1378نقد و بررسی طنز ،هجو و هزل از مشروطه تا  ،1332رساله
دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس .در این رساله آثار طنزآمیز ده ادیب شاخص معاصر نقد
و بررسی شده است .نتیجه این پژوهش نشان میدهد که سیداشرفالدین گیالنی و
ابوالقاسم حالت از نظر فراوانی و گونهگونی آثار از دیگران برتر هستند.
سجاد عباسی هفشجانی و همکاران (پاییز  ،)1393تحلیل گفتمان شعر طنز مشروطه
(نگاهی به قطببندیهای اشعار مشهورترین شاعران این دوره) ،فصلنامه علمی_
پژوهشی پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،دوره  ،5ش  .17در این مقاله با
بهرهگیری از الگوی تحلیل گفتمان فرکالف ،قطببندیهای حاکم بر اشعار شاعران عصر
مشروطه بررسی میشود .نتیجه این پژوهش نشان میدهد که قطب قدرتمحورِ
حکومت ،دولتیان و بیگانگان در برابر قطب فاقد قدرتِ مردم ،روشنفکران و مبارزان
قرار میگیرد.
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الگوی ون لیوون این دو نشریه بررسی میشود .نتایج این پژوهش نشاندهنده این است
که عامل اظهار از بیشترین بسامد وقوع برخوردار است .در مورد احمد شاه و بزرگان
هم از عامل نقشدهی بهره گرفته میشود .روزنامه ایران نو هم از عامل مکان مداری در
مورد مجلس بسیار استفاده میکند.
لطفاهلل یارمحمدی( ،)1389ارتباطات از منظر گفتمانشناسی انتقادی ،تهران :هرمس.
مقاله سوم این کتاب با عنوان «بازنمایی کارگزاران اجتماعی در منازعات فلسطین و
اسرائیل از طریق ساختارهای گفتمان مدار جامعهشناختی -معنایی» به بررسی
گزیدههایی از روزنامههای فارسیزبان (کیهان ،رسالت ،همشهری و آفتاب یزد) و
انگلیسیزبان (گاردین ،ایندیپندنت ،واشنگتنپست و شیکاگو سان تایمز) براساس
الگوی ون لیوون اختصاص مییابد.
با توجه به بررسیها ،هیچ پژوهشی مبنی بر تحلیل انتقادی گفتمان دو اثر طنزآمیز
«دیوان خروس الری» و «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» بر مبنای الگوی
جامعهشناختی_ معنایی ون لیوون مشاهده نشد.
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.3روش پژوهش
در این پژوهش «دیوان خروس الری» و «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» براساس
الگوی ون لیوون (1996م) تحلیل و بررسی میشود .این الگو دربردارنده مجموعهای از
عوامل جامعه شناختی_ معنایی است که براساس آنها شیوههای بازنمایی کارگزاران
اجتماعی بررسی میشود .در این الگو منظور از کارگزاران اجتماعی ،مجموعه ای از
کنشگرانی است که در هر رخداد ،کنش اجتماعی و یا گفتمان حضور و مشارکت دارند.
عوامل الگوی ون لیوون
4
3
2
مهمترین عوامل الگوی ون لیوون عبارت است از :حذف  ،اظهار  ،تشخصبخشی ،
تشخصزدایی ،5مشخصسازی ،6نامشخصسازی ،7پیوند زدن ،8جدا کردن ،9نامدهی،10
طبقهبندی کردن ،11جنس ارجاعی 12و نوع ارجاعی.13
مجموع عوامل الگوی ون لیوون به دو گروه کلی حذف و اظهار تقسیم میشود .در
حذف ،کارگزاران اجتماعی بهصورت پنهانسازی 14و یا کمرنگسازی 15بازنمایی
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میشوند .در پنهانسازی در سراسر متن هیچ ارجاعی به کارگزاران اجتماعی دیده
نمیشود؛ اما در کمرنگ سازی ،نشانی از کارگزاران حذف شده را در بخش دیگری از
متن میتوان مشاهده کرد )Van Leeuwen, 1996:p 39(. .دیگر عوامل الگو در زیر
مجموعه اظهار قرار میگیرد.
تشخصبخشی و تشخصزدایی :براساس عامل تشخصبخشی به کارگزاران ،ویژگی
انسانی داده ،و در تشخصزدایی نیز بهصورت غیرانسانی بازنمایی میشود.
تشخصزدایی به دو شیوه انتزاعی کردن 16و عینی کردن 17تحقق مییابد .در انتزاعی
کردن ،کارگزاران با صفت و ویژگیای که به آنان نسبت داده میشود ،بازنمایی
میشوند .در عینی کردن نیز کارگزاران اجتماعی با ارجاعات مجازی ادراک میشوند؛
یعنی یا با توجه به مکان و ابزاری که با فعالیت آنان ارتباط دارد و یا با ارجاع به اندام و
یا گفتارشان بازنمایی میشوند (.) Van Leeuwen,2008:p 46-47
مشخصسازی و نامشخصسازی :در مشخصسازی ،هویت کارگزار اجتماعی به
گونهای مشخص ،روشن و شناخته شده است .مشخصسازی یا تک موردی 18و یا چند
موردی است .19براساس عامل مشخصسازی تک موردی ،کارگزاران اجتماعی در آن
واحد ،در یک عمل و یا نقش اجتماعی مشخص شرکت میکنند .مشخصسازی چند
23
موردی نیز بهصورت وارونگی ،20نمادینشدگی ،21داللت ضمنی 22و فشردهشدگی
تحقق می یابد .در حالت وارونگی ،کارگزار با دو نقش متضاد و وارونه بازنمایی
میشود ،در نمادینشدگی ،کارگزاران خیالی ،اسطورهای و یا داستانی به جای کارگزاران
واقعی بهکار میروند .در حالت داللت ضمنی ممکن است که کارگزاری مشخص و
منحصر به فرد در عین حال ،مقوله یا نقش دیگری را بر عهده داشته باشد ،فشردهشدگی
نیز مشخصسازی را از طریق ترکیبی از تعمیم و تجرید محقق میسازد .در
نامشخصسازی نیز هویت کارگزار اجتماعی ناشناخته و گمنام است و این امر از طریق
بهکارگیری ادات ابهام و ضمایر مبهم بهدست میآید (یارمحمدی.)71 -70 :1389 ،
پیوند زدن و جدا کردن :در پیوند زدن ،کارگزاران اجتماعی در رابطه با فعالیت
ویژهای با یکدیگر متحد میشوند؛ اما این پیوند ،نهادینه و پایدار نیست و ممکن است
در موضوع دیگری ،این وحدت نظر نباشد .جدا کردن نیز با ایجاد تفاوت میان خود و
دیگران و میان ما و آنها ایجاد میشود .براساس این عامل گفتمانمدار ،فرد یا گروهی از

تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»

یارمحمدی.)176 :1393 ،

بهطور کلی ،مجموع عوامل الگوی ون لیوون را میتوان به دو گروه صراحتبخشی
و پوشیدهگویی تقسیم کرد .در گروه پوشیدهگویی ،شاخصهای حذف ،تشخصزدایی،
جنس ارجاعی ،طبقهبندی کردن ،نامشخصسازی و مشخصسازی چند موردی قرار
میگیرد .عامل صراحتبخشی کالم نیز عبارت است از :نوع ارجاعی ،پیوند زدن ،جدا
کردن و نامدهی (یارمحمدی.)84 :1389 ،
ون لیوون معتقد است که در تحلیل انتقادی گفتمان بهتر است از عوامل
جامعهشناختی_ معنایی استفاده شود؛ زیرا میان شاخصهای زبانشناختی و نقشهای آن،
رابطه صددرصد مستقیمی نیست و همیشه نقشهای دستوری با نقشهای جامعهشناختی
یکسان نیست (همان .)69 -65 :عوامل جامعهشناختی_ معنایی الگوی ون لیوون با
نمودهای خاص زبانی و بالغی نیز پیوند مییابد؛ اما تمرکز اصلی ون لیوون بر عوامل
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.)38-40
نامدهی و طبقه بندی کردن :کارگزاران اجتماعی یا از لحاظ هویت منحصر به
فردشان نامدهی و یا از لحاظ همسانی و نقشی طبقهبندی میشوند که با دیگران مشابه
است ( .)Van Leeuwen,1996:p 52براساس عامل طبقهبندی ،کارگزاران یا براساس
نقشی 24که به آن داده میشود و یا کاری که انجام میدهند و یا برحسب ارزشی
فرهنگی و اجتماعی 25بازنمایی میشوند .طبقهبندی به شیوههای هویتبخشی
مقولهای ،26نسبتی 27و ظاهری 28نیز ،انجام میشود .در هوت بخشی مقولهای افراد
براساس قراردادهای طبیعی ،فرهنگی و تاریخی مانند نژاد ،قومیت ،جنس ،دین و حرفه
طبقهبندی میشوند .در هویتبخشی نسبتی براساس روابط خویشاوندی ،دوستی یا
شغلی و در هویتبخشی ظاهری نیز برحسب ویژگیهای ظاهری و اندامی طبقهبندی
میشوند (یارمحمدی.)74 -73 :1389 ،
جنس ارجاعی و نوع ارجاعی :در عامل جنس ارجاعی ،کارگزاران بهصورت عام و
در نوع ارجاعی به شیوه خاص ،بازنمایی میشوند .نوع ارجاعی شامل دو زیر مقوله فرد
ارجاعی 29و گروه ارجاعی 30است و گروه ارجاعی هم دربردارنده دو زیرمجموعه کلی
ارجاعی 31و مجموعه ارجاعی 32است .در نوع اول به کارگزاران بهصورت کلی اشاره
می شود و در نوع دوم ،کارگزاران در هیئت اعداد و ارقام عرضه میشوند (همان75 -74 :؛
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جامعهشناختی_ معنایی است (  .)Van Leeuwen, 1996:p 34بهعنوان مثال اگر میان
کارگزارانی که در زمینه دیدگاه و یا فعالیت ویژهای اتحاد دارند ،حروف پیوند ذکر
نشود از نظر دستوری عامل پیونددهی ایجاد نمیشود؛ اما در این موارد ،بنا بر الگوی
ون لیوون از نظر معنایی عامل پیونددهی بهدست میآید.
پیوند الگوی ون لیوون را با دستور زبان ،میتوان در عوامل نامشخصسازی ،جنس
و نوع ارجاعی و زیرمجموعه نقشدهی مشاهده کرد .عامل نقشدهی غالباً در برخی
ساختهای اسم مرکب و یا از ترکیب اسم یا بن فعل با وندهای گوناگون حاصل میشود
که بر نقش و یا شغل داللت میکند .همچنین عامل نامشخصسازی نیز با بررسی
صفات و ضمایر مبهم و اسامی نکره مشخص میشود .در شناسایی جنس و نوع
ارجاعی نیز میتوان از اسم عام و خاص در دستور زبان بهره گرفت .همچنین کاربرد
علوم بالغی را در تشخیص ارجاعات مجازی در زیرمجموعه عینی کردن و شناسایی
تشبیه ،استعاره و نماد در عامل مشخصسازی چند موردی میتوان مشاهده کرد.
بنابراین برای تحلیل و بررسی اغلب عوامل الگوی ون لیوون ،بهرهگیری از علوم
دستوری و بالغی امری اجتنابناپذیر است.
به طور کلی کاربرد الگوی ون لیوون در این مقاله موجب شده است تا با رویکردی
نوین در چارچوب علوم دستوری و بالغی به تحلیل و بررسی کارگزاران اجتماعی در
دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الری» و «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» پرداخته شود؛
سپس با بررسی شیوه بازنمایی کارگزاران اجتماعی در این دو اثر ،تأثیر قدرتها و
ایدئولوژیهای حاکم بر تولید این اشعار تحلیل و تبیین ،و همچنین تأثیر این عوامل بر
میزان صراحت و پوشیدگی کالم طنزپردازان مشخص شود.
روش پژوهش بدین ترتیب است که با بررسی کل اشعار «دیوان خروس الری» و
«مجموعه آثار محمدعلی افراشته» ،عوامل گفتمانمدار الگوی ون لیوون از تعبیرات و
جمالت گفتمانمدار این اشعار استخراج میشود؛ سپس ارتباط آنها با ایدئولوژیها و
مناسبات قدرت حاکم بر آثار تبیین و بررسی میشود .همچنین ،میزان صراحت و
پوشیدگی کالم نیز در این اشعار طنزآمیز انتقادی مشخص ،و سپس به مقایسه دو اثر
پرداخته خواهد شد .در زمینه بررسی کمی پژوهش نیز عوامل گفتمانمدار هر یک از
این آثار بهصورت درصد و بسامد محاسبه خواهد شد.

تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»

 4-1نگاهي به مضمونهاي طنزآمیز و ایدئولوژیهاي حاکم بر «دیوان خروس الري» و
«مجموعه آثار محمد علي افراشته»

 4-2بررسي و مقایسه «دیوان خروس الري» و «مجموعه آثار محمدعلي افراشته» براساس
عوامل گفتمانمدار الگوي ون لیوون

در این بخش با توجه به عوامل الگوی ون لیوون ،نمونه هایی از شیوههای بازنمایی
کارگزاران اجتماعی در اشعار دو طنزپرداز ارائه ،و سپس این آثار براساس این عوامل
تحلیل و مقایسه میشود.
 4-2-1عوامل پوشیدهگویي

تحلیل و بررسی اشعار ابوالقاسم حالت و محمدعلی افراشته براساس عوامل
پوشیدهگویی الگوی ون لیوون بدین شرح است:
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سه مضمون اصلی «دیوان خروس الری» ،طنز سیاسی ،طنز اجتماعی و طنز اخالقی
است .در محتوای این اشعار میتوان بازتاب گرایشهای گوناگون ابوالقاسم حالت از
جمله اعتقادات مذهبی ،پدرساالری سنتی ،ملی گرایی ،مخالفت با عملکرد دولتها و
نمایندگان ،انتقاد از نفوذ قدرتهای غربی در کشور و رواج فرهنگ غربی ،مخالفت با
گرایشهای کمونیستی ،انتقاد از شکاف طبقاتی ،تأکید بر ارزشهای اخالقی و گرایشهای
زنستیزی را مشاهده کرد.
مهمترین مضمونهای طنزآمیز «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» ،طنز سیاسی،
اجتماعی و دینی است .درونمایه اصلی این اشعار به بیان مواضع حزب توده و
گرایشهای کمونیستی محمدعلی افراشته اختصاص یافته است؛ چنانکه بازتاب یکی از
مهمترین برنامههای حزب توده یعنی «برابری کامل اجتماعی همه شهروندان ایرانی
بدون توجه به مذهب و نژاد [و] ...اهمیت بسیج «طبقات استثمار شده» علیه طبقات
فئودال و سرمایهدار استثمارگر» (آبراهامیان )363 : 1384 ،را میتوان در این اشعار مشاهده
کرد .او از رواج ایدئولوژی پان ایرانیستی ،گرایشهای امپریالیستی و نفوذ قدرتهای غربی
در کشور بشدت انتقاد میکند .با اینکه در اشعار محمدعلی افراشته میتوان اعتقادات
مذهبی وی را مشاهده کرد با عقیده تسلیم در برابر قضا و قدر الهی مخالفت میورزد.
او همچنین به برابری زن و مرد اعتقاد دارد.
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در «دیوان خروس الری» و «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» ،عامل طبقهبندی بیشترین
بسامد را دارد .این امر نشان میدهد که هر دو طنزپرداز غالباً به صراحتبخشی کالم
خود با بازنمایی کارگزاران براساس هویتی خاص تمایلی ندارند؛ بلکه آنان ،بیشتر
کارگزاران را براساس دو زیر مجموعه طبقهبندی ،یعنی هویتبخشی مقولهای و
نقش دهی ،بازنمایی می کنند .در این روش ،تأکید اصلی بر نقش ،حرفه و طبقه
اجتماعی کارگزاران است.
در «دیوان خروس الری» هدف اصلی انتقادی در میان کارگزاران سیاسی ،دو طبقه
دولتمردان و وکال هستند .ابوالقاسم حالت ،نهادهای قدرت مجلس و دولت را ،که در
نتیجه نظام مشروطیت و آزادیخواهی در کشور ایجاد شده بود در مرکز دایره فساد قرار
میدهد .این امر میتواند نشاندهنده این باشد که در دوره پهلوی دوم بویژه تا سال
1332ش  .خط قرمزی درباره انتقاد از این دو کانون قدرت وجود ندارد؛ اما ابوالقاسم
حالت تقریباً در تمام موارد با رعایت احتیاط به هویت خاص این کارگزاران اشارهای
نمیکند و آنان را با عوامل پوشیدهگویی بویژه براساس نقش و حرفهشان بازنمایی
می کند .وی نابسامانیها و مفاسد اجتماعی را ناشی از عملکرد این دو طبقه سیاسی
میداند و آنان را با ارزشدهی منفی بازنمایی میکند.
بههه وزیههری خبرنگههاری گفههت
عوض کهار از چهه بها تفضهیل
گفههت مههن نیههز اهههل ایههرانم
هر که گیرد بر این اریکه قهرار

کههای خداونههد ثروتههی هنگفههت
هی به ما حرف میدهی تحویل؟
لنگهههههه سهههههایر وزیهههههرانم
زو نبیننهههد خلهههق جهههز گفتهههار
(حالت :1362 ،ص)526

به جناب این وزیران که برد پیام ماها

که همه وبال و وزر است وزارت شماها
(همان )7 :و...

در «دیوان خروس الری» ،طبقه نمایندگان غالباً با ارزشدهی منفی بازنمایی میشوند.
مواردی از قبیل اختالفات و کشاکشهای شخصی نمایندگان ،بیتوجهی به امور ملت،
بهرهگیری از استیضاح بویژه در دهه بیست شمسی برای منافع شخصی و ...همواره
هدف انتقاد ابوالقاسم حالت قرار میگیرد.
از آغاز دهه بیست شمسی تا کودتای سال 1332ش .مجلس به یکی از ارکان اصلی قدرت
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تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»

یکی از ویژگیهای مجلس [در این دوران] دوره کوتاه دو ساله آن بود ...دیگری
امکان استیضاح مکرر دولت از سوی نمایندگان بدون توجه به برنامه کار مجلس
بود .این ویژگی نیز به سهم خود عامل مهمی در بیثباتی دولتها بود ...افزون بر
اینها بویژه در مورد دهه 20ش ،باید از باندبازی ،فراکسیونگرایی ،...کمسوادی،
کوتهبینی ،خودخواهی و جاهطلبی بیشتر نمایندگان ...و بویژه از سست عنصری،
عدم قاطعیت ،روحیه نوکر مآبی و فرصتطلبی آنان یاد کرد (رحمانیان:1394 ،
.)353

تو آن نخست وزیری که بهی گمهان داری
همیشههه بههاش مهیههای خههدمت وکههال
هههزار خههواهش بیجهها ز جانههب وکههال

خبر ز عاقبهت مهاجرای استیضهاح
وگرنه باش مهیا برای استیضهاح...
بود همیشه نهان البه الی استیضهاح
(حالت)136 :1362 ،

در شعر دیگری نیز از نمایندگانی انتقاد میکند که بر سر اغراض شخصی با یکدیگر
رقابت دارند؛ اما با کاربرد دو عامل طبقهبندی و نامشخصسازی (صفت مبهم عدهای)،
هویت خاص این نمایندگان را پنهان میسازد.
با ههم سهر اغهراض خصوصهی دعهوا
دارند همیشه عهده ای از وکهال
(همان )10 :و...

از م همترین نهادهای قدرت در سلطنت پهلوی باید به نیروهای مسلح و نهادهای
امنیتی اشاره کرد .شاه از آغاز سلطنت ،همواره خواستار اعمال نفوذ در ارتش بود و به آن
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بازتاب بسیاری از ویژگیهای منفی نمایندگان را در اشعار ابوالقاسم حالت میتوان
مشاهده کرد؛ بهعنوان مثال ابوالقاسم حالت در شعری که در آبان سال  1322ش .سروده
است ،بدون نامدهی نخست وزیر و نمایندگان ،آنان را براساس عامل طبقهبندی
بازنمایی ،و از کشاکش میان آنان و بهرهجویی نمایندگان از حربه استیضاح برای
دستیابی به اهدافشان انتقاد میکند.
در آن زمان نخست وزیر وقت ،علی سهیلی با فراکسیون میهن در مجلس بر سر
انتخاب پست وزارت کشور بهدلیل نزدیک شدن انتخابات مجلس چهاردهم رقابت
می کردند؛ زیرا وزارت کشور ،استانداران ،فرمانداران و شوراهای نظارت بر انتخابات را
تعیین می کرد و از این رو پست مهمی تلقی می شد (آبراهامیان.)228 -227 :1384 ،
نمایندگان نیز برای رسیدن به این مقصود ،نخست وزیر را با حربه استیضاح تحت فشار
قرار میدادند.
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قدرت در کشور تبدیل شده بود.

اگههر مههیهنفروشههی نیههز دزدی اسههت
فالن افسر که روز جنهگ کهرده اسهت

فههالن سههرور فههالن سههردار دزد اسههت
فهههرار از عرصهههه پیکهههار دزد اسهههت
(همان)23 :

یکی از موضوعات اصلی «دیوان خروس الری» ،انتقاد از نظام طبقاتی و سختیها و
رنجهای قشر طبقه پایین جامعه است .ابوالقاسم حالت در این شیوه ،کارگزاران را
براساس طبقه اجتماعی و نقشی که بر عهده دارند ،بازنمایی میکند .ثروتمندان را غالباً
با ارزشدهی منفی بازنمایی میکند و از اینکه قانون برای آنان نسبت به فقیران یکسان
اعمال نمیشود بشدت انتقاد میکند.
کههی شههود قههانون حریههف مههنعم گههردن کلفههت؟
حربهههه قهههانون بهههرای گهههردن مشهههد اصهههغر اسهههت...
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بچههه دارا و مسههکین درس یکسههان خوانههدهانههد
آن یکی اکنون وزیر و این یکی سردفتر اسهت
( همان) 27 :

آنچههه امسههال زمسههتان بههه سههر مهها آورد
از دمههاغ پسههرم رود ارس جههاری سههاخت
اسکی و سرسره بازی و به ههم بهرف زدن

تحفه ها بود کهه بها یهاری سهرما آورد
وز بههههرای ننههههه ام آنفههههوالنزا آورد
بهر اشراف از این گونه خوشی هها آورد
(همان ) 94 :و ...

ابوالقاسم حالت در انتقاد از نظام دیوانساالری دولتی ،غالباً کارگزارانی چون رؤسا،
مدیران کل و کارمندان را با ارزشدهی منفی و براساس نقش و حرفه آنان بازنمایی
میکند.
تا به دستور مدیر کل رئیسم کردهاند

اهل خشم و کبر و ناز و باد و فیسم کردهاند
(همان)125 :

آقای مدیر کل ،یک خمره شکم دارد

ترسم ترکد ناگه از بس که ورم دارد

هرگز نکشد باری ،هرگز نکند کاری

چون کار برای او انگار که سم دارد
(همان )80 :و...
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بهعنوان یکی از ارکان اصلی قدرت خود مینگریست .در میان  710شعر در «دیوان
خروس الری» ،تنها در دو بیت از این کارگزاران انتقاد شده است .در این مثال
کارگزاران افسر و سردار با ترکیبی از عوامل طبقهبندی و نامشخصسازی (صفت مبهم
فالن) بازنمایی میشود که این امر بر پوشیدگی کالم افزوده است.

تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»

الت چون لهب از عهرت تهر مهی کنهد
شههور مههی اوبههاش را خههر مههیکنههد

فتنههه مههیانگیههزد و شههر مههیکنههد
آن چنههان را آن چنههان تههر مههیکنههد

از کارگزارانی که در «دیوان خروس الری» بشدت از آنان انتقاد میشود ،زنان
هستند .این کارگزاران براساس هویتبخشی مقولهای و با ارزشدهیهای منفی چون
«بدکاره»« ،آفتِ پول»« ،پتیاره»« ،دهن لق»« ،حیلهگر»« ،خودسر» و ...بازنمایی میشوند
(همان .)442 -397 -370 -99 -42 :یکی از مضمونهای شعری ابوالقاسم حالت ،نظیرههای
طنزآمیز عاشقانه است که در آنها معشوت ،با ویژگیهای ظاهری مضحک و صفات منفی
بازنمایی میشود .بهطور کلی ،گرایش زنستیزی ابوالقاسم حالت را در «دیوان خروس
الری» ،بسیار میتوان مشاهده کرد (همان.)387 -328 -321 -43 :
عامل پوشیدهگوییِ طبقهبندی در «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» نیز بیشترین
بسامد را دارد .پوشیدهگویی محمدعلی افراشته را میتوان با دلیلی چون غیرقانونی
اعالم شدن حزب توده و سرکوب اعضای آن پس از ترور ناموفق شاه در سال
1327ش .توجیه کرد .همچنین اعمال قانون مطبوعات در دهه بیست شمسی و بیم از
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(همان)73 :
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ابوالقاسم حالت در طنزهای اجتماعی از کارگزارانی انتقاد میکند که وظایف خود را
بدرستی انجام نمیدهند .این کارگزاران ،بیشتر صاحبان حرفهها و مشاغل گوناگون از
قبیل تاجر ،معمار ،آرایشگر و ...هستند و در اغلب موارد براساس عامل طبقهبندی
بازنمایی میشوند (همان .)480 -153 -115 -23 :ابوالقاسم حالت همچنین بر ارزشهای
اخالقی بسیار تأکید میورزد و از رواج بیبند و باری و نفوذ فرهنگ غربی در میان
مردم بشدت انتقاد میکند .کارگزارانی که ارزشهای اخالقی را رعایت نمیکنند در
اشعار وی با صفات منفی چون «هوسباز»« ،بیشرم و حیا»« ،شکمخوار»« ،چشمچران»
و ...بازنمایی میشوند (همان)186 -157 -151 -15 :؛ بهعنوان مثال ابوالقاسم حالت در
یکی از اشعار ،کسانی را که بادهنوشی میکنند با کاربرد عامل طبقهبندی و زیرمجموعه
ارزشدهی منفی «الت» و «اوباش» بازنمایی میکند .وی همچنین با کاربرد عامل
مشخصسازی چند موردی از نوع وارونگی ،بادهنوشان را برای تحقیر کردن «خر»
می نامد .در این شعر بازتاب گرایش مذهبی ابوالقاسم حالت را نسبت به باده نوشی و
همچنین تنفر وی را از آنان میتوان مشاهده کرد.

سهههخن سهههربازتر گفهههتن نشهههاید
کههه بهها قههانون تههازه آب خههوردن

مبهههادا حکهههم تهههوقیفش درآیهههد
بههود روزنامههه را توقیههف کههردن
(افراشته)42 :1358 ،

همه ارکان قدرت در اشعار محمدعلی افراشته از قبیل شاه ،دولتمردان ،نمایندگان،
نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی ،روحانیون ،دربار ،اربابان و مالکین ،نظام
دیوانساالری دولتی ،قدرتهای امپریالیستی به شیوه عامل طبقهبندی و با ارزشدهی منفی
بازنمایی و از عملکرد آنان انتقاد میشود.
محمدعلی افراشته بر خالف ابوالقاسم حالت ،رکن اصلی قدرت ،یعنی شاه را آماج
انتقاد خود قرار میدهد و این امر ،صراحت کالم وی را نسبت به ابوالقاسم حالت
فزونی می بخشد .او به نظام سلطنتی بی اعتناست و خود را آستان بوس شاهان نمیداند.
آسههتان بههوس نههیام شههاهان را

شهههدهام نهههزد فقیهههران نهههوکر
(افراشته)44 :1358 ،

72


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،64تابستان 1398

72
72

این چلنگر هست خیلهی بهیحیها

شاه را کرده است یهک پهول سهیا
(همان)172 :

او همچنین از بیتوجهی شاه به بیعدالتی ،که در حق کارگر و رنجبر روا داشته
میشود و از خوشگذرانی شاه ،در دوران قحطی و گرسنگی حاکم بر دهه بیست
شمسی بشدت انتقاد میکند .بویژه در برهه زمانی سی تیر1331ش .تا بیست و هشتم
مرداد 1332ش .نیش انتقاد وی گزندهتر میشود بهطوری که شاه را مهره استعمار ،عامل
کشتار حادثه سی تیر ،حلقه به گوشِ نوکر ،ظالم تبهکار و  ...معرفی میکند.
آسوده بخوابید که امن است و امان است
در سیام تیر این همه کشهتار کهه دیهدی

در سایه الطهاف شهنشهاه جهوان اسهت...
یک گوشه ز الطاف ملوکانهه شهان اسهت
(همان)125 -124 :

در شعر زیر نیز شاه را به شیوه عامل طبقهبندی و کشورهای استعمارگر را بهصورت
تشخصزدایی و زیرمجموعه انتزاعی کردن بازنمایی میکند و شاه را بازیچه آنها
میداند.
مهههره شههطرنج کمتههر بههاش ای شههاه جهههان

کم به ساز شهوم اسهتعمار آوازه بخهوان
(همان)164 :
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توقیف نشریه چلنگر از دیگر دالیل این پوشیدهگویی بهشمار می رود؛ چنانکه
محمدعلی افراشته در یکی از اشعار خود میگوید:

تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»

بیهها تهها در «ارتههش» تماشهها کنههیم
سهههر کارگرههههای بیهههدار نفهههت
چههه پفیوزهههایی همههه قهرمههان

بیهها پههرده از روش بههاال کنههیم...
به فرمان ارتش چه بیهداد رفهت...
نشههانها اَبههر سههینه تهها روی ران
(همان )181 -179 :و...

آن افسران پاک و جوان و عیهالوار
آن حافظههان واقعههی سههرزمین مهها
پاینده باد افسهر و سهرباز تهودههها

آن صهههاحبان تهههاج درسهههتی و افتخهههار
در حسرت از برای اتاقی سه در چههار...
پاینههده بههاد فههرد هههم آواز تههودهههها
(افراشته )123 :1358 ،و...

محمدعلی افراشته همچنین ،سربازان ارتش را جزئی از توده خلق میداند که حاضر
به آتش گشودن بر روی مردم نمیشوند .وی با ارزشدهی مثبت ،این گروه از ارتشیان
را بازنمایی میکند (همان.)146 -123 -122 -80 :
از دوران قاجار ،یکی از ارکان اصلی قدرت را میتوان نهاد روحانیت بهشمار آورد.
در اشعار محمدعلی افراشته برخالف «دیوان خروس الری» ،از روحانیون نیز انتقاد
میشود  .محمدعلی افراشته در اشعار خود ،همواره طبقه کارگر ،رنجبر و دهقان را به
شورش علیه نظام طبقاتی موجود ترغیب میکند و از اینکه روحانیون ،توده مردم را به
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البته این نکته را باید ذکر کرد که برخی از هواداران ارتشی حزب توده به ایجاد
شبکهای مخفی در نیروهای مسلح اقدام کرده بودند (آبراهامیان )391 :1384 ،که بازتاب
این امر را نیز در اشعار محمدعلی افراشته میتوان مشاهده کرد .او با بهرهگیری از عامل
جدا کردن ،همه نیروهای ارتشی و نهادهای امنیتی را هدف انتقاد قرار نمیدهد ،بلکه از
افسران پاکی تمجید میکند که حافظان واقعی سرزمین هستند.
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در «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» بر خالف «دیوان خروس الری» ،ابیات
بسیاری به انتقاد از نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح اختصاص داده شده است .در این
اشعار غالباً ،عملکرد کارگزاران تیمسار ،سرهنگ ،افسر ،آجان ،پاسبان ،قزات و ...هدف
انتقاد واقع میشود (همان .)146 -92 -91 -71 -49 :محمدعلی افراشته از ارتشیانی که به
روی تظاهرات حزب توده آتش گشوده ،مردم را در سی تیر قلع و قمع ،و دموکراتهای
آذربایجان و کردستان را سرکوب کردهاند بشدت انتقاد میکند .او همچنین از نیروهای
امنیتی ،که به بیگانگان وابسته هستند؛ اموال توده مردم را غارت میکنند؛ به قاچات
اسلحه میپردازند و ...نیز بسیار انتقاد میکند.

(همان)114 :

مهههالکی؟ بهههاج زمهههین مهههیطلبهههی

شیخی؟ از بابهت دیهن مهی طلبهی؟
(همان )159 :و...
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این نکته را باید ذکر کرد که در برخی از اشعار محمدعلی افراشته ،اعتقادات مذهبی
وی را میتوان مشاهده کرد؛ چنانکه وی حتی خود را پیرو امر امیرالمؤمنان میداند؛
بدین ترتیب با اینکه وی گرایشهای کمونیستی دارد ،فردی مخالف دین نیست ،بلکه
صرفاً روحانیون و عملکرد منفی آنان را از نگاه خود ،هدف انتقاد قرار میدهد.
خدا بنهدگان را همهه دوسهت دارد

نخواهههد سههتم بهههر آنههان دهههاتی
(همان)114 :

خصم ظلم و ظالمم تها پهای جهان

پیهههههرو امههههههر امیرالمؤمنههههههان
(همان )173 :و...

از سوی دیگر اگرچه ابوالقاسم حالت در «دیوان خروس الری» ،روحانیون را هدف
انتقاد خود قرار نمیدهد ،وی در دیگر اثر طنزآمیز خود ،فکاهیات در سالهای آغازین
دهه بیست شمسی به انتقاد از آنان میپردازد .وی در مقدمه فکاهیات ،هدف انتقادی
خود را نه همه روحانیون ،بلکه تنها روحانی نمایان میداند و میگوید:
همچنین در یکی دو جا به برخی از شیادان که به لباس روحانیت ملبس شدهاند،
شدیداً حمله شده که ممکن است به آقایان علما و روحانیون حقیقی سوءتفاهمی
دست دهد؛ لذا متذکر میشود که مقصود از سرودن این اشعار فقط مبارزه با
مالنمایان بیسواد بوده و غرض خاصی بهکار نرفته است (حالت.)2 :1325 ،
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پذیرش تقدیر و شرایط موجود فرا میخوانند ،ابراز نارضایتی میکند .در واقع عقیده
روحانیونی که می گویند خداوند عدل و داد را به هر کس هر چه را الیق بوده عطا
کرده است و مالکیت خصوصی را باید محترم شمرد با نظر محمدعلی افراشته در تضاد
قرار میگیرد که به برابری همه طبقات اجتماعی و قیام طبقه کارگر و دهقان برای از
بین بردن بی عدالتی معتقد است .محمدعلی افراشته این رکن قدرت را بدون نامدهی و
اشاره به هویت خاصشان غالباً براساس عامل طبقهبندی بازنمایی میکند .این امر
میتواند بیانگر احتیاط طنزپرداز از رویارویی با روحانی خاص و بیم وی از خطر تکفیر
آنان باشد.
«قلم زن چنین زد»چیه این سخنها؟
بود حربه شهیخ شهیطان ،دههاتی

تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»

ای تاجران اسلحه ،امپریالیست پسهت

ای دشمن تمدن ،شرم از خدا کنید
(افراشته)136 : 1358 ،

ز آمریههههک جاسههههوس آوردهانههههد
کههه بهها شههوروی خههاک زحمتکشههان

بههه فرمانههدهی مفتخههر کههردهانههد
بجنگههههیم ارواح بابههههای شههههان
(همان )180 :و...

مالک بی رحم را غم نیسهت نیسهت
ای بههرادر نیسههت غیههر از مشههت تههو

هستی اموال او کم نیست نیست...
انههدر ایههن دنیهها پنههاه و پشههت تههو
(همههههان)118 :

کارخانههههه چههههی و صههههاحبکارم
هسهههت دامهههاد مهههن آقهههای وزیهههر
خههههواهرم هسههههت زن سرلشههههکر

همنشهههین بههها خهههود اسهههتاندارم
خهههانمم دختهههر آقهههای امیهههر
دخترش هسهت عهروس جعفهر...
(همان )77 :و...
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یکی از اصلیترین مضمونهای شعری محمدعلی افراشته ،انتقاد از رنج و ستمی
است که طبقه سرمایه دار ،مالکان ،اربابان و کارفرمایان بر طبقه کارگران ،دهقانان،
زحمتکشان و بهطور کلی توده خلق روا میدارند .محمدعلی افراشته در مقام شاعر
خلق ،معتقد است که باید همه مردم با هم متحد شوند و علیه نظام سرمایهداری شورش
کنند .وی همچنین با کاربرد عامل طبقهبندی و زیرمجموعه هویتبخشی نسبتی بدون
اینکه هویت خاص کارخانه داران و اربابان را افشا کند از قدرت و نفوذ گسترده آنان
بهدلیل روابط خویشاوندی با کنشگران سیاسی پرده برمیدارد.
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از آنجا که ابوالقاسم حالت در اشعار جوانی خود در فکاهیات ،تحت تأثیر تبلیغات
منفی رضاشاه علیه روحانیون قرار دارد از این نهاد قدرت انتقاد میکند؛ اما در «دیوان
خروس الری» از این امر خودداری میکند که آن را میتوان بهدلیل پختگی ،کمال و
گسترش اعتقادات مذهبی شاعر و همچنین بازگشت دوباره روحانیون به مرکز قدرت
در دوره پهلوی دوم و بیم ابوالقاسم حالت از خطر تکفیر آنان توجیه کرد.
محمدعلی افراشته همچنین از قدرتهای غربی چون انگلیس و امریکا نیز انتقاد
میکند .او از اقدامات انگلیسیها و امریکاییها برای دخالت در کشور ،طراحی کودتا،
غارت نفت ایران و مانع تراشیهای غربیها پس از ملی شدن نفت ایران همواره انتقاد
میکند؛ اما تیر انتقاد وی ،تنها متوجه دولتهای امپریالیستی است و بهدلیل گرایشهای
کمونیستی بر خالف ابوالقاسم حالت ،شوروی را با ارزشدهی مثبت بازنمایی میکند.

بیهههها ببههههین هنههههر دختههههران ایههههران را
اگر که دختر این است شصت و شش تا پسهر

ببین نمونه ای از یک «جدید انسهان» را...
ز نوع پان پارازیتهها فهدای ایهن دختهر
(همان )176 :و...

 4-2-1-2عامل تشخصزدایي
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دومین عامل پر بسامد در اثر هر دو طنز پرداز ،تشخصزدایی است .دو زیرمجموعه
انداممداری و مکانمداری نیز در این عامل بسیار مشاهده میشود؛ بهعنوان مثال،
ابوالقاسم حالت و محمدعلی افراشته در بیشتر موارد به جای اشاره به هویت خاص
کارگزاران ،آنان را براساس مکانی بازنمایی میکنند که با نقششان در ارتباط است و
بدین ترتیب از صراحت کالم خود میکاهند.
ابوالقاسم حالت با بهرهگیری از این عامل از مجلس و قدرتهای بیگانه بسیار انتقاد
میکند و تنها در یک مثال با کاربرد شگرد طنزنویسی آیرونی از دربار نیز انتقاد میکند.
هم هه از مرحمههت دولههت و دربههار بههود
ایههن مجلههس پههر ز فتنههه بههیچههون و چههرا

این خوشیها که کنون قسمت ایهران شهده اسهت

(حالت)45 :1362 ،

دارالشههههورش بههههود نههههه دارالشههههورا
(همان )10 :و...

ابوالقاسم حالت در شعر زیر نیز از رواج بیبند و باری غربی در ایران انتقاد میکند و
کارگزارانی را که تحت تأثیر فرهنگ غربی ،ارزشهای دینی و اخالقی را زیر پا مینهند
به شیوه تشخصزدایی و زیرمجموعه انتزاعی کردن بازنمایی میکند.
آنچه در خاک اروپاست در اینجا هم هست
تحفههایی که در آنجاست در اینجا هم هست...
رقص و السیدن و بیعفتی و بیدینی
گر که مقصود تو اینهاست در اینجا هم هست
(همان)52 :
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کارگزاران زن در اشعار محمدعلی افراشته بر خالف اشعار ابوالقاسم حالت با
ارزشدهی مثبت بازنمایی میشوند .محمدعلی افراشته به انتقاد از تبعیض جنسیتی
میپردازد و ارزش انسان را نه براساس جنسیت ،بلکه بر پایه اعتقادات و شیوه زندگی
میداند؛ چنانکه هنگامی که به حادثه سرکوب تظاهرات حزب توده در جریان ورود
هاریمن ،دالل نفت امریکایی اشاره میکند ،پروانه شیرینلو ،دختر مبارز تودهای را که در
آن واقعه ،جلوی تانک ایستاد و یک پایش را از دست داد از شصت و شش پسر با
گرایشهای پان پارازیتی برتر میداند.

تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»

فتنه ها زیهر سهر دربهار اسهت

نقشه کش شخص بت عیهار اسهت
(افراشته)191 :1358 ،

ملت این فهتح اول کهار اسهت

وقت تحدیهد نقهش دربهار اسهت
(همان )197 :و...
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محمدعلی افراشته با بهرهگیری از عامل تشخصزدایی ،دیگر ارکان قدرت چون
«شاه :قبله عالم ،تخت ،کاله»« ،مجلس»« ،قدرتهای امپریالیستی :امریکا و انگلیس» و ...را
هدف انتقاد قرار میدهد (همان .)139 -138 -134 -132 -129 -98 -35 :همچنین در یکی
از اشعار ،کاربرد عامل تشخصزدایی را در مخالفت محمد علی افراشته با ایدئولوژی
باستانگرا میتوان مشاهده کرد.
گسترش ایدئولوژی ناسیونالیسم باستانگرا یا ناسیونالیسم ایرانی به دوران پهلوی اول
باز می گردد .برخی از ویژگیهای اصلی ناسیونالیسم باستانگرا عبارت است از:
نژادپرستی ،دینستیزی ،تأکید بر یکپارچگی ملی ،اهتمام ویژه به ارتش و نظامیان و
بیتوجهی به اصول دموکراسی .در دوران پهلوی دوم نیز پس از کودتای مرداد 1332ش.
زمینه بازگشت ناسیونالیسم باستانگرا فراهم شد (قنبرلو)92 -88 :1392 ،
محمدعلی افراشته در یکی از اشعار خود با استفاده از روش ابزارمداری به انتقاد از
«رادیو» میپردازد .وی معتقد است که قدرتمندان با بهرهگیری از رادیو به رواج
ایدئولوژی باستانگرایی و فریب توده مردم میپردازند و آنان را به تحمل بیعدالتی
موجود ترغیب میکنند .در این شعر همچنین کاربرد عامل طبقهبندی از نوع
هویتبخشی نسبتی را در انتقاد محمدعلی افراشته نسبت به تفاخر به نیاکان و پادشاهان
پیشین میتوان مشاهده کرد.
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در سلطنت پهلوی ،نزدیکی به شخص محمدرضا شاه اهمیت ویژهای داشت
به طوری که نزدیکترین افراد به شاه از نفوذ بسیاری برخوردار بودند .خاندان سلطنتی
بیش از هر گروه دیگری به شاه نزدیک بودند و بر تصمیمات او تأثیر می گذاشتند و از
مزایای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بهره میبردند (ازغندی و مرادیجو.)10 -9 :1395 ،
یکی از هدفهای انتقادی در اشعار محمدعلی افراشته ،رکن قدرت دربار است که به
فساد ،فتنهگری ،دخالت در انتخابات و ...متهم میشود .وی غالباً بدون اشاره به هویت
خاص این کارگزاران اجتماعی ،آنان را براساس مکانی که در آن به ایفای نقش
میپردازند ،یعنی دربار بازنمایی میکند.

(همان)167 :

 4-2-1-3مشخصسازي چند موردي

در اثر هر دو طنزپرداز در بازنمایی کارگزاران اجتماعی به شیوه مشخصسازی چند
موردی ،بهرهگیری از زیر مجموعههای وارونگی و نمادینشدگی بسامد بیشتری دارد.
طنزپردازان از این روش برای پرهیز از بازنمایی کارگزاران با هویت خاص استفاده
میکنند و بدین ترتیب از صراحت کالم خود میکاهند .در زیرمجموعه وارونگی،
کارگزاران در بسیاری از موارد در قالب حیوانات بازنمایی میشوند .طنزپردازان گاهی
از این روش برای تحقیر کارگزار مورد انتقاد خود ،استفاده می کنند.
بپا نزنی دست به آنان که چو تیغند
بپا نخوری نیش از آنان که چو مارند
بپا که تو را عشق به میهن نکند شیر
کاین فرقه روباه صفت شیر شکارند
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(حالت )136 :1362 ،و...

که گفتست یک قریه انسان کَنهد جهان

برای یهک یها دو حیهوان ،دههاتی؟
(افراشته )114 :1358 ،و...

محمدعلی افراشته در یکی از اشعار خود ،ارتشیانی را که در دهه بیست شمسی،
شورشهای دموکراتهای آذربایجان را سرکوب میکردند براساس عامل نمادینشدگی
بهصورت «چنگیزخان» بازنمایی میکند .در این شعر میتوان تمایل محمدعلی افراشته
را نسبت به قیامهای خودمختاری آذربایجان و همچنین خشم وی را نسبت به اعزام
ارتش و سرکوب این شورشیان مشاهده کرد؛ چنانکه اقدامات ارتش را برای سرکوب
دموکراتهای آذربایجان بسان قتل و غارتهای چنگیزخان میداند.
بدیدی
نمودند

که در آذر آبادگان
بیهیچ پروا و بیم

نکردنهههد جهههز کهههار چنگیزخهههان...
بهههه تبریهههز ههههزاران نفهههر را یتهههیم
(همان)180 :

ابوالقاسم حالت در شعری که در رثای امام حسین(ع) سروده است ،کارگزاران ظالم
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رادیههو تهههران بسههاط حههرف مفههت
از نهههژاد و نسهههل ساسهههانیم مههها
چونکهههه هسهههتی از نهههژاد کیقبهههاد

با حرارت نهاطقی ایهن طهور گفهت
زاده مرحههههوم خاقههههانیم مهههها...
گشنه هستی؟ باش جیکهت درنیهاد

تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»

در عهد حسینبنعلی شمر یکی بود
امروز به هر گوشه دوصد شمر پلید است
بر هر که زنی دست یزیدی است ولیکن
خونخواری او طبق ره و رسم جدید است...
(حالت)24 :1362 ،

قبله عالم سالمت باد ،مطلهب شهد تمهام
در سر راه تو دیگر نیست مانع ،ای یزیهد

شد حسینابنعلی با خاندانش قتهل عهام...
بعد از این نبود کسی حق را مدافع ،ای یزیهد
(فراشته)100 -98 :1358 ،

در یکی از اشعار «دیوان خروس الری» ،کارگزار«پرستار» را میتوان نمادی از شاه
دانست .در این شعر ،اعتقاد ابوالقاسم حالت را به پدرساالری سنتی میتوان مشاهده
کرد .شاه در این شعر ،سر پرستی بیست میلیون توده خلق را بر عهده دارد؛ بار سنگینی
که حتی سام یل را نیز خسته میکند.
چو آن کسی که پرستار بیست بیمهار اسهت
چگونه آن که پرسهتار بیسهت میلیهون شهد
بسههان بههار گرانههی اسههت سرپرسههتی خلههق

بسی ز دست مریضان خود مچل باشد
همیشه راضی و خشنود از این عمل باشد
که خسته گردد از آن گر چه سام یل باشد
(حالت)109 :1362 ،

اما محمدعلی افراشته ،نفرت خود را از شاه با بازنمایی وی بهصورت نمادینشدگی
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در اشعار محمد علی افراشته نیز میتوان کاربرد شخصیتهای تاریخی واقعه کربال
را در بازنمایی کارگزاران روزگار طنزپرداز مشاهده کرد .کاربرد این نمادهای تاریخی و
مذهبی به جای اشاره به هویت خاص کار گزاران اجتماعی معاصر ،ضمن اینکه بر تمایل
محمدعلی افراشته مبنی بر پوشیدهگویی داللت میکند ،همچنین اعتقادات مذهبی وی را
نیز نشان می دهد.
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و فاسد روزگار خود را براساس عامل مشخصسازی چند موردی و زیرمجموعه
نمادینشدگی ،یزید ،شمر و حرمله مینامد .ابوالقاسم حالت در این شعر ضمن اینکه
نفرت خود را از کنشگران دغاپیشه و ظالم روزگار خود با بازنمایی آنان براساس
شخصیتهای منفی واقعه کربال نشان میدهد از افشای هویت خاص این کنشگران
میپرهیزد و جانب احتیاط را رعایت میکند .این نکته را باید ذکر کرد که بهرهگیری از
این شخصیتهای تاریخی واقعه کربال بر اعتقادات مذهبی طنزپرداز نیز داللت میکند.

این چنین پا مکن ای دوست به کفش حضرات
حمله امروز به هر غول مگر آسان است؟
80
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مرد بی زور چه با این همه خر زور کند؟
جنگ با رستم و هرکول مگر آسان است؟
(حالت)37 :1362 ،

 1-4-4-2حذف ،نامشخصسازي و جنس ارجاعي

در اثر هر دو طنزپرداز ،عامل پوشیدهگویی حذف ،بسامد زیادی ندارد .بهطور کلی ،هر
دو طنزپرداز تمایل بیشتری دارند تا به جای حذف کارگزاران ،هویت آنان را با دیگر
شیوههای پوشیدهگویی بازنمایی کنند .صفات و ضمایر مبهم در «دیوان خروس الری»
بیشتر مشاهده میشود و این امر بیانگر تمایل ابوالقاسم حالت بر پوشیدهگویی بیشتر
است؛ بهعنوان مثال ابوالقاسم حالت در یکی از اشعار بدون اشاره به هویت خاص
نمایندگان مجلس چهاردهم با کاربرد ادات ابهام آنان را بازنمایی ،و از زد و بندهای
انتخاباتی و فساد و بیکفایتیشان انتقاد میکند .همچنین در این ابیات ،کاربرد ضمیر
مبهم «همه» در بازنمایی نمایندگان فاسد داللت بر شمول میکند.
اکثریت شده تشکیل ز یک عده وکیل
که به معنی همه در جامعه خوارند و ذلیل...
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«یزیدبن معاویه» ،نشان میدهد .شاه پس از حادثه سی تیر ،طی اعالمیهای به خانواده
شهدا تسلیت گفت .محمدعلی افراشته نیز ،متن اعالمیه را با اعمال تغییراتی در آغاز
یکی از اشعار خود منتشر ساخت .در متنی که افراشته با دستکاری منتشر کرد ،شاه در
پایان نامه ،خود را یزید بن معاویه مینامد.
«بدینوسیله تأثر بیپایان خود را از حادثه سیام تیر ماه و کشتار مردم بیدفاع از این
جهت اعالم میداریم و اشک تمساح میریزیم ...یزیدبن معاویه» (افراشته.)219 :1358 ،
ابوالقاسم حالت در یکی از اشعار خود به شیوه مشخصسازی چندموردی ،بزرگان
و صاحبان قدرت را براساس نمادهایی چون غول ،رستم و هرکول بازنمایی میکند.
کاربرد این نمادها نشاندهنده اعتقاد ابوالقاسم حالت به قدرت و عظمت این کارگزاران
است و به این دلیل مقابله با آنان را دشوار میبیند .بنابراین یکی از عوامل تمایل
ابوالقاسم حالت را به پوشیدهگویی با توجه به این امر میتوان توجیه کرد.

تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»

و آن به دست فالنی شده از یزد و کیل...
همه را در اثر باده و تریاک و قمار
دلسیه ،مغز تهی ،جسم نوان ،روح علیل
(همان )239 -238 :و...

جنس ارج اعی در آثار محمدعلی افراشته بسامد بیشتری دارد و این امر در
گرایشهای سوسیالیستی وی ریشه دارد .او خود را شاعر تودهها میداند و در بسیاری از
اشعار ،واژگانی چون «توده»« ،مردم» و «خلق» را بهکار میبرد.
سههنگر مههن قلبهههای تههودههاسههت

چون که شعرم از بهرای تهودههاسهت
(افراشته )172 :1358 ،و...

 4-2-2عوامل صراحت بخشي

تحلیل و بررسی اشعار ابوالقاسم حالت و محمدعلی افراشته براساس عوامل صراحت
بخشی الگوی ون لیوون بدین شرح است:
 4-2-2-1نامدهي
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عامل نامدهی در اشعار محمدعلی افراشته بسامد بیشتری دارد .ابوالقاسم حالت در
اشعار خود ،اغلب به نامدهی توده مردم و یا شخصیتهای تاریخی میپردازد و
کارگزاران سیاسی ،اجتماعی و صاحب قدرت را براساس دیگر عوامل پوشیدهگویی
بازنمایی میکند بهگونهای که تنها هشت درصد از کارگزارانی که وی با عامل نامدهی
بازنمایی کرده است ،شخصیتهای سیاسی و اجتماعی معروف هستند و همچنین ،فقط
در سه نمونه شعری ،که در آغاز دهه بیست سروده است از عامل نامدهی برای بازنمایی
کارگزاران سیاسی استفاده کرده است.
شعر «خواب مختاری» در آبان1320ش .و شعر «بازجویی از مختاری» در مرداد
1321ش .سروده شده است .ابوالقاسم حالت در این اشعار با نامدهی سرپاس مختاری،
رئیس شهربانی رضاشاه و دکتر احمدی ،پزشک زندان به بیان جنایات آنان میپردازد و
رضاشاه را براساس عامل نامدهی ،عامل اصلی این اتفاقات معرفی میکند .وی همچنین
در این اشعار ،کارگزاران صاحب قدرتی را چون شیخ خزعل ،حاکم خرمشهر؛ فرخی
یزدی ،شاعر توده ای؛ مدرس؛ عبدالحسین دیبا ،نماینده مجلس در دوره ششم؛ فیروز
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این به دست فالن کس شده در فارس هوار
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قلنهههدر قلچمهههاقی نهههره شهههیری
سر لهج بهیش از ایهن مها را نیاریهد
بترسهههید از قیهههام حهههزب تهههوده

جنههاب اشههرف آقههای هژیههری...
وزیههر آقهها شههما محکههوم داریههد...
ز افکههار و مههرام حههزب تههوده...
(همان)154 -152 :
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میرزا نصرت الدوله ،وزیر دوره رضاشاه و حسین توفیق که مورد خشم رضاشاه واقع ،و
به دستور سرپاس مختاری کشته،و یا به زندان افکنده شدهاند با عامل نامدهی بازنمایی
میکند (حالت )539 -538 -519 :1362 ،این نکته را باید ذکر کرد که ابوالقاسم حالت،
کارگزاران سیاسی را در دیوان خود هنگامی با عامل نامدهی بازنمایی کرده است که
آنان در موقع سرودن این اشعار ،دیگر فاقد قدرت هستند و یا کشته شدهاند .این امر
نشانگر این است که وی ،جانب احتیاط را رعایت کرده و تنها هنگامی کارگزاران را با
صراحت کامل بازنمایی نموده که خطری او را تهدید نمیکرده است.
محمدعلی افراشته در مقایسه با ابوالقاسم حالت از این عامل بهره بیشتری برده
است .وی عالوه بر اینکه در اشعارش به نامدهی توده مردم پرداخته است ،برخی از
کارگزاران سیاسی ،اجتماعی و صاحب قدرت را در حالی که هنوز بر مسند قدرت
بودند با کاربرد عامل نامدهی  ،هدف انتقاد خود قرار داده است .سی و هفت درصد از
کارگزارانی که وی با عامل نامدهی بازنمایی کرده است ،شخصیتهای سیاسی و
اجتماعی شناخته شدهای هستند.
از جمله کارگزارانی که وی براساس عامل نامدهی هدف انتقاد خود قرار داده است
میتوان به ارتشیانی چون سرتیپ زنگنه ،تیمسار ارفعی ،سرهنگ اخوی و دولتمردانی
مانند قوام ،محمدساعد مراغهای ،هژیر ،نمایندگان و کارگزاران سیاسی چون حسین
مکی ،بقایی ،آیت اهلل کاشانی ،کارگزاران قدرتهای خارجی مانند ترومن ،رئیس جمهور
امریکا ،موریسن ،وزیر امور خارجه بریتانیا ،شخصیتهای درباری چون شهناز پهلوی،
شاپور علیرضا و ...اشاره کرد (افراشته-171 -163 -162 -152 -137-143 -112 -93 :1358،
)206-234 -194 -188؛ بهعنوان مثال محمدعلی افراشته در یکی از اشعار خود
عبدالحسین هژیر را ،که سیاستمدار و نیز نخست وزیر کشور در سال 1327ش .بود به
شیوه نامدهی بازنمایی ،و وی را به صراحت به محاکمه و شورش حزب توده تهدید
میکند .با اینکه عامل نامدهی در اشعار افراشته بسامد زیادی ندارد کاربرد آن در چنین
موارد ،سبب افزایش صراحت کالم طنزپرداز شده است.

تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»

از عوامل پیونددهی و جدا کردن در اشعار هر دو طنزپرداز ،بسیار محدود استفاده شده
است .آنان غالباً از عامل جدا کردن برای جداسازی دو طبقه فقیر و غنی ،ارباب و
دهقان ،کارگر و کارفرما و ...استفاده میکنند و ضمن کاربرد این عامل به انتقاد از
اختالف طبقاتی میپردازند.
محمدعلی افراشته در یکی از اشعار خود با کاربرد عامل پیونددهی به رواج حزب
توده در میان اقشار گوناگون جامعه میپردازد .از آنجا که این حزب به برابری همه
شهروندان ایرانی بدون توجه به مذهب و نژاد معتقد بود ،افراد بسیاری به عضویت در
آن گرایش پیدا کرده بودند .محمدعلی افراشته در این شعر همچنین با بهرهگیری از
عامل طبقهبندی ،کارگزاران اجتماعی را براساس نژاد ،مذهب ،حرفه و ...بازنمایی
میکند و از هراس مرتجعان از گسترش این حزب در میان آحاد جامعه سخن میگوید.
وی در نقل قول از مرتجعان نیز از عامل جدا کردن بهره میگیرد تا اعتقاد آنان را مبنی
بر لزوم اختالف طبقاتی و عدم برابری اقشار گوناگون جامعه نشان دهد.

(همان)34 -33 :

ابوالقاسم حالت نیز در شعر زیر از عامل جدا کردن بهره میگیرد و از فاصله طبقاتی و
غارت دسترنج رنجبران انتقاد میکند.
آنچههه آقهها مههیکنههد ظلههم اسههت ظلههم
آنچههه آقهها مههیبههرد سههود اسههت سههود

و آن چه نوکر میکند کار اسهت کهار
و آن چه نوکر میبرد بهار اسهت بهار
(حالت)197 :1362 ،

 4-2-2-3نوع ارجاعي

در این پژوهش در بررسی عامل نوع ارجاعی ،زیرمجموعه گروه ارجاعی مالک بررسی
قرار گرفته است؛ یعنی کارگزاران خاص و مشخصی که در قالب گروه ارائه شدهاند.
همچنین در زیرمجموعه فرد ارجاعی ،تنها ابیاتی که نام خداوند در آنها ذکر شده

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،64تابستان 1398

گبهههر و ترسههها و مسهههلمان و یههههود
هر که از بازوی خود سهرمایه داشهت
مهها ندیههدیم هههیچ حزبههی ایههن چنههین
حههرفهههای شههار داری مههیزنیههد
بههیسههر و بههیپهها کجهها ،اعیههان کجهها؟

ترک ،گیلک ،فارس ،لر ،هر تیره بهود
نههام خههود را فرقههه تههوده گذاشههت
ارمنی ههم بها مسهلمان همنشهین؟...
فعلههه را بهها مهها برابههر مههیکنیههد...
برزگههر لختههی کجهها و خههان کجهها؟
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4-2-2-2پیونددهي و جدا کردن

(حالت.)486 -407 :1362 ،

 4-3بررسي کمي پژوهش
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نتایج بررسی کمّی عوامل گفتمانمدار الگوی ون لیوون در تمام شعرهای «دیوان
خروس الری» و «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» و همچنین میزان رازگونگی کالم در
آنها بدین ترتیب است:
جدول شماره  .1بسامد عوامل پوشیدهگویي در «دیوان خروس الري»
طبقهبندي
 4208مورد
 41/89درصد

تشخصزدایي

مشخصسازي
چند موردي

نامشخصساز
ي

حذف

جنس
ارجاعي

 2099مورد
 20/89درصد

 1247مورد
12/41درصد

 1061مورد
 10/56درصد

 291مورد
2/89
درصد

 281مورد
2/79
درصد

جدول شماره .2بسامد عوامل صراحتبخشي در «دیوان خروس الري»
نوع ارجاعی
 308مورد
 3/06درصد

نامدهی
 284مورد
 2/82درصد

پیونددهی
 151مورد
 1/5درصد

جدا کردن
 114مورد
 1/13درصد

میزان پوشیدگی کالم در «دیوان خروس الری» براساس فرمول ذیل 91/46 :درصد
میزان رازگونگی متن=

مجموع ارجاعات پوشیده×100
کل ارجاعات پوشیده و صریح
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بررسی شده است؛ زیرا در دیگر ابیاتی که کارگزاران سیاسی و اجتماعی به شیوه فرد
ارجاعی بازنمایی شده است ،نشانی از اعمال گفتمانمدار و یا عوامل گفتمانمدار
مشاهده نشد.
احزاب گوناگون از جمله کارگزارانی هستند که محمدعلی افراشته و ابوالقاسم
حالت ،آنها را غالباً براساس عامل نوع ارجاعی بازنمایی میکنند .محمدعلی افراشته
براساس عامل نوع ارجاعی ،احزابی را که گرایشهای پان ایرانیستی دارند مانند «سومکا»
و «پان» هدف انتقاد قرار میدهد و همواره از حزب توده و ملت ایران تمجید میکند
(افراشته .)187 -155 -125 -33 :1358 ،در حالی که ابوالقاسم حالت به انتقاد از حزب توده
و حزب وطن میپردازد و آنها را به بیگانگان ،یعنی شوروی و انگلیس وابسته میداند

تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»

طبقهبندي
 2279مورد
 50/29درصد

تشخصزدایي

مشخصسازي نامشخصسازي

 787مورد
 17/36درصد

چند موردي
 293مورد
 6/46درصد

 234مورد
 5/16درصد

حذف
 86مورد
1/89
درصد

جنس
ارجاعي
 288مورد
6/35
درصد

جدول شماره  .4بسامد مؤلفه هاي صراحت بخشي در «مجموعه آثار محمدعلي افراشته»
نوع
ارجاعي
 200مورد
4/41
درصد

نامدهي
 306مورد
 6/75درصد

پیونددهي

جدا
کردن

 25مورد
 0/55درصد

 33مورد
0/72
درصد

میزان پوشیدگی کالم در «مجموعه آثار محمد علی افراشته» 87/5 :درصد
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 .5نتیجهگیري
در این پژوهش به تحلیل انتقادی گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الری» از
ابوالقاسم حالت و «مجموعه آثار محمدعلی افراشته» به کوشش نصرتاهلل نوح براساس
الگوی ون لیوون(1996م ).پرداخته شد .با توجه به پرسش اول این پژوهش ،این نتیجه
بهدست آمد که محمدعلی افراشته و ابوالقاسم حالت برای بازنمایی کارگزاران
اجتماعی ،بیشتر از عوامل پوشیدهگویی الگوی ون لیوون در اشعار خود بهره میگیرند؛
چنانکه دو عامل طبقهبندی و تشخصزدایی در کالم آنان بیشترین بسامد را دارد.
بنابراین هر دو طنزپرداز تمایل دارند تا در انتقادات خود ،جانب احتیاط را رعایت ،و
کارگزاران را غالباً به شیوههای پوشیدهگویی بازنمایی کنند.
هر دو طنزپرداز به حذف کلی کارگزاران اجتماعی تمایل چندانی ندارند ،بلکه
خواستار بازنمایی کارگزاران با دیگرل شیوههای پوشیدهگویی هستند .ابوالقاسم حالت
در «دیوان خروس الری» از عامل نامشخصسازی ،یعنی صفات و ضمایر مبهم ،بهره
بیشتری برده است که این امر ،کالم او را پوشیدهتر کرده است .عامل نامدهی در اشعار
محمدعلی افراشته نسبت به اشعار ابوالقاسم بسامد بیشتری دارد .همچنین محمدعلی
افراشته در برخی از ابیات خود ،کارگزاران سیاسی و اجتماعی را ،که بر مسند قدرت
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قرار دارند نامدهی میکند و آنان را هدف انتقاد خود قرار میدهد در حالیکه ابوالقاسم
حالت ،هنگام انتقاد از کارگزاران سیاسی و اجتماعی صاحب قدرت ،هرگز آنان را با
عامل نامدهی بازنمایی نمیکند  .این امر بر صراحت کالم محمدعلی افراشته نسبت به
اشعار ابوالقاسم حالت میافزاید؛ بدین ترتیب ،عالوه بر اینکه از حیث آماری،
پوشیدهگویی در اشعار ابوالقاسم حالت اندکی بسامد بیشتری دارد ،شیوه بهرهگیری از
عوامل نیز کالم او را پوشیدهتر کرده است.
با توجه به پرسش دوم نیز این نتیجه بهدست آمد که بررسی آماری تمام عوامل
پوشیدهگویی و صراحت بخشی کالم در اشعار هر دو طنزپرداز ،نشاندهنده میزان بسیار
پوشیدهگویی در آنها است .اگرچه میزان این پوشیدهگویی در اشعار ابوالقاسم حالت،
اندکی افزایش دارد در اشعار محمدعلی افراشته نیز از بسامد زیادی برخوردار است.
ابوالقاسم حالت در سالهای1320-1332ش .مقامات سیاسی را با بسامد بیشتری هدف
انتقاد قرار می دهد در حالیکه پس از سال1332ش .جانب احتیاط را بیشتر رعایت
میکند و غالباً از کنشگران اجتماعی ،زنان و کسانی که صفات منفی اخالقی دارند،
انتقاد میکند .از جمله کارگزارانی که در اشعار ابوالقاسم حالت آماج انتقاد قرار
میگیرند ،میتوان به دولتمردان ،نمایندگان ،اربابان و مالکان ،قدرتهای غربی و شوروی،
حزب توده و حزب وطن ،رؤسا و مدیران ادارات ،برخی از صاحبان حرفهها و مشاغل
گوناگون ،برخی از کارمندان ،زنان ،کارگزارانی که دارای صفات منفی اخالقی هستند و
تنها در یک مورد ،دربار و نیروهای مسلح ،اشاره کرد .همچنین ابوالقاسم حالت ،هیچگاه
از محمدرضاشاه انتقاد نمیکند و در «دیوان خروس الری» نیز به انتقاد از روحانیون
نمیپردازد .این امر را با توجه به حزماندیشی ،گرایشهای پدر ساالری سنتی و اعتقادات
مذهبی وی میتوان توجیه کرد .اگرچه ابوالقاسم حالت در دیگر اثر طنزآمیز خود،
فکاهیات از شیادانی که به لباس روحانیت ملبس شدهاند ،انتقاد میکند برای علما و
روحانیون حقیقی احترام قائل است .ابوالقاسم حالت ،همچنین از رکن قدرت دربار و
ارتش ،تنها در یک بیت انتقاد میکند که این امر ،نشاندهنده این است که او بیشتر
تمایل دارد تا راه با احتیاط بپیماید و از گذرگاههای خطرآفرین دوری کند.
محمدعلی افراشته عالوه بر کارگزارانی که ابوالقاسم حالت از آنها انتقاد میکند به
ا نتقاد از شاه ،روحانیون ،دربار ،نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی نیز میپردازد .وی با

تحلیل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآمیز «دیوان خروس الري»

پينوشتها

منابع
 آبراهامیان ،یرواند؛ ایران بین دو انقالب :درآمدي بر جامعهشناسي سیاسي ایران معاصر؛ترجمه احمد گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی ،چ یازدهم ،تهران :نشر نی.1384 ،

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،64تابستان 1398

17. objectivation
18. single determination
19. overdetermination
20. inversion
21. symbolisation
22. connotation
23. distillation
24. functionalisation
25. appraisement
26. classification
27. relational identification
28. physiacal identification
29. individualisation
30. assimilation
31. collectivisation
32. aggregation

1. social actors
2. exclusion
3. inclusion
4. personalization
5. impersonalization
6. determination
7. indetermination
8. association
9. differentiation
10. nomination
11. categorization
12. genericization
13. specification
14.suppression
15. backgrounding
16. abstraction
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عبور از خط قرمزها ،محمدرضاشاه را براساس عامل مشخصسازی چند موردی،
یزیدبن معاویه مینامد .بهطور کلی ،محمدعلی افراشته در مقایسه با ابوالقاسم حالت در
انتقاد از ارکان اصلی قدرت ،هراسی ندارد و این امر بر صراحت کالم وی افزوده است.
او بهدلیل گرایشهای سوسیالیستی ،هنگام انتقاد از قدرتهای خارجی ،تنها کشورهای
امپریالیستی را هدف انتقاد قرار میدهد .عامل جنس ارجاعی نیز در اثر محمدعلی
افراشته بازتاب بیشتری دارد و این امر در گرایشهای سوسیالیستی او ریشه دارد؛ چنانکه
او خود را شاعر تودهها می داند و در بسیاری از اشعار خود واژگانی چون توده ،ملت و
خلق را بهکار می برد .محمدعلی افراشته بر خالف ابوالقاسم حالت به برابری جنسیتی
معتقد است و زنان را با ارزشدهی مثبت بازنمایی میکند .این نکته را باید ذکر کرد که
با توجه به آزادی حاکم بر دوره زمانی سی تیر1331ش .تا بیست و هشتم مرداد 1332ش.
انتقادات محمدعلی افراشته نیز صراحت بیشتری می یابد.

 حالت ،ابوالقاسم؛ دیوان خروس الري؛ (بیجا) :تاالر کتاب ،چ پارت.1362 ،_________ -؛ فکاهیات حالت؛ ج دوم ،بی نا ،بیجا.1325 ،

 رحمانیان ،داریوش؛ ایران بین دو کودتا :تاریخ تحوالت سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادي وفرهنگي ایران از انقراض قاجاریه تا کودتاي  28مرداد؛ چ سوم ،تهران :سمت.1394 ،
 رضوی ،مسعود؛ تاریخ توفیق :سرگذشت طنز در مطبوعات ایران؛ تهران :سوفیا.1395 ، فرکالف ،نورمن؛ تحلیل انتقادي گفتمان؛ ترجمه فاطمه شایسته پیران و همکاران ،تهران:88
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مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.1379 ،
 قنبرلو ،عبداهلل؛ «ناسیونالیسم و اسالمگرایی در تعامالت فراملی ایران معاصر»؛ دو فصلنامهعلمي_تخصصي جامعه پژوهشي فرهنگي ،س چهارم ،ش سوم( ،پاییز  ،)1392ص
. 106-83
 یارمحمدی ،لطفاهلل؛ ارتباطات از منظر گفتمانشناسي انتقادي؛ چ دوم ،تهران :هرمس،.1389
________ -؛ درآمدي به گفتمانشناسي؛ چ دوم ،تهران :هرمس.1393 ،

-Van Leeuwen, Theo; The Representation Of Social Actors; Edited by
Carmen Rosa Caldas-Coulthard & Malcom Coulthard; Texts and Practices:
Readings in CDA ; First Published, Londen: Routledge, 1996
____________; Representing Social Actors , Discourse and Practice: New
Tools For Critical Discourse Analysis, Oxford University Press, 2008
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 آقاگلزاده ،فردوس؛ تحلیل گفتمان انتقادي؛ چ سوم ،تهران :علمی و فرهنگی. 394 ، ازغندی ،علیرضا و علی جان مرادیجو؛ «حلقه درونی قدرت در ساختار سیاسی حکومتپهلوی دوم (»)1357-1342؛ فصلنامه پژوهشهاي سیاسي و بین المللي ،س ( ،7ش ،) 27
تابستان  ،1395ص .1-35
 افراشته ،محمدعلی؛ مجموعه آثار محمدعلي افراشته؛ گردآورنده :نصرتا ...نوح ،تهران:توکا.1358 ،
 -بهزادی اندوهجردی ،حسین؛ طنز و طنزپردازي در ایران؛ تهران :صدوت1378. ،

نقش شاعران مسمّطپرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایي



دکتر علیرضا فوالدي

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رقیّه فراهاني
دکترای زبان و ادبیات فارسی

دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد پژوهشکدۀ ادبیات ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کلیدواژهها :شعر دورۀ مشروطه ،مسمّط ،شعر نیمایی ،قالبشکنی.
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چکیده
در بحث از چگونگی پدیدآمدن شعر نیمایی ،عموماً علل و عواملی نظیر تالشهای قالبشکنانة
شمس کسمایی ،جعفر خامنهای ،ابوالقاسم الهوتی و تقی رفعت و آشنایی نیما با زبان فرانسه و
اثرپذیری او از ادبیات غرب مطرح است .با پژوهش دقیقتر در این حوزه مشخّص میشود
اگرچه عوامل مذکور به قوّت خود باقیاند ،نقش تحرّک قالبی شعر کالسیک مانند گرایش به
مسمّط و نوآوریهای درون این قالب در اینباره انکارناشدنی است .این مقاله با روش توصیفی-
ـتحلیلی نشان میدهد برخی از مهمترین ویژگیهای شعر نیمایی ،پیش از او در بعضی
مسمّطهای دورۀ مشروطه به کار رفتهاند .این ویژگیها عبارتند از :تغییر طول مصراعها و تغییر
جایگاه قافیه؛ همچنین قالب مسمّط از جهت آمیختن با شعر روایی و نمایشی و پرداختن به
مضامین سیاسی و اجتماعی ،نسبت به شعر نیمایی پیشگام بوده است.
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 .2مسألۀ تحقیق
مسألة اصلی این مقاله ،چگونگی زمینهسازی مسمّطهای دورۀ مشروطه در پدیدآمدن
شعر نیمایی است و میکوشد ضمن بررسی اقسام مسمّط در دورۀ مشروطه ،نوع
تحوّالت راهیافته بدان را واکاود و تأثیر این تحوّالت را بر کار نیما مورد مطالعه قرار
دهد.
 .3پیشینۀ تحقیق
در بسیاری از منابع ادبیات معاصر ،به نقش برخی شعرا در زمینهسازی برای پیدایی شعر
نو اشاره شده است ،امّا نویسندگان این آثار صرفاً به اشارات پراکنده در اینباره بسنده
کردهاند و تحقیقی که به طور خاص و جامع نقش مسمّط را در پدید آمدن شعر نیمایی
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 .1درآمد
تحوّالت ادبی ،نه یکباره روی میدهند و نه با دخالت یک عامل اتّفاق میافتند .از این
رو ،برای فهم یک تحوّل ادبی ،هم واکاوی دقیق پیشینههای آن الزم است و هم
شناسایی دقیق زمینه های آن .این نکته دربارۀ پدیدآمدن شعر نیمایی نیز صادق است ،تا
جایی که گفتهاند ،شاید اگر «عشقی» یا «رفعت» گرفتار آن سرنوشتهای شوم نشده
بودند ،نوبت اجرای سفارش زمانه به نیما نمیرسید (شفیعیکدکنی234 :1391 ،ـ .)235این
نکته بدان معناست که دست کم میرزادۀ عشقی و تقی رفعت ،خردهالگوهای این تحوّل
را تشکیل میدهند .منابع معموالً از دو شاعر مذکور به عالوۀ شمس کسمایی و جعفر
خامنهای ،با عنوان شاعرانی نام میبرند که در سرودن شعر شبهنیمایی بر نیما تقدّم دارند
(زرّینکوب42 :1358 ،ـ .)47به باور یکی از منتقدان ،معموال به این قسم آزمایشها ،کم بها
دادهاند و ارزش صورت و معنای آنها را چندان جدّی نگرفتهاند؛ حال آنکه کوشش این
شاعران بیشتر صرف ایجاد زمینه برای پدیدآمدن شعر جدید میشود و از دل این
آزمایشها نوجویی سر برمیکشد (دستغیب .)6 :1387 ،همچنین گاه در اینباره به اثرپذیری
نیما از زبان و ادبیات فرانسه اشاره میشود (ر.ک :آرینپور .)585 :1387 ،بیگمان این موارد
بر پدیدآمدن شعر نیمایی اثر گذاردهاند .با این حال ،پژوهشگران کمتر به حرکت
قالبهای کالسیک در جهت تحوّل درونی و بیرونی و زمینهسازی آنها در اینباره اشاره
کردهاند و مسمّط ،از این چشمانداز نقش برجستهتری داشته است .مقالة حاضر به
بررسی این نقش میپردازد.

نقش شاعران مسمّطپرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایي
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مورد بحث قرار داده باشد ،وجود ندارد.
کتابهایی که ضمن آنها نوجوییهای بعضی شعرای دورۀ مشروطه مورد بحث قرار
گرفته است ،عبارتند از :از صبا تا نیما ،دربارۀ نوجوییهای عشقی (آرینپور 368 :1350 ،و
 ،)377چشمانداز شعر نو فارسی ،دربارۀ نوجوییهای الهوتی ،عشقی ،نسیم شمال و
دهخدا (زرّینکوب29 :1358 ،ـ  ،)47چهار شاعر آزادی ،دربارۀ نوجوییهای الهوتی با
سرودن اشعار هجایی (سپانلو )506 :1369 ،و نوجوییهای عشقی (همان178 :ـ 180و ،)202
تاریخ تحلیلی شعر نو ،دربارۀ نوجوییهای الهوتی (شمس لنگرودی 69 ،65 ،49 :1370 ،و
 ،)76چشمة روشن ،دربارۀ نوجوییهای الهوتی (یوسفی )471 :1371 ،و عشقی (همان:
373ـ ، )375شعر معاصر ایران از بهار تا شهریار ،دربارۀ نوجوییهای الهوتی (محمّدی،
 248 :1375ـ  ، )253مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران ،دربارۀ نوجوییهای عشقی
و الهوتی (حقوقی385 :1377 ،ـ ،)387جویبار لحظهها ،دربارۀ نوجوییهای الهوتی (یاحقی،
 ،)24 :1378سنّت و نوآوری در شعر معاصر ،دربارۀ نوجوییهای الهوتی (امینپور:1383 ،
 339و  )405و عشقی (همان 330 :و  ،)333طلیعة تجدّد در شعر فارسی ،دربارۀ نوجوییهای
الهوتی با تکیه بر ویژگیهای قصیدۀ دختران ایران (کریمیحکّاک )336 :1384 ،و
نوجوییهای عشقی با تکیه بر سه تابلو مریم (همان ،)374 :خانهام ابری است ،دربارۀ
نوجوییهای نسیم شمال ،عشقی و عارف (پورنامدریان )32 :1389 ،و مجدداً عشقی ،عارف
و الهوتی (همان262 :ـ ،)263ادوار شعر فارسی دربارۀ نوجوییهای الهوتی (شفیعیکدکنی،
 ،)53 :1380نسیم ،عشقی و عارف (همان )41 :و با چراغ و آینه ،دربارۀ نوجوییهای عشقی
(همان ،)411 :1390 ،الهوتی (همان ،)634 ،426 :دهخدا ،بهار و دولتآبادی (همان.)634 :
تعداد صفحات موضوع مورد نظر در کتابهای نامبرده نشان میدهد که محقّقان به طور
مختصر و بر اساس شاعران ،از نوجوییهای آنان بحث کلّی داشتهاند و چندان وارد
جزئیات ،بویژه بر اساس قالب نشدهاند.
گو اینکه در اینباره ،مقاالت بیشتر جزئینگری کردهاند؛ چنانکه ضمن مقالة
«نوآوریهای ادبی و زمینههای آن در شعر شاعران عصر مشروطه» (تفضّلی)1387 ،
مطالبی پیرامون رواج قالبهای مسمّط ،مستزاد ،ترجیعبند و غیره ،ایجاد قالبهای چارپاره،
مسمّط ترکیبی و غیره ،دخل و تصرّفهای راهیافته به مثنوی ،قطعه و غیره ،گرایش به
وزن ترانههای عامیانه و غیره آمده است .همچنین مقالههای «بررسی سه نوع جدید
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 .4روش تحقیق
روش پژوهش در این مقاله ،تحلیلی با رویکردهای کمّی و کیفی است .برای مشخّص
شدن نقش مسمّطپردازان پیش از نیما و پیدایی شعر نو ،مسمّطهای بیش از چهل شاعر
دورۀ مشروطه مانند ادیبالممالک فراهانی ،یحیی دولتآبادی ،اشرفالدین گیالنی،
ایرجمیرزا ،علیاکبر دهخدا ،حسن وحیددستگردی ،ابوالقاسم عارف قزوینی ،شمس
کسمایی ،ابراهیم پورداوود ،محمّدتقی بهار ،جعفر خامنهای ،ابوالقاسم الهوتی ،تقی
رفعت ،محمّد فرّخی یزدی ،سید محمّدرضا عشقی ،یحیی ریحان ،غالمرضا روحانی و
غالمرضا رشید یاسمی به عنوان جامعة آماری بررسی شدهاند .سپس اجماالً نوآوریهای
ساختاری و محتوایی در شعر نیمایی تبیین گردیده است و پس از آن به مطالعة تحوّالت
ساختاری و محتوایی مسمّطهای پیش از نیما پرداخته شده است تا ویژگیهای مشترک
میان این مسمّطها و اشعار نیمایی مشخّص گردد.
 .5نوآوريهاي ساختاري و محتوایي در شعر نیمایي
1ـ 5نوآوري در وزن

یکی از مهمترین کارهای نیما تصرّف در وزن شعر فارسی بود .او نخست در افسانه
دست به تالشهایی زد و وقفه ای در ارکان عروضی به وجود آورد؛ یعنی گاه افاعیل یک
مصراع را به اجزای مختلف تقسیم کرد و هر جزء را بر زبان یک گوینده قرار داد .وی
پس از نخستین تجربهها ،افاعیل عروض را شکست و تقارن مصراعها را نادیده گرفت.
نیما عقیده داشت « وزن اشعار قدیم ایران درخور آهنگهای موزیکی ساخته شده و
موزیک ما سوبژکتیو است و اوزان شعری ما که به تبع آن سوبژکتیو شدهاند ،به کار
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قافیه در شعر مشروطه» (بخشی )1393 ،به بررسی سه نوع قافیهبندی چلیپایی ،حلزونی و
زنجیری در شعر عصر مشروطه و «بررسی جنبههای نوگرایی در وزن شعر ابوالقاسم
الهوتی و منشأ آن» (علیاکبری و نظری تاویرانی )1395 ،به مطالعة دقیقتر نوجوییهای
ابوالقاسم الهوتی در وزن شعر پرداختهاند.
با اینهمه ،هیچکدام از پیشینهها اوالً به نوآوریهای صورتگرفته در قالب مسمّط پیش
از نیما اختصاص ندارد و ثانیاً در همة این موارد نوآوری ساختاری و محتوایی در این
قالب مشخص نشده است؛ کاری که این مقاله بر آن است به انجام برساند.

نقش شاعران مسمّطپرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایي

2ـ 5نوآوري در قافیه

چنانکه میدانیم ،از دیگر نوآوریهای نیما ،نوآوری در قافیه بود و محقّقان در اینباره
بسیار سخن گفتهاند (ر.ک :پورنامداریان94 :1389 ،ـ 95و اخوان ثالث88 :1376 ،ـ .)89در
شعرهای آزاد او ،عالوه بر اینکه مصراعها دارای تساوی وزنی نیستند ،قافیهها نیز یا به
کار نمی روند و یا جایگاه مشخصی ندارند .نیما دربارۀ قافیه معتقد بود قافیه زنگ
مطلب است؛ قافیه مقیّد به جملة خود است؛ همین که مطلب عوض شد و جملة دیگر
روی کار آمد ،قافیه به آن نمیخورد و باید عوض شود (نیمایوشیج .)44 :1385 ،او
همچنین میگوید« :قافیه غالم شاعر است ،نه شاعر غالم قافیه؛ و من قافیه را بردۀ
خویش ساختهام» (همان.)155 :
تحوّل در قافیه ،محدود به شعرهای آزاد نیما نیست و در اشعار نیمهسنّتی او نیز
دیده میشود .در شعر افسانه میبینیم که «چهار مصراع هر چهارپاره با یک مصراع بسته
میشود .عالوه بر آن  ،نیما مقیّد به این نیست که چهار مصراع هر بند ،فقط در
مصراعهای دوم و چهارم مقفّی باشند یا در مصراعهای اوّل و دوم و چهارم»
(پورنامداریان69 :1389 ،؛ نیز ر.ک :همان.)86 :
از ویژگیهای بارز شعر نیما روایی بودن تعدادی از آنهاست (ر.ک :حقوقی314 :1383 ،ـ315؛

خلیلی جهانتیغ108 :1382 ،ـ132؛ اعالء6 :1395 :؛ باقینژاد .)72 :1390 ،خود نیما بر روایی بودن
شعر تأکید دارد و میگوید اگر شعر سرگذشتی را توصیف نکند ،بهتر است خالصه و
کوتاه باشد (نیمایوشیج .)275 :1368 ،روایتگری نیما ،هم در اشعار سنّتی و هم در اشعار
غیرسنّتی او نمود یافته است و نگاه عمیق وی به مسائل حیات انسان در این روایتها
جلوهگر شده است (خلیلی جهانتیغ129 :1382 ،؛ نیز ر.ک :شریفیان و رضاپور78 :1387 ،ـ.)79
4ـ 5توجّه به شعر نمایشي

از دیگر نوآوریهایی که در شعر نیمایی دیده میشود ،اشعار نمایشی است« .نیمایوشیج
در پی گذار از مؤلّفه های سنّت در شعر گذشته ،عناصر نمایشی ـ داستانی را برای ...
وسعت بخشیدن به دامنة توصیفی شعر و جوالن اندیشة شاعر ،به ساحت شعر وارد
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وصفهای اوبژکتیو  ...نمیخورند» (آرینپور.)611 :1387 ،

5ـ 5نوآوري در محتوا

پرداختن به انسان و همة گسترۀ وجود آدمی ،از ویژگیهای دیگر شعر نیماست .کمتر
شعری از نیما میتوان یافت که موضوع آن مسائل انسان نباشد .اشعار او اغلب به بیان
دردها و زندگی فالکتبار مردم تنگدست و زحمتکش در وضعیت دشوار اجتماعی
اختصاص یافته است« .حساسیّت عاطفی او نسبت به حقخواهی و عشق او به حقّ و
حقیقت  ...سبب میشود که از ظلم ،بیعدالتی ،فقر و گرفتاری مردم و وقایع اجتماعی
که در سرنوشت مردم میتواند مؤثّر باشد ،به شدّت تأثیر پذیرد» (پورنامداریان.)99 :1389 ،
 .6تحوّالت ساختاري در مسمّطهاي پیش از نیما
1ـ 6تنوّع قافیهبندي در اقسام مسمّط
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در طول تاریخ ادبی ایران هیچ قالبی به اندازۀ قالب مسمّط دستخوش تغییر نشده
است .شاعران دورۀ مشروطه ،اغلب به فراخور ذوق خود و یا الزام مضمون مورد نظر،
در نظام قافیهبندی این قالب تغییراتی ایجاد کردهاند .این امر گاه به سبب آشناییشان با
شعر غرب نیز اتّفاق افتاده است .برای مثال ،در مطبوعات دورۀ مورد بحث ،با نمونهای
از منیر مازندرانی سروکار داریم که ترجمة شعری از میلتون است .این شعر ترکیبی از
مثلّث و مربّع با قافیه بندی (آ/آ/ب //پ/پ/پ/ب //ت/ت/ث //ج/ج/ج/ث )... //است
که مشابه آن دست کم در دواوین جامعة آماری این مقاله دیده نمیشود:
از دیدن از آن صفای موفور
«از دیـده از آن معـبّر نـور
محرومام و عمر میگذارم
گیـرم کـه دمـاغ شـد منـوّر
ز افـکار خـیال روحپرور
چون دیدۀ روشـنی ندارم »...
با آنهـمه ،دل بود مکـدّر
(منیر مازندرانی1333 ،ه)12 :

در اینگونه نوآوریها ،بهرهگیری برخی شاعران مانند الهوتی نیز از ادبیّات غرب
روشن است (یوسفی472 :1371 ،؛ نیز نک :محمّدی .)252 :1375 ،نکتة جالب توجّه اینکه،
اغلب این تغییرات را شاعران مشروطهخواه پدید آوردهاند و دیگر شاعران این عصر،
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کرد» (مطوری و صدیقی .)176 :1393 ،این موضوع راجع به شعرهای نیمهسنّتی نیما هم
صادق است .برای نمونه ،افسانه به شکل دیالوگ ساخته شده است؛ بهطوریکه میتوان
آن را به آسانی نمایش داد (آرینپور591 :1387 ،؛ نیز ر.ک :پورنامداریان.)86 :1389 ،

نقش شاعران مسمّطپرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایي

(برای آگاهی بیشتر ،ر.ک :فراهانی87 :1397 ،ـ:)180
گونه

فرم

گونه

مثلّث 1

آ ،آ/ب//پ ،پ/ت//ث،
ث/ج...//

مثلّث 2

مثلّث 3

آ ،آ/آ//ب ،ب/ب... //

مثلّث 4

مربّع 1
مربّع 3
مربّع 5

مربّع 9
مربّع 11
مربّع 13
مخمّس 1
مخمّس 3

آ ،ب/پ//ت ،ث/پ//ج ،چ،
پ...//
آ،ب/آ//ب،پ/ب//پ،ت/پ//ت،
ث/ت...//
آ ،آ/آ ،آ//ب ،ب/ب ،آ//پ ،پ/،پ،
آ...//

مربّع 4

آ ،ب/ب ،آ//پ ،ت/ت ،پ...//

مربّع 6

آ ،ب/آ ،ب//پ ،پ/پ ،ب//ت،
ت/ت ،ب...//

مربّع 8

آ ،آ/ب ،آ//پ ،ت/ث ،ت//ج،
ج/چ ،چ...//

مربّع 10
مربّع 12

آ ،ب/آ ،ب//پ ،ب/پ ،ب//ت،
ب/ت ،ب...//
آ ،ب/آ ،ب//پ ،پ/آ ،ب//ت،
ت/آ ،ب...//

مربّع 14

آ ،ب/پ ،ب//ت ،ث/ج ،ب...//

مخمّس 2

آ ،آ/آ ،آ /آ//ب ،ب/ب ،ب/آ//پ،
پ/پ ،پ/آ...//

مخمّس 4

آ ،آ/آ ،آ/آ//ب ،ب/ب ،آ/آ//پ،
پ/پ ،آ /آ...//
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مربّع 7

آ ،آ /آ ،ب //پ ،پ/پ،
ب//ت ،ت/ت ،ب...//
آ ،آ/ب ،آ//پ ،پ/ت،
پ...//
آ ،آ/آ ،آ//،ب ،ب/ب،
ب...//
آ ،ب/ب ،آ//پ ،ت/پ،
ت//ث ،ج/ج ،ث//چ،
چ
آ ،ب/پ ،ت//ث ،ج/چ،
ت//ح ،خ/د ،ت...//
آ ،ب/ب ،پ//آ ،ت/ت،
پ//آ ،ث/ث ،پ...//
آ ،ب/آ ،ب//پ ،ت/پ،
ب...//
آ ،آ/آ ،آ/ب//پ ،پ/پ،
پ/ب//ت ،ت/ت ،ت/
ب...//
آ ،آ/آ ،ب/ب//پ،
ب/ب//ت،
پ/پ،

مربّع 2

فرم

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:05 IRDT on Friday April 3rd 2020

سهمی در ایجاد این تغییرات نداشتهاند.
بهطور کل ،کندوکاو در جامعة آماری پژوهش پیش رو ،ما را دست کم با چهار نوع
مسمّط مثلّث ،چهارده نوع مسمّط مربّع ،دوازده نوع مسمّط مخمّس ،بیستوچهار نوع
مسمّط مسدّس ،ده نوع مسمّط مسبّع ،شانزده نوع مسمّط مثمّن ،پنج نوع مسمّط فراتر از
مثمّن ،پنج نوع ترجیعبند و پنج نوع ترکیببند آشنا میسازد که جدول آنها از پی میآید

مخمّس 7
مخمّس 9
مخمّس 11
مسدّس 1
مسدّس 3
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مسدّس 5
مسدّس 7
مسدّس 9
مسدّس 11
مسدّس 13
مسدّس 15
مسدّس 17
مسدّس 19

مخمّس 6

آ ،ب /آ ،ب/پ//ت ،ث/ت،
ث/پ...//

مخمّس 8

آ ،آ /ب ،ب/پ//ت ،ت/ث،
ث/ج//چ ،چ/ح ،ح/خ...//

مخمّس 10

آ ،آ/آ ،آ/آ//ب ،ب/ب ،پ/پ//ت،
ت/ت ،ث/ث...//

مخمّس 12

آ ،آ/ب ،آ/پ//ت ،ت/ث ،ت/ج...//

مسدّس 2

آ ،آ/آ ،آ/ب ،ب//پ ،پ/پ ،پ/ب،
ب...//

مسدّس 4

آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ//ب ،ب/ب ،ب/آ ،آ...//

مسدّس 6
مسدّس 8
مسدّس 10
مسدّس 12
مسدّس 14
مسدّس 16
مسدّس 18
مسدّس 20

آ ،آ/آ ،آ/آ ،ب//پ ،پ/پ ،پ/پ،
ت...//
آ ،ب/پ ،ب/ت ،ت//ث ،ج/چ،
ج/ح ،ح...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ//ب ،ب/ب ،ب/ب،
ب...//
آ ،آ//ب ،ب/ب ،پ/ت ،آ//ث،
ث/ث ،ج/چ ،آ...//
آ ،آ/ب ،ب/پ ،پ//ت ،ت/ث،
ث/پ ،پ...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،ب//پ ،پ/پ ،پ/آ،
ت...//
آ ،ب/پ ،ب/ت ،ب//ث ،ج/ح،
ج/خ ،ج...//
آ ،آ/ب ،ب/پ ،پ//ت ،ت/ث،
ث/ج ،ج...//
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مخمّس 5

ت/ت ،ب /ب...//
آ ،آ/آ ،ب/ب//پ،
ت/ت//ث،
پ/پ،
ث/ث ،ج /ج...//
آ ،آ /آ ،آ /آ//ب ،ب/ب،
ت/ت،
ب/ب//ت،
ت/ت...//
آ ،ب/پ ،ب/ت//ث،
ج/چ ،ج/ت...//
آ ،ب/آ ،ب/آ//پ،
ت/پ//ث،
ت/پ،
ج/ث ،ج /ث...//
آ ،آ/آ ،آ/ب ،ب//پ،
پ/پ ،پ/ت ،ت...//
آ ،ب/آ ،ب/پ ،پ//ت،
ث/ت ،ث/ج ،ج...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،ب//پ،
پ/پ ،پ/پ ،ب...//
آ ،آ/ب ،آ/پ ،پ//ت،
ت/ث ،ت/ج ،ج...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ//ب ،ب/ب،
ب/ب ،آ...//
آ ،آ/آ ،ب/ب ،ب//پ،
پ/پ ،ب/ب ،ب...//
آ ،آ/آ ،ب/پ ،پ//ت،
ت/ت ،ث/پ ،پ...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،ب//ب،
پ/پ ،پ/پ ،ت...//
آ ،آ/آ ،آ/ب ،پ//ت،
ت/ت ،آ/ث ،پ...//
آ ،ب/ب ،پ/آ ،آ//ت،
ث/ج ،ث/آ ،آ//چ ،چ/ح،

نقش شاعران مسمّطپرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایي

مسدّس 23
مسبّع 1
مسبّع 3
مسبّع 5

مسبّع 7
مسبّع 9

مثمّن 3

مثمّن 5
مثمّن 7
مثمّن 9

مسدّس 24
مسبّع 2

آ ،ب/پ ،ب/ت ،ب/ث//ج ،چ/ح،
چ/خ ،چ/د...//

مسبّع 4

آ ،آ/آ ،آ/آ ،ب/ب//پ ،پ/پ،
پ/پ ،ت/ت...//

مسبّع 6

آ ،ب/پ ،ب/ت ،ب/ب//ث ،ج/چ،
ج/ح ،ج/ب...//

مسبّع 8

آ ،آ/آ ،آ/آ ،ب/ب//پ ،پ/پ،
پ/پ ،ب/ب...//

مسبّع 10

آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ/آ//ب ،ب/ب ،ب/ب،
آ/آ...//

مثمّن 2

آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ/ب ،ب//پ ،پ/پ،
پ/پ ،پ/ت ،ت...//

مثمّن 4

آ ،آ/ب ،آ/پ ،آ/ت ،ت//ث ،ث/ج،
ث/چ ،ث/ح ،ح...//

مثمّن 6

آ ،ب/پ ،ب/ت ،ب/ث ،ب//ج،
چ/ح ،چ/خ ،چ/د ،چ...//

مثمّن 8

آ ،ب/آ ،ب/آ ،ب/آ ،پ//ت ،ث/ت،
ث/ت ،ث/ت ،پ...//

مثمّن 10

آ ،ب/آ ،ب/آ ،ب/آ ،ب//پ ،ت/پ،
ت/پ ،ت/پ ،ت...//
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مثمّن 1

مسدّس 22

آ ،ب/پ ،ب/آ ،ب//ت ،ت/ت،
ب/آ ،ب...//
آ ،آ/ب ،آ/پ ،آ//ت ،ت/ث ،ت/ج،
ت...//
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مسدّس 21

ح /آ ،آ...//
آ ،ب/پ ،ت/ث ،آ//ج،
چ/ح ،خ/د ،آ...//
آ ،آ/آ ،ب/پ ،پ//ت،
ت/ت ،ب/پ ،پ...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ/ب//پ،
پ/پ ،پ/پ ،پ/ب
...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ/آ//ب،
ب/ب ،ب/ب ،ب/آ...//
آ ،آ/آ ،آ/ب ،ب/ب//پ،
پ/ب،
پ/پ،
ب/ب...//
آ ،ب/پ ،ب/ت،
ب/ث//ج ،چ/ح ،چ/خ،
ج/ث...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ/ب//پ،
پ/پ ،پ/پ ،آ/ب...//
آ ،آ/ب ،آ/پ ،آ/ت،
آ//ث ،ث/ج ،ث/چ،
ث/ح ،ث...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ//ب،
ب/ب ،ب /ب ،ب/ب،
آ...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ/آ ،ب//پ،
پ/پ ،پ/پ ،پ/پ،
ب...//
آ ،آ/ب ،آ/پ ،آ/آ ،آ//ت،
ث/ج ،ث/چ ،ث/آ ،آ...//
آ ،ب/آ ،ب/آ ،ب/پ،
پ//ت ،ث/ت ،ث/ت،
ث/ج ،ج...//

مثمّن 13
مثمّن 15

فراتر از
مثمّن 1

فراتر از
مثمّن 3
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فراتر از
مثمّن 5
ترجیعبند 2

ترجیعبند 4

ترکیببند
1

ترکیببند

مثمّن 12

مثمّن 14

آ ،ب/پ ،ب/ت ،ت/ث ،ت//ج،
چ/ج ،چ/ت ،ت/ث ،ت...//

مثمّن 16

آ ،ب/ب ،پ/آ ،پ/ت ،ت//ث،
ج/ج ،چ/ث ،چ//ح ،ح...//

فراتر از
مثمّن 2

آ ،ب/آ ،ب/آ ،ب/آ ،ب/پ//
ت ،ث/ت ،ث/ت ،ث/ت،
ث/پ...//

فراتر از
مثمّن 4

آ ،ب/پ ،ب/پ ،ب/پ ،ب/ت//
ث ،ج/چ ،ج/چ ،ج/چ ،ج/ت...//

ترجیعبند 1

آ ،آ/ب ،آ/پ ،آ/ت ،آ/ث ،آ/ج ،ج//
چ ،چ/ح ،چ/خ ،چ/د ،چ/ذ ،چ/ج،
ج...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ/ب ،ب//
پ ،پ/پ ،پ/پ ،پ/پ ،پ/ب،
ب...//

ترجیعبند 3

ترجیعبند 5
آ ،ب/آ ،ب/آ ،ب/آّ ،ب/آّ ،ب/پ،
پ...//
ترکیببند
2

ترکیببند

آ ،آ/ب ،آ/پ ،آ/ت ،آ/ث ،آ/ج ،آ//
چ ،چ/ح ،چ/خ،چ/د ،چ/ذ ،چ/ر،
چ...//
آ ،ب/آ ،ب/آ ،ب/آ ،ب/آ ،ب/پ،
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مثمّن 11

آ ،آ/آ ،آ /آ ،آ/ب،
ب//پ ،پ/پ ،پ/پ،
پ/ب ،ب...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،ب/ب،
ب//پ ،پ/پ ،پ/پ
ب/ب ،ب...//
آ ،ب/پ ،ت/آّ ،ب/پ،
ت//ث ،ج/چ ،ح/ث،
ج/چ ،ح...//
آ ،ب/آ ،ب /آ ،ب /آ،
ب/آ//
پ ،ت/پ ،ت/پ،
ت/پ ،ت/آ...//
آ ،ب/آ ،ب/آ ،ب/آ،
ب/ب//
پ ،ت/پ ،ت/پ،
ت/پ ،ت/ب...//
آ ،آ/ب ،آ/پ ،آ/ت ،آ/آ//
ث ،ث/ج ،ث/ح ،ث/خ،
ث/ث...//
آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ//
ب ،ب/ب ،ب/ب،
ب/ب ،ب/آ ،آ...//
آ ،ب/پ ،ب/ت ،ب/ث،
ب//ج ،ج/چ ،چ//
ح ،خ/د ،خ/ذ ،خ/ر،
خ//ج ،ج/چ ،چ...//
آ ،آ/ب ،آ/پ ،آ/ت،
آ/ث ،آ/ج ،ج//
چ ،چ/ح ،چ/خ ،چ/د،
چ/ذ ،چ/ر ،ر...//
آ ،ب/پ ،ب/ت ،ب/ث،

آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ/آ ،آ//ب ،ب/ب،
ب/ب ،ب/آ ،آ...//

نقش شاعران مسمّطپرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایي

ترکیببند
5

ناگفته نماند شاعران کالسیک نظیر فرّخی سیستانی ،منوچهری ،المعی ،قطران ،عطار،
عبید و وحشی در قالب مسمّط فروتر از مخمّس و فراتر از مثمّن نسرودهاند .تنوّع
قافیهبندی در هر یک از طرحهای جدول باال نشان از آن دارد که برخی از شاعران
مشروطه بر اساس میزان ذوق شخصی به دنبال ایجاد تغییر در مسمّط بودهاند .این
تالشها اگرچه به تنهایی توفیقی برای آنها در پی نداشت ،در کنار دیگر تغییرات که در
ادامه به آنها پرداخته خواهد شد ،زمینه را برای تغییرات بنیادین شعر فارسی فراهم کرد.
2ـ 6تغییر قافیه در میان قافیهبندي منظّم

مـــن کـــه پابســـت دام بالیـــم

دســت فرســود رنــج و عنــایم

پادشـــــاه زمـــــین فنـــــایم

خســـــرو آســـــمان بقـــــایم

مــن همــان شــاهبازم کــه نبــود

جــز بــر اوج حقیقــت مجــازم

گرچه در چشـم خـودبین زاهـد

در حقیقــت بســی بــیبهــایم

گــاه در کعبــه گــه در کلیســا

گـــاه مـــؤمن دگربـــاره ترســـا

من به هر مذهبی زشـت و زیبـا

گرچــــه بیگانــــهام آشــــنایم

گــاه بــا جلــوۀ وحــدت آیــم

گــاه در کســوت کثــرت آیــم

چون نیارم به هـر کسـوت آیـم

مــن کــه مــرآت هســتی نمــایم

در زمـــینام ولـــی ز آســـمانام

در مکــانام ولــی بــیمکــانام

گرچـــه در ماســـوایم ولـــیکن

ماســـوا را نخســـتین ســـرایم

دیرگــــاهی نبــــودم هماننــــد

کس نخواندی مرا جـز خداونـد
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از تالشهایی که برخی از شاعران دورۀ مذکور ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ داشتهاند ،تغییر
جایگاه قافیه در برخی اقسام مسمّط است.
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3

ب/ج ،ج//
چ ،ح/خ ،ح/د ،ح/ذ،
ح/ر ،ر...//
آ ،آ/ب ،آ/پ ،آ/ت،
آ/ث ،آ/ج ،چ//
ح ،ح/خ ،ح/د ،ح/ذ،
ح/ر ،ح/ز ،س...//

4

پ//
پ ،ت/پ ،ت/پ ،ت/پ ،ت/پ،
ت/ث ،ث...//

بـــود چنـــدی مـــرا شـــهریاری

روزگـــــاری خداونـــــدگاری

آدم خــــــاکی آورد بــــــاری

از ثریّــــا همــــی زی ثــــرایم

هرچه کرد آن دو زلف فره کـرد

کرد و کـارم گـره در گـره کـرد

گــاه زنجیــر و گــاهی زره کــرد

آهنـــین رشـــته پـــای قـــوایم

تنــگ بگرفــت بــر پیکــر مــن

گردن و پـا و دسـت و سـر مـن

آهنــین کــرد پــا تــا ســر مــن

ای عجــب گــویی آهــنربــایم...
(ادیب نیشابوری222 :1377 ،ـ)223

همانطور که مشخّص است ،این مسمّط مربّع در بند دوم و پنجم تغییر قافیه دارد .در
تغییر نامنظّم قافیه ضمن مسمّطهای دارای قافیة منظم ،شاعرانی مانند نسیم شمال،
کمالی ،الهوتی ،مسرور ،روحانی و الهیقمشهای نقش دارند که سهم الهوتی در اینباره
بیش از دیگران است.
برای دیدن نمونههای بیشتر ،نک( :نسیم شمال22 :1386 ،؛ کمالی42 :1330 ،؛ الهوتی،
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 257 ،220 :1357و 274؛ مسرور 83 ،36 :1338 ،و 86؛ روحانی209 :1343 ،؛ الهیقمشهای1408 ،ه:
)935

3ـ 6تغییر طول مصاریع
رویی خوش و بویی خوش و مویی خـوش و دلکـش

خنـــدان و غزلخـــوان

از آمـــــدنش در بـــــدن مـــــرده دمـــــد جـــــان

فتّـــــان و پریـــــوش

مـــو عنبـــر و لـــب شـــکّر و رو مجمـــر آتـــش

یـــا مهـــر فـــروزان

ایــن چیســت بــه ایــن قامــت چــون ســرو خرامــان

ایــن کیســت کجــایی
اســــــــــــــــت

ایـن هــالة شـادی اسـت

پرواز کند شادی با شهپر زیبا
پرواز کند شادی با شهپر زیبا
در مشرق و مغرب و اندر همه دنیا
پرواز کند در همه جا خشکی و دریا
جا جوید و جا الیق او هیچ کجا نیست

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:05 IRDT on Friday April 3rd 2020

آیــت بنــدگی داد یــک چنــد

آیـــــت اإ قـــــل نّمـــــایم

نقش شاعران مسمّطپرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایي

پرواز کند بر در سردار و وزیران
گوید که در این جای ملوّث نتوان زیست...
(الهوتی)274 :1357 ،

در این نمونه ،تغییر طول مصاریع هم در خود بندها رخ داده است و هم در
مصاریعی که بندها را به یکدیگر وصل کردهاند .همانگونه که پیداست افاعیل عروضی
تغییر نیافته است و برخی مصراعها کوتاهتر از دیگر مصاریعاند .همچنین در این کوتاه و
بلند کردن مصراعها ،نظم و تناوبی دیده نمیشود.
برای مشاهدۀ نمونههای بیشتر ،نک( :همان347 :؛ دولتآبادی 157 :1354 ،و 160؛ نسیم
شمال 30 :1386 ،و 175؛ عشقی 237 ،201 :1350 ،و .)313

4ـ 6تلفیق دو یا چند قسم مسمّط

در مسمّطهای این دوره نمونههایی یافت میشود که تعداد مصاریع آنها در تمام بندها با
یکدیگر برابر نیست .به کارگیری این تفنّن ،از آنجا که میتواند راه را برای ایجاد شعر
نو هموار کند ،حایز اهمیت است.

نقرهگردی به زمین کرده ز گردون پرتاب
دشت آغشته کران تا به کران در سیماب
رخ زشت فلک آنجا شده بیرون ز نقاب

دختر

خسرو

همـه آفـاق در آن افـسـرده
مه روان همسر شمع مرده...
شاهنشه دیرین بودم
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دهر مبهـوت شـد و رنـگ رخ دشـت پریـد
در تکـاپوی غـروب اسـت ز گـردون خورشـید
چرخ از رحلـت خورشـید سـیه مـیپوشـید
دل خـــونین ســـپهر از افـــق غـــرب دمیـــد
در حـــــوالی مـــــداین بـــــه دهـــــی
کــه ســر قافلــه بــا زمزمــة زنــگ رســید
ده تاریـخی افسـانهگـهی
گــرد تاریــکوشــی بــر تــن خــود گســترده
ده بــه دامــان یکــی تپّــه پنــاه آورده
کلبــههــایش همـه فرتــوت و همــه خــمخــورده
چون سیهپـوش یکـی مـادر دخترمـرده
کــاروان چـــون کـــه بـــه ده داخـــل شـــد،
الغــرض هیــأتی از هــر جهتــی افســرده
هر کسی درصدد منزل شد...
من به دشت اندر و دشت آغش سیمینمهتاب
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پرواز کند بر سر دربار امیران

خانة

اوّل

حالم این مقبره مسکن شده آوخ آوخ
من گوشة ویرانه نبود
چه حرمخانة اجداد من این خانه نبود
یاد از رفتة این دهکده آوخ آوخ..
(عشقی201 :1350 ،ـ)216.

شعر مذکور تلفیقی از مسبّع ،مسدّس ،مثلّث و مسمّط فراتر از مثمّن است که با
تلخیص در اینجا ذکر شد .در تلفیق دو یا چند مسمّط با یکدیگر ،سهم الهوتی ،نسیم
شمال و عشقی به ترتیب با  8 ،11و  4نمونه ،بیش از دیگران است.
برای دیدن نمونههای بیشتر نک( :نسیم شمال 145 ،109 ،106 ،86 ،76 ،59 ،45 :1386 ،و

387؛ عارف قزوینی 301 :1357 ،و 423؛ الهوتی" 255 ،240 ،231 ،224 ،219 :1357 ،دو مورد"،
 269 ،257 ،256و 271؛ مسرور 32 ،28 :1338 ،و 86؛ عشقی 263 ،174 :1350 ،و 281؛ ریحان،
 83 ،15 :1350و 161؛ صورتگر118 :1368 ،؛ الهیقمشهای1408 ،ه.)932 :
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5ـ 6تلفیق مسمّط با یک یا دو قالب دیگر

در عصر بیداری بعضاً با اشعاری سروکار داریم که محصول ترکیب دو یا چند قالب با
یکدیگرند .اغلب این اشعار یا مسمّط مستزاد ترجیعیاند و یا ترکیب ترجیعی مستزاد.
1ـ5ـ 6مسمّط مستزاد ترجیعي
شد فصل بهـار و گـل صـال داد

بر چهـرۀ خـوب خـود صـفا داد

بــــاد ســــحری ز آشــــنایی

پیغــــام وفــــا بــــه آشــــنا داد

بلبـــل ز فـــراق چنـــد ماهـــه

بازآمــــد و شــــرح مــــاجرا داد

افسوس که جای توست خالی
oای خـانــم درّۀالمـعـالـــی...
ســــوزیم در آتــــش فراقــــت
گــــــرییم ز درد اشــــــتیاقت
جفــت الــمایــم و یــار انــدوه

بینــیم ز دوســتان چــو طاقــت

گــوییم ز روی درد و حســرت

آیــیم چــو بــی تــو در وثاقــت

افسوس که جای توست خالی
oای خـــانـــم درّۀالمـــعالی
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در

دامن

شیرین

بودم
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سررشـــــتة اتّحـــــاد مـــ ـا را

رفتــی و ز دســت مــا ربــودی

جای تو به روی چشـم مـا بـود

در خــاک ســیه چــرا غنــودی

افسوس که جای توست خالی
oای خـــانــم درّۀالمـــعالـی
(ایرجمیرزا)219 :1353 ،
برای مشاهدۀ نمونههای بیشتر ر.ک( :الهوتی340 ،339 ،338 ،300 ،299 ،296 :1357 ،؛ فرّخی-
یزدی 195 :1341 ،و روحانی)283 :1343 ،

2ـ5ـ 6ترکیب ترجیعي مستزاد
هر گناهی ،کآدمی عمدا به عالم میکند
احتیاج است آنکه اسبابش فراهم میکند
ور نه ،کی عمدا گناه اوالد آدم میکند
یا که از بهر خطا خود را مصمّم میکند !
احتیاج است آنکه زو طبع بشر رم میکند
شادی یکساله را یکروزه ماتم میکند!
در بر نامرد ،پشت مرد را خم میکند!

بیبضاعت

دختری

ای که شیران را کنی روبهمزاج
oاحتـــیــاج ای احــتیــــاج!
علّامة عهد جدید
داشت بر وصل جوان سرو باالیی امید

لیک چون بیچاره زر در کیسهاش بد ناپدید
عاقبت هیزمفروش پیر سر تا پا پلید،
کز زغال کنده دایم دم زدی وز چوب بید
از میان دکّه کیسه کیسه زر بیرون کشید
مادرش را دید و دختر را به زور زر خرید
احتیاج آمیخت با موی سیه ریش سپید
از تو شد این نامناسب ازدواج!
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از ما چـه خـالف دیـده بـودی

کاینگونـــه مفارقـــت نمـــودی

هیچ نافهمیده و نآموخته غیر از جفنگ
روی تختی با زنی زیبای در قصری قشنگ
آرمیده چون که دارد سکّه ،سنگ زرد رنگ
من جوان شاعر معروف از چین تا فرنگ
دایماً باید میان کوچههای پست تنگ!
صبح بگذارم قدم تا شام بردارم شلنگ
چون ندارم سنگ سکّه ،نیست باد این سکّه سنگ!

مرده باد آن کس که داد آن را رواج
احـــتـیــاج ای احـــتــیـــــاج!
(عشقی303 :1350 ،ـ)305
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در تلفیق مسمّط با یک یا دو قالب دیگر ،ایرجمیرزا ،الهوتی ،فرّخی یزدی ،روحانی،
عشقی ،پورداوود و عارف تالشهایی داشتهاند .نقش دو قالب ترکیبشده را برای این
تحرّک قالبی ،از آنجا که در ظاهرشان تفاوتهایی در قافیهبندی و طول مصاریع دیده
میشود ،نمیتوان نادیده گرفت .عشقی در هر بند منظومه ،به اقتضای احتیاج ،هرچند
مصراع که الزم بوده ،آورده است .او در مقدمة نوروزینامه مینویسد« :پندار من این
است که بایستی در اسلوب سخنسرایی زبان پارسی را تغییری داد  ...با آنکه در همهجا
هر دسته چامه از چکامه را بیش از پنج مصراع قرار ندادم و در جایی که میباید در
این باره بالخصوص مفصّالً سخن گفته شود ،دستة چامه را با بیست مصراع آراستم»
(عشقی260 :1350 ،ـ.)261
برای دیدن نمونههای بیشتر ،ر.ک( :الهوتی)297 :1357 ،

6ـ 6مسمّطهاي روایي
شعر روایی ،یا نقل یک واقعة تاریخی و یا قصّه و سرگذشت و حکایت را بیان میکند
(داد .)311 :1390 ،تفاوت اصلی شعر روایی دورۀ مشروطه با شعر روایی دورۀ کالسیک:
الف) در تخیّلی بودن یا نبودن آن است؛ شاعران کالسیک در سرودن اشعار روایی ،یا به
موضوعات تاریخی میپرداختند و یا داستانهایی را روایت میکردند که پیش از
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احــتـیــاج ای احــــتیـــاج!
مردکی پیر و پلید و احمق و معلول و لنگ
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7ـ 6مسمّطهاي نمایشي

در این دوره با برخی مسمّطهای نمایشنامهای نیز سروکار داریم که عبارتند از« :در
انتقاد از اوضاع کشور» (ایرجمیرزا« ،)213 :1353 ،منظومة کاوۀ آهنگر» (الهوتی،)196 :1357 ،
«پیروزی غزل» (همان« ،)240 :سه تابلوی مریم» (عشقی« )174 :1350 ،رستاخیز شهریاران
ایران» (همان )201 :و «کفن سیاه» (همان .)231 :البته انتخاب عنوان نمایشنامه برای برخی
از این آثار ،صرفاً به سبب تمایل خود شاعر است و این امر از تسامح دور نیست .به هر
روی ،مسمّطهای نمایشنامهای از آن حیث که نوعی روایت محسوب میشوند ،بهاندازۀ
مسمّطهای روایی ،برای ایجاد شعر نو بسترسازی کردهاند.
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خو دشان وجود داشته است؛ امّا شاعران دورۀ مشروطه در کنار موارد مذکور ،هم از قوّۀ
تخیّل خود بهره گرفتهاند و هم به روایت تجربیّات شخصی و فردی خود پرداختهاند.
ب) در شکل آن است؛ اشعار روایی کالسیک عموماً در قالب مثنوی سروده شدهاند؛ امّا
در دورۀ مشروطه ،عموماً در قالب مسمّط دیده میشوند .پ) در محتوای آن است؛ در
ادبیات کالسیک ایران ،شعر روایی یا مانند یوسف و زلیخا ـ منسوب به فردوسی ـ جزو
قصّه و افسانه محسوب میشود ،یا مثل داستانهای نظامی بر سرگذشتهای عاشقانهای که
از دیرباز در میان مردم شهرت و معروفیت داشتهاند استوار است و یا مانند سالمان و
ابسال جامی بر موضوعهای تمثیلی و عرفانی پایهگذاری شده است .بنابر نظر محقّقان،
در ادبیات فارسی ،شعر روایی ،که از چارچوب این انواع بیرون باشد ،کمتر وجود دارد.
امّا عشقی در سه تابلوی مریم از نمونههای معهود و مقرّر پا را فراتر نهاده است؛
مضمون واقعه را از سرگذشت جاری مردم زنده ،و صفات و حاالت و سجایای
قهرمانانش را از اشخاص عادی و معمولی گرفته است (آرینپور.)377/2 :1350 ،
شعر روایی یا داستانوارۀ شعری ،در ادبیات معاصر فارسی به شکل چشمگیر در
شعر نیما دیده میشود .با این حال ،از آنجا که در شعر دورۀ مشروطه با مسمّطهای
روایی فراوان سروکار داریم ،میتوانیم چنین استنباط کنیم که وجود مسمّطهای روایی،
در شکل دادن به شعر نو نقش داشته است .از جملة مسمّطهای روایی این دوره میتوان
به این نمونهها اشاره کرد( :ادیبالممالک فراهانی 22 :1312 ،و 525؛ بهار 208/1 :1344 ،و
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1ـ 7وطنیات
«وطن و خانة ما خطّة ایران باشد
خاک ایران همه چون روضة رضوان باشد
تا که در پیکر باغیرت ما جان باشد
خانة خود نگذاریم که ویران باشد»
(دولتآبادی)90 :1354 ،

2ـ 7مشروطه
ملّت ای ملّت ،ز جا خیزید ایران از شماست
مجلس و مشروطه و تعیین سلطان از شماست
(نسیم شمال)24 :1386 ،

3ـ 7انتقاد از وکال و وزرا
هنگام بهار آمد هان ای حشراتاالرض
از النه برون آیید افزوده به طول و عرض
سازید ز یکدیگر نیش و دم و دندان قرض
و آزار خالیق را دانید همیدون فرض...
(ادیبالممالک فراهانی516 :1312 ،ـ)517
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 .7تحوّالت محتوایي در مسمّطهاي پیش از ظهور نیما
در برخی از مسمّطهای دورۀ مشروطه ،تغییراتی در حوزۀ معنی راه یافته است که
نمیتوان سهم این تغییرات را در پیدایی شعر نو نادیده گرفت .با توجّه به اینکه مضامین
سیاسی ،اجتماعی و انتقادی ،در شعر پیش از مشروطه بهندرت یافت میشود و اوج
پرداختن به آن ،در دورۀ مشروطه ،بویژه در مسمّطهای دورۀ مذکور است و از آنجا که
از شاخصه های اصلی شعر نو ،سیاسی ،اجتماعی و انتقادی بودن آن است ،میتوان ادعّا
کرد که نفس پرداختن به این مضامین در مسمّطهای دورۀ مشروطه ،به سهم خود ،زمینه
را برای ایجاد شعر نیمایی فراهم آورده است .نظر به اینکه در بسیاری از منابع مربوط به
شعر دورۀ مشروطه ،به این تحوّالت پرداخته شده است ،در این مختصر از تکرار آنها
پرهیز میشود .با این حال ،جا دارد نمونههایی برای کاربرد چند موضوع تازه در این
قالب بیاوریم:

نقش شاعران مسمّطپرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایي

چشمان

خرد

پرده

ز

خوناب

گرفته

ثروت شده بیمایه و صحّت شده بیمار...
(همان)514 :

وای بر من مگر ایـن ملّت نـادان مـرده
داد و بیداد مگر اینهـمـه انسـان مـرده
(نسیم شمال)45 :1386 ،

5ـ 7آزادي

ای جـوانـان وطـن نـوبـت آزادی مـاسـت
روز عیش و طرب و خرّمی و شادی ماست
(دولتآبادی)90 :1354 ،
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نتیجهگیري
عواملی که در پدید آمدن شعر نو توسط نیما برشمرده شده است ،تالشهای شمس
کسمایی ،جعفر خامنه ای و تقی رفعت و نیز آشنایی نیما با زبان و ادب فرنگ بوده
است .جز این ،برخی پژوهشگران به نقش گروهی دیگر از شاعران مانند نسیم شمال،
الهوتی و عشقی در این زمینه اشاره کردهاند ،بی آنکه به چند و چون تالشهای نوآورانة
آنها پرداخته باشند .با بررسی دیوانهای شاعران مسمّطپرداز عصر مشروطه ،مشخّص
میشود سهم این شاعران در ایجاد زمینه برای پدید آمدن شعر نو ،اگر بیشتر از دیگر
عوامل نباشد ،کمتر نیست؛ ضمن اینکه با توجّه به حجم باالی تغییرات راهیافته به
مسمّط ،نمیتوان اساساً منکر نظرداشتن نیما بدانها بود .تحوّالت راهیافته به مسمّطهای
شاعران دورۀ مشروطه ،ذیل دو سطح تحوّالت ساختاری و تحوّالت محتوایی بررسی
شده است .تحوّالت ساختاری شامل این امور است:
الف) «تنوّع قافیهبندی اقسام مسمّط» :با بررسی شعرهای بیش از چهل شاعر در
دورۀ مشروطه و کمی پس از آن ،دست کم چهار نوع مسمّط مثلّث ،چهارده نوع مسمّط
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4ـ 7انتقاد از مردم
افسوس که این مزرعه را آب گرفته
دهقان مصیبت زده را خواب گرفته...
گرفته
مهتاب
گونة
هنر
رخسار
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مربّع ،دوازده نوع مسمّط مخمّس ،بیستوچهار نوع مسمّط مسدّس ،ده نوع مسمّط
مسبّع ،شانزده نوع مسمّط مثمّن ،پنج نوع مسمّط فراتر از مثمّن ،پنج نوع ترجیعبند ،پنج
نوع ترکیببند و دو نوع چهارپاره دیده میشود .تنوّع قافیهبندی در هر یک از قالبهای
یادشده ،نشاندهندۀ این است که برخی از شاعران مشروطه در پی ایجاد تغییر در این
قالبها بودهاند .این تالشها اگرچه به تنهایی توفیقی برای آنها در پی نداشت ،در کنار
دیگر تغییرات ،حایز اهمیت است.
ب) «تغییر قافیه در میان قافیهبندی منظّم» :نسیم شمال ،کمالی ،الهوتی ،مسرور،
روحانی و الهی قمشهای در این تغییر ،نقش دارند که سهم الهوتی در اینباره بیش از
دیگران است.
ج) «تغییر طول مصاریع»؛ نقش دولتآبادی ،نسیم شمال ،الهوتی ،عشقی و روحانی
در اینباره بیش از دیگران است.
د) «تلفیق دو یا چند قسم مسمّط» :تالشهای نسیم شمال ،عارف قزوینی ،بهار،
الهوتی ،مسرور ،عشقی ،ریحان ،صورتگر و الهیقمشهای در این تغییر مشخّص است.
نسیم شمال ،الهوتی و عشقی بیش از دیگران در این زمینه فعالیت داشتهاند.
ه) «تلفیق مسمّط با یک یا دو قالب دیگر» :ایرجمیرزا ،الهوتی ،فرّخییزدی،
روحانی ،عشقی ،پورداوود و عارف در این خصوص تالشهایی داشتهاند.
و) «رواج یافتن مسمّطهای روایی و مسمّطهای نمایشنامهای» :از آنجا که یکی از
ویژگیهای بارز شعر نیمایی ،روایی بودن آن است ،میتوان گفت مسمّطهای روایی و
مسمّطهای نمایشنامهای شاعران دورۀ مشروطه سهمی بهسزا در بسترسازی برای ایجاد
شعر نو داشتهاند.
در تحوّالت محتوایی نیز ،ورود برخی موضوعات تازه به مسمّطهای دورۀ مشروطه
امکان ایجاد شعر نو را فراهم آورده است .با توجّه به اینکه مضامین سیاسی ،اجتماعی و
انتقادی ،در شعر پیش از مشروطه به ندرت یافت میشود و اوج پرداختن به آن ،در
دورۀ مشروطه ،بویژه در مسمّطهای دورۀ مذکور است و از آنجا که از شاخصههای
اصلی شعر نو ،سیاسی و اجتماعی و انتقادی بودن آن است ،میتوان گفت نفس
پرداختن به این مضامین در مسمّطهای دورۀ مشروطه ،به سهم خود ،زمینه را برای پدید
آمدن شعر نیمایی ایجاد کرده است.

نقش شاعران مسمّطپرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایي
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چکیده
این مقاله بر آن است تا با تحلیل و بررسی دیدگاههای موالنا جالل الدین محمد بلخی دربارۀ
سیر مراتب هستی ،اوالً جایگاه مباحث هستیشناسی را دراندیشه و آثار این عارف بنام تبیین
کند تا از این طریق ،زمینۀ شناخت بیشتر بینش عرفانی این عارف فراهم شود .ثانیاً تفاوت نوع
نگاه موالنا به مباحث هستیشناسی را با دیدگاههای هستیشناسانۀ فالسفه و متکلمین مشخص
کند .نگارنده با روش تحلیلی -توصیفی به این نتیجه رسیده است که با توجه به بسامد اندک 113
مباحث هستیشناسی در آثار مولوی در قیاس با موضوعات مرتبط با انسانشناسی و 
خداشناسی ،بینش عرفانی مولوی متکی بر دو رکن انسانشناسی و خداشناسی است .همچنین
موالنا بهعنوان یک عارف بر خالف فالسفه و متکلمین ،از ورود به جزئیات مباحث هستی-
شناسی پرهیز کرده و گاه ممکن است این مباحث را با مباحث معرفتشناسی نیز همراه کند.
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 .1مقدمه
شناخت جهان هستی و نحوۀ پیوند آن با خداوند ،یکی از موضوعات مشترک مابین
شاخه های گوناگون علوم اسالمی مانند علم کالم ،فلسفه و عرفان است .متکلمین،
فالسفه و عرفا هریک به فراخور نظام معرفتی خویش ،به این موضوع توجه کردهاند؛
مباحثی چون حدوث و قدم عالم ،تجدّد امثال و یا بحث خیر و شر در نظام هستی در
حوزۀ علم کالم بررسی میشود .هستیشناسی عرفا بیشتر به موضوعاتی چون :تجلّی
خداوند در هستی و اینکه تمام اجزای آفرینش آینۀ صفات جمال و جالل الهی است،
معطوف میشود .فالسفه در حل معمای خلقتِ عالم و کیفیّت صدور کثرت از ذات
واحد حقتعالی اهتمام بسیار ورزیده و در این زمینه نظریهای موسوم به «نظریۀ وسائط»
را مطرح کردند .نظریۀ وسائط یا «عقول عشره» که ابتدا توسط فارابی و سپس از طریق
ابن سینا و سهروردی در عالم اسالم رواج و شیوع پیدا کرد ،تا قرن هفتم هجری مبنای
دیدگاههای هستیشناسی اغلب نحلهها و مذاهب اسالمی قرارگرفت ،بهطوری که این
نظریه نه تنها در میان حکما ،که در بین متکلمین و عرفا نیز مقبولیّت عام یافت .البته
عدهای معدود از اشاعره و برخی متکلمین چون امام فخر رازی و امام محمد غزالی با
این نظریه مخالفت کردند ،چنانکه غزالی با دالیل عقلی در کتاب «تهافت الفالسفه» با
دالیل عقلی به ردّ این نظریه میپردازد ( 1غزالی ،1361 ،صص.)44-42
اساس نظریۀ وسائط مبتنی بر قاعدۀ «الواحد الیصدر عنه الّا الواحد» است؛ یعنی از
یک علت واحد جز معلول واحد پدید نمیآید .شیخ اشراق ،شهابالدین سهروردی ،در
توضیح این قاعده چنین میگوید« :الواحد من جمیع الوجوه الیقتضی الّا واحداً ألنّه لو
اقتضی شیئین فأحدهما غیراآلخر ،فاقتضاء أحدهما لیس اقتضاء اآلخر بعینه  ...و قد
فرض واحداً من جمیع الوجوه» (سهروردی ،1356 ،ص .)64بنابر سخن شیخاشراق ،خداوند
که از جمیع جهات واحد است ،اقتضا نمیکند مگر واحد را ،چه اگر ذات واحد دو چیز
مختلف را اقتضا کند ،وحدانیّت خداوند نقض میشود .ابن سینا رسالهای کوتاه به زبان
فارسی با عنوان « رساله در حقیقت و کیفیّت سلسلۀ موجودات و تسلسل اسباب و
مسببّات» تصنیف کرده است که در آن به شرح و تبیین نظریۀ سلسلۀ عقول و افالک در
فلسفۀ اسالمی میپردازد .وی در این رساله میگوید:

بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني موالنا

چنانکه گفته شد ،مبنای دیدگاههای هستیشناسی عرفا تا قرن هفتم هجری و پیش
از ظهور مکتب عرفانی ابن عربی ،بر اساس نظریۀ وسائط شکل گرفته است .دربارۀ
جایگاه این نظریه در اندیشه و نظام معرفتی موالنا ،باید گفت مولوی به عنوان یک
عارف و با توجه به شیوۀ تعلیمی وی ،هیچگاه بهطور واضح و مشخص به تبیین و
توضیح این نظریه نپرداخته است ،اما اشارات وی در برخی از ابیات مثنوی ،نشاندهندۀ
آن است که زیربنای فکری موالنا در حوزۀ مباحث هستیشناسی ،مبتنی بر نظریۀ
وسائط بوده است .این پژوهش بر آن است تا با بررسی دیدگاههای مولوی دربارۀ سیر
مراتب هستی و مقایسۀ آن با آراء فالسفۀ پیش از او ،ضمن تبیین نوع نگاه موالنا به
عنوان یک عارف به جهان هستی ،زوایای پنهان بینش عرفانی موالنا را نیز آشکار
مینماید .

در سنّت اول عرفانی [از آغاز تصوف تا قرن هفتم هجری] مبنای معرفت دو رکن
است :یکی خداوند و دیگری انسان  ...در سنّت دوم عرفانی [از سدۀ هفتم تا دهم
هجری] تفسیری متفاوت از کمال و معرفت به دست داده میشود .در این سنّت
معرفت بر سه رکن استوار است :خداوند ،انسان و هستی (میرباقری فرد:1391 ،
.)75-74
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 .2شرح و بیان مسألۀ پژوهش
بهطورکلّی عرفای پیش از قرن هفتم هجری ،که ما از آنها با عنوان عرفای سنّت اوّل
عرفانی یاد میکنیم ،به مباحث هستیشناسی کمتر توجه نشان دادهاند و گاه اشارات
مختصر و موجزی دربارۀ این موضوع در آثارشان به چشم میخورد .دلیل این امر را
میتوان در نوع مشی و سلوک عرفا در این دوره از تاریخ تطوّر عرفان اسالمی
جستوجو کرد .در همۀ مشربها و مکاتب عرفانی «معرفت و شناخت خداوند» مقصد
اصلی سیر و سلوک محسوب میشود .در حقیقت عارف از طریق سلوک الیاهلل سیر
استکمالی خود را برای دستیافتن به معرفتاهلل طی میکند .البته تفسیر معرفت در نزد
عرفای سنّت اول و دوم تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارد:
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حقّ تعالی صادر شد بیهیچ واسطه  ...و از این اوّلیت پیغمبر صلوات اهلل علیه و آله
و سلّم خبر داد و فرمود که" :اوّل ما خلق اهلل العقل" و مراد ازین عقل ،عقل کل
است و عالم وی عالم مالئکه علمیّۀ مجرّد است ( ...ابن سینا ،1383 ،صص.)13-12
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 .3پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ سیر مراتب هستی یا بررسی عوالم وجود در اندیشه و نظام معرفتی موالنا به
صورت مستقل ،پژوهشی انجام نشده است؛ البته مقالهای با عنوان «مثال و خیال در
اندیشۀ مولوی» در مجلۀ ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا چاپ شده است که نویسندۀ
مقاله ،زهرا رجبی به تحلیل و بررسی رابطۀ حس خیال با عالم مثال (عالم نفس) از
منظر مولوی میپردازد .هرچند این مقاله مطالب در خور توجهی دربارۀ موضوع خیال
در مثنوی ارائه میدهد ،اما نویسنده در این مقاله میکوشد عالم خیالِ مولوی را با عالم
مثالِ سهروردی و ابن عربی یکی دانسته و حتی منطبق با مشرب عرفانی ابن عربی ،از
اصطالحاتی چون خیال منفصل و خیال متصل برای تحلیل دیدگاههای مولوی بهره
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بنابراین توجه به رکن هستیشناسی در نظام معرفتی عرفا ،مرز میان مبانی عرفانی
سنّت اوّل و دوم عرفانی را مشخص میکند.
یافتههای حاصل از مطالعه و پژوهش در آثار منظوم و منثور موالنا جاللالدین
محمّد بلخی ،مشخص میکند که بینش عرفانی مولوی متکی بر دو رکن انسانشناسی و
خداشناسی است .بسامد مباحث هستیشناسی در آثار این عارف ،در قیاس با
موضوعات مرتبط با انسانشناسی و خداشناسی بسیار اندک است؛ چنانکه مولوی تنها
دوبار ،ابیاتی از دفتر اول مثنوی و عبارتی کوتاه از فیه ما فیه ،دربارۀ سیر مراتب هستی
سخن می گوید .البته ایجاز کالم مولوی دربارۀ هستی و مراتب آن ،به معنای ناآشنایی او
با آراء حکمای پیش از خود نیست .اشارات عالمانه و حکیمانۀ موالنا به برخی از دقایق
مباحث هستیشناسی که در این مقاله نیز بدان اشاره میشود ،نشاندهندۀ وسعت علم و
آگاهی این عارف بنام با تعالیم حکمی و فلسفی است .همچنین نوع نگاه موالنا به
مباحث هستیشناسی متفاوت از دیدگاههای هستیشناسانۀ فالسفه و متکلمین است؛
موالنا به عنوان یک عارف از ورود به جزئیات مباحث هستیشناسی پرهیز کرده و گاه
ممکن است این مباحث را با مباحث معرفتشناسی نیز همراه کند .این پژوهش ،با
تحلیل و بررسی دیدگاههای برجستهترین عارف سنّت اوّل عرفانی دربارۀ سیر مراتب
هستی ،عالوه بر تبیین جایگاه این موضوع در اندیشه و آثار موالنا ،زمینۀ فهم وجوه
اشتراک و افتراق دیدگاههای عرفا با آراء فالسفه و متکلمین را در حوزۀ مباحث هستی-
شناسی فراهم میکند.

بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني موالنا
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 .4تقسیم عوالم وجود از منظر حکما و عرفاي پیش از موالنا
تقسیم عوالم وجود از منظر حکما و عرفا ،از جمله مباحث هستیشناسی است که از
قرون اولیۀ اسالمی ،در متون حکمی و در برخی از متون عرفانی بازتاب یافته است.
در میان اهل حکمت ،ابن سینا از نخستین کسانی است که به این مقوله توجه کرده
و تقسیماتی دربارۀ سیر مراتب آفرینش در آثار خود ارائه میدهد؛ وی در نمط هفتم
اشارات ،مراتب هستی را به دو دستۀ کلی «مراتب بدء» و «مراتب عود» تقسیم
می کند که شامل مراتب پیش از آغاز خلقت ماده و مراتب پس از خلقت ماده است.
البته ابن سینا تصریح میکند که تقسیم مراتب هستی بعد از مبدأ اول که همان مرتبۀ
ذات الهی است ،آغاز میشود (ابن سینا1379 ،ه.ق .)264 :به اعتقاد ابن سینا مراتب بدء
مشتمل بر چهار مرتبه است :مرتبۀ عقول ،مرتبۀ نفوس سماویّۀ ناطقه ،مرتبۀ صور و
مرتبۀ هیولیات (همان .)265 :از نظر این فیلسوف مشائی ،مراتب بدء با مرتبۀ هیولیات
به پایان میرسد و پس از آن مراتب عود که مربوط به عالم ماده است آغاز میگردد.
ابن سینا برای عالم ماده پنج مرتبه در نظر میگیرد که شامل1 :ـ مرتبۀ اجسام نوعیّه
2ـ مرتبۀ صور حادثه 3ـ مرتبۀ نفوس نباتی 4ـ مرتبۀ نفوس حیوانی 5ـ مرتبۀ نفوس
ناطقۀ مجردۀ انسانی( 2همان .)265 :ابن سینا آخرین مرتبه از مراتب وجود ،یعنی مرتبۀ
نفوس ناطقۀ انسانی ،را «مرتبۀ عقل مستفاد» مینامد و آن را مشتمل بر جمیع صور
موجودات قلمداد میکند ...« :مرتبه النفوس الناطقه المجردّه االنسانیّه ،والمرتبه
االخیره هی مرتبه العقل المستفاد المشتمل علی صور جمیع الموجودات ( ...مرتبه

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:05 IRDT on Friday April 3rd 2020

میبرد که این مسئله تأمّل و تعمّق بیشتری را طلب میکند؛ اوّالً موالنا هیچگاه اصطالح
عالم مثال را در آثار خویش به کار نبرده است .ثانیاً دیدگاههای هستیشناسی مولوی،
همانگونه که در مقدمه نیز بیان شد ،بیشتر تحتتأثیر حکمت مشاء و آراء ابن سینا به
خصوص نظریۀ وسائط قرار داشته است ،و از این نظر با دیدگاههای هستیشناسی
حکیمانی چون سهروردی و ابن عربی تفاوت اساسی دارد.
«هستیشناسی موالنا» عنوان مقالۀ دیگری است که در مجلۀ پژوهشنامۀ ادیان به قلم
حبیب بشیرپور به چاپ رسیده است .نویسنده در این مقاله هستیشناسی موالنا را از
منظر تجلّی خداوند در تمام اجزای آفرینش تبیین و تحلیل میکند .تحقیق حاضر هم از
جهت موضوع و محتوا و هم از حیث روش ،با مقالۀ مذکور متفاوت است.
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اى دوست از این آیت که "فَسُبْحانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ"
چه فهم کردهاى؟ ملکوت ،سایه و عکس جبروتست ،و ملک سایۀ ملکوت  ...اى
دوست عالم ملک دیدى و عجایب آن؛ باش تا عالم ملکوت نیز بینى و عجایب آن.
تو که عالم ملکوت ندیده باشى ،از عالم الهى خود چه خبر دارى؟! (عین القضات
همدانی)407-406 :1373 ،

 .5عوالم گوناگون در بینش عرفاني موالنا
براساس دیدگاه های هستی شناسانۀ مولوی ،نظام هستی مترتب بر سه عالم است؛ اول:
عالم عدم یا عالم غیب که مولوی با تعابیری چون عرصۀ دور پهنا ،عرصۀ فراخ ،صحرا
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نفوس ناطقۀ مجردۀ انسانی همان مرتبۀ عقل مستفاد است و شامل همۀ صور
موجودات میشود( »).همان.)265 :
حکیم عارف ،شیخ شهابالدین سهروردی (متوفی 587ه.ق) در آثار خویش به
تفصیل دربارۀ عوالم وجود سخن گفته است .وی تقسیمات متنوعی برای سیر
مراتب هستی ارائه میدهد؛ از جمله در کتاب «حکمت االشراق» که جهان هستی را
مشتمل بر چهار عالم بیان میکند« :در جهان هستی چهار عالم بود ،نخست عالم
انوار قاهره و دوم عالم انوار مدبّره و سوم عالم برزخیان و عالم صور معلقۀ ظلمانیه»
(سهروردی .)367 :1367 ،عالم عقل یا عالم جبروت ،عالم نفس یا ملکوت کوچک و
عالم جرم یا عالم ملک ،تقسیم سهگانۀ مراتب عالم است که سهروردی در رسالۀ
پرتونامه بدان اشاره میکند (ر.ک سهروردی .)65 :1356 ،همچنین سهروردی با توجه به
آیات قرآن ،تقسیمات دوگانهای برای عوالم وجود در نظر میگیرد1 :ـ عالم
محسوس در برابر عالم معقول براساس آیۀ «فَال اُقسِمُ بِما تُبصِرون وَ ما ال تُبصرونَ»
(الحاقه/آیۀ 2 )39-38ـ عالم خلق در برابر عالم امر ،براساس آیۀ «أال لَهُ الخَلقُ وَ األمرُ»
(اعراف /آیۀ3 )54ـ عالم شهادت در برابر عالم غیب ،براساس آیۀ «فاطِرَ السَّمواتِ وَ
األرضِ عالِمَ الغَیبِ وَ الشَّهادَۀ» (زمر/آیۀ ( )46همان.)162 :
در میان عرفا نجم رازی قائل به دو عالم غیب و شهادت یا ملک و ملکوت است
(نجمرازی .)117-116 :1367 ،بنابر اعتقاد عینالقضات همدانی سیر مراتب هستی
مشتمل بر عوالم جبروت ،ملکوت و ملک است .وی در تفسیر آیۀ هفتم از سورۀ
اعراف میگوید:

بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني موالنا

عرصهای بس با گشاد و با فضا
تنگتر آمد خیاالت از عدم
باز هستی تنگتر بود از خیال
باز هستیِ جهان حس و رنگ

وین خیال و هست یابد زو نوا
زان سبب باشد خیال اسباب غم
زان شود در وی قمر همچون هالل
تنگتر آمد که زندانی است تنگ
(مولوی :1364 ،د ،1ب)3163-3160

1ـ 5عالم عدم یا عالم غیب

باز وقتى که عاجز شدمى از ادراک اللّه همین عدم و سادگى و محو مىدیدم گفتم
پس اللّه همین عدم و محو و سادگى است از آنک اینهمه از وى موجود مىشود از
قدرت و علم و جمال و عشق ،پس این عدم ساده حاوى و محیط است مر
محدثات را و قدیمست و محدثات در وى چو خاربنى است در دریا (بهاءالدین
ولد ،1352 ،ج.)23 ،1

احمد غزالی نیز در «سوانح العشاق» دربارۀ هبوط ارواح انسانی از عالم عدم
میگوید« :روح چون از عدم به وجود آمد بر سرحد وجود ،عشق منتظر موکب روح
بود( ».غزالی )107 :1376 ،عطار نیشابوری عدم را مرتبهای از هستی میداند که وجود از
آن نشأت میگیرد:
بگذر ز وجود و با عدم ساز
میدان به یقین که از عدم خاست

زیرا که عدم عدم به نام است
هرجا که وجود را نظام است
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موالنا در آثار خویش واژۀ عدم را در دو معنا به کار میبرد :یکی عدم در برابر وجود به
معنای نیستی محض و نابودی ،دوم عدم به معنای مرتبهای از مراتب آفرینش .عدم در
معنای مرتبهای از مراتب آفرینش ،در نزد عرفای پیش از موالنا نیز سابقه داشته است.
بهاءولد دربارۀ عدم به عنوان مرتبهای از مراتب هستی چنین میگوید:
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و غیره از آن یاد میکند .دوم :عالم خیال که به قول موالنا تنگتر و محدودتر از عالم
عدم است .سوم :عالم مادی یا عالم ملک که پایینترین مرتبۀ هستی است و مولوی از
آن با عنوان «جهان حسّ و رنگ» و یا «عالم محسوسات» یاد میکند .مولوی تنها دوبار،
یکبار در ابیاتی از دفتر اول مثنوی و دیگربار در عبارتی کوتاه از فیه ما فیه ،دربارۀ سیر
مراتب هستی سخن میگوید« :عالم خیال نسبت به عالم مصوّرات و محسوسات فراخ
است ،زیرا جملۀ مصوّرات از خیال می زاید و عالم خیال نسبت به آن عالم که خیال از
او ،هست میشود تنگ است» (مولوی.)156 ،1393 ،

(عطار ،1368 ،ص)55

بنابر دیدگاه موالنا عالم عدم ،گنجینۀ صنع الهی است که در هر لحظه فیوض ربّانی
از آن به سایر مراتب وجود افاضه میشود .ارتباط عالم عدم با عالم مادّه ،ارتباطی
پیوسته و دائمی است ،زیرا که فیض هستی مستمراً از آن عالم به عالم مادّه و محدثات
عطا می شود و حتی اگر برای یک لحظه این جریان گسسته شود ،نظام هستی نابود
میگردد .عرفا از این مطلب با عنوان قاعدۀ «تجدّد وجود» یا «خلق جدید» یاد میکنند
(ر.ک همایی :1369 ،ج ،1ص .)164

پس خزانۀ صنع حق باشد عدم
مبدع آمد حق و مبدع آن بود

که برآرد زو عطاها دم به دم
که برآرد فرع بی اصل و سند
(مولوی :1364 ،د ،5ب )3681-3679

1ـ1ـ 5گسترۀ عالم عدم

120

و مىبینم که آب عمر از دریاى غیب مىآید و هم به دریاى غیب باز مىرود
همچنانک این معانى من از عدم بوجود مىآید و از وجود به عدم مىرود و از
وجود تا به عدم یک گام بیش نمىبینم (بهاءالدین ولد :1352 ،ج.)10 ،1
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گسترۀ عالم عدم یا عالم غیب در بینش عرفانی موالنا ،هم عالم قبل الدنیا را در
برمیگیرد و هم شامل عالم بعدالدنیا میشود .به دیگرسخن ،موجودات پیش از آمدن به
عالم ماده ،در عالم عدم بودهاند و پس از طیکردن سیر استکمالی خویش در عالم ملک
یا عالم ماده ،مجدّداً به سوی عالم عدم که سرای نیستی و وحدت است باز میگردند.
این دیدگاه در سخنان بهاءولد نیز بیان شده است:

120

مولوی در ابیات زیر ،اصطالح عدم را به عنوان عالم پیش از عالم مادی به کار
می برد .انسان ،پیش از آمدن به این دنیا در آن عالم به سرمیبرد و با ارادۀ الهی از عالم
عدم به عالم ماده یا به قول موالنا به جهان حسّ و رنگ آورده میشود:
در عدم افشرده بودی پای خویش
را
ربّانیت
صنع
مینبینی
تا کشیدت اندر این انواع حال

که مرا که برکند از جای خویش
که کشید او موی پیشانیت را
که نبودت در گمان و در خیال
(مولوی :1364 ،د ،1ب  3679و )3681
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آری چو عدم وجودبخش است

موجوداتش به جان غالم است

بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني موالنا

بانگ بر وی زد نمودار کرم
از وجودم میگریزی در عدم
خود بنه و بنگاه من در نیستی است

که امین حضرتم از من مرم
در عدم من شاهم و صاحب علم
یکسواره نقش من پیش ستی است
(همان :د ،3ب )1439-1435

مولوی همچنین در ابیات زیر ،عدم را به عنوان عالم بعدالدنیا به کار میبرد و از
صورت کمال یافتۀ عناصر عالم مادّی در عالم عدم سخن میگوید:
 ...تا بدانی در عدم خورشیدهاست

و آنچه اینجا آفتاب آنجا سهاست

در عدم هستی برادر چون بود؟

ضدّ اندر ضد چون مکنون بود؟

یخرج الحیّ من المیّت بدان

عابدان

که

عدم

آمد

امید

(همان :د ،5ب  1017ـ )1019

این جهان از بی جهت پیدا شده است
باز گرد از هست سوی نیستی
جای دخل است این عدم از وی مرم
کارگاه صنع حق چون نیستی است

که ز بی جایی جهان را جا شده است
ربّانیستی
و
ربّی
طالب
جای خرج است این وجود بیش و کم
جز معطل در جهان هست کیست؟
(همان :د ،2ب 684ـ)687

2ـ1ـ 5ویژگیهاي عالم عدم

سخن گفتن دربارۀ چگونگی هستی موجودات در عالم عدم دشوار است ،اما واضح
است که ویژگیهای عالم ماده از قبیل :ترکیب عناصر ،وجود حواس ظاهری و باطنی،
سخن گفتن به صورت ادای حروف و کلمات و غیره در آن عالم راه ندارد .بنابر دیدگاه
مولوی ،ذریّۀ همۀ انسانها آن عالم را درک کردهاند و برطبق ارادۀ الهی به عالم مادّی
تنزل نمودهاند .در اینجا به برخی از ویژگیهای عالم عدم از دیدگاه مولوی اشاره میکنیم:
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موالنا در ابیات زیر عدم را بهطور مشترک هم برای مبدأ (پیش از عالم ملک) و هم
معاد (پس از عالم ملک) به کار میبرد .در این ابیات مولوی عالم ماده را «جهانِ هست»،
و عالم عدم را «جهان نیستی» مینامد و سالکان طریق حق را به سوی جهان نیستی فرا
میخواند:
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کاربرد عدم به عنوان عالم پس از عالم مادّه ،در دفتر سوم مثنوی در داستان «پیدا
شدن روحالقدس به صورت آدمی بر مریم» مشاهده میشود .آنجا که جبرئیل خطاب به
حضرت مریم (ع) میگوید:

منبسط بودیم و یک گوهر همه
یکگهر بودیم همچون آفتاب

بیسر و بیپا بدیم آن سر همه
بیگره بودیم و صافی همچو آب
(همان :د ،1ب )689-686

چون نباشد روز و شب یا ماه و سال
در گلستان عدم چون بیخودیست

کی بود سیری و پیری و مالل
مستی از سغراق لطف ایزدیست
(همان :د ،3ب )2942-2940

ب) عالم غیب محدود به هیچ حدی نیست و از اینرو موالنا از استعاراتی چون
صحرا یا عرصۀ فراخ ( ،17د ،1ب )3183-3182و «جایی که در و دیوار ندارد» برای نشان
دادن نامحدود بودن آن عالم بهره میگیرد:
این جهان خود حبس جانهای شماست
این جهان محدود و آن خود بیحدست

خود روید آن سو که صحرای شماست
نقش و صورت پیش آن معنی سدست
(همان :د ،1ب )525-526
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ج) تنزّل از عالم عدم به عالم ماده بدون اختیار مخلوقات واقع میشود:
در عدم افشرده بودی پای خویش
مینبینی صنع ربّانیت را
تا کشیدت اندر این انواع حال

که مرا که برکند از جای خویش
که کشید او موی پیشانیت را
که نبودت در گمان و در خیال
(همان :د،1ب )3681-3679

د) موالنا براساس باور قرآنی خویش معتقد است در عالم عدم نوعی تکلّم و گفت-
وگو وجود دارد منتها تکلّمی بیحرف و صوت؛ از نظر موالنا اگرچه سخنگفتن به
شکل مرسومِ عالم ما دی در عالم عدم ظهور و بروز ندارد ،لیکن پذیرش امر حضرت
حق و قرارگرفتن در زمرۀ مخلوقات ،در حقیقت بلی گفتن به ندای الهی و متعهد شدن
به پیمان نامۀ الست است:
گر نمی آید بلی زیشان ولی

آمدنشان از عدم باشد بلی
(همان :د ،1ب 2110ـ)2111

ما نبودیم و تقاضامان نبود

لطف تو ناگفتۀ ما میشنود
(همان :د ،1ب )610
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الف) عالم عدم یا عالم غیب ،عالم وحدت است و کثرت و تعیّن در آن راه ندارد.
عالم عدم ،جهان بسیط است و ترکیب عناصر در آن وجود ندارد:

بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني موالنا

در آن عالم گفت است ،بیحرف و صوت که وَ کلّماهللُ موسی تکلیماً (نساء)164/

حقّ تعالی با موسی سخن گفت ،آخر با حرف و صوت نگفت ،با کام و زبان
نگفت زیرا حرف را کام و لب میباید تا حرف ظاهر شود .حقّ ـ تعالی و تقدّس ـ
او منزّه است از لب و دهان .پس انبیا را در عالم بیحرف و صوت ،گفت و شنود
است با حقّ که اوهام این عقول جزوی به آن نرسد و نتوانند پیبردن .امّا انبیا از
عالم بیحرف در عالم حرف درمیآیند و طفل میشوند برای این طفالن که بُعِثتُ
معلّماً (مولوی.)126 :1393 ،

هـ) عدم به عنوان مرتبهای از مراتب هستی ،محکوم حکم ربّ العالمین است:
آن عدم او را هماره بنده است
خویش را بین چون همی لرزی ز بیم

کارکن دیوا سلیمان زنده است
مر عدم را نیز لرزان دان مقیم
(همان :د ،1ب 3682ـ)3684

پنج حسّی از برون میسور او

پنج حسّی از درون مأمور او
(همان :د ،1ب )3576

پنج حس ظاهر و پنج اندرون

ده صف اند اندر قیام الصّافون
(همان :د ،4ب )2022

حکما و فالسفه پنج حسّ درون را شامل حسّ مشترک ،خیال ،وهم ،متفکّره و
حافظه بیان میکنند:
و اما حواسّ باطن نیز پنج است :اولش حسّ مشترک است ،او قوّتی است که جملۀ
محسوسات پیش او جمع شوند  ...دوم خیال است و آن خزینۀ حسّ مشترک است
که درو جمله صورتها بماند  ...سوم وهم است و آن قوّتی است که حکم کند بر
محسوسات به چیزهای نامحسوس  ...چهارم متخیّله است و آن قوتی است که
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2ـ 5عالم خیال
مولوی واژۀ خیال را در آثار خویش در دو معنا به کار میگیرد؛ نخست در معنای یکی
از قوای ادراک انسان که از جملۀ پنج حس باطنی است .از دیدگاه موالنا آدمی را پنج
حسّ برون است و پنج حسّ درون.
3
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مولوی در فیه ما فیه از عالم عدم با نام «عالم بی حرف و صوت» یاد میکند .عالمی
که انبیا در آن با خداوند تکلّم میکنند ،اما عقول جزوی بشری از ادراک این واقعه
عاجزند:

خیال در این معنی یکی از ابزارهای شناخت و کسب معرفت به حساب میآید؛
افالطون از جمله حکمایی است که قوۀ خیال را ابزاری برای شناخت امور محسوس
قلمداد میکند و پایینترین درجۀ معرفت را متعلق به خیال میداند( 4افالطون:1355 ،
.)509

ویژگی اصلی که مولوی برای خیال و ادراک خیالی در نظر می گیرد« ،هست و
نیست» بودن آن است .در داستان پادشاه و کنیزک ،هنگامی که طبیب الهی از دور برای
پادشاه نمودار میشود ،او را اینگونه توصیف میکند :
میرسید از دور مانند هالل

نیست بود و هست مانند خیال
(مولوی :1364 ،د،1ب )69
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انتخاب صفت «هست و نیست» برای قوۀ خیال از سوی موالنا ،بسیار عالمانه و
حاکی از آشنایی این عارف بزرگ با متون حکمی است .شاخص اصلی ادراک خیالی که
در تعاریف حکمایی چون ابن سینا و شیخ شهابالدین سهروردی مطرح میشود ،آن
است که انسان از طریق قوۀ خیال میتواند همۀ آنچه را که با ادراک حسّی در مییابد
در ذهن خود حاضر گرداند الّا اینکه در ادراک خیالی ماده و جسمانیّت وجود ندارد .به
عبارت دیگر ادراک خیالی امری ذهنی و غیرملموس است در برابر ادراک حسّی که
عینی و ملموس است .سهروردی معتقد است انسان از طریق قوۀ خیال قادر به ادراک
هرآن چیزی است که با حواس ظاهری از قبیل لمس ،ذوق ،شمّ ،سمع و بصر در
می یابد ،با این تفاوت که در ادراک خیالی ماده وجود ندارد که سهروردی از آن ،تعبیر
به «شکل» میکند ...« :امّا خیال هیچ شکل نیست درو از بهر آنکه تو تخیّل میکنی
ملموسات و مبصرات را و مذوّقات را ،و داللت میکند بر آنکه صورتهای جملۀ
محسوسات درو نماید» (سهروردی:1356 ،ج ،3ص.)130
بنابراین صفت هست و نیست ،که موالنا برای خیال در نظر میگیرد ،منطبق با آراء
حکما دربارۀ این قوۀ باطنی است؛ ادراک خیالی به یک اعتبار هست ،چون انسان
میتواند به وسیلۀ آن اموری را ببیند یا بشنود چنان که مثالً میتواند تصویر یک کوه را
در ذهن حاضر گرداند و از جهت دیگر نیست ،زیرا تصویر خیالی وجود خارجی ،عینی
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ترکیب و تفصیل صور و احکام کند  ...و این را چون عقل استعمال کند متفکّره
خوانند  ....پنجم حافظه است و آن قوتی است در تجویف آخر دماغ و او خزانۀ
وهم است (سهروردی:1356 ،ج 29 ،3ـ .)30

بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني موالنا

نیستوش باشد خیال اندر روان
بر خیالی صلحشان و جنگشان

تو جهانی بر خیالی بین روان
وز خیالی فخرشان و ننگشان
(مولوی :1364 ،د ،1ب)71-70

تقابل عالم محسوسات در برابر عالم عدم در سخنان مولوی ،تقابل خیال در برابر
حقیقت است .عالم ماده ،نیستهستنمایی است که جلوهها و مظاهر محسوس اما
زودگذر و فانیاش ،انسانهای سادهاندیش را فریب میدهد:
عالم بر خیال قایم است .و این عالم را حقیقت میگویی ،جهت آنکه در نظر میآید
و محسوس است و آن معانی را که این عالم فرع آن است خیال میگویی ،کار به
عکس است .خیال خود ،این عالم است که آن معنی صد چو این پدید آورد و
بپوسد و خراب شود و نیست گردد و باز عالم نو پدید آورد و او کهن نگردد .منزّه
است از نوی و کهنی (مولوی ،1393 ،ص.)98

این جهان نیست چون هستان شده
خاک بر باد است و بازی میکند
اینکه برکار است بیکار است و پوست

و آن جهان هست پس پنهان شده
میکند
سازی
پرده
کژنمایی
وآنکه پنهان است مغز و اصل اوست
(همان :د ،2ب )1277-1275

نیست را بنمود هست و محتشم

هست را بنمود بر شکل عدم
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انسان با ادراک حسّی خویش عالم ماده یا جهان حسّ ورنگ را درمییابد اما این
عالم در برابر عالم عدم ،اصالت و اعتبار ندارد .مولوی برای اثبات این مطلب به روش
اهل منطق ،از استداللهای تمثیلی بهره میجوید .وی تمثیل خاک و باد و تمثیل کف و
آب دریا را دربارۀ این موضوع مطرح میکند .خاک در اثر وزش باد در هوا معلق
می شود .خاک آشکار اما باد پنهان است .هدف مولوی از بیان این تمثیل ،نقض اعتبار و
اصالت ادراکات حسّی بشری است؛ چه بسا اموری که در حیطۀ ادراک حسی قرار
نمی گیرند و از دید ظاهری ما پنهان هستند اما به تعبیر موالنا مغز و اصلاند .عالم عدم
از آن جهت که از دیدهها پنهان است جهان غیب نامیده میشود لیکن در میان تمام
عوالم وجود ،اصالت و اعتبار با عالم عدم است:
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و مادی ندارد .موالنا با تکیه بر این صفت از قوۀ خیال ،دایرۀ معنایی این واژه را
گسترش میدهد  .از نظر موالنا هر امر فرعی و غیر اصیلی که انسانها به دلیل فهم ناقص
خود آن را اصل میپندارند ،از مقولۀ خیال است:

(همان :د)1036-1026 ،5
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دومین معنایی که موالنا برای واژۀ خیال در آثار خویش مطرح میکند ،خیال در
معنای عالم خیال و به عنوان مرتبهای از مراتب هستی است .سخنگفتن در باب عالم
خیال از دیدگاه موالنا ،به دلیل اشارات مختصر و موجز وی دربارۀ این مقوله ،چندان
ساده نیست .شاید دل یل این امر آن باشد که مولوی به عنوان یک عارف ،قصد ورود به
جزئیات مباحث هستیشناسی که مربوط به حوزۀ فلسفه میشود را نداشته است .آنچه
می توان با قطعیّت دربارۀ دیدگاه موالنا در باب عالم خیال اظهار کرد آن است که :الف)
از نظر موالنا عالم خیال مرتبهای است مادون عالم غیب یا عدم ،و ماورای عالم ماده؛ به
عبارت دیگر عالم خیال ،برزخی است میان عالم امر و عالم خلق .ب) عالم خیال از
مرتبۀ عدم یا عالم غیب ،هست میشود .ج) هر چیزی که برای انسانها در عالم ماده
مصوّر میشود از خواب و رؤیا تا واقعات و مشاهدات از عالم خیال نشأت میگیرد« :
عالم خیال نسبت به عالم مصوّرات و محسوسات فراخ است ،زیرا جملۀ مصوّرات از
خیال می زاید و عالم خیال نسبت به آن عالم که خیال از او هست میشود تنگ است»
(مولوی .)156 :1393 ،همانگونه که در ابتدای مقاله گفته شد ،موالنا در مثنوی تنها یکبار،
به سیر مراتب هستی اشاره میکند؛ در این ابیات عالیترین مرتبۀ وجود ،عالم عدم است
که موالنا تعبیر «عرصۀ با گشاد و با فضا» را دربارۀ آن به کار میبرد .عالم خیال درمرتبۀ
بعد ،و در پایین ترین مرتبۀ عالمِ هست یا همان جهان محسوس قرار دارد (ر.ک مولوی،
 ،1364د ،1ب.)3163-3160

3ـ 5عالم مادّي یا عالم محسوسات:

نازلترین و پست ترین عوالم وجود ،عالم مادّه یا عالم محسوسات است که مولوی به
پیروی از آیات قرآن ،این عالم را دنیا مینامد .در اینجا به بررسی و تحلیل برخی از
مهمترین شاخصهای عالم مادی از دیدگاه موالنا میپردازیم.
1ـ3ـ 5عالم ماده ،عالم کثرت و تضاد

ماهیت عالم ماده بر تکثر و تضاد است؛ برخالف عالم عدم که عالم وحدت و یکرنگی
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بحر را پوشید و
چون منارۀ خاک
 ...الجرم سرگشته
این عدم را چون

کف کرد آشکار
پیچان در هوا
گشتیم از ضالل
نشاند اندر نظر

باد را پوشید و بنمودت غبار
خاک از خود چون برآید بر عُال؟
چون حقیقت شد نهان پیدا خیال
چون نهان کرد آن حقیقت از بصر؟

بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني موالنا

فلک اوّل که فلک قمر است ،و هرچه عالیتر ،صفو آن زیرینتر و آنکه زیرینتر،
کدر آن عالیتر .و چون از فلک قمر درگذشت ،مادتی که مانده بود هرچه صفا بود
بیرون آمده بود و کدورت و کثافت بر وی غالب شده بود چنانکه صالحیت قبول
صورت فلکی نداشت  ...پس در زیر فلک قمر بماند و طبیعت مقترن به وی شد
(ابن سینا ،1383 ،صص.)24-23

این جهان جنگ است کل چون بنگری
آن یکی ذرّه همی پرد به چپ
ذرّهای باال و آن دیگر نگون

ذرّه با ذرّه چو دین با کافری
وآن دگر سوی یمین اندر طلب
جنگ فعلیشان ببین اندر رکون
(مولوی ،1364 ،د ،6ب )38-36

در عناصر در نگر تا حل
که بدیشان سقف دنیا مستوی
اُستن آب اشکنندۀ آن
الجرم ما جنگییم از ضرّ و

این جهان زین جنگ قائم میبود
چار عنصر چار استون قوی است
هر ستونی اشکننده آن دگر
پس بنای خلق بر اضداد بود

شود
است
شرر
سود

(همان ،د ،6ب )50-47

موالنا تعبیر استعاریِ «خم صدرنگ» را برای جهان کثرت برمیگزیند .رهایی از این
خم و بازگشت به «خم یک رنگِ» جهان وحدت یا عالم عدم ،آرزوی همیشگی این
عارف دلسوخته است:
تا

خمّ

یکرنگی

عیسیّ

ما

بشکند نرخ خم صدرنگ را
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دیدگاه مولوی دربارۀ تکثر و تضاد در عالم ماده منطبق با نظرات حکمایی چون ابن
سینا است .وی معتقد است تضاد و تنازع در تمام اجزای عالم ماده وجود دارد زیرا قوام
این عالم به وجود عناصر چهارگانهای است که هریک مخالف و ضدّ دیگری است:
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است .براساس نظریۀ وسائط ،عالم ماده پس از مراتب عقول عشره قرار دارد که
کدورت بر آن غالب است .عقل دهم یا عقل فعال ،طبایع چهارگانه را به وجود میآورد
و طبایع چهارگانه ،عناصراربعه را پدید میآوردند .ابن سینا بین افالک نهگانه و مراتب
عقول عشره ارتباط برقرار میکند و عالم ماده را عالم تحت فلک قمر مینامد .از نظر
ابن سینا فلک االفالک که فلک نهم است ،بیشترین میزان تجرّد را دارد؛ هرچقدر به
سمت افالک پایینتر حرکت کنیم میزان تجرّد یا به قول ابن سینا درجۀ «صفو» کمتر و
در مقابل ،میزان کدورت بیشتر میگردد .در نهایت پس از فلک قمر ،عالم ماده یا جهان
کثرت قرار دارد که کدورت محض است و هیچگونه تجرّدی ندارد:

(همان ،د ،6ب )1856-1855

مولوی این نکته را نیز متذکر میشود که تکثر و تضاد عالم مادی منافاتی با وحدت
ذات و عمل پروردگار ندارد .وی در دفتر ششم مثنوی ،در خالل قصۀ «صوفی و
قاضی» به این شبهه پاسخ میدهد .موالنا ابتدا از زبان صوفی این پرسش را مطرح
میکند که چگونه این همه مظاهر متکثر و متنوع از خداوند واحد پدید میآید؟
گفت صوفی چون ز یک کان است زر
چونکه جمله از یکی دست آمده
چون ز یک دریاست این جوها روان
چون همه انوار از شمس بقاست
 ...چونکه دارالضرب را سلطان خداست

این چرا نفع است و آن دیگر ضرر؟
این چرا هشیار و آن مست آمده؟
این چرا نوش است و آن زهر دمان؟
صبح صادق صبح کاذب از چه خاست؟
نقد را چون ضرب خوب و نارواست؟
(همان :د ،6ب )1609-1604
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پرسشهای به ظاهر ساده ای که موالنا در این حکایت از زبان صوفی بیان میکند در
حقیقت طرح یکی از پیچیدهترین مسائل فلسفی یعنی بحث چگونگی صدور کثرت از
وحدت است .نظریۀ وسائط در فلسفۀ اسالمی در پاسخ به این پرسش شکل گرفت.
اساس روش تعلیمی موالنا در مثنوی ،بیان ساده و قابل فهمِ مباحث ،برای عموم
مخاطبین است .ارائۀ مطالب پیچیدۀ فلسفی ،کالمی و حتی عرفانی در قالب داستان و
همچنین بهره جستن از ابزارهای بیانی چون :تمثیل و تشبیه بخصوص تشبیهات معقول
به محسوس ،از جمله راهکارهای مولوی برای سهولت فهم دقایق و نکات ناب و
پیچیدۀ علمی است .پاسخ پرسشهای صوفی در این حکایت از زبان قاضی بیان میشود.
قاضی با استفاده از یک تمثیل ،شبهۀ صوفی را اینگونه پاسخ میدهد:
گفت قاضی صوفیا خیره مشو
همچنانکه بیقراری عاشقان
او چو کُه در ناز ثابت آمده
این همه چون و چگونه چون ز بد
ضدّ و ندّش نیست در ذات و عمل

یک مثالی در بیان این شنو
حاصل آمد از قرار دلستان
عاشقان چون برگها لرزان شده
بر سر دریای بیچون می طپد
ز آن بپوشیدند هستی ها حلل
(همان :د ،6ب )1618-1613

همانگونه که از این ابیات برمیآید ،مولوی در پاسخ به این پرسش ،از ورود به مباحث
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کآن جهان همچون نمکسار آمده است

هرچه آنجا رفت بیتلوین شده است

بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني موالنا

2ـ3ـ 5نظام اسباب در عالم ملک

هین بجنبان آن عصا تا خاکها
و آن ملخها در زمان گردد سیاه
که سببها نیست حاجت مر مرا
تا طبیعی خویش بر دارو زند
تا منافق از حریصی بامداد

وا دهد هرچه ملخ کردش فنا
تا ببیند خلق تبدیل فنا
آن سبب بهر حجاب است و غطا
تا منجّم رو به استاره کند
سوی بازار آید از بیم کساد
(همان :د ،4ب )3602-3598

اگرچه ارادۀ حضرت حق ،بر آن است که عالم مادّه مبتنی بر نظام اسباب باشد ،لیکن
هرگاه مشیّت او اقتضا کند این سنّت نقض میشود؛ زیرا قدرت و ارادۀ خداوند متعال
مافوق نظام اسباب است .بهترین نمونۀ خرق اسباب در عالم مادّه ،معجزات انبیاست :
سنتی بنهاد و اسباب و طرق
بیشتر احوال بر سنت رود

طالبان را زیر این ازرق تتق
گاه قدرت خارق سنت شود
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مولوی در دفتر چهارم و پنجم مثنوی ،دربارۀ نظام اسباب در عالم ملک مطالبی را مطرح
میکند .وی در دفتر چهارم ضمن بیان معجزۀ عصای موسی(ع) به حکمت وجود اسباب
در این دنیا از زبان حضرت حق اشاره میکند؛ اینکه وجود سلسلۀ علت و معلول در
عالم ماده ،نه برای آن است که خداوند بدان نیازی دارد بلکه از آن روست تا وسیلۀ
امتحانی باشد برای انسانها؛ عوام ،گرفتار حجاب اسباب میگردند و از مسبب االسباب
غفلت میورزند اما خواص ،که صاحب دیدۀ سببسوز و ادراک بصیر هستند ،هرگز
اسیر این وسایط نشده و در ورای این اسباب و علتها ،دست قهّار حق را مشاهده
میکنند:
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فلسفی اجتناب میکند و صرفاً با ذکر یک تمثیل عارفانه ،چگونگی پیوند جهان کثرت با
عالم وحدت یا مظاهر متکثر با خداوند واحد را تبیین میکند .موالنا در این تمثیل ،ذهن
مخاطبانش را به موضوع عشق و جلوههای متضاد آن در عاشق و معشوق معطوف
می دارد؛ با وجود آنکه عشق ،حقیقتی واحد است اما مظاهر آن در عاشق و معشوق
متفاوت است .جلوۀ عشق در عاشق ،نیاز و بیقراری و آشفتگی است در حالیکه نمود
آن در معشوق همه ناز است و قرار و کبریا .پس همچنانکه حقیقت واحدی چون
عشق ،میتواند مظاهر متکثر و متضاد داشته باشد ،تکثر و تضاد عالم مادی نیز منافاتی با
وحدت ذات و عمل پروردگار ندارد.

(همان :د ،5ب )1549-1539

مولوی سالکان طریق حق را به داشتن «دیدۀ سبب سوراخ کن» سفارش میکند و
آنان را از گرفتار شدن در حجاب اسباب برحذر میدارد ،زیرا از نظر وی اسباب و
وسایط جز خیاالتی که انسان را چندگاهی از حقیقت دور میکند ،چیز دیگری نیست:
دیدهای باید سبب سوراخ کن
تا مسبّب بیند اندر ال مکان
از مسبّب میرسد هر خیر و شر
جز خیاالتی منعقد بر شاه راه

تا حجب را برکند از بیخ و بن
هرزه داند جهد و اکساب و دکان
نیست اسباب و وسایط ای پدر
تا بماند دور غفلت چندگاه
(همان :د ، 5ب )1555-1552
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اولیاء خدا با وجود آنکه میدانند نظام اسباب بر این عالم حاکم است ،اما در عین
حال به اسباب وقعی نمینهند و تمام عنایتشان به مسباالسباب است .تفاوت اولیا و
غیراولیا در مشاهدۀ نظام اسباب در آن است که غیراولیا از طریق اسباب به وجود
مسبباالسباب پی میبرند ،اما اولیا فقط قدرت حق را میبینند و از شدّت استغراق در
صفات رب ،پروای اسباب ندارند« :همۀ اسباب همچون قلمی است در دست قدرت
حقّ .محرّک و محرّر حقّ است ،تا او نخواهد قلم نجنبد» (مولوی ،1393 ،ص.)185

130

3ـ3ـ 5تشبیه دنیا به خواب

130

مولوی با استناد به حدیث نبوی «النّاس نیام و إذا ماتوا انتبهوا» (مردم در خواباند و
چون بمیرند ،بیدار شوند) بر این باور است که عالم مادّه و هر واقعهای که در آن حادث
می شود ،فاقد اعتبار و اصالت است؛ به عبارت دیگر همچنانکه عالم خواب در برابر
عالم بیداری از حجیّت و اعتبار برخوردار نیست ،عالم ملک نیز در برابر عالم ملکوت
اصالتی ندارد .نکته در خور توجه آن است که موالنا مقولۀ خواب در این عالم را
«خواب دوم» قلمداد میکند که این مطلب دقیقاً مشابه با نظر ابن عربی در فصّ یوسفیه
است؛ با این تفاوت که موالنا اصطالح «خواب دوم» را مطرح میکند اما ابن عربی
اصطالح «خواب در خواب» را برمیگزیند.
أنّ رسول اهلل صلّی اهلل علیه و سلّم قد قال :إنّ النّاس نیام فإذا ماتوا انتبهوا .و کلّ ما
یُری فی حال النّوم فهو من ذلک القبیل و إن اختلفت االحوال  ...بل عمره کلّه فی
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 ...هرچه خواهد آن مسبب آورد
لیک اغلب بر سبب راند نفاذ

قدرت مطلق سببها بردرد
تا بداند طالبی جستن مراد

بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني موالنا

استاد موحد در شرح این بخش از فصوصالحکم میگوید:
این حدیث [النّاس نیام ]...که دستمایۀ بحث ابن عربی در فصّ یوسف است
سراسر زندگی را ،چه خواب و چه بیداری ،به منزلۀ خوابی دراز تلقی میکند.
خوابی که میبینیم خواب در خواب است .و حکایت آن آدمی است که خواب
میبیند که خوابی دیده و خوابی را که دیده است در همان عالم خواب برای
خفتگانی چون خود گزارش میکند (موحد ،1385 ،ص.)446

مولوی در دفتر سوم ،پس از بیان عمل فرعون در قطعکردن دست و پای ساحران به
این مطلب اشاره کرده است:

(همان :د ، 3ب )1725-1733

مولوی در تشبیه دنیا به خواب در فیه ما فیه نیز میگوید« :همچنین احوال عالم را
که گفتی م خوابی است که الدّنیا کحلم النائم؛ تعبیرش در آن عالم دیگرگون باشد که به
این نماند .آن را معبّر الهی تعبیر کند ،زیرا بر او همه مکشوف است» (مولوی،1393 ،
ص.)82

 .6نتیجهگیري
بر طبق دیدگاههای هستیشناسانۀ مولوی ،نظام هستی مترتب بر سه عالم است؛ اول:
عالم عدم یا عالم غیب که مولوی با تعابیری چون عرصۀ دور پهنا ،عرصۀ فراخ ،صحرا
و غیره از آن یاد میکند .دوم :عالم خیال که به قول موالنا تنگتر و محدودتر از عالم
عدم است .سوم :عالم مادی یا عالم ملک که پایینترین مرتبۀ هستی است و مولوی به
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این جهان خواب است اندر ظن مه ایست
گر به خواب اندر سرت ببرید گاز
 ...این جهان را که به صورت قائم است
روز در خوابی مگو کین خواب نیست
خواب و بیداریت آن دان ای عضد
او گمان برده که این دم خفتهام

گر رود در خواب دستی باک نیست
هم سرت برجاست و هم عمرت دراز
گفت پیغمبر که حلم نائم است
سایه فرع است اصل جز مهتاب نیست
که ببیند خفته کو در خواب شد
بی خبر ز آن کوست در خواب دوم
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الدّنیا بتلک المثابه :إنّما هو منام فی منام« ».پیغمبر (ص) فرمود« :مردم در خواباند
و چون بمیرند بیدار شوند .پس هرچه در حالت خواب دیده شود نیز به رغم
اختالف حاالت از این قبیل خواهد بود  ...بلکه همۀ عمر پیغمبر (ص) در این دنیا
بر همین منوال بود ،یعنی خواب در خواب بود (ابن عربی ،1370 ،ص.)99
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پينوشتها
1ـ ایراد غزالی بر نظریۀ وسائط بر این اساس است که وی معتقد است همچنانکه کثرت و دوگانگی در
ذات واحد نیست ،در صادر اول و معلول نخستین یعنی مادّۀ اولی نیز نیست ،پس چگونه ممکن
است که کثرات از صادر اول پدید آمده باشد؟ از نظر ابوحامد غزالی اینکه فالسفه میگویند از
واحد ،بجز واحد چیزی صادر نمیشود ،در این صورت الزم میآید که عالم یک رشته از آحاد
باشد که ترکیبی در آن راه ندارد .در حالیکه عالم از چیزهای گوناگون مرکب است .فالسفه نیز به
اعتراض غزالی با این توجیه پاسخ دادهاند که صادر اول دارای دو وجه کثرت و وحدت است .آغاز
تکثر در عالم از جهت کثرت یا ممکنالوجودی صادر اول به وقوع میپیوندد (ر.ک غزالی:1361 ،
 42-44و .)173-172
2ـ « و مراتب البدء بعد المبدأ االوّل هی مرتبه العقول من العقل األوّل إلی األخیر ،و بعدها مرتبۀ النفوس
السماویّۀ الناطقه من نفس الفلک األعلی إلی نفس الفلک األدنی ،و بعدها مرتبۀ الصور من صورۀ
الفلک األعلی إلی صور العناصر .و بعدها مرتبۀ الهیولیات من هیولی الفلک األعلی إلی الهیولی
المشترکۀ العنصریّۀ .و بها ینتهی مراتب البدء .و یکون بعدها مراتب العود أعنی التوجّه إلی الکمال
بعد التوجّه منه .و أوّلها مرتبۀ األجسام النوعیّۀ البسیطۀ من الفلک األعلی إلی األرض ،و بعدها مرتبۀ
الصور االولی الحادثه بعد الترکیب کالصور المعدنیّۀ و غیرها علی اختالف مراتبها ،و بعدها مرتبۀ
النفوس النباتیّۀ بأسرها ،و بعدها مرتبۀ النفوس الحیوانیّۀ علی اختالفها ،و بعدها مرتبۀ النفوس الناطقۀ
المجرّدۀ اإلنسانّیۀ جمیعها .و المرتبۀ األخیرۀ هی مرتبۀ العقل المستفاد المشتمل علی صور جمیع
الموجودات» (ابن سینا1379 ،ه.ق :ص.)264
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پیروی از آیات قرآن آن را دنیا مینامد .گسترۀ عالم عدم یا عالم غیب در بینش عرفانی
موالنا هم عالم قبلالدنیا را در برمیگیرد و هم شامل عالم بعدالدنیا میشود .به عبارت
دیگر موجودات پیش از آمدن به عالم ماده ،در عالم عدم بودهاند و پس از طیکردن سیر
استکمالی خویش در عالم ملک یا عالم ماده مجدّداً به سوی عالم عدم که سرای نیستی
و وحدت است باز میگردند .از نظر موالنا عالم خیال مرتبهای است مادون عالم غیب
یا عدم ،و ماورای عالم ماده؛ به عبارت دیگر عالم خیال برزخی است میان عالم امر و
عالم خلق .عالم خیال از مرتبۀ عدم یا عالم غیبِ هست میشود و هر چیزی که برای
انسانها در عالم ماده مصوّر میشود از خواب و رؤیا تا واقعات و مشاهدات از عالم
خیال نشأت میگیرد .نازلترین و پست ترین عوالم وجود ،عالم مادّه یا عالم محسوسات
است که مولوی به پیروی از آیات قرآن ،این عالم را دنیا مینامد .ماهیت عالم ماده بر
تکثر و ت ضاد است برخالف عالم عدم که عالم وحدت و یکرنگی است .مولوی با
استناد به حدیث نبوی «النّاس نیام و إذا ماتوا انتبهوا» بر این باور است که عالم مادّه و
هر واقعهای که در آن حادث میشود ،فاقد اعتبار و اصالت است.

بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني موالنا
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در این پژوهش ،به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی آثار مشخصشده ،ابتدا به جست135 -
وجویی مختصر در تاریخچۀ کاربرد اسماءاهلل در آثار منثور عرفانی و سیر در نظریات عارفان 
در این باره و تقسیمات آن ،خصوصاً اسماء جمالی و جاللی پرداخته شده و سپس در مبحث
اصلی پژوهش ،در دو اثر برجستۀ عرفانی متعلق به قرون چهارم و ششم ،کشفالمحجوب
هجویری و روحاالرواح سمعانی ،چند اسم جاللی پروردگار از قبیل عزیز ،ملک ،غنی و جلیل،
نتایج تجلیّات و غلبۀ این اسماء بر باطن سالک ،تفاوتها و شباهتهای کارکرد آنها از دید این دو
نویسندۀ عارف ،شبکۀ اندیشهگانی آنها و جنبههای بالغی بهکارگرفتهشده در نگارش این دو
متن ،مورد بررسی قرار گرفته است.
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از جمله نکات بسیار مهم در باب کرامت و ارزشمندی انسان در میان مخلوقات ،ارتباط
او با اسماءاهلل است .در قرآن کریم یادگرفتن و یاددادن اسمهای الهی با مسجود شدن
آدم ارتباط دارد و عارفان بزرگ در این زمینه و از ارتباط با اسماء نتیجه گرفتهاند که
انسان بر سایر آفریدهها برتری دارد .پس از مبحث وجود ،که از مهمترین مباحث
عرفانی در میان عرفا به شمار میرود ،یعنی تأکید بر وجود مطلق و اشاره به مظاهر
کثرت و نیز موضوع وحدت وجود در آراء صوفیانه ،مبحث کلیدی دیگر در تفکّرات
عارفان ،موضوع اسماءاهلل است که از امهات مسائل در زمینۀ وجود پروردگار است .این
مبحث ،ریشه در قرآن کریم دارد و برگرفته از احادیث و برداشتهای عارفان و فیلسوفان
و متکلّمان است .مقولۀ اسماء الهی در اندیشۀ عرفای اسالم از چنان اهمّیتی برخوردار
بوده است که آنها در تأمّالت و تحقیقات خویش ،آن را به عنوان یک علم جامع و
فراگیر مورد توجه و کندوکاو قرار داده و در هر موردی از مباحث خویش ،آن را پایه و
زیربنای سایر آموزهها و مطالب عرفانی قرار دادهاند.
اسماء حسنای الهی ،تجلیّات ذات ربوبیاند که در قوس نزول ،موجب پدیدآمدن
مظاهر و صور ،و در قوس صعود ،منشأ اشراقات و مکاشفات عرفانی میشوند .بدین
سبب این اسماء ،هم از جهت وجودشناسی ،خداشناسی و جهانشناسی ،و هم از جهت
شناختشناسی و سلوک اهمیت دارند.
بر اساس مبانی عرفانی ،اسم الهی عبارت از ذات یا صفتی متعیّن از صفات و
تجلّیای از تجلیّات است .هرگاه ذات حق با صفتی معیّن جلوه کند ،اسمی از اسماء از
آن پدید میآید ،مثال از تجلّی خداوند با رحمت واسعۀ او اسم «الرّحمن» پدید آمده و
از تجلّی او با رحمت خاصّۀ کمالی ،اسم «الرحیم» پدید آمده و از تجلّی حق با وصف
انتقام ،اسم «المنتقم» ظهور یافته است (رحیمیان.)3 :1383 ،
عارفان ،اسماء الهی را از جهاتی گوناگون تقسیمبندی کردهاند که گاه با تقسیم
فیلسوفان و عالمان علم کالم مشترک است ،نظیر تقسیم به اسماء ثبوتی ،سلبی و غیره؛
اما در بعضی موارد و بویژه برحسب درجات ،تقسیماتی خاص دارند ،از قبیل اسماء
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در این تحقیق ،اهمیّت قرن چهارم در پیریزی آثار منثور عرفانی ،سبب انتخاب آن شده
و اثر زیربنایی ارزشمندی چون کشفالمحجوب ،که از قدیمیترین و معتبرترین کتب
زبان فارسی با موضوع تصوّف در این قرن است ،مورد تحقیق قرار گرفته است .از دیگر
سو ،قرن ششم ،دورۀ اوج و انسجام اندیشههای عرفانی است و شاهد گستردگی عرفان
عملی و پیدایش فرق و مکاتب گوناگون صوفیانه و عرفانی در این قرن هستیم .در این
قرن ،همچنین کتاب روح االرواح ،که تنها کتاب مستقل در شرح و تفسیر عرفانی
اسماءاهلل است ،به زیور نگارش آراسته شد .این اثر به لحاظ جایگاه ویژهاش در میان
آثار ادبی ـ عرفانی و در بین شروح صوفیانه ،جهت تحقیق و مقایسه با کشفالمحجوب
انتخاب شده است .این دو اثر ،علی رغم محتوای کلی و مشترک عارفانه ،در دو طیف
متفاوت عرفان زاهدانه و عاشقانه پرداخته شدهاند و جای مقایسۀ فراوانی دارند.
اسماء الهی از حیث تأثیر به سزایی که در شناخت پروردگار از یک سو و واسطه
قرار گرفتن در طریق معرفت انسان نسبت به خداوند از سوی دیگر دارند و بهرههای
فراوانی که از جنبۀ تربیتی و اخالقی به سالک میرسانند و اهمیتی که در آداب عملی
خانقاهیان و در سیروسلوک و پرورش معنوی آنان داشتهاند ،جای تحقیق و پژوهش
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تنریهی و تشبیهی ،اسم اعظم و ارکان امهات اسماء ،اسم مستأثر و غیر مستأثر ،اسماء
جالل و جمال ،اسماء ذات و صفات و افعال ،اسم متّصل و منقطعالظهور و غیره.
بنابراین با توجه به جایگاه ارزندۀ اسماء در حوزۀ عرفان نظری اسالم ،به نظر
میرسد تحقیق و مطالعۀ آن بیش از سایر مباحث ضروری مینماید ،چرا که این مسأله
از پردامنهترین مقوالتی است که حجم وسیعی از گفتوگوها و مباحث را به خود
اختصاص داده است که در ضمن موضوع توحید مطرح میشود و درک و دریافت
بسیاری از اصول و مبانی عرفان ،تنها با درک فحوای آن امکانپذیر است؛ بویژه اسماء
جمالی و جاللی که در مباحث عرفانی و عرفان عاشقانه جایگاه خاصی دارند .در این
پژوهش اسماء جاللیِ العزیز ،الغنی ،الملک و الجلیل که در اندیشههای عرفا از مقام
ویژهای برخوردارند و ایشان بسیار این اسماء و آثار آن را مورد بررسی قرار دادهاند،
مورد تحقیق قرار میگیرد.

3ـ 1پیشینۀ تحقیق
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تاکنون با این عنوان و در این باب پژوهشی انجام نپذیرفته است .تتها به شرح خود
اسماء و انواع آن و تقسیمات و توصیفات آن و البته بیشتر ضمن شرح افکار و اندیشه
های ابن عربی ،در مقاالت و پایاننامهها پرداخته شده است.
به صورت اجمالی به چند نمونه از پژوهشهایی که در رابطه با اسماء الهی و پیرامون
آن انجام شده است ،اشاره میشود:
* اسم الهی در عرفان اسالمی ،سعید رحیمیان ،مجلۀ نقد و نظر ،بهار و تابستان
 ،1386شمارۀ  45و .46
در این مقاله ،نویسنده به بحث در توضیح اسماء و انواع آن پرداخته است و در آن
از تاریخچۀ پیدایش و ورود اسماء به مباحث عرفانی و سیر تحوالت آن سخنی به میان
نیامده است.
* اسماء الهی از منظر امام خمینی ،محمدامین صادقی ارزگانی ،مجلۀ معرفت،
تیر ،1382شمارۀ .667
این تحقیق نیز صرفا نقد و گفتوگو در باب نظرات امام خمینی در خصوص
تعریفاتی است که ایشان در آثار خویش از اسماء داشتهاند.
*تاثیر شناخت اسماء الهی در مسیر معرفت حق ،صدیقه ابلقدار ،میانرشتهای ،دانشکدۀ
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،زمستان  ،1384شمارۀ ( 176علمی -پژوهشی).
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بسیار دارند .عالوه بر این ،در ریشهیابی اندیشههای صوفیانه در باب چگونگی تحوّل
کاربرد اسماء در متون عرفانی ،جستوجو در متون مربوط ضروری مینماید.
در این تحقیق ،در باب نظریات کلی عارفان راجع به اسماءاهلل ،چگونگی بهکارگیری
اسماء در متون منثور عارفانه ،تحوالتی که در مبانی اندیشههای عرفا ،پابهپای
شکلگیری تصوّف و عرفان در طی زمان به وجود آمده است و سیری که اسماءاهلل در
کاربرد خود در آثار صوفیانه پیمودهاند ،بررسیهایی انجام شده و سپس در دو اثر
برجستۀ کشفالمحجوب و روحاالرواح ،تشابهات و تفاوتها از حیث نحوۀ تفکر
نویسندگان آنها در مورد اسماء و بهکارگرفتن آنها و بهخصوص چند اسم جاللی
مشخص شده و نیز چگونگی بهره گرفتن از سازههای ادبی و بالغی در این دو متن،
پژوهشی به عمل آمده است.

بررسي سیر تحول اسماءِ جاللي در متون عرفاني قرون چهارم و ششم

موضوع و محور قراردادن اسماءاهلل و ایجاد بنایی بر اساس آنها ،اولین بار از سوی
محیی الدین عربی آغاز شد .وی در این زمینه ،از مباحث خداشناسی ،جهانشناسی،
شناخت انسان و رابطۀ او با خدا و جهان و نیز دیدگاه خاص ارتباط میان شریعت و
طریقت سخن گفت و بعضی از آنها را خود پیریزی کرد .این بنیانگذاری به گونهای
مطرح شد که مسئلهای نیست که در سایۀ مبحث اسماء قرار نگرفته باشد .در این مسیر،
او گسترۀ اندیشه ها و دیدگاهش را بسیار وسعت بخشید و همانگونه که در
«فصوصالحکم» میگوید « :عقدالخالئق فی االله عقائداّ و انا اعتقدت جمیع ما اعتقدوا:
مردمان مختلف دربارۀ خدا ،عقیدههای مختلف داشتند ،من به همۀ آنها معتقد شدم»
(ابنعربی .)5 :1385 ،ابنعربی در تألیفات و نگاشتههای مستقلِ بسیاری که در باب
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در این مقاله ،نویسنده به بررسی مباحث مربوط به انسانشناسی ،نفس ،سیروسلوک
و قابلیتهای متضاد در انسان پرداخته و ضمن آن به اسماءالهی نیز اشاره کرده است اما
در باب سیر تحول کاربرد اسماء و نیز بررسی جنبههای ادبی متون سخنی نرفته است.
* منشأ کثرت اسماء الهی در تفسیر عارفان مسلمان ،سید قوام الدین حسینی ،مجلۀ
آیین حکمت ،بهار  ،1394شمارۀ ( ،23علمی پژوهشی).
در این نوشتار ،پس از اشاره به گونهشناسی اسماء و صفات ،به تفسیری از عینیت
ذات و راههایی که عارفان در تحلیل کثرت اسمایی پیمودهاند ،اشاره شده است.
* معناشناسی اسماءالحسنی ،صادق آیینهوند ،شهریار نیازی ،مجلۀ دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه تهران ،بهار و تابستان  ،1379شماره  153و ( ،154علمی
پژوهشی).
این مقاله نیز همانطورکه از عنوان آن مشخص است ،در باب معنیشناسی اسماء
نگاشته شده است.
همانگونه که عنوان شد ،در پژوهشهای یادشده ،محوریت مباحث بر شرح و
توصیف اسماء ،انواع آنها ،نظریات مختلف اندیشمندان علوم اسالمی دربارۀ آنها و این
قبیل مباحث است و پیشینۀ بهکارگیری اسماء و دیگرگونیهایی که از آغاز در متون منثور
عرفانی از آنها بهرهگیری شده است و تحوّل اندیشهگانی ،تصویری و ساختارهای ادبی
در عارفان و نویسندگان بررسی نشده است.

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،16شماره ،64تابستان 1398

140
140

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:05 IRDT on Friday April 3rd 2020

140


اسماءاهلل دارد ،از جمله :االسم و الرسم ،کتاب االسماء ،کتاب االشارات فی شرح
االسماء االلهیه و الکفایات ،شرح االسماء ،منافعاالسماء و کشفالمعنی عن سرّ االسماء
الحسنی و کتاب انشاءالدوائر به طرح نظریاتش دربارۀ نامهای پروردگار پرداخته است.
به اعتقاد وی وجود پروردگار را به دو اعتبار ،یکبار در مرتبۀ احدیت ذات و بار دیگر
در مرتبۀ جامعیت اسماء می توان مورد لحاظ قرار داد .در مرتبۀ جامعیت اسماء ،امکان
ارتباط میان واجب و ممکن هست و پروردگار در وجود ممکنات تجلّی میکند و
درواقع ،عالم امکان بهواسطۀ تجلّی حق است که ظهور مییابد و تعیّن و تشخّص پیدا
می کند .این ممکنات ،هریک مظهری از اسماء خداوند و صفتی خاص را بروز میدهند
و می توانند با توجه به نوع صفت یا صفات الهی ،به مثابۀ اسمی برای آن صفت یا
صفات باشند .به عنوان مثال ،انسان که جامع تمامی کماالت امکان است ،مظهر اسم
«الجامع» خداوند به شمار میآید (ابنعربی .) 54 :1339 ،میتوان تاریخچۀ موضوعیت و
اهمیت اسماء اهلل و جایگاه آن در عرفان را به پیش از ابنعربی و پس از ظهور وی
تقسیم کرد .پیش از وی اختالف نظرهایی در میان صوفیه در باب اسماءاهلل و یکیبودن
آنها با ذات ،مسمّی و صفات وجود داشته است .پس از اظهار نظریات محییالدین عربی
و پیروان وی ،در قلمرو عرفان اسالمی و در آموزههای معرفتی ،براساس اسماء الهی،
مثلثی شامل هستیشناسی ،جمالشناسی و انسانشناسی عارفانه ایجاد شد .بحثهای
کالمی و عرفانی در باب اسماءاهلل از دو دیدگاه نشئت گرفته است :یکی به لحاظ
شناخت معنا بر مبنای اینکه این اسماء هریک چه مفاهیمی دارند و دیگر از دریچۀ
شناخت وجود و اینکه چه رابطه ای میان صفات پروردگار با ذات او و میان اسم و
مسمّی است.
عارفان تأثیر پذیرفتن سالک مبتدی از اسماء را مالک سنجیدن باطنش میدانند و در
پی آنند تا میان درون سالک با یکی از اسماءاهلل رابطهای بجویند و دلیل تعالی وی را در
سیر و سلوک به واسطۀ القای اسماءاهلل به او گوشزد کنند (قشیری )603 :1361 ،و این
سخن گزافی نیست که گفته شود در سلوک عارفانه و نگرش صوفیانه ،در هیچ مرحله
و مرتبهای ،از پرداختن به اسماءاهلل گریزی نیست .عرفا ،معرفت و آموزههای معرفتی
خود را متّصل و موقوف به عرفان اسماء و صفات حق میدانند.
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اسمائی که به اذن پروردگار مجاز به ایجاد اعیان شدند عبارتند از :حیّ ،عالِم ،مرید،
قائل ،قادر ،جواد و مقسط که اسماء ذاتند و به ائمۀ سبعه یا مفاتیحالغیب نیز
مشهورند و از میان این اسماء ،اسم «حیّ» به «اماماالئمه» معروف است (الهیجی،

دیگر از نظرات عارفان در این زمینه این است که هریک از ممکنات عالم مظهر
یک یا چند اسم هستند بجز انسان که مکان جامع اسماء الهی است .در انسان ،تمامی
اسماء متقابل پروردگار ،جاللی و جمالی ،به حسب قابلیتش جمع شده است .این اکمال
و جامع بودن را انسان در نتیجۀ لطف ازلی خداوند داراست و ارادۀ او که بر این تعلّق
گرفته است که انسان را چون آینهای ،مظهر تمامی اسماء نیکوی خود قرار دهد .از این
جهت موضوع اسماء در اعتقاد عرفا با مبحث انسانشناسی عرفانی پیوند میخورد و
صورتهای معرفتی و معنوی انسان با شناخت اسماء مرتبط میشود تا جایی که عرفا به
این نظر قائلند که «اگر اسماء الهی در خلقت انسان سهیم نبودند و انسان مظهر اسماء
نبود ،وی به مقام خلیفۀ الهی دست نمییافت» (پارسا 34 :1346 ،تا )36و به این واسطه
است که انسان ،نسبت اسمائی با پروردگار یافته است و با چنین نسبتی است که الیق
مقام خلیفۀ الهی شده و بار امانت الهی را که عدّهای بر آنند که همان اسماءاهلل است ،بر
دوشش نهادهاند.
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 .2چگونگي نگرش عارفانه به اسماءاهلل
عارفان به اسماء به عنوان صورتهای ملفوظ نمینگرند و اسماء ملفوظ را از نفس اسماء
جدا میدانند .آنان بر این عقیده اند که خداوند در مقام هویّت مطلقه ،نه اسمی دارد و نه
رسمی و حتی لفظ هویّت را نیز از سر ناگزیری و درنتیجۀ عدم شناخت به او نسبت
می دهند؛ اما چون سبب وجود عالم ،محبت پروردگار است و او بر این مبنا اراده کرد تا
شناخته شود ،در اسماء خود تجلّی کرد .از اینجاست که «آنان تتها راه شناخت حق را از
طریق معرفت صفات و اسماء خداوند میدانند» (جیلی1304 ،ق )17 :و عقیده دارند بدون
شناخت اسماء ،راهی به معرفت عالم و حوادث آن نیست .ابنعربی و اتباعش بر این
نظرند که خلقت عالم در نتیجۀ تقاضای ظهوریافتن اسماء بوده است و در عرفان نظری
ـ که وی آن را به عنوان دانشی پدید آورد و بر مبنای آن ،هستی را تفسیری عرفانی کرد
ـ تمام جهان هستی مظهری از تجلّیات حق است و این مظاهر به واسطۀ اسماء و
صفات از بطون به ظهور آمدهاند.

گاهی تجلّی ،تجلّی فعلی است و در اثر آن ،سالک جز فعل حق و جز فاعلیّت حق
چیزی نمی شناسد .گاهی تجلّی صفتی است و بنده جز صفات خداوند و جلوههای
صفات او چیزی نمیبیند و گاهی نیز باالتر است و تجلّی ذاتی است که در آن،
سالک تمامی ممکنات عالم امکان را در نور تجلّی ذات ،هالک میبیند و هر امری
را ،عدمی (عزالدین محمود کاشانی 154 :1381 ،تا .)155
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گفتنیست که سالک در سلوک عرفانی خود ،میبایست به تجلی اسمائی متخلّق
شود و این تخلّق زمانی ممکن میشود که وی به گونهای خود را با اقتضائات هر اسمی
وفق بدهد و « برای رسیدن به حقیقت آن قیام کند که عوارض و نتایج آن اسم ،ملکۀ
ذهن و باطن او شود و در وجودش استقرار یابد» (جندی.)59 :1362 ،
دربارۀ این تخلّق و چگونگی آن در اسماء مختلف ،صوفیه معتقدند که به اسم «اهلل»
نمیتوان متخلّق شد و حتی بعضی از آنان «متخلّقشدن به اسم الرّحمن را هم در
توانایی سالک نمیبینند» (سراج طوسی ) 89 :1381 ،و در مقابل ،بعضی حتی تخلّق به اسم
«اهلل» را نیز توجیه میکنند (جندی.)58 :1362 ،
1ـ 2اسماء جاللي و جمالي
در یک نگاه کلی ،باور عارفان این است که تمام اسماء و صفاتی که لطف و رحمت از
آنها منتج میشود و مایۀ ابتهاج هستند ،اسماء جمالی پروردگارند همچون ،رزّاق ،لطیف،
رحیم ،ودود ،و اسماء و صفاتی که ناشی از قهر و خشم خداوندند و موجب خوفند و
هیبت میآفرینند ،اسماء جاللیاند ،نظیر ،منتقم ،قهّار ،سریعالحساب و غیره.
قیصری میگوید :ذات خداوند برحسب مراتب الهیّت و ربوبیّتش ،صفات متعدّد و
متقابلی را اقتضا می کند؛ همانند لطف و قهر ،رحمت و غضب ،رضا و سخط و غیر آن
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اینجاست که عرفا به جستوجو و بحث پرداختهاند و در آثار خویش در پی یافتن
راهی برای دستیابی به شیوۀ تبدیل این رتبۀ بالقوّه (داشتن مرتبۀ خالفت) به فعلیّت
هستند و در صددند تا این نکته را که پیوندی کامل و تمام میان اسماءاهلل و سیر و
سلوک عرفانی وجود دارد ،بر کرسی اثبات بنشانند .البته حصول این مقصود و
بهدستآوردن این مرتبه ،در گرو جذبههای پروردگار و کوشش سالک در زمینۀ
اسماء اهلل است .این جذبه و کشش ،همان تجلی اسماء است که هر سالکی به میزان
ظرفیتش از آن نصیب میبرد .تجلّی اسمِ اهلل گاه با یک اسم رخ میدهد و گاهی نیز با
چند اسم.

بررسي سیر تحول اسماءِ جاللي در متون عرفاني قرون چهارم و ششم

قسم دوم از تجلیّات ،تجلیّات صفات است و عالمت آن اگر ذات قدیم به صفات
جاللی تجلّی کند ،از عظمت و قدرت و کبریا و جبروت ،خشوع و خضوع بود (اذا
تجلّیاهلل لشیءٍ خشع له) و اگر به صفات جمال تجلّی کند ،از رأفت و رحمت و
لطف و کرامت ،سرور و انس است و معنی این ،نه آن است که ذات ازلی ـ تعالی
و تقدس ـ به تبدّل و تحوّل موصوف بود تا وقتی به صفت جالل متجلّی شود و
وقتی به صفت جمال ،ولکن بر مقتضای مشیّت و اختالف استعدادات ،گاهی صفت
جالل ،ظاهر بود و صفت جمال باطن و گاهی برعکس (جامی.)115 :1370 ،

(قیصری.)54 :1370 ،

در جایی دیگر نیز در آیۀ «بل یداه مبسوطتان» (مائده )64 ،واژۀ یداه به جالل و جمال
و قهر و لطف حق تعبیر شده است (سید حیدر آملی 547 :1352 ،و .)674
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در نگاه عرفانی ،ذات خداوند ،همانطور که موصوف به صفات جالل است ،متّصف
به صفات جمال است .صفات جمال و جالل به تعبیر عالمۀ طبرسی در مجمعالبیان،
صفاتی است که« :استحقّ ان یوصف بما ال یوصف» است و پروردگار را صفاتی است
که غیر او بدان وصف نمیشود (طبرسی1338 ،ق  ،ج  .)27 :2اسماء جاللی خداوند
همچون جبّار و اکبر از احاطه و استیالی تمام و کامل حق بر کلّ عالم خبر میدهند که
هیچ موجود دیگری نمی تواند آنها را دارا باشد .صفات و اسماء جمال الهی ،صفاتی
ایجابی و اکمالی است و نشاندهندۀ مهر و مدارا و بخشش و بندهنوازی و دستگیری و
یاری خداوندند.
نکتۀ دیگر اینکه تقسیم کردن اسماء به جاللی و جمالی در قرآن نیامده است ،اما
عارفان برای بنا نهادن بینشهای خود از پشتوانههایی چون قرآن و احادیث و با شیوۀ
تأویل مدد میجویند؛ به عنوان نمونه ،آیۀ« :و ما مَنَعک اَن تَسجُدَ لِما خلقتُ بیَدی»
(ص ،)75/را نشان جمال و جالل خداوند دانستهاند .این آیه که به خلقت انسان و امر
خداوند بر سجدهکردن بر او اشاره می کند ،مبنی بر سرزنش ابلیس است که چرا به
مخلوقی که خداوند او را با دو دست جمال و جالل خویش آفریده ،سجده نکرده است
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و در آن (ذات) نعوت جمالی و جاللی جمع شده است .زمانی که به لطف تعلّق بپذیرد،
اسماء جمالی است و آنچه به قهر متعلّق شود ،اسماء جاللی است (قیصری.)13 :1370 ،
عبدالرحمن جامی در «نقدالنصوص» میگوید:

1ـ 3کشفالمحجوب
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هجویری ،کشفالمحجوب را در واقع به جهت آموزش تصوّف و عرفان و اصالح
طریقت آن و زدودن و پیراستن تصوف از آنچه که نمیبایست باشد و مبّراکردن عرفا و
صوفیان از شائبه های تهمت وآالیشهایی که به واسطۀ عملکرد ناصحیح بعضی از ایشان،
دامنگیر آن شده بود ،به نگارش در آورده است .این اثر ،حاوی مسائل مهم عرفانی
است که نویسنده ضمن بیان آراء خود ،آراء دیگر عرفا را نیز مطرح کرده و به نقد
کشیده است .وی معتقد است که طبق اجماع اهل سنت ،نمیتوان به خداوند اسمی
نسبت داد که در کتاب و سنّت نیست؛ به عنوان مثال اسماء جواد و سخی که در مورد
انسان با یک مفهوم به کار می روند ،در مورد خداوند به لحاظ معنایی یکی نیستند ،یعنی
میتوان خداوند را جواد دانست اما به او اسم سخی را نمیشود نسبت داد ،چون نه در
قرآن آمده و نه از حضرت رسول (ص) چنین خبری نقل شده است.
هجو یری ،اسماء و صفات پروردگار را به سه دستۀ کمال و جمال و جالل تقسیم
میکند (همان )421 ،و معتقد است که هرکسی به یکی از اسماء یا صفات او (خداوند)
آگاهی دارد و نمی تواند به کمال او معرفت پیدا کند بلکه فقط باید به کمال خداوند
شهادت بدهد؛ اما در باب جمال حق ،وی عقیده دارد که« :آنکه شاهد وی ،جمال حق
باشد اندر معرفت ،پیوسته مشتاق رؤیت بود» (همان.)421 :
دربارۀ متخلّق شدن انسان به اسماء و صفات خداوند ،هجویری معتقد است که این
مخالف با توحید است که اسماء و صفاتی که در بندگان تحت تأثیر اسماء و صفت
خداوند ایجاد میشود ،حقیقی باشد و متعلّق به خودشان شمرده شود .این اسماء و
صفات در بنده مجازی است و حقیقت آن متعلّق به خداوند و تحت تملّک اوست .در
این مورد می توان به این اصل در علم کالم در اعتقادات اشاعره اشاره کرد که صفت
خلق ،محدث و مخلوق است و صفت حق ،قدیم و خداوند ،این صفات را در انسان
خلق کرده است.
هجویری در جمعبندی اعتقاد گروهی از عرفا ـ که هیبت را درجۀ عارفان و عارف
را پیوسته در مقام مغلوب بودن در آثار اسماء جاللی می دانند و انس را تنها با جنس
جایز می دانند و گروهی دیگر از آنان که برعکس ،هیبت و تجلّی اسماء جاللی خداوند
را با عذاب و عقوبت و دوری توأم می دانند و انس و متأثرشدن از اسماء جمالی و
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 .3دیدگاه هجویري و سمعاني در باب اسماء الهي خداوند در یک نگاه کلي

بررسي سیر تحول اسماءِ جاللي در متون عرفاني قرون چهارم و ششم

2ـ 3روحاالرواح
روحاالرواح ،اثر سمعانی ،همانگونه که از نام آن برمیآید( ،روحاالرواح فی شرح

 .4بازتاب اسماء جاللي در آثار هجویري و سمعاني
1ـ 4عزیز

همانطور که اشاره شد ،کشفالمحجوب همچون تفسیر سمعانی در روحاالرواح نیست
که به گونهای مجزّا و مشخص به شرح هریک از اسماء پرداخته باشد و بهطور پراکنده
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اسماءالملک الفتاح) ،اثری است که دقیقاً به منظور تفسیر اسماءاهلل و شرح و تأویل عرفانی
آنها به نگارش درآمده است و اگر به هر بخش از این اثر نگاهی انداخته شود ،میتوان
نکات ظریف و دقیق صوفیانه و عارفانه در باب اسماءاهلل را به وضوح در عبارات آن
مشاهده کرد و نیازی نیست که مانند کشفالمحجوب ،در آن جستوجو شود تا در
البهالی جمالت ،اشارهای به اسمی از اسماءاهلل یا آثار تجلی و غلبۀ آن یافت .هجویری
نیز همچون دیگر نویسندگان عارفمشرب ،به گونهای دقیق و ظریف ،مطالب و مباحثی
در تأثیرپذیری از اسماءاهلل و آثاری که تجلّیات نامهای الهی بر باطن فرد عارف به جا
میگذارند ،بیان می کند اما شرح و تفسیر اسماء در روحاالرواح ،به این دلیل که اثری
مستقل در پردا ختن صِرف به نامهای خداوند و شرح آنهاست ،آشکارتر است .اهمیّت
اسماءاهلل و سایهای که بر تمامی وجوه آموزههای تصوّف و عرفان در روحاالرواح
افکنده ،بسیار چشمگیر است.
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لطف و رحمت حق را ارجح میدانند و عاشقان پروردگار را از هیبت محفوظ میدانند
(همان ،)551 ،ـ نظر خود را قاطعانه اعالم میکند و هر دو گروه را برحق و مصیب
میداند ،اما جایگاه جداگانهای برای هریک قائل است؛ به این معنی که معتقد است غلبۀ
اسماء جاللی نظیر السلطان ،متوجه نفس سالک است و هوای او و هدفش فنای صفات
بشری ،و تجلّی اسماء جمالی و انس و لطف و رحمت و کرامت متوجه سرّ سالک
است و قصدش پروردن معرفت در اوست .سپس نتیجه میگیرد که خداوند با تجلّی
اسماء جاللی ،نفس محبّانش را نابود می کند و با تجلّی اسماء جمالی ،سرّ آنان را بقا و
ارزش و عظمت میبخشد (همان .)552 ،وی با نظری معتدالنه ،ضمن ابراز عقیدۀ خویش
و بی آنکه جانب گیریهایی از سر تعصّب داشته باشد ،نقش و جایگاه هر دو دسته را با
حفظ ارزشها و مبانی اعتقادیشان شرح و مشخّص میکند.

و از آن بود که چون شب معراج زینت ملک زمین و آسمان را بر وی عرضه کردند
به هیچچیز باز ننگریست بقولهتعالی :ما زاغ البصر و ما طغی ( / 17النجم) ،از آنچه
او عزیز بود و عزیز را جز به عزیز مشغول نکنند (هجویری.)541 :1392 ،
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وی عقیده دارد که وقتی بنده با تجلّی اسم العزیز مواجه میشود باید که خود را تتها
به عزیزترین چیزها مشغول کند ،همچون رسول اکرم(ص) که در شب معراج عوالم
بسیاری را بر دل او عرضه کردند و هیچ یک برای او عزّتی نداشت جز آن عزیز .به
عقیدۀ هجویری در «حال» ،که میان ماضی و مستقبل واقع شده است باید عزیزترین
چیزها برای بنده ،مشغولبودن به آن عزیز باشد.
در روح االرواح سمعانی در باب این اسم ،چندین معنی برای واژۀ عزّت و اسم عزیز
پروردگار آمده است .وی العزیز را اسم غالبی میداند که هیچکس بر او غلبه نمیکند و
او را قهر نمیکند؛ نیز ،مفاهیم قادر و معزّ و بی مثل و منیع و حصین را از قول دیگران
آورده است (سمعانی .)46 :1368 ،سمعانی معتقد است که اسم العزیز خداوند حکایت از
آن دارد که رسیدن به او ناممکن است و کسی که او را طلب کند قادر به درکش
نخواهد بود و فرار از دست او ناممکن است (همان .)46 :در تجلّی اسم العزیز به اعتقاد
سمعانی به هیچروی تالش سالک بر مرد موحّد عاشق ،اثری و نتیجهای در وصال و
تقرّب نخواهد داشت ،چرا که« :فسبحانه مِن عزیز ضلّت العقول فی بحار عظمته و
حارت االلباب دون ادراک عزّته و کلّت االلسن عن استیفاء مدح جالله و وصف جماله»
(همان .)47 ،سمعانی می گوید با ظهور اسم العزیز حق ،نه تنها تقرّب به ذاتش ناممکن
است و نزدیکی به صفاتش عطش را افزون میکند و اضطراب را میافزاید ،بلکه او
نهایتاً قطرهای از شراب عزّتش را به کسی نمیبخشد .نویسنده در شرح این اسم ،عزّت
خداوند را با جالل او پیوند میدهد و در واقع بر جاللیبودن اسم العزیز تأکید میکند:
« مطلوب جز مقصود نداند ،جز مرادش ننماید .بر چهرۀ خیال ،رقم حقیقت کشد ،همی
از مهابّ جالل بادی بجهد که همۀ پنداشتهاش را هباءً منثورا گرداند» (همان« .)51 ،به
حقّ حق که عجز تو در مقابلۀ جالل او بیشتر از عجز آن مور است در مقابلۀ قوّت آن
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و در البه الی مباحث خویش اشاراتی به اسماء و آثار و نتایج غلبۀ هریک از آنها کرده
است؛ ازجمله دربارۀ اسم العزیز در جایی از اثرش در شرح اصطالح وقت میگوید:

بررسي سیر تحول اسماءِ جاللي در متون عرفاني قرون چهارم و ششم

2ـ 4اسم الملِک

 ...پس ندا در دهد که لِمَن الملک الیوم تا که را زهرۀ آن بود که این خطاب را به
جواب ،پیش آید تا هم جالل احدیّت ،جمال صمدیّت را پاسخ دهد و هم عزّ
قدوسی ،کمال سبّوحی را جواب کند که هلل الواحد القهار (همان.)14 ،
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در کشفالمحجوب به مناسبتهای مختلف اشاراتی به اسم ملِک خداوند شده است و
این اسم جاللی را هجویری در کنار غلبه و هیبت و نظایر آن آورده است .به اعتقاد
هجویری ،غلبۀ اسم الملک بر بنده به گونهای است که تکلّف بنده از آن ساقط میشود
و در برابر این سلطه و غلبه ،کسب و جهد بنده بیثمر است (هجویری.)548 :1392 ،
هجویری در توصیفی که از دو اصطالح نفی و اثبات دارد ،میگوید زمانی که اسم
الملک تجلّی کند سالک قادر خواهد بود با اثبات بقای حق ،صفات بشریت را از
خویش نفی کند (همان .)554 ،وی عقیده دارد حتی زمانی که بنده ،چیزی ،از جمله
اختیار حق را اختیار میکند ،بهواسطۀ تسلط و تملّک حق بر وی و غلبۀ اسم الملک،
همان اختیارکردن هم به اختیار حق است .میگوید« :از ابویزید (رضیاهلل عنه) پرسیدند
که امیر که باشد؟ گفت :آنکه او را اختیار نمانده باشد و اختیار حق ،وی را اختیار گشته
باشد» (همان.)564 ،
در روحاالرواح ،سمعانی ذیل اسم الملک آورده است« :مالک و مالکالملک و
ملکالملک و مُلک و ملِک او راست علیالحقیقه و مالک مطلق اوست  ...قدرت بر
انشاء و ابداع و آفریدن است و این صفت حق است جلَّ جالله (سمعانی .)13 :1368 ،این
اسم جاللی را سمعانی با هیبت و هیمنۀ بسیار توصیف میکند و از رعب و خوفی
سخن میگوید که غلبۀ آن در دل سالک میافکند و آن را به جالل حق مرتبط میکند:
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مار» (همان« .)41 ،ولیکن چون سلطان جمال ،آتش تیغ قهر جالل بینیازی برکشد ،جان
صدهزار پروانه به جُوی» (همان.)48 ،
سمعانی بر این عقیده است که با غلبۀ اسم العزیز ،حتی حضرت رسول اکرم (ص) که
خداوند به وی خطاب کرده است« :انمّا خلقتُ ما خلقتُ لک» و «لوالک لما خلقت
االفالک» ،نیز« :به آخر لوح فصاحت ،موسی وار که «و القی االرواح» الواح بینداخت و
لباس افالس و عجز درپوشید و خرمن «انا افصح العرب» را به آتش بینیازی «انت کما
اثنیت علی نفسک» بسوخت» (همان )48 ،میرسد.

3ـ 4الغني
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در باب اسم غنی خداوند و صفت غنا در او و در مقابل ،صفت فقر و اسم فقیر در
بندگان ،در جایجای کشفالمحجوب بحث شده است ،ضمن اینکه نویسنده فصل
جداگانهای را به توصیف «فقر» اختصاص داده است که در آن ضمن شرح فقر و
چگونگی حاالت آن در بندگان ،به توضیح غنای خداوند و اسم الغنی هم میپردازد.
باب فقر که دومین باب این کتاب است ،با ذکر آیات و روایات و سخنانی از بزرگان
آغاز میشود .هجویری غنیّ بر حقیقت را خداوند می داند و غنا را نامی سزاوار برای
حضرت حق می داند که خلق مستحقّ آن نیستند .به نظر او میتوان به مجاز ،کسی را
غنی خواند اما این غنیّ ،آن غنیّ بر حقیقت که خداوند است ،نیست .غنای بنده
به واسطۀ وجود اسباب و غنای پروردگار بدون سبب است .سپس نتیجه میگیرد که پس
اشتراک در صفت ،بین حق و خلق مردود است و زمانیکه در ذات نمیتوان با پروردگار
شبیه و نظیر بود ،پس در صفت نیز جا یز نیست و وقتی در صفت ،مشارکت روا نیست،
پس در اسم هم قطعاً نمیتوان مشابهت داشت و نهایتاً به این نتیجه میرسد که غنا
دربارۀ خداوند ،یعنی اینکه به کسی و چیزی نیاز ندارد و هرچه بخواهد بر انجامش
تواناست (هجویری.)32 :1392 ،
به عقیدۀ هجویری با تجلّی اسم الغنی خداوند ،بنده به غنایی میرسد که بتواند
معیشی فراهم کند یا به مسرّتی برسد یا از آفتی برهد یا به مشاهدهای آرام بگیرد و تمام
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« هرکه جالل حق بدانست ،به اذالل خلق ننگرید ،مقصدش درگاه اهلل بود  ...سابح
بحر جالل سبوح بود» (همان.)14 ،
در سراسر این باب در شرح اسم الملک ،سمعانی از ذلّ و عجز و مملوکیت بنده
سخن میگوید و از شدّت غلبه و سلطۀ مالک حقیقی که او را وا میدارد تا مراد او بر
مراد خود مقدم بداند و لوح دعاوی را بشکند و کبر و منی را از خود رفع کند .در
تعابیر بسیاری که سمعانی در توصیف اسم الملک خداوند به آنها پرداخته و آنها را
مطرح کرده است ـ که همگی از نتایج و آثار غلبۀ این اسم جاللی حق به حساب
میآید ـ میتوان ناگزیر بودن بنده در برابر چارهها و گزیرهای پروردگار ،هباءً منثور
گردیدن تمام عالم در برابر حقیقت مالکیت او ،ننگداشتن بنده از تذلّل در برابر هر
مخلوق دیگر و فرورفتن در فقر و نیازمندی در برابر غنای مطلق خداوند را دریافت.
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عزّ او صفت اوست ،غنای او نعمت اوست .قطرهای از دریای عزّ او صدهزار سفینۀ
عقل بشر را برهم شکند ،کجا علم و کجا عقل و فهم و وهم ،زَهرۀ آن دارند که
پیش عزّت او باز شوند ،پیش صفت او که باز شود ،هم به فضل صفت او باز شود.
هرکه در پناه عقل بوالفضول رفت و در صفت عزّ پیش آمد ،او را نومید بازگردانید
و هرکه در پناه فضل او رفت ،بُردابُرد او به علّیین رسید (همان.)575 ،

149


Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:05 IRDT on Friday April 3rd 2020

ایتها در دگرگونی و تغیّر است و پابرجا نیست و در تهایت عجز و تذلّل بنده را در برابر
غنای پروردگار به او مینمایاند .او در ادامه به آیات« :یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل»
(فاطر  )15 /و «واهلل الغنی و انتم الفقراء» (محمد  )38 /اشاره میکند.
هجویری تأکید بسیاری بر این مسئله دارد که اسم غنا بر بنده به هیچصورت درست
نمیآید زیرا موجودی که به خود بقا ندارد ،نمیتوان بر آن نامی تهاد ،نه اسم غنا و نه
حتی اسم فقر .او می گوید متاع و دارایی ،تماماً متعلق به خداوند است و زمانی که او با
اسم الغنی خویش بر بنده تجلّی میکند ،بنده هر آنچه را دارد ترک میکند و هرگونه
مالکیتی را از خود کنار میگذارد و در اینجاست که غلبۀ اسم غنی موجب میشود
شرکت و مماث لت میان او و پروردگارش از میان برود و به مقامی برسد که از هر دو
اسم فقیر و غنی بینیاز شود (همان.)38-34 ،
در روحاالرواح ،سمعانی در کنار اسم الغنی ،اسم المغنی را نیز به معنای بینیاز و
بینیازکننده ،آورده است ،یعنی خداوندی که خود بینیاز است و با اسم المغنی خویش
بر بنده تجلّی میکند و او را بینیاز میگرداند« :در توصیف بینیازیاش همین بس که
اگر اعمال همۀ صدیقان اوالد آدم از ازل تا ابد طاعات تمام قدّیسان آسمان را جمع
کنند در برابر ذوالجالل و غنای او ذرهای ارزش ندارد» (سمعانی.)574 :1368 ،
سمعانی در شرح اسم الغنی خداوند ،به بیشترین نکتهای که بسیار بر آن تأکید
میورزد ،ذلّت و خواری آفرینش و بهخصوص انسان در برابر استغنای حق است .به
نظر وی ،اسم الغنی خداوند رابطۀ نزدیکی با اسم الکریم و اسم العزیز او دارد و در چند
جای کالمش در باب اسم غنی ،به عزّت و کریمی خداوند اشاره میکند ،گویی که این
عزّت است که منجر به غنا شده است و از سر غنا و بینیازی است که میبخشد و
کرامت میکند« :آن ذلیلی غوّاص بین و آن عزیزی گوهر بین ،غوّاص ،پایافزار طلب
در پای کرده و صدف بر سریر عزّ خویش تکیه زده میگوید هرکه را بایستِ ماست،
خود برِ ما میآید ( » ...همان.)575 ،

« کریم آن بود که نااستحقاق دهد ،کریم نبود که به استحقاق دهد؛ زیرا که استحقاق
سببی موجب است و هرکجا سبب موجب آمد ،دین آمد و گزاردن اوام او از کرم نبود»
(همان.)576 ،

میتوان گفت اینکه در روحاالرواح ،اسم المغنی در کنار اسم الغنی پروردگار آمده
است و سپس در جایجای این باب از بخشندگی و کریمبودن پروردگار سخن رفته
است و از عطاها و بخششهای او که بیشمار و بدون استحقاق بر بندگان نثار میشود،
چه طلب کنند و چه طلب نکنند ،صحبت شده است ،به این مسئله باز میگردد که
سمعانی معتقد است خداوندِ بینیازکننده با کرامتها و بخشندگیهای خود و عطاکردن به
فضل ،آنچنان بنده را بینیاز میسازد که از توسل به غیر ،مبّرا شود و اندک چشمداشتی
به کسی جز خداوند نداشته باشد و در واقع آن بنده ،خود به گونهای مظهر اسم الغنی
شده باشد.
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 4- 4جالل(اسم الجلیل)

در شرح این اسم ،باید به این نکته اشاره کرد که در آثار عارفان ،عموماً سخن از جمال
و جالل خداوند و دو اسم جمیل و جلیل در کنار یکدیگر و با کاربردی همزمان آمده
است.
هجویری در کشفالمحجوب ،در چندین عبارت از جالل و جمال حضرت حق
سخن به میان آورده است و به آثار گوناگون غلبۀ این اسماء بر دل سالک ،به صورتی
غیرمستقیم اشاره کرده است .وی در ضمن توضیح دو اصطالح محاضره و مکاشفه و
بیان تفاوت میان این دو ،از تحیّر سالک در مقام جالل سخن میگوید و آن را مقابل
تفکر در افعال میگذارد و سپس این حالت را که قرین محبت میشود ،به حبیب خدا
(ص) نسبت می دهد که وی را به ملکوت بردند و شوق بر شوقش بیفزودند و چون با
غلبۀ اسم جالل ،نه روی اعراض داشت و نه امکان اقبال ،متحیّر شد (هجویری:1392 ،
 .)548در اینجا هجویری ،ظهور اسم الجالل را مقرون به محبت و تحیّر میداند .در
جایی دیگر ،شرط عدم طبع و نفس را در نماز ،اثبات جالل حق و غلبۀ این اسم بر
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ای درویش ،بهقطع بدان که او هرکه را چیزی داد رایگان داد و هرکه را ایمان داد،
رایگان داد و هرکه را آمرزید ،رایگان آمرزید ،همۀ عالم چیز ستانند و او چیز
بخشد  ...ما را کرم فراوان است ،بفرماییم تا بخواهید (همان.)577،
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نمازگزار می داند و معتقد است که زوال هر غیری (ازجمله طبع و نفس) در نماز ،با
ظهور جالل حق ،امکانپذیر است (همان.)443 ،
در بخشی دیگر ،جالل را با خوف مرتبط میکند و خوف را چون آتشی میداند که
بندهای را در ظهور مقام جاللی می سوزاند و حیا را همچون نوری ،که با رسیدن به اسم
جمال او را برمیافروزد و مدهوشش میکند و در سکر فرو میبرد .به نظر هجویری
کشف پردههای جالل و آشکارشدن این اسم بر بنده منجر به خوف میشود که توبهای
دارد و این توبه زمانی صورت میپذیرد که این کشف انجام پذیرفته باشد و
نظاره گرشدن به اسم الجالل خداوند ،حیایی دارد که این حیا و توبۀ آن ،پیامد ظهور این
اسم است (همان.)437 ،
به اعتقاد هجویری ،دو وصف کلی از اوصاف خداوند را جمال و جالل دربر
میگیرد (بجز کمال) .او میگوید جمال حق ،بندهای را که شاهد تجلّی آن بر خویش
است ،مشتاق رؤیت میکند و جالل حق ،او را به حالتی میافکند که از اوصاف خویش
نفور و گریزان است .چنین کسی (که محل ظهور اسم جالل واقع شده است) ،دلش
آکنده از هیبت است .اما در اینجا به نظر هجویری ،حتی زمانی هم که اسم جالل
متجلّی میشود و منجر به نفرت از اوصاف بشری در سالک میشود ،در نتیجۀ تأثیر
محبت است و جز به چشم محبت الهی ،کسی قادر به خرق پردههای اوصاف بشری
خویش نیست و وی در اینجا پلی میان جالل و محبت حق برقرار میکند (برخالف
آنچه عموماً از سوی عرفا مطرح میشود) (همان.)421 ،
در مبحثی در بیان حقیقت رضا ،هجویری بحثی از غلبۀ اسم جالل خداوند به میان
میکشد و می گوید زمانیکه بنده به مقام رضا رسیده باشد ،منع و عطا در نظرش یکسان
است؛ اگر در آتش هیبت و جالل حق بسوزد یا به نور لطف و جمال وی روشن شود،
این سوختن و افروختن برای او مطلوب است و مقبول (همان .)269 ،تشبیه جالل
خداوند به آتشی که میسوزاند و فانی میکند ،در تعبیرات هجویری و سمعانی زیاد
استفاده شده است.
در قسمتی دیگر ،هجویری تفاوت دیگری میان اسماء جمال و جالل بیان میکند و
آن اینکه پنداشتها از سر آدمی از یک طریق بیرون میرود و آن ،رؤیت جالل حق یا
جمال اوست .سپس می گوید هر پنداشتی که در سر بنده باشد با تجلّی اسم جمال فانی
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چون مقدّمات صدمات جالل و مطارد رایات جمال از عالم تجلّی در ظهور آمد ،آن
کوه به زمین فرو شد و در خود محو شد و موسی را صعق افتاد .چون افاقت به
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می شود اما در رؤیت و تجلّی اسم جاللی ،اصالً پنداشت ،اجازۀ سربرداشتن و ایجاد
نمییابد و سرانجام اینکه هجویری در کاربرد اسم جالل و در ذکر آثار آن بر دل بنده،
به کرّات از حیرت و هیبت و تسلّط حق سخن میگوید و اینکه چنین بندهای خود را از
پروردگار دور نمیبیند و برای وصل او هم راهی نمییابد و خشوع بر خشوع در
باطنش زیاد میشود (همان.)155 ،
سمعانی در اثر خود ،دو اسم جلیل و جمیل را در کنار هم آورده و ابتدا این دو اسم
را بزرگوار و نیکوکار معنی کرده است .در تمامی تعبیراتی که وی از جالل آورده است،
پیامدها و تبعاتی از گداختن ،نالۀ وا حسرتا برکشیدن ،خونینجگر شدن ،غارتشدن
سرمایه و از این دست تعابیر دیده میشود و در نتایج غلبۀ اسم الجمیل به حاالتی از
قبیل نوازش ،معدن شادی و سرور شدن ،شاد و خرم شدن جان و راحتی دلهای محزون
اشاره کرده است (سمعانی.)361 :1368 ،
سمعانی در شرح اکثر اسماء دیگر نیز ،به گونهای یادی از جالل و جمال پروردگار
و تجلّی این اسماء و آثار آن بر سالک کرده است .در جایی میگوید ،جالل خداوند،
عزّتش را عرضه کرده و جمال او لطفش را .جاللش زبان تمام ثناخوانان و گویندگان را
میبندد و جمال او نطق همۀ آنان را میگشاید و در واقع هرجا بندۀ گنگی هست ،این
جالل حق است که او را بدینگونه کرده و هرجا سخنوری هست ،این جمال ربّ است
که به وی مجال سخنگفتن داده و حزن و اندوه او را کنار زده است (همان .)531 ،وی
همچنین محرومیت بندگان را نتیجۀ رانده شدن حکم جالل خداوند و تجلّی اسم جالل
میداند و نادیده گرفتن خطاهایشان و به عطا رسیدن آنها را بهواسطۀ حکم جمال و
تجلّی این نام میداند (همان .)508 ،آنجا که جالل احدیّت تجلّی کند ،اثری از بنده نیست
و به مکانی که نور جالل او بتابد ،بنده راهی به آنجا ندارد (همان.)186 ،
سمعانی در قسمتی دیگر ،در اثنای اشاره به ماجرای «اَرِنی»گفتن موسی ،به این نکته
می پردازد که وقتی موسی تقاضای دیدار از حضرت حق کرد ،خداوند با اسم الجمال و
الجالل خود بر کوه تجلّی کرد و کوه پارهپاره شد و در خود محو شد و خداوند
نمیخواست با تابش نور جمال و جالل خویش بر موسی ،وی را به عدم فرو کشاند:
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نهایتاً اینکه به لحاظ تعابیر پسایندی و پیامدهای کارکردی اسماء جمال و جالل از
دیدگاه سمعانی ،جمال خداوند و تجلّی این اسم بر بنده ،نوری است که سالک را
مینوازد و غلبۀ اسم جالل ،آتشی است که او را میگدازد» (همان.)17 ،
 .5شبکههاي اندیشهگاني
در این بخش از جستار ،شبکۀ اندیشهگانی دو نویسندۀ کشفالمحجوب و روحاالرواح
دربارۀ موضوع اسماء اهلل ،در دو محور وحدت وجود و رؤیت و تجلّی مورد بررسی
قرار میگیرد و این دو اثر از این دو جنبه تحلیل میشود:
1ـ 5وحدت وجود

در مبحث وحدت وجود ،که اکثر عرفا بر آن متّفقند اما در ارائه و تشریح آن به راههای
گوناگون و متنوع رفتهاند ،یک مسئله در نهایت ،پایان تمام راههاست و آن این است که:
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با تمام تفاوتهایی که سمعانی برای جمال و جالل پروردگار و تجلّی این دو اسم و
آثاری که بر بنده می گذارد قائل است ،در چند جا (ازجمله عبارت باال) ،جالل و جمال
در گفتههای سمعانی یکسان عمل می کنند و در یک حیطۀ معنایی و کاربردی قرار
میگیرند .نیز در این عبارت که جمال و جالل پابهپای هم پیش میروند« :چون سلطان
جمال آتش تیغ قهر جالل بینیازی بربکشد ،جان صدهزار پروانه به جُوی» (همان.)48 ،
اما در بسیاری از عبارات تفاوت این دو اسم و آثار آنها کامال مشهود است« :جمال
درگاه ندا میکند که ای دوست بر راه ما گذر و جالل ازلی از سرادقات عزّت خطاب
میکند که ای بیچاره! الحذر ،الحذر» (همان .)48 ،خوف و بیمی که تجلّی اسم الجالل در
دل بندۀ سالک ایجاد میکند ،به گونهای است که او را میراند و دربارۀ نزدیک شدن به
سراپردههای عزّت به او هشدار میدهد و دور باش میگوید ،چرا که اینجا معرکهای
است که امر ،سالک را به یک جانب میکشاند و حکم به جانبی دیگر« :او که تو را
دیدار خود عطا دهد ،به قدر طاقت دیدۀ تو دهد نه به قدر جالل و جمال خود» (همان،
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حاصل آمد ،گفت بارخدایا! آن کوه کجا باشد؟ خطاب آمد که محو گشت و در
کتم عدم افتاد .یا موسی اگر آنچه تو میخواستی ،بدادمی ،نه جمال ما را نقصان
بودی و نه جالل ما را زیان داشتی ،لیکن به بدل کوه ،در عالم اندوه تو محو گشتی
و ما را با تو کارهاست (همان.)137 ،
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خداوند تعالی مایۀ محبّت خود را که یک جوهر بود ،متجزّی و مقسوم گردانید و
یکی را از دوستان به مقدار گرفتاری وی بدان جزو از اجزای آن کلّ مخصوص
کرد .آنگاه جوشن انسانیت و لباس طبیعت و غاشیۀ مزاج و حجاب روح بدان فرو
گذاشت تا وی به قوّت خود اجزایی را که بدو متّصل بود ،به صفت خود
میگردانید تا کلّ محبّ جمله محبوب شد و همۀ حرکات و لحظاتش شرایط آن
گرفت و از آن بود که ارباب معانی و اصحاب اللسان مر آن را «جمع» نام کردند
(هجویری.)381 :1392 ،

هجویری در جای دیگری از کشفالمحجوب دربارۀ اتّحاد و جمع از «جمع همّت
اندر معنی مطلوب» سخن میگوید و مجنون را مثال میزند که تمام همّتش به لیلی
منحصر شده بود؛ به گونهای که تنها او را میدید و هر چیز دیگری هم به صورت لیلی
در نظرش متجلّی میشد (همان .)381 ،مقام جمع (عینالجمع) با فنا ارتباط تنگاتنگی
دارد و این دو با وحدت شهود عارف و عبارات او در این مقام عرفانی کامالً مرتبطند.
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«لَیسَ فیالدار غَیرَه دیّار» (آخرین جملۀ منسوب به حالج).
درست است که واضع این نظریه به صورت منسجم و تعریفشده ،محییالدین
عربی است که وحدت وجود را محور تمام آراء و آموزههای خود کرد و پس از او نیز
پیروانش به شیوه ها و در قالبهای گوناگون این نظریه را ساخته و پرداخته کردند ،اما
اندیشههای متمایل به مبحث وحدت وجود ،به شکلی گرهخورده در بافت کالم و به
صورتی غیر مستقیم ،در آثار عرفای پیش از ابن عربی قابل مشاهده است .به عنوان
مثال ،عباراتی از سخنان حالج که در تنزیه خداوند گفته شده و حاوی مباحث ژرف
توحیدی است ،در کنار شطحیات وی راهی به سوی وحدت وجود باز میکند .وی در
یکی از نامههایش از اصطالح «عینالجمع» سخن میگوید که دقیقاً مترادف با مقام
«جمع» است که به معنای غایبشدن خلق است و در مقابل «فرق» قرار میگیرد که
ح اضربودن ایشان است .جمع ،همان استهالک تامّ است در حق که با اصطالح
عین الجمع که بر زبان حالج جاری شد ،برابر است و همان مقام فنای فیاهلل است و
اینکه در مقام وحدت شهود ،عارف به فنای فی اهلل میرسد و جز پروردگار ،کلّ عالم را
هیچ و فناشده میبیند (نیکلسون 60 :1382 ،و.)61
دربارۀ اصطالح جمع که مفاهیمی از وحدت وجود را در خود دارد ،هجویری در
کشفالمحجوب میگوید:
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اینکه حلّاج از مقام عینالجمع سخن میگوید و در آن حال بدون اینکه از خویش
اختیاری داشته باشد ،خود را رحمن و رحیم میخواند ،این مطلب را میرساند که
تجلّی و غلبۀ اسم رحمن و رحیم پروردگار و واقعشدن در مقام وحدت شهود ،او را
همچون ستارهای در برابر خورشید یکتای آفرینش محو و فانی کرده است.
اصطالح وحدت وجود را با مفهوم و گسترهای که از ابن عربی به بعد در عرفان
یافته است ،در کشفالمحجوب نمی توان مشاهده کرد .هجویری با شرح و پرداختن به
اصطالحاتی چون عینالجمع ،عین تجلّی ،عین توحید ،عین فنا و از این قبیل،
موضوعاتی در اینباره مطرح کرده است.
هجویری بحث دربارۀ اتّحاد را به موضوع قدیم و محدثبودن ربط میدهد و اینکه
وقتی عقیده بر این ثابت می شود که خداوند ،قدیم است و مخلوقات حادث ،غیرممکن
است که این دو با هم آمیختگی و امتزاج داشته باشند یا اتّحاد و حلولی در این میان
واقع شود .به اعتقاد هجویری ،محال است که بنده ،مورد تجلّی اسم قدیم خداوند واقع
شود و نیز در مورد اسم حیّ ،نظرش بر این است که اگر اسم حیّ خداوند و صفت
حیات ،صفت خلق هم بشود ،پس جایز است که قدرت خداوند نیز در خلق تجلّی کند
و قدرت او قدرت خلق شود ،در صورتی که ممکن نیست که صفات قدیم بر موصوفِ
محدث ،واقع شوند و بدون تردید قدیم با محدث هیچگونه تعلّق و سنخیتی ندارد.
همانگونه که اشاره شد ،در نقل قولی از عرفای پیش از هجویری همچون حلّاج،
سخنانی مشاهده می شود که رنگ و بوی وحدت وجودی دارند ،اما در سخنان
هجویری بیشتر میتوان گفت این وحدت شهود است که جایگاه یافته است تا وحدت
وجود( .در وحدت شهود ،حالتی ایجاد میشود که عارف در هنگام تجربۀ عرفانی
خویشتن با آن مواجه میشود و درواقع اتّحاد وجودی پیش نیامده است).
در توجیه مفهوم وحدت شهود ،هجویری با نگاهی تأویلگرایانه و با اشاره به
سخنی از شبلی که وی در حال غلبۀ اسماء جاللی و حال شهود عارفانه گفته است:
«الصوفی ال یری فیالدارین معاهلل غیراهلل» ،میگوید زمانیکه پروردگار با اسم الجالل و
الملِک بر بنده تجلّی میکند ،حتی هستی سالک برایش بیگانه میشود و زمانیکه غیر را
نبیند ،خود را هم نمی بیند (چون خودی او نیز برایش حکم غیر و بیگانه مییابد).
بنابراین بکلّی از خود رها و فارغ میشود زیرا هستی او حقّ نیست و او با وهم و گمان

درحقیقت این به قول خلیل باز گردد که ماه و آفتاب و ستاره را گفت« :هذا ربی»
و آن اندر غلبۀ شوق بود که هرچه میدید ،جمله به صفت محبوب خود میدید
زیرا که چون دوستان نگاه کنند عالمی را بینند ،مقهور قهر وی و اسیر سلطان وی.
وجود این در جنب قدرت فاعل آن متالشی و اندر ذلّ "کُن" وی ناچیز .به چشم
اشتیاق اندر آن نگرند ،مقهور نبینند ،قاهر بینند ،مفعول نبینند ،فاعل بینند ،مخلوق
نبینند ،خالق بینند (هجویری .)141 :1392
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در جایی دیگر ،هجویری در شرح ماجرایی از بایزید میگوید مقام جمع در بایزید و
فانیشدن او در خداوند سبب شده بود که او در پاسخ مردی که از او سؤال میکند:
«هل ابویزید فیالبیت؟» بگوید« :هل فیالبیت الّااهلل» (همان .)332 ،مضمون چنین سخنانی
در دورههای بعد ،به زیرمجموعهای از اندیشۀ وحدت وجودی بدل میشود ،اما
هجویری نظایر چنین اقوالی را به رؤیت حق در آیات و نشانههای او تأویل میکند
(همان.)112 ،

در روح االرواح و در باب وحدت وجود ،به عقیدۀ سمعانی هرچند محدث ،قدیم
نمی شود اما ،وصل و اتصال و اقبال و الطاف الهی با بندگان ،امروزی نیست و از ازل
این محبت و این «یحبّهم و یحبونه» بوده است .سمعانی معتقد است که «اناالحق»گفتن
حلّاج ،درواقع اظهار و آشکارکردن رازی بود که هدف و مورد نظر تمامی موحدّان
است و اشارۀ مستقیم به سعادت و اقبالی است که از جانب پروردگار نصیب انسان شده
و عنایتی ازلی است که خداوند اراده کرده است تا بهرۀ آدم شود وگرنه انسانی که
مشتی خاک بیشتر نیست نمیتواند ادعای اناالحقّی داشته باشد .درواقع این راز،
«اناالحق» نیست ،بلکه «انا باالحق اَدُوم» است (سمعانی.)425 :1368 ،

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:05 IRDT on Friday April 3rd 2020

آن را حق دانسته بوده است ،اما با تجلّی اسماء جاللی پروردگار ،این هستی کاذب محو
میشود .هجویری خاستگاه چنین مقامی را مشاهده میداند و در نتیجۀ غلبۀ اسمهای
جاللی خداوند ،که در اثر آن ،سالک به فاعل مینگرد نه به فعل و سپس برای تشریح
بیشتر ،حضرت ابراهیم را مثال میآورد و میگوید شدت غلبه و تجلّی اسماء قادر و
خالق خداوند بود که سبب شد او ماه ،ستاره و خورشید را ببیند و این استیالی وحدت
شهود در ابراهیم بوده است که از دیدن هرچیز جز حق به عجز آمده و تصور یکی
پنداشتن مخلوقاتِ حق با حق در او ایجاد شده است:

بررسي سیر تحول اسماءِ جاللي در متون عرفاني قرون چهارم و ششم

رؤیت و تجلّی که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با اسماءاهلل دارد ،از مباحث مهمی است
که تقریباً برای اکثر فرقههای کالمی و بویژه عرفا جایگاه و اهمیت فراوانی دارد.
دربارۀ رؤیت ،به تنهایی از دو منظر میتوان سخن گفت :یکی رؤیت در مفهوم
دیدن خداوند ،که معتزله و اشاعره و سایر فرقهها در آن آراء متفاوت و مورد اختالفی
دارند و بر سر رؤیت خداوند با چشم سر یا چشم دل ،هم در این دنیا و هم آخرت یا
فقط در آخرت ،سخن گفته اند و دیگر ،رؤیت در مفهوم اصطالحی شهود و تجلّی ،که
مورد نظر ما در این بخش از گفتار است.
هجویری از سه اصطال ح رؤیت و مشاهده و دیدار سخن گفته است .از دیدار ،هم
برای رؤیت ظاهری و هم رؤیت باطنی بهره میگیرد .وی همچون دیگر اشاعره ،قائل به
رؤیت خداوند در این جهان و آخرت است ،اما رؤیتی دیگر که در مباحث عرفانی
خویش مطرح میکند ،مشاهدۀ باطنی و شهودی است و رؤیت به سبب شهود قلبی که
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در جایی دیگر ،سمعانی در اشاره به مفهوم وحدت وجود و با اشاره به تجلّی و
ظهور اسماء العلیم ،السلطان و العزیز خداوند میگوید انسان تنها راه و تنها چارهای که
دارد این است که دائم عدم و فنای خویش را به یاد داشته باشد چرا که تمام عالم ،داد
و ستدی است که جمال او با جاللش کرده است و پیمانی که علمش با حکمش بسته
است و انسان در این میانه چه جایگاهی دارد؟ « :پاکی او خصم همۀ پاکیها ،علم او
خصم همۀ علمها ،قدرت او خصم همۀ دعویها ،عزّت او خصم همۀ هستیها ،حکم او
بردارندۀ حکم او ،جالل او مُطالع جمال او و جمال او سزاوار جالل او» (همان.)536 ،
با گفتههای سمعانی ،اینگونه به نظر میرسد که گویی مقدّر شده است که تمام اعیان
در این جهان آینۀ حق باشند ،پس ذرّه ذرّۀ عالم ،آینۀ جمال اوست که وجهی از وجوه
اسماء حق در آن انعکاس یافته است .بنا به عقیدۀ سمعانی میتوان تمام حقایق این دنیا
را با چشمی واحد نگریست و همه را تجلّی و مظهر واحدی تصور کرد که صورت حق
با تمام اسماء و صفاتش در آن نمودار شده و همچون آینهای است که از خودش چیزی
ندارد و هرچه در اوست صورت و نمود آن بود حقیقی است که در آن به تجلّی در
آمده است « :بویزید در آن غلبات گفت سبحانی سبحانی  ...گفتند این کلمه چه بود؟
گفت زفان ،بویزید را بود اما گفت ،او را بود ،ما مستنطق بودیم نه ناطق» (همان.)536 ،

چون دوستان نگاه کنند عالمی ببینند مقهور قهر وی و اسیر سلطان وی و وجود
این در جنب قدرت فاعل ،متالشی و اندر ذلّ "کُنِ" وی ناچیز .به چشم اشتیاق
اندر آن نگرند ،مقهور نبینند ،قاهر بینند ،مفعول نبینند ،فاعل بینند ،مخلوق نبینند،
خالق بینند (همان.)141 ،
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سمعانی نیز از آنجا که جزء اشعریان به شمار میآید ،در چند جای کتاب خویش
اشاراتی به تحقّق رؤیت دارد ،از جمله« :اوست که فردا دیدار خود کرامت کند ،دوستان
خود را به تقاضای جمال خود کند  ...و دلیل آنکه دیدار فردا به تقاضای جمال است،
خبر درست است از مصطفی صلواتاهلل علیه ( » ...سمعانی 24 :1368 ،و.)25
سمعانی در موضوع رؤیت و تجلّی مطالب بسیار دارد که به شرح آنها پرداخته است
و بیشتر این عبارات عرفانی را به صورتی غیر مستقیم و پیچیده در بطن کالم آورده
است .از جمله در بخشی از کتابش دربارۀ سالکان اهل طریقت میگوید ایشان در ظاهر
به اعمال و امور مشغولند و در باطن در لطف حضرت حق آرامش یافتهاند و نظّارهگر
لطف اویند و مشاهده را چون تاجی بر سر نهادهاند (همان.)447 ،
به اعتقاد سمعانی کسی که در مقام شهود و رؤیت است ،به هیچروی قادر به
سخن گفتن از حال خویش و توصیف محبوبش نیست و بر این مطلب (عجز از بیان در
مقام مشاهده) ،تأکید بسیار دارد:
مثل مشاهدۀ قلب در دنیا ،مثل مشاهدۀ بصر است در عقبی؛ اگر در عُقبی در حال
مشاهدۀ بَصَر خبر دهد ،شاید که در دنیا در حال مشاهدۀ سرّ ،خبر دهد .حقیقت
دان که آنجا که گفتار است ،دیدار نیست و آنجا که دیدار است ،گفتار نیست .چون
در حال مشاهده ،نفسزدن مسلّم نیست ،سخنگفتن چون بود (همان.)417 ،
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در این مفهوم از واژههای مشاهدت و دیدار استفاده میکند .به اعتقاد هجویری در مرتبۀ
شهود یا مشاهده ،همانگونه که تن از خدمت بهره میبرد و گوش از سماع و دل از
محبت ،سرّ نیز از مشاهده نصیب میگیرد (هجویری .)592 :1392 ،او میگوید برای سالک،
وقتهایی ه ست که جمله محبّت است و محبّت به تمامی تبدیل به مشاهده میشود و
باطن سالک محل دیدار می شود از شدت غلبۀ خیال ،تا بی دیده ،بیننده میشود و بی
گوش ،شنونده .از این عبارت اینگونه بر میآید که به نظر وی با غلبه و تجلّی اسم
السلطان و الملک خداوند بر سالک ،وی قادر می شود خداوند را از راه سرّ و باطن
خویش مشاهده کند:
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 .6بینامتنیت قرآن و حدیث در آثار سمعاني و هجویري
هجویری و سمعانی هر دو ،در شرح و تبیین و اشاره به اسماء الهی از آیات و احادیث
نبوی و قدسی بهره گرفتهاند .قطعاً در جایی که سخن از جمال و رحمت و انس و
بخشش و بخشایش است ،آیاتی که به کار گرفته میشود امیدبخش و نویددهنده
میباشند ،آیاتی نظیر« ،اذ سألک عبادی عنّی فإنی قریب» (بقره )186 /و «یا عباد ال خوف
علیکم الیوم و ال انتم تحزنون» (زخرف.)168 /
هجویری آیات مورد اشاره را در شرح چگونگی انس با حق و دوستگرفتن وی به
کار گرفته است .او از شیخ خویش نقل میکند که بر این عقیده بوده است که وقتی
پروردگار ،خود گفته است زمانیکه بندگانم از من میپرسند ،بگو من نزدیکم یا زمانی
که خداوند میگوید ای بندگانِ من امروز بر شما خوفی نیست و شما غمگین نباشید،
پس نباید گفت انس با حق امکانپذیر نیست .زمانیکه بندهای اینهمه فضل پروردگار را
در آیات میخواند و میشنود ،مسلماً حق را دوست و محبوب خود قرار میدهد و
شکّی نیست که دوستی ،به دنبالش ایجاد محبت است و هیبت از دوست ،بیگانگی
است و انس ،نتیجۀ یگانگی .وی از انسگرفتن با منعم (خداوند) سخن میگوید و از
محالبودن حدیثکردن از هیبت (همان 551 ،و .)552
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یکی دیگر از مبانی اندیشههای بنیادی سمعانی در رؤیت و شهود در مقام غلبۀ اسم
جالل ،این است که به عقیدۀ وی سالک به مرتبهای میرسد که به جدّ ،قدم در عالم
محبت می گذارد و دل او یکسره در درجۀ شهود و مشاهده و کشف و مکاشفه قرار
می گیرد و تأثیر اسم جالل حق به میزانی است که وی «مریضٌ ال یُعاد و مریدٌ ال یُراد»
می شود و هر دعا که بگوید و هر شکایت که حکایت کند« ،الطلب ردٌّ و الطریقُ سدٌّ»
خواهد بود .به نظر سمعانی قهر احباب اینگونه است و اصالَ بنای کار بر اینچنین
معاملتی است (همان .)349 ،با غلبۀ اسماء و صفات حق ،مشتاقان در ابتدا طالب دیدار
میشوند و در کار می آیند اما با تجلّی اسم العزیز و الجالل وی ،دلهای آنان کباب و
دیدههاشان پر آب می شود ،چرا که هر دم ندای بُعداً بُعداً میشنوند و از یافتن ناامید
میشوند و بعد میگوید زمانیکه سالکان و عاشقان از رسیدن مأیوس و سرگردان
میشوند ،اسم جمال حضرت با ندایی لطفآمیز بر آنها جلوه میکند و ندای صبراً صبراً
سر میدهد و دل آنها را به طلوع صبح امیدوار میکند (همان.)350 ،
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 .7سازههاي ادبیّت متن در بهکارگیري اسماءاهلل
دو اثر کشفالمحجوب و روحاالرواح ،به لحاظ ساختار و شگردهای گوناگونی که
موجب ادبیّت متن می شوند ،قابل بررسی و نگرشند .البته با توجه به آشنایی سمعانی با
ظرایف و رموز ادبیسازی متن و شعرشناسی و نقد شعر ،اثر وی به مراتب ادیبانهتر
پرداخته شده و مفاهیم و مباحث صوفیانه در شرح اسماءاهلل در قالب تعریفها و
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در روح االرواح ،سمعانی در شرح و بیان مطالب عرفانی خویش و تبیین هریک از
اسماء ،در ذیل هر نامی از نامهای پروردگار به تشریح آثار و تأثیراتی میپردازد که در
نتیجۀ تجلّی آن اسم و عملکردش در سالکان و عرفا برجا میگذارد.
او در اثر خویش حدود هشتصد آیه و در حدود چهارصد حدیث نبوی و قدسی و
خبر و روایت به کار گرفته است .سخنان و نقل قولهایی که از شیوخ و عارفان پیشین
آمده است نیز در نثر وی بسیار به چشم می خورد .وی گاهی آیه یا حدیث را به
گونهای در البهالی کالمش میگنجاند که گویی بخشی از سخن خود اوست« :و طراز
اغرار و اصطَنَعتک لِنَفسی بر کمّ کمال جمال او کشیده» (سمعانی .)242 :1368 ،یا اینکه آیه
یا روایت یا حدیثی را که مناسبتی با بحث وی دارد ،در ابتدای کالم میآورد و سپس در
باب آن ،به مقتضای سخنش به شرح مینشیند« :یونس میگوید :سبحانک انّی کنت من
الظالمین .آدم که منبع اسرار و مطلع انوار بود ( » ...همان.)396 ،
سمعانی از آیات قرآن و احادیث به کرّات به صورت ترکیب و اصطالح در نثر
خویش استفاده کرده است و آنها را با نثر فارسی خویش درآمیخته است« :نادره کاری
است بیچارگان را از ماء مهین و حماء مسنون در وجود آورده ( » ...همان.)48 ،
بهرهگیری سمعانی از آیات و احادیث در شرح اسماء الهی به گونهای است که
چنانچه این آیات و روایات و اخبار و استفادههای گوناگون از مفردات و ترکیبات
قرآنی ،از متن اثر کنار برود ،نه عبارات با یکدیگر ارتباطی خواهند داشت و نه از مفهوم
آنها چیزی میماند .اثبات کالم و تأکید بر مدّعا در این اثر ،به سبب زنجیرۀ محکمی
است که از آیات و روایات بر آن بسته شده است.
و نهایتاً اینکه کمتر بندی از روحاالرواح را میتوان دید که در آن ،جهت شرح
اسماء الهی از آیه یا حدیث یا روایت یا نقلقولی از عرفای پیشین استفاده نشده باشد.
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«و اندر زمانۀ خود مقتدای قوم و پسندیدۀ خاص و عام بود و طریقش مالمت
بودی و جامه به رسم لشکریان پوشیدی( ».هجویری« .)183 :1392،مرا با وی انسی عظیم
بودی و وی را بر من شفقتی صادق» (همان« .)255 :درویشی جمله بالست و بالهای وی
جمله عزّ است و عزّ نصیب غیر است ،مبتال در عین بالست ،وی را از غیر چه خبر؟
بس عزیز بندهای باشد که بار بالی دوست کشد» (همان .)39 :موسیقی درونی عبارات در
این قسمتها ،نثر کتاب را به شعر بسیار نزدیک میکند« :برادر مصطفی و غریق بحر بال و
حریق نار وال و مقتدای اولیا و اصفیا» (همان.)101 ،
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الهی و سیّدی  ...درهای رحمت گشاده است و مواید نعمتت تهاده است .اجابتت
سزای آنکه دعا کند و نعمتت برای آنکه ثنا گوید .بار خدایا! چون مرگ و گور و
حساب را یاد کنم ،چگونه دل را به دنیا شاد کنم و چون نامه را یاد کنم چگونه با
چیزی از دنیا قرار کنم .پس از تو خواهم ،از آنچه تو را دانم و از تو جویم ،از آنچه
تو را میخوانم ،راحتی اندر حال مرگ بیعذاب و عیشی اندر حال حساب،
بیعقاب (همان.)115 ،
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آموزههای خشک و بیروح بیان نشده ،بلکه منظومۀ فکری او به صورتی زیبا ،آهنگین و
سرشار از صنایع لفظی و معنوی و صور خیالی ،به نگارش درآمده است.
شیوۀ نگارش کشفالمحجوب هجویری روی همرفته ساده است .وی با وجود نثر
مرسل و روشنی که در پیش گرفته ،بنا را از اصل بر ایجاد نثری شاعرانه و ادبی
نگذاشته است .از مفردات و ترکیبات عربی ،بهخصوص ترکیبات و اصطالحات متداول
در میان صوفیان ،بسیار بهره گرفته است .عبارات این کتاب ،در مواردی موزون و
آهنگین میشود« :از آنکه از هیبت و سلطان حق آگه گشته بود و جالل حق بر دلش
مستولی شده ،خود را از وی دور نبیند و به وصل ،روی نه» (هجویری.)155 :1392 ،
نثر این کتاب یکدست نیست .در برخی بخشهای کتاب ،نویسنده شیوههایی را به
کار می گیرد تا نثرش موزون و مسجّع شود که این گرایش به نثر آهنگین از ویژگیهای
معمول در نثرهای صوفیانه است .هجویری در بخشهایی که میخواهد شرح حال
عارفان و مشایخ صوفیه را بیان کند ،از نثر موزون و مسجّع ،نسبت به دیگر بخشهای
کتاب ،بهرۀ بیشتری میگیرد؛ بهطوری که نثر کتاب در این بخشها شعروار میشود و
موسیقی عبارات برجستگی ادبی بیشتری مییابد:
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چون قایم به مراد خود باشی ،مراد تو فانی شود ،قیامت به فنا بود .باز چون
متصرّف مراد حق باشی ،مراد حق باقی بود ،قیامت به بقا بود .و مثال این ،چنان بود
که هرچه اندر سلطان آتش افتد ،به قهر وی به صفت وی گردد .چون سلطان آتش،
وصف شیء را اندر شیء مبدل میگرداند .سلطان ارادت حق ،از سلطان آتش
اولیتر ( ...همان.)364 ،

ساختار سخن وی به شیوۀ منطقیون بر مبنای ترتیب دادن عبارات استداللی و در
کنار هم چیدن قضایا و گرفتن نتیجه از آنهاست که با نثری خشک ،علمی و رسمی
گزارش شده است.
در روحاالرواح ،همانگونه که گفته شد ،سمعانی نثر شاعرانۀ بسیار زیبایی در شرح
اسماء ملک فتّاح به نگارش درآورده است« .بهرهگیری از عناصر شاعرانه و صور خیال
در روحاالرواح به حدی است که می توان نثر کتاب را مرز بین نظم و نثر دانست و آن
را نثر منظوم یا نثر شاعرانه نامید» (رضایی .)77 :1395 ،روحاالرواح به لحاظ استفادۀ مکرر
و فراوان از صورتهای خیال و آرایههای لفظی و معنوی و شیوههای بالغی و تمثیل و
مناظره کمنظیر است .در تمامی عبارات آن ،نویسنده از صنایع گوناگون زیباسازی کالم
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در سطح واژهها نیز ،تکرار واژهها و آواها در کشفالمحجوب منجر به ایجاد
موسیقی شده است .کاربرد جناس و سجع ،آرایههایی هستند که به موسیقی کالم و
توازن آن کمک کردهاند« :مقهور نبینند ،قاهر بینند ،مفعول نبینند ،فاعل بینند ،مخلوق
نبینند ،خالق بینند» (همان« .)141 ،صفا از صفات بشر نیست ،زیرا که مدار مدر جز بر
کدر نیست و بشر را از کدر گذر نیست» (همان.)46 ،
از دیگر شیوه های بالغی به کار گرفته شده در این اثر ،صنعت طرد و عکس است
که استادانه و متعادل و بیآنکه تصنّعی ایجاد کند ،به کار رفته است« :صوفی آن بود که
هستی وی را نیستی نباشد و نیستی وی را هستی نه .یعنی آنچه بیابد ،مر آن را هرگز
گم نکند و آنچه گم کند مر آن را هرگز نیابد و دیگر معنیش آن بود که یافتش را هرگز
نایافت نباشد و نایافتش را هرگز یافت ،نه .یا اثباتی بود بی نفی یا نفی بود بی اثبات»
(همان .)56 ،همانگونه که پیداست تضادهای موجود در حین بهکارگیری طرد و عکس
نیز تصویر ادبی زیبایی ایجاد کرده است.
هجویری در اثر خویش از شیوۀ تمثیل نیز بهرۀ فراوان برده و به این وسیله به جنبۀ
تعلیمی متن کتابش افزودهاست:
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و این ال اله شحنهای است از نفی قهر که بر مرکب هیبت نشسته ،در دست وی
تیغی از غیرت ربّانی ،تا هر کجا غیری است به تیغ غیرت سرش برگیرد تا سلطان
الّا اهلل در چهار بالش ملک دل بنشیند (سمعانی.)77 :1368 ،

 .8نتیجه
از بررسی و تحلیل دو کتاب کشفالمحجوب و روحاالرواح در باب اسماءاهلل بویژه
اسماء جاللی پروردگار و استفادهای که این دو نویسنده از این قسم از نامهای خداوند و
کاربرد آنها در تبیین و تشریح نظریات عرفانی خود کردهاند ،میتوان اینگونه دریافت که
در قرن چهارم که عرفان هنوز وارد دورۀ اوج و شکوفایی خود نشده است و تصوّف به
شکل متشرّعانه رواج دارد و آثار عرفانی ،نگارشهایی تعلیمی و رسمیاند ،نویسندۀ
عارفی چون هجویری با تأکید فراوانی که بر شریعت و عرفان زاهدانه دارد ،اثر خویش
را به شکلی تعلیمی با عباراتی خشک و علمی به نگارش درمیآورد ،جز در مواردی
اندک که به اقتضای موضوع سخن ،جمالتی آهنگین و مسجّع به کار میگیرد .هجویری
ضمن تقسیم اسماء به سه دستۀ کمال و جمال و جالل ،معتقد است که هر انسانی
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خالصه اینکه روحاالرواح اثری است کامالً ادبی ،آراسته به انواع فنون و شگردهای
جمال شناسی و بالغی .نثری دارد سرشار از وجوه عاطفی و شاعرانه که در جهت القای
تعابیر ذوقی و عارفانه به نگارش درآمده است و نثر کشفالمحجوب ،در مقایسه با آن،
سطح ادبی بسیار نازلتری دارد .در واقع ،شیوهای که سمعانی برای شرح عرفانی
اسماءاهلل (با اهمیّت خاصی که دارند) به کار گرفته است ،تناسب بسیار زیادی با
مضمون و محتوای مطالب او در این اثر دارد و شگردهای ادبی وی در دلنشینشدن
کالم و به جا گذاشتن تأثیر آرای عمیق صوفیانهاش در خواننده ،سهم بسیاری دارد .از
سوی دیگر ،هنر شاعری سمعانی و آشنایی وی با نکتههای شعرشناسی و نقد شعر،
قدرت بیشتری در خلق تصاویر شاعرانه به وی بخشیده است.
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سود جسته است .تشبیه و استعاره و سجع و کنایه و موازنه و ترصیع و دیگر فنون
بالغی را فراوان بهکارگرفته و تمامی این کاربردها لطافت کالم عارفانۀ سمعانی را
دوچندان کرده است.
اگر به عنوان نمونه تتها مبحث تشبیه در این اثر بخواهد مورد بررسی قرار گیرد،
خود بهطور جداگانه بخش گستردهای را به خود اختصاص میدهد:
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می تواند با یکی از اسماء ،به خداوند آگاهی پیدا کند و قادر به رسیدن به کمال معرفت
او نیست .در باب چگونگی تأثیر اسماء بر سالک ،هجویری دیدگاههای خود را در
زمینۀ نامهای جاللی پروردگار و هیبت و خوفی که از آنها ناشی میشود ،آورده است.
وی ،با داشتن زمینۀ اعتقادی صوفیان خراسان ،در ابتدای هر مبحثی ،نظرات عارفان و
مشایخ را مطرح میکند و به ذکر نقل قولهایی از آنان میپردازد و سپس عقیدۀ خود را
با موضعی معتدالنه در قبال اعتقادات دیگران ،ضمن مقابله با صوفینمایان و با هدف
تنقیح و مبرّا ساختن ساحت تصوّف از شائبهها و آلودگیهای ریا و انحراف بیان میکند.
وی در جمعبندی اعتقاد گروهی از عرفا که هیبت را درجۀ عارفان میدانند و عارف را
پیوسته در مقام مغلوب بودن در آثار اسماء جاللی میدانند و انس را تنها با جنس جایز
می دانند و گروهی دیگر از آنان که برعکس ،هیبت و تجلّی اسماء جاللی خداوند را با
عذاب و عقوبت و دوری توأم می دانند و انس و متأثرشدن از اسماء جمالی و لطف و
رحمت حق را ارجح میدانند و عاشقان پروردگار را از هیبت محفوظ میدانند ،هر دو
گروه را برحق و مصیب میداند اما جایگاه جداگانهای برای هریک قائل است؛ به این
معنی که معتقد است غلبۀ اسماء جاللی نظیر السلطان ،متوجه نفس سالک است و هوای
او و هدفش فنای صفات بشری و تجلّی اسماء جمالی و انس و لطف و رحمت و
کرامت ،متوجه سِرّ سالک است و قصدش پروردن معرفت در اوست .سپس نتیجه
می گیرد که خداوند با تجلّی اسماء جاللی ،نفس محبّانش را نابود میکند و با تجلّی
اسماء جمالی ،سرّ آنان را بقا و ارزش و عظمت میبخشد .خوانشها و تأویالت عاشقانه
در بیان مطالب در کشفالمحجوب کمتر دیده میشود .هجویری اسماء جاللی حق را
برانگیزندۀ رؤیت و اشتیاق مشاهده در سالک میداند .بیشترین بسامد اسماء الهی در
کتاب کشف المحجوب بعد از «اهلل» به ترتیب به اسماء حق ( )192رب ( )103جالل ()47
رحمن ( )46اله ( )37جمال ،قدیم ،صمد رحیم و سایر اسماء با بسامدهای پائینتر می
باشد .بسیاری از اسماء الهی در کشفالمحجوب مورد استفاده قرار نگرفته است :مانند
هادی وکیل ،ودود ،واحد ،لطیف واجد ،مالک ،منّان و غیره.
روحاالرواح ـ که تنها اثری است که بهطور مستقل در شرح عرفانی اسماء پرداخته
شده است ـ سرشار از نکات ظریف و دقیق صوفیانه در توصیف اسماءاهلل است.
سمعانی بنای تفسیرها و تعابیر قرآنی و کالمی و فقهی و روایی خود را بر شالودۀ
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اندیشههای عرفانی و صوفیانه نهاده است و در هیئت عارفی شافعی و مطابق با
پسندهای شافعیان از یکسو و منطبق با آرای خانقاهیان از سوی دیگر ،بی آنکه در
سراسر اثرش اهانتی به دیگر فرقههای اسالمی داشته باشد ،سخن میگوید .وی در کنار
فلسفه زدایی و عقل ستیزی (که به جا مانده از تفکّر رایج در قرون پنجم و ششم است)،
در هر بابی به معنی اسمی از اسماء و وجوه مختلف مفاهیم آنها میپردازد و ضمن
بهرهگرفتن از دقایق و ن کات عرفانی و تمثیل و وجوه تاریخی و دینی ،بدون اینکه
ماللی در ذهن خواننده ایجاد کند اشارات خویش را مطرح میکند .سمعانی نکات
عرفانی خود را به شیوۀ غیرمستقیم ،بی آنکه مدرسی و آموزشی عمل کند ،در عین
القای حس جمالشناسی در خواننده بیان میکند و ذیل هر اسمی از اسماء ،دهها آیه و
حدیث و اصطالحات عرفانی درج میکند.
در بررسی دو اثر عرفانی کشفالمحجوب و روحاالرواح در سطح اندیشهگانی
میتوان نتیجه گرفت در این متون صوفیانه تغییر توجه از کاربرد اسماء جاللی به اسماء
جمالی ،به موازات حرکت عرفان از زهد به سوی عشق است و در سطح تصویری به
این دلیل که عرفان و متون عرفانی به تدریج ذوقیتر و عاشقانهتر شدهاند ،اولین تغییر،
کمیّت شیوههای ادبیسازی متن است که به مرور زمان و به موازات حرکت از قرن
چهارم به سوی قرن ششم بیشتر میشود .همچنین تصاویر و ساختار مجرّد آنها ،به
خصوص تحت تأثیر اندیشۀ وحدت وجود و آراء ابن عربی انتزاعیتر شده است.
تصاویر در عرفان خراسان ،کالً زمینیتر و در عرفان امثال ابن عربی ،مجرّدتر و
آسمانیترند و این موضوع در مباحث مربوط به اسماءاهلل نیز جلوۀ خاص خود را دارد.
نیز ،در بحث عناصر و سازههای ادبیّت ،در متون عرفانی فارسی( ،بویژه در
روحاالرواح) ،به عناصر متعددی در جهت ادبیّت متن برمیخوریم .از جملۀ این
سازهها ،می توان به انواع تشبیه ،استعاره ،سجع ،تضاد ،تمثیالت ،مجازها و دیگر فنون
بالغی اشاره کرد.
از جنبۀ بسامد اسماء به کارگرفتهشده در این دو اثر و مقایسۀ آنها باید گفت که
چون روحاالرواح اختصاصاً در شرح عرفانی اسماء نوشته شده است ،این سنجش،
برابری و توازنی نمیتواند داشته باشد .در این اثر میتوان به تفصیل ،برقراری ارتباط با
پروردگار بر مبنای حبّ و از طریق اسماء حُسن و جمال را مشاهده کرد .تأکید بسیار
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سمعانی د ر سراسر اثرش ،بر عشق و محبّت در شناخت خداوند و عبادت عاشقانه و
خاضعانه قابل مشاهده است .مسئلۀ دیگری که روحاالرواح را از اثری چون
کشفالمحجوب اساساً متفاوت میکند ،مبادرت آگاهانۀ سمعانی به بیان تجربههای
عرفانی است که به وضوح در تمام اثر دیده میشود .این نکته آشکارا به رویکرد
جمالشناسی نثر روح االرواح نیز مرتبط است که از طریق بیان ،ذوق و حس عاشقانه و
تعبیرات و تجربههای عارفانه به خواننده منتقل میشود؛ نکتهای که در بیان تعلیمی و
خشک کشفالمحجوب دیده نمیشود.
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