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عبدالعلی نور احراری

نقد ناشايست و نابايست آقای مسعود فارانی
برشعر و شخصیت موالنا عبدالرحمن جامی

(رح)

بخش اول
از آنجائیکه اين نگارنده از دير زمانی بدينسو در بارۀ شرح حال و آثار حضرت موالنا عبدالرحمن جامی تققی نموده و کتاب
"منشاآت" يا "نامه های جامی" را بچاپ رسانده ام و اين کتاب تجديد چاپ نیز شده ،و افغانها مرا منقیث يک اخالصمند
حضرت جامی میشناسند ،درين اواخر دوستی مرا متوجه ساخت که در سايت (افغان جرمن آنالين) مضمونی بعنوان "تفاوت
شعر از نظم" بقلم جناب مسعود فارانی انتشار يافته است ،بعد از خواندن مضمون مذکور اينک نظرات خود را پیرامون آن
اظهار کرده غرض نشر به متصديان مقترم ويبسايت مذکور میفرستم.
مضمون آقای فارانی با ضرب المثل افريقايی که نه مراد و مقصد آن معلوم است و نه زبان و کشور آن ،بدينگونه آغاز گرديده
است" :غلط غلط است! اگرچه همه بدان مشغولند ،درست درست است! با آنکه هیچکس بآن عمل نمیکند".
اگر مراد ازين ضرب المثل در بارۀ زبان و اصول و قواعد آن باشد ،ضرب المثل مذکور بذات خود غلط است ،زيرا اگر
همه مردم در شیوۀ بیان خود همسو وهمسان باشند ،همین همسويی و همسانی بذات خود قابل مالحظه می باشد ،چونکه اول
زبان پديد آمده و سپس اصول و قواعد آن برمبنای گفتار مردم نهاده شده است .اگر مراد نويسنده از ضرب المثل فوق چیز
ديگری باشد ،مرا معذور پندارند.
جناب فارانی نوشته اند" :بودند و استند کسانیکه از وسايل مدرن (مثل ساعت ،تلفون ،موتر ،موبل و فرنیچر ،سگرت و دريشی
و نکتايی و شاپو ،راديو ،تلويزيون ،عصا ،عینک و )...استفاده میکنند "...از روشنگری جناب فارانی اظهار سپاس ،زيرا تا
کنون نمی دانستم که "سگرت و عصا و عینک" از زمرۀ وسايل مدرن بشمار می روند ،اما معلوم است که سگرت وسیله
نیست ،و عصا وعینک مدرن نبوده سابقۀ هزار ساله دارند.
اقای فارانی سپس می نويسد" :جامعۀ ما از دير زمانیست (بخصوص از قرن نهم هجری عصر خاتم الشعراء جامی باين
طرف) ارزيابی و تفکیک درست در بین شعر و نظم در سطح يک انجمن صورت نگرفته و با اين مسؤولیت کسی وقع الزم
را نگذاشته است .پريشان گويی های سلیقوی کنونی بجای تققی درست نتیجۀ همان بی بند و باری است که از قدما به میراث
رسیده است".
از پاراگراف فوق آنچه که من درک کردم مراد نويسندۀ آن خواهد بود که می بايست انجمن ادبی تأسیس می شد و اصول و
قواعدی وضع می کرد تا برمبنای آن شعر از نظم تفکیک می شد .باين موضوع در صفقات بعدی روشنی انداخته می شود.
معلوم نشد که مراد از "پريشان گويی های سلیقوی کنونی" چیست؟ اگر مراد اشعار قدما يعنی شاعران پیشین باشد ،بسا از اين
اشعار از شاهکار های افتخار آفرين زبان دری دانسته شده ،مايۀ فخر و مباهات فرزندان اين مرز و بوم می باشد ،نه آنانی که
آن بزرگان را به "بی بند و باری" نسبت دهند و با خود بزرگ بینی به ايشان اهانت نمايند.
آقای مقترم فارانی می نويسد" :درعصرما يکبار اين رسم و عادت از طرف روانشاد بزرگوار جناب استاد حسین نايل
( 11 - 0231 -0205سال عمر) شکسته شد .استاد حسین نايل در مورد کسیکه ديوان پنجاه هزار بیتی دارد بنام گوهری
تماس گرفت و با صراحت نوشت که درهمین پنجاه هزار بیت من نتوانستم چیزی بنام هنر شعر يا شعريت يا هنر شاعرانگی
در ديوان اين ناظم پیدا کنم . . .و اينکار استاد حسین نايل در خور اهمیت زيادی بود و است که ناظم را از همین لقاظ چون
(غربیان) با شاعر تفري می کرد ".بنده بر آن نِـیـَم که در بارۀ استاد حسین نايل و يا آقای گوهری که با آثار هیچیک شان
آشنايی ندارم ،تبصره کنم – ولی گفتنی است که مسالۀ تفاوت بین شعر و نظم قبل از آن توسط ملک الشعراء (بهار) برای
اولین بار حدود نیم قرن قبل از تولد استاد حسین نايل مطرح شده ،هرچند اين نظر وی از خود مقلدينی پیدا کرده ،ولی پذيرش
جامعۀ ادبی همگانی را در بر نداشته است .بنابرين استاد حسین نايل به قول آقای مسعود فارانی نظر ملک الشعراء (بهار) را
بازگو کرده و اگر اين امر به نظر اقای مقترم فارانی افتخاری شمرده شود ،که به هیچ وجه شمرده نمی شود ،به استاد حسین
نايل نیزمتوجه نمی شود.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
يادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اينکه آقای فارانی می نويسد که "ناظم را از همین لقاظ چون غربیان با شاعر تفري نمی کرد ". . .سخنی عجیب است .آيا
بايد در شعر از غربیان پیروی کرد و تابع ايشان بود؟ اگر دلیل آقای فارانی اين باشد که چون از وسايل مدرن شان چون
"سگرت و عصا و عینک" استفاده می کنیم ،بايد در شعر نیز از ايشان پیروی کنیم ،در آنصورت ح قضاوت بخوانندگان
است.
جناب فارانی به ادامه می نويسد" :شاعر همان طوری که نامش با شعور پیوند دارد نه تنها توانايی نظمی بلکه شعور و دانش
بلندش باعث می شود که جايگاهش با ناظم فرق فاحش داشته باشد ".پیداست که بسا کلمات که از مصدر واحد مشت شده اند
دارای معانی مختلف می باشند و همچنان کلمات همسان و همسو که حروف شان يکی است نیز معانی مختلف دارند .بطور
مثال همین کلمه سه حرفی (شعر) بمعنی سخن منظوم ،دانستن ،درک کردن ،زيرکی و غیره آمده است – البته با صرف اين
کلمه يا تغییر حرکات آن ،معانی عجیب وغريب پیدا میکند ،چنانکه کلمۀ (شعر) بمعنای موی ،موی زير ناف ،جل اسپ،
عالمه و نشانه آمده ،و اگر (شعیر) خوانده شود" ،جو" معنی می دهد (جو خوراکه حیوانات) .به رباعی ذيل از کتاب
(بهارستان جامی) توجه شود:

آن سفله که مدح را ز ذ م نشناسد
زو درعجبم که چون دم از شعر زند

فتح از کسر و کسر زضم نشناسد
کو شعر و شعیر را زهم نشناسد

شاعر و ناظم دو کلمۀ مترادف اند که دارای يکمعنی میباشند و در تمام فرهنگهای لغت مترادف آمده اند .بنابرين منطقی نیست
که خالف اصل قبول شده ،ادعا کنیم که چون کلمۀ "شاعر" با شعور پیوند دارد ،بايد جايگاهش با "ناظم" فرق داشته باشد.
آقای مقترم فارانی می افزايد" :ازآنجائیکه شاعر نمی تواند با قريقۀ شعری شعر نغز بسرايد ،بلکه شاعر توانا در کنارعلم
لدنی بايد اندوخته های علمی ديگر کسب کرده باشد تا شعر بلند به جامعه تقديم کند" .پیداست که مقترم فارانی معنی "علم
لدنی" را ندانسته است .علم لدنی در زمرۀ علوم اکتسابی نیست که مانند سايرعلوم آن را بتوان فرا گرفت ،بلکه موهبت الهی
است که اهلل تبارک و تعالی به پیامبران خود ارزانی داشته است .در قرآن مجید سورۀ (کهف) آيۀ ( )10چنین آمده است :
(و علمنا من لدنا علما) «و آموختیم او را از نزد خود دانشی»
مفسريـن" ،عـلـم لـدنـی" را عـلـم غـیب تفسیر کرده انـد ،و در تعريف آن در فرهنگ لغت (مقمد معین) گفته شده:
"علم لدنی دانشی است که شخصی بدون رنج تعلم و به الهام الهی دريابد ".و "عالم لدنیت" بمعنی (عالم الوهیت) آمده است.
بنابرين علم لدن بسعی و تالش و کوشش حاصل نمی شود.
جناب فارانی سپس ادامه می دهد" :موالنا در کنار داشتن علم لدنی ،در بخش دين فصاحت و بالغت زبانی و توانايی در شعر
اندوخته های زياد داشت ،اما تا زمانی که با شمس ديدار نمی کند ،میکانیزم نظم جهان را با شناخت از حوادث ،روشن نمی
داند .او در پی حرف هايی بود که بیشتر اوهامی و پريشان گويی داشت .وقتی تکیه بر دانش شمس می کند و از آن بقر
سیراب می گردد به موالنای امروزه استقاله می کند که اکنون جهان او را يک فنومن ،نادر و يگانه می شناسد".
در پاراگراف باال اوالً مراد از "میکانیزم نظم جهان" معلوم نیست ،آيا بشر تا کنون به میکانیزم نظم جهان پی برده است؟ چه
رسد به موالنا و شمس! موالنا قبل از ديدار با شمس مال و مدرس مدرسۀ دينی بود وعلم دين تدريس می کرد .آيا شايسته است
موضوعات و مسايل دينی را "اوهامی و پريشان گويی" خوانـد؟
به مطلب ذيل از مضمون جناب مقترم مسعود فارانی توجه شود" :چرا که ديگران بجای پیوند دادن ،انسان را با خودش بیگانه
می کنند ،در حالیکه موالنا انسان را که از خودش فاصله گرفته است دوباره به خودش نزديک می سازد( .رسالت شاعر)".
معلوم نشد که اين مطلب از کدام کتابی بنام "رسالت شاعر" گرفته شده ،و يا نظر جناب فارانی می باشد؟ بهتر بود مثال هايی
از اشعار آن شاعران پیشین آورده می شد که چگونه انسان را با خودش بیگانه می کنند و اشعاری از موالنا آورده می شد که
چطور انسان را بخودش نزديک می سازد!
مقترم فارانی از اين مطالب بدينگونه نتیجه می گیرد . . ." :پس برای شاعر بودن حتی فقط داشتن قريقۀ شعری بسنده
نیست ،چه رسد در سطح که خالی ذهن از دانش الزامی شعر و جهان باشد .پس ناظم را بخاطر نظمک او ،شاعر خطاب
کردن از انصاف بدور است ".معلوم نیست که مراد از "دانش الزامی شعر و جهان" چیست؟ زيرا نگفته است که چگونه
دانشی برای سرودن شعر الزامی می باشد .بهتر بود همان دانش ها را بر می شمرد تا از آن بهره مند و برخوردار می گشتیم.
اينکه ناظم را شاعر خطاب کردن ،از انصاف دور می داند ،چنانکه گفته آمد ،اين نظر را تا آنجا که من اطالع دارم ،بار اول
ملک الشعراء (بهار) عنوان کرد و از آن زمان بدينسو کسانی از او تبعیت و دنباله روی کردند و کلمۀ "شعريت" را که اصآل
لغتی مجعول (جعلی) است و در هیچ قاموس لغت نیامده ،در مورد شعر بکار بردند ولی برای اين کلمۀ مجعول از خود
د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
يادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تعريف معین و مشخصی ارائه نکردند ،و اما اين گفته در سطح يک نظر باقی مانده ،و با آنکه هوادارانی دارد ،ولی مقبول و
پسنديده و قابل پذيرش همگانی نبوده است ،زيرا تفکیک شعر از نظم قبل از (بهار) سابقه نداشته و آنگونه که در کتب لغت
آمده ،هر دو بیک معنی می باشد که آن سخن منظوم يا کالم موزون است که دارای وزن و قافیه باشد.
موالنا عبدالرحمن جامی در اثر ارزنده و جاودانه اش (بهارستان) در روضۀ هفتم ،شعر را چنین تعريف نموده است" :شعر
درعرف قدمای حکما کالمی است مولف از مقدمات مخیله ،يعنی از شأن آن باشد که در خیال سامع اندازد ،معانیی را که
موجب اقبال باشد برچیزی ،يا اعراض از چیزی ،خواه فی نفسه صادق باشد و خواه نی ،خواه سامع اعتقاد صدق او داشته
باشد يا نی ،چنانکه گويند خمر (شراب) لعلی است مذاب ،يا ياقوتی است سیال ،يا عسل چیزی است تلخ يا شور ،قی کردۀ
زنبور ،و متأخرين حکما به آن وزن و قافیه را اعتبار کرده اند .فاما درعرف جمهور جز وزن و قافیه درآن معتبر نیست .پس
شعر کالمی باشد موزون و مقفی و تخیل وعدم تخیل و صدق وعدم صدق را در آن اعتباری نه" .
آنچه در باال گفته آمد يک تعريف قبول شده و پذيرفته شده است که از هزار و چند صد سال بدين سو کاخ شعر و ادب زبان
دری بر آن نهاده شده وغنای ادبی و فرهنگی را بار آورده است .خالصه اينکه هر کالمی که دارای وزن و قافیه باشد "شعر"
گفته می شود.
در اوايل قرن بیستم که شاعران ايرانی تقت تاثیر ادبیات غرب از جمله فرانسه قرار گرفتند ،و شخصیت هايی چون (بهار) و
(نیما) پديد آمدند ،از يکسو مسئلۀ "شعريت" مطرح شد و از سوی ديگر بر سخنان بدون وزن و قافیه "شعر" اطالق گرديد .در
حالیکه اطالق شعر بر اين پديدۀ نو درست نبود ،زيرا از يکهزار و اندی سال ،شعر تعريفی معین داشته که همانا سخن منظوم
و دارای وزن و قافیه بود .بر اين پديدۀ نو بايست نام نو می گذاشتند ،نه اينکه آنرا "شعر" يا "شعرنو" بخوانند .بدين ترتیب
رفته رفته سخن بجايی کشید که می خواهند لباس يکهزار سالۀ شعر را از تنش در آورند و آنرا با لباس "نظم" بپوشند و نام
آنرا بر آنچه به اصطالح ايشان "دارای شعريت" باشد بگذارند .همین است لب و لباب سخنان آقای فارانی که سنگ "شعريت"
برسینه می کوبد ،سنگی که قبل از وی ديگران نیز کوبیده ولی بجايی نرسیده اند.
جناب فارانی در بارۀ خاتم الشعراء موالنا عبدالرحمن جامی می نويسد" :بنا بنوشتۀ تذکره نويسان در قرن نهم (مثل امروز)
انواع سرقت های شعری در میان شاعران آن روزگار رواج داشته است .چنانکه بزرگترين شاعران اين عصر از جمله موالنا
عبدالرحمن جامی نیز از اين اتهام مبرا نبوده است ،تا جائیکه جامی را دزد سخنوران لقب دادند .وقتی جامی عزم سفر به
حجاز داشت ،اين چند بیت ذيل علیه او در جامعه پخش شد:

ای باد صبا بگـــو بـه جـامــی
بــردی سخنان کهـنـه و نـــو

آن " دزد سخـنــوران نـامــــی"
از سعــدی و انوری و خسرو

پايان بخش اول
ادامه دارد
عبدالعلی نور احراری
فريمانت – کلفورنیای شمالی
Abdul Ali Noor Ahrary
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د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
يادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

