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عبدالعلی نور احراری

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

1

(رح)

بخش دوم
از آنجائیکه اين نگارنده از دير زمانی بدينسو در بارۀ شرح حال و آثار حضرت موالنا عبدالرحمن جامی تحقیق نموده و کتاب
"منشاات" يا "نامه های جامی" را بچاپ رسانده ام و اين کتاب تجديد چاپ نیز شده است ،و افغان ها مرا منحیث يک
اخالصمند حضرت جامی می شناسند – درين اواخر دوستی مرا متوجه ساخت که در ويبسايت (افغان جرمن آنالين)
مضمونی به عنوان "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 محترم ويبسايت مذکور می فرستم. . . . .

*********
آقای فارانی ادعا می کند که تذکره نويسان در قرن نهم به "جامی دزد سخنوران لقب دادند" ،ولی از يکی از اين تذکره نويسان
نام نمی گیرد ،و به احتمال قوی تذکره نويس را با "ويراستار" که آقای هاشم رضی است و او بعضی سخنان مغرضانه در
بارۀ جامی گفته است ،اشتباه گرفته است .آقای هاشم رضی مقدمه نويس ديوان کامل جامی در صفحه  332نوشته است:
"از سوی ديگر نسبت دزدی ادبی به موالنا داده اند و اين نیز از آن روی می باشد که موالنا به استقبال شاعرانی همچون
انوری ،سعدی ،حافظ ،امیرخسرو ،خاقانی ،ظهیر فاريابی ،کمال اصفهانی ،نظامی ،کمال خجندی و ديگر شاعران نامی بسیار
رفته و بسیاری از غزل های شاعران نامبرده را جواب گفته يا تضمین نموده است . . .اينک برای نمودن شاهدی در بارۀ اين
روش و عقیده در بارۀ جامی ابیاتی را که يکی از شاعران هم عصر موالنا به هنگام سفر حجاز او سروده ،نقل می کنیم :

ای باد صبا بگــو بـه جامــی
دزديــدی اشعار کهـنـه و نــو

آن دزد سخـــن وران نامی
از سعـدی و انوری و خسرو

آنگونه که در باال مالحظه شد ،آقای هاشم رضی از هیچ يک تذکره نويسی نقل قول نیاورده ،بلکه نظر شخص خود را ابراز
کرده و برای اثبات نظر خود شعر يکی از مخالفین جامی را شاهد می آورد .سپس آقای هاشم رضی می نويسد" :جامی در دو
مورد در ديوان و ضمن غزل ها باين موضوع اشاره کرده که اين يک را بی ترديد می توان در جواب کسانی بشمار برد که
او را متهم به دزدی نموده بودند:

چو از تـن تیر تو جان را بدزدد
چو خواند شعر جامی را سخندان

ز تیـرت سینه پـیـکان را بدزدد
نـه تنها شعـر ،ديــوان را بدزدد

گفتنی است که هاشم رضی از يک غزل فقط دو بیت فوق را اقتباس کرده است .و در جای ديگر نیز جامی اشاره به دزدان
معانی می کند که مترصد پیدايش و ظهور معانی نو و بکر می باشند تا آنها را به يغما برده و بر اسم خود سکه اش زنند:

لبت دل دزد و من از وی شکر دزد
سر درج گهــر مگـشای (جامـی)

کم افتادست ازين سان دزد بر دزد
مـبـادا در کمـیـن باشـد گهـــر دزد

 نورالدین عبدالرحمن بن احمد به محمد معروف به «جامی» ملقب به «خاتم الشعراء» شاعر ،موسیقی دان ،ادیب و صوفی نامدار هراتافغانستان در قرن نهم قمری بوده که بتأریخ  42عقرب  397هجری شمسی ( 47شعبان  13هجری قمری) در شهر هرات افغانستان به دنیا
آمده و در  43عقرب  13هجری شمسی(  3ماه محرم  191هجری قمری) چشم ازج هان پوشیده است .انا هلل و انا الیه راجعون

د پاڼو شمیره :له  1تر5
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

چون آقای هاشم رضی برای اثبات فرضیه اش از غزل جامی بیت اول و آخرش را انتخاب کرده و از بقیۀ آن صرف نظر
کرده است ،اينک اصل آن غزل را اقتباس می کنم :

کم افتادست ازين سان دزد بر دزد
لـبـت دزد و مــن از وی شکـر دزد
به عیـاری برد کحل از بـصر دزد
زچشمم شست چشمت سرمۀ خواب
که بر سـیـم کسان دوزد نـظــر دزد
تـنـت را بـنگــرم دزديـــده زانسان
کـه دزدی را نـدانــد جـز هـنر دزد
ا گر دزديـــده ات بـیـنـم مکـن عیب
درآمــد خانه را از بــام و بــر دزد
غمت بر دل ز هـر سو غارت آورد
به شب ها از سگان دارد خطـر دزد
هـراســم شب بـه کويت از رقـیـبـان
ســـر درج گهــر مگـشای (جامــی)
مــبــادا در کــمـیـن باشــد گهر دزد
آقای هاشم رضی به خاطری غزل اول و غزل دوم مذکور را کامال ً نیاورده تا افراد سطحی نگر را اغفال کرده و اين نکته را
به اثبات برساند که شاعـران معاصر جامی که به وی اتهام سرقت ادبی وارد می کردند ،از اشعار جامی استنباط می شود.
اگر کدام يک از تذکره نويسان چنین اتهامی می زدند ،آقای هاشم رضی از آوردن آن دريغ نمی کرد و برای اثبات ادعای خود
به شعر جامی استشهاد نمی نمود.

مقبرۀ حضرت جامی در هرات افغانستان

آرامگاه حضرت موالنا جامی در هرات افغانستان

حال از آقای فارانی می شنويم که چگونه سخنان هاشم رضی را به حیث نظر خود آورده و از وی نامی نبرده است:
"اين لقب "دزد سخنوران" برای جامی از آنجا پديد آمد که جامی در سرودن اشعار خود به استقبال شاعران چون انوری،
سعدی ،امیر خسرو دهلوی ،خاقانی ،ظهیر فاريابی ،نظامی گنجوی ،ناصرخسرو يمگانی ،عنصری ،دقیقی و ديگر شاعران
رفته و بسیاری از غزل های آنان را جواب گفته يا تضمین نموده است .تضمین ها اگر در خود ابتکار ،ابداع نوآوری الزم
را نداشته باشند ،نوع مفت خوری و از حق ديگران برای خود افتخار کمايی کردن است و بس ،به خاطری که رديف ،قافیه،
وزن ،و حتی تشبیهات و استعارات و تصويرها ،متن موضوع همه تیار اند .ازين رو بر جامی اعتراض وارد بود .از آنجائی
که جامی در خود قوۀ شاعرانۀ بسیار بلند داشت و به آن دقت نمی کرد ،باالخره حرف منتقدين زمانه وی را متوجه ساخته که
بايد از خود نوآوری ها و ابتکارات در شعر بیاورد تا از ناظم بودن به شاعر بودن ارتقا کند .درغیر آن مثل هزاران ناظم که
بقول کوچه و بازار بیت بسته می کردند (منظور از نظم سازی بود فاقد شعريت) او نیز يک ناظم باقی می ماند". . .
آنگونه که متن فوق مالحظه می شود ،نظرات هاشم رضی را آقای فارانی در مقالۀ خود آورده و بسا از همان الفاظ و کلمات
و عبارات را به حیث نظر خود نقل کرده است .عالوتًا مشکل در آنست که آقای فارانی در فهم معنی "تضمین" دچار اشتباه
شده است .تضمین آنست که شاعر مصرع يا بیت يا ابیاتی را از شاعران متقدم در شعر خود می آورد .اگر آن شعر مشهور و
شاعر آن شناخته شده باشد به ذکر نام شاعر متقدم نیازی نیست .ور نه نام اورا بايد ذکر کند تا سرقت بشمار نرود .تضمین،
يکی از صنايع شعری است و بسا شاعران اشعار قدما را تضمین کرده اند .چند مثال از تضمین هائیکه موالنا جامی کرده،
در ذيل تقديم می شود :از حافظ :
چو افتد مشکلی جامی بساقی گوی چون حافظ

االيــا ايــهــالساقـــی ادرکـاسـا و ناول هــا
موالنای بلخی يا رومی گفته:

خــوش تر آن باشــد که وصف د لـبــران
گــفــتــه آيـــد در حـــديــث ديگـــــــران
د پاڼو شمیره :له  3تر5
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

و جامی در مثنوی (سالمان وابسال) بیت فوق موالنا را اينگونه تضمین کرده است:
نسبتی دارد به حــال مــن قـوی
"کـیـف ياتی الـنظم لی والقافـیه
قـافـیـه انـديشم و دلـــــدار مـن

اين دو بیت از مثـنـتوی معنوی
بعد ما ضاعت اصول ا لعافـیـه
گويدم منديش جز ديــدار مـــن

نمی خواهم در بارۀ گفته های آقای مسعود فارانی که تذکار يافت بیشتر تبصره نمايم .داوری را به خوانندگان میگذارم .
جامی ،آن نا بغۀ هر عصر و زمان ،شاعری نیست که شعر ديگری را بدزدد .اين شعر ذيل وی به ذات خود پاسخ دندان
شکنی است برای کسانیکه بر وی اتهام می زنند:

چرا از شعر الفد کس خصوصاً قالب شعری
که در قالب نباشد از دم روح القـدس جانش
سرودن شعر برای موالنا جامی يک امر جبلی و غريزی بوده چنانیکه در ديوان اشعار خود بدان اشاره می کند .جامی کسی
نبود که بتوان بر او اتهام سرقت ادبی زد .بسیاری از معاصرين او خود را ريزه خوار خوان او دانسته و به وجود وی می
بالیدند و افتخار می کردند .جامی در خاتمۀ کتاب (بهارستان) اين رباعی را چه زيبا سروده است:

جامی هر جا که نامه انشاء آراست
از گفتۀ کس به عاريت هیچ نخواست
آنرا که ز صنع خود دکان پرکاالست
داللــی کاالی کسانش نـه ســــزاست
اکنون ديوان کامل جامی و مثنوی های هفت اورنگ و ساير آثار منظوم او در دسترس همگان می باشد و ديوان
های همه شاعران نیز موجود است .اگر کسی اتهام سرقت ادبی بر موالنا جامی می بندد ،يک بیت از موالنا جامی
را مثال بیاورد که اين بیت را از فالن شاعر گرفته است ،يا اين بیت در فالن ديوان شعر قبل از موالنا جامی ثبت
شده است .در غیر آن بايد از اين اتهامات ناروا به پیشگاه جامعۀ ادبی قلمرو زبان فارسی پوزش بخواهد و يا دم
بندد و ديگر لب نگشايد.
قصد آن و وقت آن را ندارم که برهمه گفته های آقای مسعود فارانی تبصره نمايم ،زيرا اين پاسخگويی از حوصلۀ
يک مقاله بیرون است و رساله ای را ايجاب می کند .محض به بعضی از مطالب مندرج در مقالۀ آقای موصوف
اشاره می رود:
می فرمايند" :وقتی شما مرثیه می سرائید موضوع سیاسی را در نظم می آوريد"...
تبصره :مرثیه و موضوع سیاسی؟ مرثیه چطور موضوع سیاسی شده می تواند؟
می فرمايند" :زبان قلمروی است که تمامی زوايا و پست و بلندش بار بار کشف شده "...
تبصره :کشف فقط يکبار صورت می گیرد ،نه بار بار! عالوتاً زبان شناسان و انتروپولوجیست ها تاهنوز نیافته اند
که زبان در کجا و چطور آغاز يافت!
می فرمايند" :ابهام در شعر ضروريست ،چرا که شاعر تنها قصد معنی نمی کند"...
تبصره :ايهام (نه ابهام) يکی از صنايع شعری است ،و آن لفظی است که دارای دو معنی باشد ،يکی معنی نزديک و
ديگری معنی دور آن ،يک مثال ايهام :
زگريۀ مردم چشمم نشسته در خــون است
ببین که در طلبت حال مردمان چون است
در مصراع اول ،از لفظ (مردم)( ،مردمک ديده) مراد است  -و در مصراع دوم ،مراد از (مردمان) (مردم) است.
می فرمايند" :بعد ها مالهای اسالمی و ديگران به اين شیوه نیز روی آوردند .اينان البته از شعريت به فرسنگ ها
دور بودند"...

د پاڼو شمیره :له  2تر5
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

تبصره :در جملۀ فوق ،واضحاً نمونه ای از اسالم ستیزی نويسنده به مشاهده می رسد.
آقای محترم مسعود فارانی مقالۀ دور و درازش را با اين حکايت پايان برده است:
"در نهايت عرض شود ،روزی کسی نظمی را نزد جامی آورده و نظر وی را در آن مورد خواست .جامی بعد از
خواندن در جواب گفت:
اين کاروان نظم تو را اگر ريسمان شترهای آنرا باز کنم و شتران به کاروان های اصلی خود بروند ،جز چند پاره
ريسمان چیز ديگر از نظم شما باقی نخواهد ماند"...
در بارۀ پاراگراف فوق چند سوال ايجاد می شود:
 -- 1معلوم نیست آقای مسعود فارانی از کدام مأخذ اين حکايت را آورده است؟ بايد مأخذ ذکر می شد تا صحت و
سقم روايت تحقیق شده می توانست ،خصوصاً که متن روايت واجد چنان سالست و روانی نیست که از زبان موالنا
جامی برآمده باشد.
 --3نويسندۀ حکايت فوق اصالً موضوع را نفهمیده و مطلب را درنیافته است .اين حکايت را که نويسنده به جامی
نسبت داده ،اصالً به شخص جامی ارتباطی نمی گیرد ،بلکه جامی آنرا در کتاب (بهارستان) در روضۀ ششم از
شاعری بنام (صاحب عباد) بدين گونه نقل قول می کند:
"مطايبه :شاعری پیش صاحب عباد قصیده ای آورد ،هر بیت از ديوانی و هر معنی زادۀ طبع يک سخندانی،
صاحب عباد گفت :از برای ما عجب قطار شتری آورده ای که اگر کسی مهار شان بگشايد هر يک به گلۀ ديگر
گرايد .قطعه :
همی کردی به دعوی دی که باشد
ز هــر جا جمع کــرد چـنـد بیـتی
اگرهـر يک به جای خود رود باز

به پیش شعـرعـذبـم انگـبـیــن هیچ
بـه ديـوانت نبیـنـم غـیر ازين هیچ
بـه جز کاغـذ نمانـد بر زمین هیچ

گفتنی است که من با نگارندۀ محترم آقای مسعود فارانی هیچ شناختی ندارم و ايرادات و اعتراضاتی که در نبشتۀ
من آمده متوجه مطالب مضمون ايشان بوده و نبايد به هیچ وجه بگونۀ ديگر تعبیر شود .البته اين يکی از وظايف
نويسندگان ،بلکه از وجايب ايشان است که نگذارند حقايق کتمان و يا تحريف شود .از زمان حضرت جامی تا کنون
که بیش از پنج قرن می گذرد ،مخالفین جامی کوشیده اند بر او ايراداتی بگیرند و حتی تهمت های ناروا ببندند .ولی
هیچ يک ازين ايرادات و اعتراضات جايی را نگرفته و نمی گیرد و با گذشت زمان مقام علمی و ادبی موالنا جامی
بیش از پیش استحکام يافته و برقــلــۀ شامخ علم و ادب و عرفان قلمرو زبان دری استوار است ،و الحق يکی از
ستارگان فروزان آسمان ادب می باشد.
آثار حضرت موالنا جامی(رح) که از آثار جاودانه و ماندگار زبان دری به شمار می رود ،قلمرو زبان دری را در
نورديده و جهان غرب را به خود متوجه ساخته است( .لويی اراگون  )Louis Aragonيکی از بنیانگذاران مکتب
(سورريالیزم) و شاعر مشهور فرانسه در قرن بیستم میگويد" :جامی! جامی! من پیکانی بودم و تو بازويی که کمان
آنرا کشیدی ،و نیرويی که مرا برفراز توفان بسوی دلدار به پرواز در آوردی  "...بنده در بارۀ (لوی اراگون) مقاله
ای مفصل در سالنامه (انجمن سالمندان افغان) واقع در کلفورنیای شمالی بچاپ رسانده ام.
پروفیسور حامد (الگار) ،يکی از بزرگترين استادان يونیورسیتی معروف (برکلی) درشمال کلفورنیا ،به همین تازگی
ها در بارۀ موالنا (جامی) کتابی نوشته که به چاپ رسیده است .جامی ستیزی از زمان شاه اسماعیل صفوی که
دشمن اهل سنت بود ،يعنی بیست سال پس از مرگ موالنا جامی آغاز گرديد و پیشرو اين کار کسی بنام مال
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لوی ارگان شاعر و متفکر معروف و بنیانگزار مکتب سیور ريالیزم فرانسوی متولد سوم اکتوبر  1182میالدی و درگذشت  34دسمبر
 1813اثر مشهورش« :دهقان پاريس و هفتۀ مقدس» میاشد.

د پاڼو شمیره :له  4تر5
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

(مگس) بود .از آن زمان ببعد جسته و گريخته در قرون متمادی کسانی پیدا شدند که اين روش را دنبال نمودند که
يکی از آنها آقای نجیب مايل هروی است که خصومت و دشمنی را نسبت به حضرت جامی بحدی رسانده که حتی
از تهمت ناروا به وی ابا نمی ورزد.
بنده در رد سخنان آقای نجیب مايل هروی مقالۀ مفصلی در سال ( )3555در مجلۀ (فرهنگ و ادب) که در ايران
چاپ می شد به نشر رساندم که نسخه ای از آن در ضمیمۀ نامه ای به متصدی محترم پورتال وزين (افغان جرمن
آنالين) ارسال شده تا اگر الزم دانند آنرا نیز در يک فرصت مناسب به نشر رسانند.
مضمون ديگری زير عنوان "ازمال مگس تا نجیب مايل هروی" نوشته ام که تا هنوز نشر نشده است .مطلب را به
خاطری به درازا کشانیدم تا جناب مسعود فارانی و ساير کسانی که در بارۀ حضرت جامی معلومات اندکی دارند،
در زمینه توجه نموده زير تاثیر نوشته های غرض آلود مخالفین مذهبی موالنا جامی قرار نگیرند .سخن (ادوارد
براون) اديب مشهور انگلیس را در بارۀ حضرت جامی حسن ختام اين مضمون قرار می دهم:
"غالب معاصران معروف ،نام وی را به عزت و مرتبت و مقام اورا چندان بلند دانسته اند که وی را مافوق مدح و
وصف و مستغنی از نگارش ترجمۀ احوال شمرده اند 3512/55/14 ".عبدالعلی نور احراری فريمانت – کلفورنیای شمالی

در باال تصوير مینیاتوری ايرا از بهارستان جامی می بینید  .قرن شانزدهم میالدی که در گالری «آرتیور ساکلر» در واشتینگتن نگهداری به دسترس
بینندگان قرار دارد.
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