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چکيده
در این مقاله ،نخست دیدگاههای قدما و متأخران دربارة خاسـتگاه شـعر عرضـه ،و سـپس بـه
بررسی اشعار عمعق بخارایی با عنایت به نظریة روانشناسان درباره تـأثیر ناخودآگـاه از طریـق
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خواب و رؤیا در سرودن شعر و اله ام شاعرانه پرداخته شده است .پیشینیان باور داشتند که شعر
را موجودات خارجی و غیبی به شاعر الهـام مـی کننـد .در روانشناسـی و نقـد ادبـی معاصـر ،
سرچشمة الهام را در ناخودآگاه شاعر می دانند .عوامل الهام شعر ،چه بیرونی باشد چه درونـی،
هنگام خواب و ناهوشیاری فعّالتراست؛ ز یرا خواب عرصة فعّالیّت ناخود آگاه است .نیازهـایی
که به سوی ناخودآگاه رانده شدهاست خود را در قالب رؤیا بروز میدهد و اسرار پنهان ضـمیر
ناخودآگاه را آشكار میسازد.
عمعق چون بسیاری از شاعران مدعی است بسیاری از وقایع شعرش در خـواب از سـوی
خیال به او القا شده است .ضمیر ناخود آگاه عمعق ،که میتوان از آن به الهامگر (تابعـه) شـعر
وی تعبیر کرد ،نمودهای گونه گونی دارد؛ گاهی به صورت خیال یار ظاهر میشود؛ گاهی نسیم
زلف معشوق است که تجسّم می یابد؛ زمانی هم رسول و پیك بخـت اسـت .موضـوع ،فـرم و
طرح اصلی قصایدی که از زبان الهامگر نقل میشود بسیار مانند هم است.

951



فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

951
951

در میان تعریفهای ادیبان و شاعران از شعر ،تعریف نظامی عروضی که به وزن و قافیه و
تساوی مقاطع اشاره ای ندارد و صرفاً به پیروی از فالسفه و منطقیون به جنبـة مـوهم و
مؤثر بودن شعر در طبایع و دلها توجه میکند ( نظامی عروضی ،)20 :9335 ،هم به تعریـف
قدما که آن را «کالم مخیّل» (خواجه نصـیر )533 : 9349 ،میگفتهاند ،نزدیكتر است ،هم بـه
تعریف منتقدان امروزی که تخییل را در شعر ،اصل مـیشـمارند .فیلسـوفان و منطقیـان
ایرانی چون فارابی ،ابن سینا و خواجه نصیر طوسی بـه تـأثیر اندیشـههـای افالطـون و
ارسطو ،شعر را «کالمی مخیّل ،مؤلّف از اقوالی موزون متساوی مقفی»(خواجه نصیر:9349 ،
 )534می دانستند .خواجه نصیر روند دگرگونی عادتها و سـلیقههـای انسـانها را در نـوع
نگرش آنها به شعر مؤثر می شمارد و با بررسی اشـعار زبانهـای مختلـف ماننـد عبـری،
سریانی و فرس قدیم و عرب به این نتیجه میرسد که در تعریف شـعر ،وزن را اصـلی
معتبر نداند و اصل تخییل را تنها اصل معتبر بشمارد .وی میگوید« :مـادة شـعر سـخن
است و صورتش به نزدیك متأخران وزن و قافیه و به نزدیـك منطقیـان تخییـل»(همـان:
 .)533مخیّل ،کالمی است که موجب انفعال نفس شنونده می شود و او را اندوهگین یـا
شاد می کند بی آنكه شنونده اراده کند یا بخواهد .وزن و الفاظ و معانی ،عوامـل اصـلی
تخییلاست (همان) و شاعر کسی است که بتواند سخنی مخیّل و هدفمند به منظور تـأثیر
در دلها بگوید .چنانكه از این تعریف بر میآید علّت غـایی شـعر ،تـأثیر بـر شـنونده و
ایجاد تغییر دلخواه شاعر در وجود مخاطب است .سخنی که نتواند به این هدف برسـد،
ناگزیر هم خودش در صفحة دلها نقش نمیبندد و در یادها نمیمانـد ،هـم شـاعر را از
رسیدن به آمال خود که یك ی کسب شهرت است و دیگری تحصیل منافع از مخاطب یا
تأثیر بر دل وی باز میدارد؛ لذا « سلیم الفطره ،صحیح الطبع ،جیّد الرّویّه ،دقیـق النّظـر و
در انواع علوم متنّوع ...و در اطراف رسـوم مسـتطرف»(نظـامی عروضـی )23 :9335 ،بـودن
شاعر به تنهایی برای سرودن شعر مؤثر کافی نیست .او با داشـتن ایـن تواناییهـا صـرفاً
می تواند سخن منظوم بسازد نه سخن مؤثر .سخن ،وقتی مؤثر و دلنشین میشود کـه از
دل برآید .بی گمان « شرط اول برای شاعر وجود شور و الهـام شـاعرانه اسـت؛ وجـود
نفخه ای نامرئی و مرموز که تار دلش را به ارتعاش و نوا آورد» (زریـن کـوب.)995 :9339،
این الهام شاعرانه را برخی در درون شاعر جسته اند و برخی در خارج از وجود شـاعر.
دانشمندان نقد ادبی معاصر ،معتقدند :الهـام شـاعرانه از نـاخود آگـاه شـاعر سرچشـمه
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هنر شعر ،هنر انسانهایی است که از مواهب الهی برخوردارند نه دیوانگان؛ زیـرا شـاعر
پیش از اینكه به تقلید از اشخاص نمایش نامه اش بپردازد ،باید ماهیّـت رنجهایشـان را
دریابد و آالمشان را احساس کند .کسـی کـه در نتیجـة جنـون بـی خـود شـده باشـد
نمیتواند چنین کند (هال.)91 :9331 ،

از همین روست که نظامی گنجوی ،شاعری را هم سـطح پیـامبری و هـر دو را از
عالم راز و نهان میداند:
پردة رازی که سخن پروری است
پیـش و پسـی بسـت صف کبریا

سـایهای از پردة پیغمبـری است
پس شعــرا آمـد و پیـش انبیـا
(نظامی:9333،ج)03 ،9
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می گیرد؛ ولـی پیشـینیان ملـل کهـن و صـاحب شـعر بـا داشـتن اختالفـات فرهنگـی،
دیدگاه های مشابهی دربارة منش أ بیرونی شعر داشتند .آنان شـعر را از عـالمی خـارج از
وجود شاعر می دانستند که به وسیلة موجوداتی که الهه یا فرشتة شعر و یا تابعه و جـن
می نامیدند به شاعر تلقین می شد .گذشتگان هنگامی که میدیدند شعر با سخنان عادی
فرق دارد و هر کس توانایی گفتن چنین سخنانی را ندارد ،منبع آن را از جـایی برتـر از
وجود شاعر می دانستند .از سـوی دیگـر شـاعران نیـز وقتـی مـی دیدنـد کـه فقـط در
موقعیّت های ویژه ،وقتی که از خودی خود (خود آگـاهی) مـی رَسـتند و بـه مرزهـای
ناخود آگاهی دست می یافتند ،می توانستند به سرودن اشعار دست یازند بـر ایـن بـاور
شدند که شع ر مثل سِحر و جادوی از دنیایی خارج از دنیای شـاعر اسـت و شـاعر بـا
ایجاد ارتباط و پیوند با عالم خارج بدان دست مـی یابـد .از دیـدگاه افالطـون« ،شـاعر
موجود سبكبار و سبكبال و مقدّسی است و تا الهام نیابد و مدهوش نگـردد و عقـل از
کف ننهد ابداعی در او نیست :تا چنین حالی نی افته ناتوان و از ابـراز ملهمـاتش عـاجز
است» (هال .)99 :9331 ،وی شعر را «ذکر و فكری فارغ از رنج دماغ» (مولـوی)19 :9330 ،
به شمار می آورد؛ از این رو ،افالطون مخالف شعر و شاعری است؛ زیرا معتقد است که
فقط با ابزار خرد می توان به حقیقت دست یافت .پس بایـد شـاعران – ایـن انسـانهای
بیخرد و دیوانه  -را که موجب گمراهی دیگران میشوند از مدینة فاضـله بیـرون رانـد.
ارسطو  -شاگرد افالطون – با اینكه همچو استادش به قدسی و االهی بودن شعر و منبع
آسمانی داشتن آن باور دارد بر خالف افالطون ،شاعران را دیوانه و بی اراده نمـیدانـد؛
میگوید:

و عبدالرّزاق اصفهانی شعر را هدیهای از سوی روح القدس میشمارد:
ما مرد مـدیح تـو نباشیـم ولـیـكن

این زقة روح القدس است از ره الهام
(عبدالرزاق اصفهانی)043 :9331،
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« پیشروان سمبولیسم در فرانسه مانند بودلر و بزرگانی چون رمبو شـاعران را چـون
پیامبر میدانستند» (داستانهای رمزی ص . )33در اساطیر ایرانیان ،هندیان ،یونانیان و رومیـان
و اهالی اسكاندیناوی ،اعتقاد به منشأ فوق بشری شعر وجود دارد .در اسـاطیر یونـان و
روم« ،آپولون» ،که فرزند زئوس(پدر) و لتو( 9مادر) است(لوسیال برن :9339 ،ص ،)93عالوه
بر اینكه خدای کمانداری و رقص و زندگی چوپانی است ،خدای ترانـه و موسـیقی ،و
رهبر الهه های شعر و موسیقی نیز هست .الهه های شعر ،موسیقی ،هنر و برخی علوم که
به نام موزه یا موسه 0شناخته می شوند ناه تن اند و در کـوه المـپ جـای دارنـد .اینـان
دختران زئوس و منموسونه هستند که «کلیو ،3الهة تاریخ؛ ائوترپـه ،2الهـة شـعر غنـایی؛
تالیا ،5الهة کمدی؛ ملپومنه ،4الهة تراژدی؛ ترپسیخوره ،3الهـة رقـص؛ اراتـو ،3الهـة شـعر
عاشقانه و پانتومیم؛ پولوهیمنیا ،1الهة شعر استعالیی92؛ کالیوپه ،99الهة زبانـاوری و شـعر
رزمی؛ و اورانیا ،90الهة ستاره شناسی»(مایك دیكسـون کنـدی :9335 ،ص )353هسـتند .الهـه
های شعر و موسیقی به نوازندگان ،نوازندگی و به شاعران شعر مـی آموزنـد .در ریـگ
ودا ،که قدیمترین متن باقیمانده از اساطیر هند ی است ،بحور عروض از قربـانی شـدن
خدایی موسوم به پروشه ،93پیدا می شود (ریگ ودا ،ص .)933در اساطیر اسكاندیناوی نیـز
اودین 92شعر را به بشر اهدا کرد ( بورلند .)932 :9333 ،اودیـن خـدایی مهـم ،فرمـانروای
آسگارد و رهبر سایر خدایان است؛ بیش از دویست نام دارد امّـا غالبـاً «پـدر همگـان»
نامیده می شود؛ بر جادو ،شعر ،الهام و نبرد نظارت دارد؛ در ازای کسـب خـرد یكـی از
چشمان خود را به ییمیر 95داد» (برن.)553 :9333 ،
در میان اعراب قدیم نیز اعتقاد بر این بود که هر شاعری ،جن یا شیطانی دارد که به
او شعر تلقین می کند .چون آن جن و شیطان یا «روح نامرئی همـه جـا همـراه و پیـرو
شخص شاعر است او را تابعه نامیدهاند»(عثمان مختاری :9329 ،حاشیة همایی در پاورقی.)032
وحی و الهام شعری ،چندان نزد اعراب معتبر بود که «میپنداشتهاند که هر کس شـیطان
او نیرومندتر باشد ،شعرش بهتر است ،به همین دلیـل یكـی از شـعرای عرب(ابـوالنجم
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عجلی) مدعی شده است که شیطان همة شعرا مؤنث است ولی شیطان او ،مذکّر اسـت
پس شعرش نیرومندتر از شعر دیگران است» (شفیعی کدکنی:)253 :9334 ،
انّـی و کل شاعـر من البشر

شیطانه انثی و شیطانی ذکر

در اندیشة ایرانیان باستان نیز «سروش» بـه عنـوان پیـك ایـزدی و آورنـدة سـخنان
اهورایی شناخته می شود (دوستخواه .)9223 :9332،از این رو در اشعار برخـی از شـاعران
دورة اسالمی ایران ،سروش آورندة پیام غیبی نامیده شده است:
لطف الهی بكند کار خویش

مژدة رحمت برساند سروش
(حافظ)933 :9333،
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عالوه بر این در اوستا از ایزد بانوانی به نام «دَئنا» و « فروهر» سخن رفته اسـت کـه
می توانند از یك سو تناسبی با «تابعه» داشته باشند و از سوی دیگـر بـا آنچـه در آثـار
هرمسی به «طباع تام» معروف است و در اندیشة کسـانی چـون سـهروردی یافـت مـی
شود ،مربوط باشند.
دئنا در اوستا « به معنی تشـخّص معنـوی و وجـدان »(پـور داوود ،ج )949 :9333 ،0و
حس روحانی و ایزدی انسان است که یكی از پنج قوة باطنی انسان در اوستا بـه شـمار
میرود « .این قوه را آفریدگار در باطن انسان به ودیعه گذاشته است تـا همـاره او را از
نیكی و بدی اعمالش آگاه سازد»(پورداوود ،ج :9333 ،9ص .)533دئنا در سومین روز مرگ
انسان در سر پل چینوت با تجسم کردار فرد متوفی(منظور مَرد است) خود را بـه مـرده
می نمایاند .اگر متوفی انسان نكوکاری باشد ،دئنا به صورت دختری زیبا نمودار میشود؛
امّا اگر انسان بد کرداری باشد به شـكل زنـی زشـت و پتیـاره ظـاهر مـیشـود و بـدو
میپیوندد (همان . )942 :فروهر(فروتی) نیز در اوستا به عنوان یكی از قوای پنجگانة درون
انسان ذکر شده است « .فروهر صورت معنوی هر یك از مخلوقات اهوراست کـه بـرای
محافظت صورت جسمانی مخلوقات از آسمان فرود آمده اسـت .ایـن فرشـته موظـف
است از وقتی که نطفة انسان بسته می شود تا دم مرگ او را محافظت کند» (همان.)519 :
فروهر به «طباع تام» بسیار شبیه است که بعدها در اندیشـة فیلسـوفان ایرانـی از آن
جمله سهروردی ،با تأثیر از آثار هرمسی پیدا شد« .طباع تـام» در آثـار هرمسـی ،معلـم
روحانی هرمس است .فرشته ای است که هرمس با او دیـدارهای روحـانی دارد و از او
با عنوان پدر روحانی یاد می کند که به اذن خدا بر هرمس وارد میشود و می کوشد تا
نقص وی را به کمال تبدیل کند .سهروردی سخنان هرمس را دربارة این ذات روحـانی
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چنین روایت می کند«:یك ذات روحانی همة معارف را به من داد؛ پس در ایـن هنگـام
به او گفتم تو کیستی .سپس او به من گفت من طباع تام تو هستم» (ابراهیمی دینانی:9342 ،
 .)403این طباع تام شبیه همان صورتی است که در یك مكاشفة روحانی بـر «بلینـاس»
ظاهر ،و او را به سوی سرّ خلقت رهنمون میشود .بلیناس میگوید که آن صورت مانند
صورت خودم بود(همان ،ص « .)432می توان طباع تام را نـام و چهـرة دیگـری از همـان
فروتی نفس انسانی یا فرشتة دئنا یا من آسمانی نفس دانست که هم حامی و نگهبـان و
هم راهنمای فیلسوف به سوی خرد و فرزانگی است» (پورنامداریان.)393 :9335 ،
جای پای طباع تام هرمسی را نه تنها در اندیشة فیلسوفان ،بلكه در آثار مـانوی نیـز
می توان دید .مانی ،پیغمبر ایرانی در نوشته هایش از فرشته و همزادی با نام «توم» سخن
می راند که به مانی وحی میآورده است « .توم 94از  Taumaسـریانی اسـت و در مـتن
هــای مــانوی بــه فارســی میانــه «نرجمیــگ» آمــده اســت بــه معنــای همــزاد مــذکر»
(ابوالقاسمی :9339،ص .)39می دانیم که در آثار مانوی ،شعر و ادب جایگـاه رفیعـی دارد و
«رکن اساسی سخن را تشكیل می دهد» (میرفخرایی.)1 :9333،
در ادبیات فارسی نیز شاعران بزرگی چون رودکی ،ناصر خسرو ،نظـامی گنجـوی ،
سنایی غزنوی 93و جمال الدین عبدالرّزاق اصفهانی 93بـه پیـروی از شـاعران عـرب در
اشعار خود از تابعه نام برده اند.
این تفكر یعنی تلقین شعر به وسیلة تابعه اندك اندك در شعر فارسـی رنــگ و بـوی
خود را از دست داد امّا به طور کلی ازمیان نرفت بلكه به گونه ای دیگـر ظهـور کـرد؛
یعنی شاعران از وجود یك نیروی غیبی برای تلقین شعر سخن گفتند .امّا این موجـود
برتر نام و عنوان خاصّی ندارد؛ اگرچه شاعر با او آشناست و فرمان او را نمـی شـكند
(آقا حسینی،9339،ص .)33-13
این نظریات که پیدایش شعر را به چیزی خـارج از روان بشـری نسـبت داده از نظـر
بسـیاری از فیلســوفان و منتقــدان دویســت ســال اخیـر مــردود شــناخته شــده اســت.
روانشناسی و نقد ادبی جدید ،این فكر را کامالً از صحنه دور کردهاند و الهام شـاعرانه
را ،که خود پدیدهای روانی در شاعر است ،جانشین آن ساختهاند (براهنی.)923 :9332 ،

برت معتقد است الهه ای که هنر و شعر را به کسانی چون هومر الهام میکند « خود
دختر حافظه است» (برت )4 :9331 ،بندتو کروچه نیز به ارتباط شعر با ناخودآگاه و روان
اشاره دارد (پورنامداریان.)32 :9335،
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شعر چه از سوی نیروهای غیبی و بیرونی الهام شـود یـا حاصـل الهـام شـاعرانه و
برخاسته از ناخود آگاه شاعر باشد ،عوامل الهام آن هنگام خواب و ناهوشیاری فعّالترند؛
زیرا هنگام خواب ،عقال عقل بر پای نـاخود آگـاه یـا روح و روان شـاعر نیسـت .در
گذشته برخی شاعران مدعی بودند که الهام گران شعر یـا نیروهـای غیبـی ،شـعر را در
خواب به آنها الهام کردهاند.
خواب عرصة فعّالیّت و تاخت و تاز ناخود آگـاه اسـت« .ناخودآگـاه حـاوی تمـام
کمبودهای خود آگاه است و لذا تمـایلی جبـران کننـده دارد» (یونـگ)41 :9333 ،؛ یعنـی
کمبودهایی که به سوی ناخود آگاه رانده شدهاند خود را در قالب رؤیا بروز میدهند؛ از
این رو « رؤیاها عمدتاً بازگو کنندة اسرار پنهان ضمیر نا خود آگاه ما هستند» (همان.)43 :
رؤیا از ن ظر فروید نیز اساساً ارضای نمادین خواستهای ناخود آگاه است (تـری ایگلتـون،
 )094 :9332و عمده ترین راه رسیدن به ناخود آگاه است امّا تنها راه ممكن نیست (همان:
.)093
عمعق نیز یكی از شاعرانی است کـه مـدّعی اسـت :بسـیاری از وقـایع شـعرش در
خواب از سوی خیال به او القا شده است.
به نظر میرسد که عقده های روانی شاعر در ضمیر ناخودآگـاه وی بـر آشـفته و بـا
صدای بلند ،بیتابی و آشوب خود را بر مال می سازند و با شـاعر سـخن مـیگوینـد بـه
گونه ای که وی تصوّر می کند این سخنان را کسی از بیرون تكرار میکنـد (یونـگ:9333 ،
 .)020ضمیر ناخود آگاه عمعق ،که می توان از آن به الهامگر (تابعه) شعر وی تعبیر کرد،
نمودهای گونه گونی دارد؛ گاهی به صورت خیال یار ،پیكرینه میشود و گاهی نیز نسیم
زلف معشوق است که تجسّم می یابد؛ زمانی هـم بخـت اسـت کـه چـون پیـك ظـاهر
می شود .فرم و طرح اصلی قصایدی که از زبان الهامگر نقل میشود ،بسـیار ماننـد هـم
هستند؛ بدین گونه که در هنگام شب ،خیال یار متوفی یا نسیم زلـف معشـوق مهجـور،
خود را به صورت و پیكر یار یا به صورت شخص انسانی بر شاعر نمایان مـیسـازد و
زبان به شكوه از شاعر می گشاید و از بی مهری وی سخن میرانـد .قصـیده بـه همـین
منوال از زبان خیال پیكرینة یار یا نسیم زلف معشوق ادامه مییابد و بـا مـدح ممـدوح
پایان میپذیرد بی اینكه در میان قصیدة قرینه ای بر تغییر مخاطب یا متكلّم وجود داشـته

باشد .این قصاید از لحاظ موضوع نیز بسیار به هم نزدیكند؛ برخی مرثیـه انـد و برخـی
دیگر شكوائیه.
الف :مرثيه :عمعق بخارایی در مرثیه سرایی بی نظیر وقت بـوده و مرثیـههـایش در
میان مراثی ادب فارسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است .وی برای پروراندن موضـوع
مرثیه شیوه های متعددی دارد امّا عموماً از شیوة تداعی و تخاطب بهره میگیرد که شیوة
عادی و رایج نوحه کنندگان و مصیبت دیدگان در مرگ عزیزانشان است .در برخـی از
مراثی ،گاهی خیال پیكرمند یار متوفی به عنوان الهامگر در صحنة شعر حضور مییابد و
با شاعر سخن میگوید .قصیدة زیر که یكی از بهترین نمونههای مرثیة عمعق بـه شـمار
میرود ،چنین شیوه ای دارد .اینك چند بیت گزیده از تشبیب این قصیده:
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خیــال آن صن ــم ســرو ق ـدِ ســیم ذقــن
هــالل وار رخ روشــنش گرفتــه خســوف
چه گفت؟ گفت :دریغا امید من  ،کـه مـرا
گمان نبرده بُدم مـن کـه تـو بـدین زودی
به خاك تیره سپردی مـرا بـه چنـگ اجـل
کنــار پُــر گــل مــن رفتــه در کنــار زمــین
بنفشــه مــوی مــرا خــاك برگشــاده گــره
همان کسم که بُد این صورتم جمـال بهـار
کنون به زیر زمینم چو صـد هـزار غریـب
نــه کــس بیــارد روزی ز روزگــارم یــاد
گذاشتیم و گذشتیم و آمـدیـم و شــدیم

به خواب دوش یكی صورتی نمود به من
کمنــد وار قــد راســتش گرفتــه شــكن
غلط فتـاد همـی در وفـا و مهـر تـو ظـن
صـــبور وار ببنـــدی ز یـــاد بنـــده دهـــن
بَدل گزیـدی کمتـر کسـی ز مـن بـر مـن
تــو در کنــار ســمن ســینگان ســیم بــدن
تــو بــا بنفشــه عــذاران گــره زده دامــن
همان کسم که بُد این عارضـم نگـارختن
گرفته این تن مسكین من بـه گِـل مسـكن
نــه کــس بگــردد روزی مــرا بــه پیــرامن
تو شـاد زی و بكـــن نوش بادة روشـن
(عمعق)013 :9331 ،

در این قصیده جز دو بیت نخست و دو جملة اول بیـت سـوم ،کـه سـخن عمعـق
استدر بقیة ابیات قصیده تا بیت تخلّص ،خیال معشوق ،گویندة سخن است و شاعر نیز
مخاطب وی .امّا بعد از بیت تخلّص و ورود بـه مـدح ،ابهـامی در شناسـایی مـتكلّم و
مخاطب ایجاد می شود و خواننده یا شنوندة شعر را مردد مـیسـازد .طبـق روال ابیـات
سابق ،متكلّم باید خیال یار و مخاطب نیز باید شاعر باشد امّا اشاره بـه نـام و اوصـاف
ممدوح ،چنین القا می کند که متكلّم شاعر است .اگر متكلّم خیال یار باشـد و مخاطـب
نیز ممدو ح(پادشاه) ،باید چنین فرض کرد که عمعـق ایـن اشـعار را از زاویـة دیـد اوّل
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شخص و از زبان ممدوح و یار وی نقل کردهاست .هر چنـد هـر دو حالـت پـذیرفتنی
می نماید با استناد به سخنان پیش گفته ،که شعر را محصول ناخود آگاه می دانست ،باید
پذیرفت که در همة موارد ،متكلّم اصلی ،ن اخودآگاه عمعـق ،و مخاطـب نیـز در بخـش
تشبیب ،عمعق است امّا خیال یار نقش واسطه را ایفـا مـیکنـد .خیـال یـار «بـه ظـاهر
گویاست و پیام فرستندة ناپیدا از زبان او بیان میشود امّا در حقیقت او هیچ نمیگوید و
خاموش است»(پورنامداریان )905 :9332 ،و گویای حقیقی عمعق و ناخودآگاه وی اسـت.
هر چند با توجه به نظریة آیینگی شعر ،91که عین القضات همدانی مطرح کرده با تغییر
خواننده و مصرف کنندة شعر ،متكلّم و مخاطب نیز می تواند تغییر کند و همان گونه که
پیشتر گفته شد ،مثالً ممدوح و خیال یار وی (ناخودآگـاه ممـدوح) مخاطـب و مـتكلّم
فرض شود.
در این مرثیه اسرار پنهان ضمیر نا خود آگاه شاعر (عاشق) بازگو میشود و جدال و
کشمكش درونی وی از احساس گناه در برابر بی وفایی به یار و معشوق متوفی ،بازتاب
می یابد .اگر موضوع این مرثیه معشوق خود شاعر نباشد و برای یكی از خانان و شاهان
زمان سروده شده باشد ،میتوان پنداشت که در زندگی شخصی عمعق ،داغ عزیزی بـر
دلش نشسته بوده که هنگام سرودن مرثیه بـرای خانـان و سـالطین سـلجوقی ،توانسـته
است با جانشین کردن شخصیت ها ،اشعاری بسیار واقعگرا و تأثیرگذار بسراید و عاطفة
اندوه خود را بی هیچ تصنّع و تكلّفی آشكار کند.
توالی و تفكّر منطقی مسلط بر این قصیده ،نشان می دهد کـه عمعـق رؤیـای اصـیل
خود را بیان نكرده ،بلكه شاعر هنگام روایت در خودآگاهی و اِشعار کامل بـوده اسـت؛
زیرا هنگام طغیان و فوران ناخودآگاه ،تفكّر منطقی نخواهد بود تا موجـب تـوالی علّـی
وقایع شود؛ حتی ممكن است شاعر چنین رؤیایی را هرگز در خواب ندیده ،و صرفاً بـا
تخیّلی شاعرانه آن را ساخته باشد که در این هنگام نیز عناصر و محتویـات ناخودآگـاه،
عامل اصلی در ساخت و پرداخت داستان قصیده خواهد بود .عمعـق بـا انتخـاب ایـن
شیوه ،یعنی درهم آمیختن تخیّل و خیال و تزریق آن به قصیده های دورة سلجوقی ،کـه
چندان از وقوع گویی دور نبود برای تجدید حیات قصیده راهی نو گشود و جـانی تـازه
در آن دمید .تخیّل عمعق ،تخیّلی پویا و رمانتیك نیست؛ بلكه روشی دیگر در بازنمـایی
گفتگو میان عاشق و معشوق است که با واسطة یكی از متعلقات معشوق انجام میگیرد

که در خواب بر شاعر نمودار می شود یا او را از خواب بر میانگیزد و موجـب خـروج
شعر از ایستایی و بی تحرّکی میگردد.
ب :شکواييه  :در قصاید شكوایی ،گـاهی معشـوق از شـاعر بـه دلیـل بـیوفـایی و
بیتوجّهی به وی شكایت می کند و گاهی نیز شاعر از دوری و بی وفایی معشوق شاکی
است .این قصیده از گونة نخست است:
نســیم زلــف آن ســیمین صــنوبر
گــل افشــانان بــه بــالینم گــذر کــرد
عتاب آمیـز گفت «:ای سست پیمـان
ج

مـرا بــر کـرد دوش از خوابگــه ســر
پیـــامی داد از آن معشـــوق دلبـــر
نیـامــد گفتــه هــای تــو بـرابــر
(عمعق بخارایی)032 :9331 ،
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این قصیده نیز مانند قصیدة قبلـی تكـوین یافتـه و سـاختاری مشـابه آن دارد .تنهـا
تفاوتش با آن ،این است که قصیدة قبلی بنابر فرض راستی و درستی سخن شاعر ،شرح
و بیان رؤیایی است که وی در خواب دیده  ،و همة وقایعش در خواب روی داده بـود،
امّا شاعر این رؤیا (قصیده) را در حالت بیداری دیده است.
یكی از قصایدی که به گمان نگارنده شرح رؤیا گونة یكی از حوادث زندگی شـاعر
است ،امّا تمثیل رؤیا نیست ،قصیده ای است بسیار طوالنی با مطلع زیر:
بخار بخوری تو یا گرد عنبر
اال ای مشعبد شمال معنبر
گویا عمعق به دلیل سخن چینی و تضریب دشمنانش -که محتمالً از همكـاران شـاعر
بوده اند و یا از درباریانی که به موقعیت وی در دربار رشك میبردنـد -از دربـار رانـده
شده و به حصاری فرستاده شده بود که در این قصیده به بیان آن می پردازد و بـا ابـراز
بیگناهی خود و دسیسة دشمنان برای رهایی از تهمت و گرفتاری بند ،دسـت شـفاعت
بر دامن شمس الملك نصر میزند .نخست به شیوة شاعران عرب -البته نه کامالً منطبق
با شیوة آنها بلكه به شیوه ای که در اصول بر سبك شاعران تـازی مبتنـی اسـت امّـا در
فروع با اوضاع طبیعی و محیط زندگی شاعران ایرانی متناسب است -به گفتگو با خیال
معشوق و گلهگزاری از وی میپردازد؛ سپس به جدایی ناگزیر خود از یار اشاره میکند
و از سختی های راه و پیری مرکب(خر) خود و از همراه و رفیـق خـود در چنـین راه
سخت و بیابان بی آب و علف که «اژدهایی اسـت خروشـان چـو تنـدر» و از ارتفـاع
حصاری که بدانجا رانده شده بود ،سخن میراند و حال و روز و عیوب و زشـتیهـای
مردمانی را بیان می کند که احتماالً ساکنان حصار و یا شهری در جـوار حصـار بودنـد

الهامگر شعر عمعق

بیان و سر انجام با مدح شمس الملك و دفاع از خود در برابر اتهامات دشمنان به پایان
قصیده میرسد.
برخی این قصیده را از مقولة تمثیل رؤیا و سف رهای روحانی از گونة ارداویـراف نامـه
دانسته و وقایع آن را انتزاعی و ذهنی شمرده اند .البته در نگاه نخست چنین اسـت .بـه
نظر می رسد دلیل این امر ،سخن گفتن عمعق از اژدها و همراهی بـا وی در طـول راه
سفر است که به سخنان شاعران عرب بسیار شبیه است؛ از جمله ابیاتی از یك قصـیدة
تأبط شرا (عمعق.)335 :9331 ،
بمـا القـیتُ عــندَ رحــی بـطــان
اال مَـــنم مُـبْـلِـــغت فـتیـــانَ فـهــــمٍ
بـاَنّـی قـد لقیــتُ الغاــولَ تَهــوی

بسُهـبٍ کَـالصَّحیــفة صحصــحان

فَقاـلـتُ لهـا :کـالنـا نضــوُ ایـــنٍ

02

اخـو سـفرٍ  ،فخلّی لی مكانـی...
(نظام تهرانی و واعظ)93 :9293،

کسانی که مدعی تمثیل رؤیا بودن این قصیدهاند به ابیات پایانی آن توجه نكردهاند:
زمــین ار چــو دوزخ شــود یــا چــو دریــا

زمان ار چو حنظل شود یا چو شـكر

مـــنم بـــر زبـــان و دل خـــویش ایمـــن

ز ریبــت مصــفّا ز شــبهت مطهــر

ز گفتـار بـدگــوی چــون گـرگ یوسف

ز تلبیــس بدخـواه چـون شیـر مادر

این قصیده خواه تمثیل رؤیا باشد یا نباشد ،شـیوة بیـان شـاعر و وقـایع و محتـوای
داستان ،کامالً شبیه بیان رؤیا و سفر خیالی است .عمعق را باید مبدع این شیوه در شعر
فارسی دانست.
نكتة شایان توجه ،این است که عمعق صرفاً در قصایدی که منازعات درونی و حس
گناهكاری خود را در آنها ابراز کرده از این روش یاری جسته اسـت .او بـا ایـن شـیوة
خود ،نشان می دهد که دو علت وجودی را که خواجه نصیر برای شعر قائل شده :یكـی
ایثار لذت محاکات و دیگری شعف به تألیف متفق در سـرودن اشـعارش پـیش چشـم
داشته و قصایدی سروده است که از یك سو به دلیل محاکات حاالت عاشق و معشوق
نوعی و از سوی دیگر به دلیل داشتن فرم و ساختار استوار و منسجم و منطقی ،موجب
لذت یافتن شنونده می شود .وی بنابر گفتة ارسطو ،ماهیّـت آالم و رنجهـای معشـوق و
عاشق را نیـك دریافتـه و بـا اراده و خواسـت خـود رؤیاهـا و خیـاالت سـرریز شـدة
ناخودآگاه را سر و سامان بخشیده است.
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ایـــا پادشـــاهی کـــه از زخـــم تیغـــت

مؤنــث شــود در رحــم هــا مــذکر

برخی دیگر از قصاید عمعق بخارایی بی اینكه صراحتاً به رؤیا بودنشان اشاره داشته
باشد ،نوعی تعبیر و بیان رؤیا است .عنصر مشترك در این گونه قصاید ،ساختار داستانی
مبتنی بر گفتگو است؛ مانند قصیدة سیزدهم دیوان با مطلع زیر:
رسـول بخـت بــه مـن بنـده دوش داد پیــام

بدان گهی که فلك زد بـدل ضـیا بـه ظـالم...

چه گفت :گفت :ای تیره خاطر از چه سبب

همی به سر بری این عمـر خـویش در ناکـام

یكی به صحرا بیـرون شـو و عجایـب بـین

مگـــر کـــه آیـــد اندیشـــههـــات را فرجـــام

چو ایـن سـخن بشـنیدم بجسـتم از شـادی

برون شدم سوی صحرا چو مرغ جسـته ز دام

شــب ســیاه بــر افكنــد طیلســان ســیاه

خطیـــب وار بــه منبــر بــر آمــد آن هنگــام...

زبان به حمد خداونـد بـر گشـاد و بگفـت

تبــارك اســمك یــا ذوالجــالل و االکــرام
(عمعق)033 :9331 ،
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این شیوه در آثار شاعران پیش از عمعق وجودندارد 09.هرچند در اشـعار رودکـی از
تابعه سخن رفته است و در خمریة معروف خود برای نشان دادن ارجمندی و علوّ مقام
ممدوح و بیان ناتوانی شاعران از سرودن مدحی که سزای او باشد ،میگوید :

فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

ورچـه دو صـد تابعـه فـریشتـه داری

نیز پری باز و هر چـه جنّی و شیطان

گفت ندانـی سـزاش و خیـز و فراز آر

آن که بگفتـی چنـان که باید نتــوان

911
911

(شعار و انوری)39 :9339 ،

و ناصرخسرو هم در شكایت از فریبندگی زمانه و چرخ فلك که سـال هـا او را در
دام هواهای نفسانی و دنیوی گرفتار کرده بود ،به این دلیل اینكه سـخن خـود را معتبـر
کند و از حدّ انسانی فراتر بنمایاند آن جمله را از زبان تابعه بیان میکند:
بازیگری اسـت این فلـك گـردان

امـــروز کــــرد تابعـــه تلقینـــم
(ناصر خسرو)391 :9333،

نظامی گنجوی نیز در آغاز خردنامه از سروشی سخن مـیرانـد کـه بـه شـاعران در
سرودن شعر یاری می رساند و می گـوید خـود وی نیز چنان یاریگری در نهـان داشـته
که به وی شعر تلقین میکرده است:
دل هر که را کـو سـخن گسـتر اسـت

ســــروشی سـراینده یـاریگر اسـت

از ایــن پیشتـــر کــان ســخنهای نغــز

بــراوردی اندیشــــه از خــــون مـــغز

سراینـــــدهای داشتــــم در نهفــــت

کـه بـا مــن سـخنهای پوشـیده گفــت

الهامگر شعر عمعق
(نظامی9994 :9333 ،و)9995

وی در جای دیگر از خضر به عنوان الهام بخش اشعار خود یاد می کند:
مرا خضـر تعلیم گـر بـود دوش

به رازی که ناید پذیرای گوش

که ای جامگی خـوار تـدبیر مـن

زجام سخــن چاشنی گیر مـن
(همان)300:
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هیچ یك از شاعران قبل از عمعق ،رودکی و ناصر خسـرو و نظـامی گنجـوی نمـی
ت وانند پیشرو او باشند؛ زیرا رودکی فرشتة شعر ندارد و فقط یك بار از تابعه نـام بـرده
است و هیچ نشانه ای از حضور آن در روند آفرینش اشعار رودکی نیست؛ یعنـی تابعـه،
فعّاالنه در سرودن شعر به یاری شاعر نیامده است .در اشعار ناصر خسرو هم فقط یـك
بار فرشتة شعر به سراغش آم ده و یك جمله به او تلقین کرده و دگر هیچ نگفته اسـت.
نظامی هم که میگوید تابعه ای دارد و اشعار پر رمز و راز بر زبان وی جاری میکنـد و
گاهی نیز خضر تعلیم گر اشعار اوست ،روشی متفاوت از عمعق در بهره گیری از تابعه
دارد؛ هنگامی که از سروش سخن میراند به همـین نكتـه بسـنده مـیکنـد کـه بگویـد
سروش به شاعران شعر تلقین میکند امّا از تلقینات او نمونهای به دسـت نمـی دهـد و
هنگامی هم که در شرفنامه از خضر به عنوان تعلیم گر اشعارش یاد میکنـد ،خضـر بـه
وی فقط پند می دهد تا سخنان پیشگفته را نگوید و از میان شهرها فقط در عراق سكنی
گزیند و در آنجا شاعری کند و  . ...خضر نیز مانند سروش در جریـان آفـرینش شـعر،
عمالً دخیل نیست ولی الهام گر شعر عمعق ،بسیار فعّال است و خیلی از شـعرها را از
آغاز تا پایان بر عمعق امال می کند و شاعر صرفاً نوشتن آنها را بـه عهـده دارد .از ایـن
لحاظ میتوان قصاید عمعق را از نخستین اشعار فارسی دانسـت کـه در قالـب تعریـف
کسانی چون بوعلی سینا و خواجه نصیر طوسی می گنجد .اصوالً شعر فارسـی تـا دورة
سلجوقیان بیشتر کالم موزون متساوی مقفی است؛ مخیّل نیست.
یكی از آثار عمعق بخارایی در روند تكامل شعر فارسی همـین جنبـة مخیّـل کـالم
اوست که در ق الب داستان روایی که پایة بنیادین توصیفات اوسـت ،عرضـه مـی شـود.
عمعق برای آماده کردن زمینه ،به منظور طرح موضوع اصلی با مهارت فراوان شروع بـه
مقدمه چینی می کند و بیشتر این زمینه سازیها به صورت روایت داستان ،و بیان و شرح
یك واقعة گاه تخیلی و گاه واقع نما  -و شاید راستین -است .در روایتهای عمعق ،شعر
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مثل داستانی منسجم ظهور می یابد که همة عناصر آن رابطة علّی و معلولی با هم دارد و
سلسله وار در پی هم می آید .حوادث و جدالها و اوج و فرود های آن ،شنــونده را در
متن و جریان سیال شعر قرار میدهد و شیفته وار به دنبال خود میکشاند.
همة روایتهای او در بخش تشبیب و تغزّل قصاید است .یكی از زیباترین و بلندترین
روایتهای او را در قصیده ای با مطلع « اال ای مشعبد شمال معنبر  //بخار بخوری تـو یـا
گرد عنبر»  ،که پیشتر از آن سخن رفت ،می توان مشاهده کرد .در این قصیده روایـت و
توصیف ،هر دو در حدّ اعالی زیبایی قرار گرفته ،و به اندازهای واقعی است که شنونده،
سختیهای راه و درشتی خار و خارة آن را لمس میکند.
تشبیب این قصیده خود منظومة داستانی و روایی کوتاه امّا کـاملی اسـت و مهـارت
عمعق را در داستان سرایی نشان می دهد .بی گمان همین توانایی و عالقة او به روایت،
او را به سرودن داستان یوسف و زلیخا بر انگیخته بوده است .روایت به اثر ادبی انسجام
و شكل می بخشد؛ زیرا با حفظ توالی طبیعی حوادث و بیان علّت وقوع آنها ،اثر ادبـی
را به عنوان کل ،که سر و ته آن مشخص است ،عرضه میکند و مصرف کننده را با اثـر
پیكرمندی رو به رو می سازد که همة عناصر آن در جای خود قـرار گرفتـه و منطقـی و
خرد پذیراست.
نتيجهگيري
امروزه با پیشرفت علم روانشناسی ،انتساب شعر به خدایان و الههها و منشأ بیرونی قائل
بودن به الهامهای شاعرانه کامالً منتفی است .منتقدان ادبی معاصر و روانشناسان ،نـاخود
آگاه شاعر را منبع الهام می دانند .ناخودآگاه حاوی تمام نیازها و خواهشهای خودآگـاه
است که خود را در قالب رؤیا بروز میدهد؛ رؤیاها هم هنگام بیداری بروز مییابد هـم
در زمان خواب ،امّا هنگام خواب زمینه برای ظهور رؤیا فراهمتـر اسـت؛ زیـرا روان از
سیطرة خودآگاهی میرهد .عمعق یكی از شاعرانی است که مـدعی اسـت :بسـیاری از
وقایع شعرش در خواب از سوی خیال یار به او القا شده است .ضمیر ناخودآگاه عمعق،
که می توان از آن به الهامگر (تابعه) شعر وی تعبیر کرد ،گاهی بـه صـورت خیـال یـار،
پیكرینه می شود و گاهی نیز نسیم زلف معشوق است که تجسّـم مـییابـد؛ زمـانی هـم
رسول و پیك بخت است .طرح اصلی قصایدی که از زبان الهامگر نقل میشـود بسـیار
همانند است .بدین گونه که هنگام شب ،خیال یار متوفی یا نسیم زلف معشوق مهجـور،

الهامگر شعر عمعق

پينوشت

 .92یعنی شعر آسمانی و متعالی

1. leto
2. Musae
3. Clio
4. Euterpe
5. Thalia
6. Melpomene
7. Terpsichore
8. Rato
9. Polyhymnia
11. Calliope
12. Urania
13. Purusha
14. Odin
15. Yimir

919



فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

خود را به صورت و پیكر یار یا به صورت شخص انسانی بر شاعر نمایان مـیسـازد و
زبان به شكوه از شاعر میگشاید و از بی مهری وی سخن میرانـد .قصـیده بـه همـین
منوال ادامه مییابد و با مدح ممدوح پایان میپذیرد بی اینكه در میـان قصـیدة قرینـهای
بر تغییر مخاطب یا متكلّم وجود داشته باشد .این قصاید از لحاظ موضوع نیز بسیار بـه
هم نزدیك است؛ برخی مرثیه ،و برخی دیگر شـكوائیه اسـت .تـوالی و تفكّـر منطقـی
مسلط بر این قصیدهها ،نشان می دهد که عمعق رؤیای اصیل خود را بیان نمیکند ،بلكه
شاعر هنگام روایت در خودآگاهی و اِشعار کامل است بـدین گونـه ،عمعـق بـا درهـم
آمیختن تخیّل و خیال و تزریق آن به قصیدههای دورة سـلجوقی ،کـه چنـدان از وقـوع
گویی دو ر نبود ،راهی نو برای تجدید حیات قصیده گشود و جـانی تـازه در آن دمیـد.
نكتة شایان توجه این است که عمعق صرفاً در قصایدی که منازعـات درونـی و حـس
گناهكاری خود را در آنها ابراز کرده از این شیوه یاری جسته اسـت .او بـا ایـن روش،
نشان می دهد که دو علت وجودیی را که خواجه نصیر برای شعر قائل شده ،یكی ایثـار
لذت محاکات و دیگری شعف به تألیف متفق در سرودن اشعارش پـیش چشـم داشـته
است .شاعران پیش از عمعق از این شیوه در آثارشان بهره نبردهاند .از این لحاظ میتوان
قصاید عمعق را از نخستین اشعار فارسی دانست کـه در قالـب تعریـف کسـانی چـون
بوعلی سینا و خواجه نصیر طوسی می گنجد .اصوالً شـعر فارسـی تـا دورة سـلجوقیان
بیشتر کالم موزون متساوی مقفی است و کمتر مخیّل است.
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 .94در آثار هرمسی به صورت«آتوم» آمده که نام خداست .ر.ك :تیوتی فرك و پیتـر گنـدی ،هرمتیكـا،
ترجمة فریدالدین رادمهر ،تهران،نشر مرکز 9332 ،دربیشتر صفحات از آتوم سخن گفته شده است.
آن به تخییل بیهده خرسند
 .93این به تلقیـن تابعـه در بند
(حدیقة الحقیقه ،ص)53
 .93در صفحه  323دیوان عبدالرزاق به تصحیح وحید دستگردی بیت مورد نظر به صورت زیر است:
شعـر چــو قصـیـده ای کـنـد انشـی
گـوینـد کــه نابغـه کـنــد تلقـیـــن
روح الـقـدســم هـمـی کـنـد امـلـی
مـن بنـده چـو مـدح تـو بـر انـدیشم
و مصحح دربارة نابغه در پاورقی نوشته است «:شاعر معروف عرب است و گویا در آن زمان افسانة
تلقین نابغه مشهور بوده است» .مسلماً قرائت نادرست و عدم اطالع مصحح موجب شده است تـا
وی چنین توضیحی بیاورد .در مصرع دوم نیز به جای «شعر» باید شاعر باشد که در حروف چینی
اشتباه شده است .صورت درست این بیت از مقاله ای که اسـتاد همـایی دربـارة تابعـه در پـاورقی
دیوان عثمان مختاری نوشته و مثالی از جمال الدین عبدالرّزاق اصفهانی آورده است ،گرفته شد:
شاعـر چـو قصـیـده ای کـنـد انشـی
گـوینـد کـــه تابـعــه کـنــــد تلقیـــن
روح الـقــــدســم هـمـی کـنـد امـلـی
مـن بنــده چـو مـدح تـو بـر انـدیشم
(عثمان مختاری،دیوان ،پاورقی ص)032
 .91ر.ك :عبدالحسین فرزاد«،)9312( ،حالة الشعر مرآتیة فی الحدث الشعری» ،اضاء ات النقدیة ،فصلیة
المحكمة ،السنة االولی ،العدد الرابع.
 .02معنی ابیات )9:آیا کسی هست که خبر آنچه را من در «رحی بطان» دیدم به جوانان «فهم»(قبیلة
شاعر) برساند )0 .در بیابانی ترسناك ،غولی را دیدم که به سوی من می آمد )3 .به غول گفتم ما
هردو الغر و رنج کشیده و دایم السفر هستیم .این سرزمین مراست پس اینجا را ترك کن.
 .09در اشعار عنصری و فرخی هم-که به اعتقاد زرین کوب ،عمعق از آنان پیروی کرده است(زرین
کوب،سیری در شعر فارسی،ص)21موردی مشاهده نشد .که از تابعه یا تلقین کنندة شعر نشان دهد.
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