بررسی تطبیقی مضامین هستی شناسانة عبداهلل البَرَدونی و جالل الدین مولوی
ابوالحسن امین مقدسی
دانشیار دانشگاه تهران

اویس

محمدی*

دانش آموختة دکتری در رشتة زبان و ادبیات عربی
()242 - 223
تاریخ دریافت ،1392/11/9 :تاریخ پذیرش1393/07/08 :

چکیده
عبداهلل البردونی و جالل الدین مولوی ،مضامین هستی شناسانة مشترکی در اشعارشان دارند؛ از جملة
این مضامین ،آزادی ،حیرت ،غربت و مرگ است .در سه مفهوم آزادی ،حیرت و مرگ ،شباهتهای
فراوانی میان دو شاعر دیده میشود و دو شاعر با یک رویکرد عرفانی محض این مفاهیم را مطرح
کردهاند ،مفهوم غربت در شعر مولوی بار عرفانی دارد و در شعر بردونی گاه عرفانی است و گاه با
رویکردی اگزیستانسیالیستی مطرح میشود .آزادی در شعر دو شاعر به معنای آزادی از دنیای خاکی
است و در این میان دنیا به خاک ،گِل و زندان تشبیه میشود .در خصوص مضمون حیرت نیز باید
گفت که در شعر این دو شاعر ،بار عرفانی دارد و دو شاعر در آن به مسائلی میپردازند که انسان از
کجا آمده و به کجا میرود و هردویشان پیوسته حیران و سرگردانند و تنها صدا و پژواک و جرسی را
میشنوند که آنان را به سوی خود فرا میخواند .دیگر مضمون مشترک میان این دو ،غربت است که در
شعر بردونی با دو رویکرد اگزیستانسیالیستی و عرفانی مطرح میشود ،اما در شعر مولوی تنها رویکرد
عرفانی دارد؛ دو شاعر در دنیا احساس غربت میکنند و سودای سفر و رحیل به دنیایی موسوم به
المکان را مطرح میکنند .مرگ نیز دیگر مضمونی است که در شعر دو شاعر برگرفته از اندیشة زهد و
عرفان اسالمی است.
واژههای کلیدی :عبداهلل البردونی ،جالل الدین مولوی ،آزادی ،حیرت ،غربت ،مرگ.

* پست الکترونیک نویسندة مسؤولovaismohammadi55@gmail.com :
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مقدمه
عبداهلل البردونی ،شاعر معاصر یمنی است که در تجربة شعری خود مراحل فکری
مختلفی را پیموده است؛ «او در پارهای از قصاید خود کالسیک و در برخی ،رمانتیک و
در برخی دیگر ،سوررئالیست 1است و در قصایدی ،نشانههایی از مکتب اصالت وجود
در شعر او مشاهده میشود» (مشوح .)167 :1996 ،بردونی در برخی از اشعار خود گرایش
اگزیستانسیالیستی دارد .در واقع منظور از گرایش بردونی به مکتب اصالت وجود،
پرداختن به مضامین و بن مایههای هستی شناسانهای است که در شعر او از جایگاه
ویژهای برخوردار است؛ چراکه او در هیچ دورهای از زندگیش به شکل تخصصی به
مطالعة فلسفه و مکتب اگزیستانسیالیسم نپرداخته است .این مضامین ،شباهت بسیار
زیادی به مضامین هستی شناسانة عرفانی شاعر عارف ایرانی قرن هفتم ،جالل الدین
مولوی دارد که جستار حاضر نیز تحلیلی تطبیقی میان اندیشههای هستی شناسانة این
دو شاعر است  .برای توضیح بیشتر در خصوص ارتباط بردونی و مولوی باید گفت که
« در آثار اگزیستانسیالیستی به طور کلی بحث وجود مطرح است ،موجود بودن به چه
معنی است؟ معنا ی وجود چیست؟ جبر یا اختیار؟ مفهوم زندگی چیست؟ مرگ
چیست؟ و از این رو همواره میتوان رگههایی از اگزیستانسیالیسم را هم در آثار کهن و
هم در آثار جدید ادبی دید»( .شمیسا )183 :1390 ،سارتر 2در کتاب «هستی و نیستی» در
خصوص مبحث هستی ،میگوید« :هستی آن مطلق باشد تا بتوانیم دربارة آن قضاوت
کنیم و نام آن را هستی بگذاریم؛ اینکه ما از کجا آمده و به کجا منتهی میشویم ،هستی
ما از چه وقت آغاز شده و در چه زمان به انتها خواهد رسید؟» (سارتر ،بی تا .)3 :بنابراین،
اگزیستانسیالیسم 3به صورت کلی به مباحث هستی شناسانهای میپردازد که بدایت و
نهایت انسان و خود او را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد؛ به همین جهت ،این
مکتب «شباهت زیادی به سخنان عرفای ما دارد» (شمیسا.)183 :1390 ،

در واقع ،هدف از این مقاله ،بررسی جلوههای تشابه و تفاوت در مضامین هستیشناسانة
دو شاعر مورد نظر است ،این بررسی ،با رویکرد تطبیقی آمریکایی انجام شده که ادبیات
را پدیدهای جهانی و مرتبط با سایر دانشهای بشری میداند و معتقد است کهه در آثهار
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ادبی شباهتهایی وجود دارد که ناشی از روح مشترک همة انسانهاست .در خصهوص
پیشههینة پههژوهش ایههن موضههو بایههد گفههت ،مقههاالتی در خصههوص یههافتن ریشههههههای
اگزیستانسیالیسم در شعر مولوی به نگارش درآمده است کهه از جملهة آن مهیتهوان بهه
مقالهای زیر عنوان «رویکردهای اگزیستانسیالیستی موالنا» از آقای دکتهر حسهین اکبهری
بیرق اشاره کرد که در کنفرانس بین المللی از بله تها قونیهه ارائهه دادهانهد و در مجلهة
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی و در سری آذر  1390به چاپ رسهیده اسهت .وی در ایهن
مقاله به بررسی دو مقولة اخالق و ایمهان در مننهوی و ارتبهاط آن بها اگزیستانسیالیسهم
پرداخته است .اما در خصوص بررسی تطبیقی اندیشههای بردونهی بها مولهوی ،تهاکنون
اثری چاپ نشده است.
آزادی:
آزادی از جملههه مضههامینی اسههت کههه هههم در ادبیههات عرفههانی و هههم در ادبیههات
اگزیستانسیالیستی به کنرت مطرح شهده اسهت .در واقهع آزادی «در اصهطالح عرفها بهه
معنای رهایی از بردگی کائنات و خواستههای آن و بریدن تمامی پیوندها بها آن اسهت».
(العجهم )282 :1999 ،این مفهوم در اشعار مولوی نیز از جایگاه باالیی برخوردار است و او
«آدمی را گرفتار بندها و زندانهای مختلف دنیایی میداند و آزادی ،معنایی جهز رههایی
از همة این بندها و زندانهای پیدا و پنهان نیست» (روحانی .)116 :1384 ،این مضهمون در
ادبیات اگزیستانسیالیسم و مخصوصا آرای ژان پل سارتر فراوان به کهار رفتهه اسهت .در
واقع آزادیی که سارتر مطرح میکند همراه با دوگانة ماهیت و وجود است کهه دو کلیهد
واژة اصلی فلسفة او را تشکیل میدهد ،به نظر سارتر «وجود بر ماهیت تقهدم دارد و بهه
نظر او ،انسان ابتدا وجود مییابد و سپس ماهیت میگیهرد .بنهابراین انسهان ،در ابتهدای
وجود خود ،چیزی نیست و نمیتوان آن را محدود بهه مسهألهای نمهود»( .بهدوی:1984 ،

 .)564بر این اساس ،در نظر سارتر آزادی یعنی گذر از ماهیتها و رسیدن به وجهود کهه
همان گوهر و اصل انسانی است .سارتر در این خصوص معتقد است کهه «انسهان مهادة
جانداری اسهت کهه در چنگهال عوامهل طبیعهت اسهیر شهده و در دنیهایی از اسهارت و
زورگویی دست و پا میزند ،منل این است که وجودش را لبریهز از نفهی سهاختهانهد و

 /226ادب عربی ،شمارة  ،2سال  ،6پاییز و زمستان 1393

مانند یک زندانی دست و پا بستهای است که از نگهبان خود اجهازة عبهور مهیخواههد»
(سارتر ،بی تا.)64 :

مفهوم آزادی ،در برخی از قصیدههای بردونی چون قصیدة

تکرار شده است

که حاوی بار معنایی عرفانی فراوانی است؛ او ،در این قصیدهها ،خود را گرفتار در این
عالم خاکی میبیند و بیان میکند که پاهایش در خاک و گل گرفتار آمدهاند ،حال آنکه
سودای رهایی و آزادی از خاک و گل را در سر میپروراند تا به افالک و آسمانها
پرواز کند و به آزادی برسد:

(البردونی)322 /1 :1986 ،

ای دوست ،مپرس که مرا درنگ در کدامین منزل است؟ من ،در زمین و در میان خاکیانم و
سودایم در فرق فلک .اشتیاق جان و روانم در آسمان ،و پاهایم در بند و گِل گرفتار آمدهاند.

بردونی ،در جایی دیگر همین مضمون را تکرار میکند و بیان میکند که تنها پیکرش در
این دنیا میزید و روحش پیوسته در پی آزادی و سفر به گسترههایی باالتر از خاک
است:
(همان)326 /1 :

بردونی ،در قصیدة «الحریق السجین» بیان میکند که در هر رؤیایی ،اشتیاقی او را از این
دنیای خاکی بر میجهاند و به باال و به سوی بهشتی گمشده سوق میدهد:

(همان)601 /1 :

و اشتیاقی که در هر رؤیایی ،بهشت گمشده اش را میجوید و پس هر فروافتادن بر خاک،
آرزوهایی تازه را از آن ،میتکاند.
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این مضمون در قصیدة «حِوار جارین» مشاهده میشود که بردونی در آن بیان میکند که
پاهایش در گل گرفتار آمده ،حال که سودایش پرواز به سوی ماههای آسمان است:
(همان)417 /2 :

به کارگیری نماد خاک و گِل برای دنیا ،بن مایهای است که در بسیاری از اشعار
بردونی ،از جمله قصیدة «عازف الصمت» به کار رفته است:

(همان)581 /1 :

و آنگاه که به هوش میآیی و رؤیایت از بین میرود و خیالِ سرکشِ ناپایدار رهایت میکند در
آن هنگام در هر کجایی ،دستههایی از گِل را خواهی دید که در پس دستههایی دیگر به ردیف
ایستادهاند و دورویی ،بر چهره هایشان سرازیر شده و بینی هایشان را مس نموده است.

مفهوم آزادیی که بردونی مطرح میکند ،شباهت فراوانی به آزادی عرفای اسالمی دارد و
این مضمون ،در اشعار شاعر پارسی گوی قرن هفتم ،جالل الدین مولوی ،به کنرت
مشاهده شده است؛ مولوی نیز عقیده دارد که انسان در این دنیای خاکی به دام افتاده
است و پیوسته در پی رهایی از آن است:
ما به فلک بودهایم ،یار ملک بودهایم

باز همانجا رویم ،جمله ،که آن شهر ماست
(مولوی)359 :1375 ،

ویرانة آب و گل چون مسکن بوم آمد

این عرصه کجا باید پرواز همایی را
(همان)34 :

مولوی معتقد است که روح که اصل است پیوسته انسان را به باال و چرخ برین
میکشاند و تن که پیکر و قالب روح است ،پیوسته در پی ماندگاری در آب و گل و
دنیای خاکی است و میبینیم که نماد گل و خاک و خاکیان ،برای دنیا و انسان ها ،بن
مایهای است که در بسیاری از اشعار مولوی نیز به کار رفته است:
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روح میبردت سوی چرخ برین

سوی آب و گل شدی در اسفلین
(مولوی)31/1 :1390 ،

دل تو را در کوی اهل دل کشد

تن تورا در حبس آب و گل کشد
(همان)38 :

مولوی پیوسته در سرتاسر اشعار خود آدمی را به این فرا میخواند تا از همت و عزم
روحانی استفاده کند و پای خود را از گل و خاک برهاند و به سوی اصل خویش در
حرکت شود:
همتی تا بو که من زین وارهم

زین گل تیره بود که برجهم
(مولوی)346/1 :1390 ،

از دیگر ایماژهایی که در اشعار بردونی برای این دنیا به کار رفته است ،مفهوم زندان
است؛ بردونی در برخی از اشعار از دنیا به عنوان زندانی یاد میکند که او در آن گرفتار
آمده است:
(البردونی)601 /1 :1986 ،

او نیز در قصیدة «مروءات العدو» به مانند شاعر نابینای عرب ،ابوالعالء معری ،خود را
بازداشت شدة زندان دنیا میداند و بیان میکند که اگر روزی فردی او را از این زندان
برهاند ،بی شک دشمنی است که خصلتهای دوست را در خود دارد:

(همان)472 /2 :

آنگاه که روانم را از پیکر به بیرون کشد ،از دستان شقاوت رهایم میسازد و با دستانش ،از
شرارت رهایم میگرداند و از زندان عمر ،آزادم میسازد ،از این رو کُشندهام دشمنی است که
خصال دوست را در خود نهان داشته است.

این مضمون ،با تأثیر از زهد و عرفان اسالمی در شعر بردونی راه یافته است؛ چرا که در
احادیث بسیاری ،از دنیا به عنوان زندان مؤمن یاد شده است .مولوی نیز در بسیاری از
اشعار خود دنیا را به زندان مانند میکند:
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این جهان زندان و ما زندانیان

حفره کن زندان و خود را وارهان
(مولوی)47/1 :1390 ،

اهل دنیا جملگان زندانی اند

انتظار مهههرگ دار فهانی انهههد
(همان)873 :

بردونی ،گاهی نیز از خود با عنوان کبوتری گرفتار یاد میکند که راه را گم کرده است و
در پی پرواز و پیدا نمودن راه اصلی خویش است .این مضمون ،در قصیدة «بعد الضیا »
دیده میشود:
(البردونی)480 /1 :1986 ،

بن مایة کبوتر نیز در شعر مولوی بسامد و کاربرد بسیار باالیی دارد ،مولوی در بسیاری
از اشعار خود ،خود را مرغی می داند که از باغ ملکوت به دور افتاده و در قفس این دنیا
گرفتار آمده است:
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

دو سه روزی قفسی ساختهاند از بدنم

حیرت
حیرت از جمله مضامینی است که در آثاری با مضامینی وجودی مطرح شده است؛
سارتر سردمدار مکتب اصالت وجود ،عقیده دارد که انسان «در یک حالت نیمه هشیار
حیوانی که چندان خبری از خود ندارد و به اصطالح نمیداند از کجا آمده و آمدنش
بهر چه بوده ،به دنیا میآید»( .شمیسا )184 :1390 ،و این انسان «زمانی که به خودآگاهی
میرسد ،از خود میپرسد که از کجا آمده ،آمدنم بهر چه بوده؟ و در این مرحله دچار
وحشت و اضطرابی جذاب میشود» (همان .)184 :این وحشت و اضطراب نوعی حیرانی
برای انسان به ارمغان میآورد؛ سارتر در خصوص این حیرت در کتاب هستی و نیستی
خود اینگونه میگوید که وقتی «زندگی کوتاه دورة حیات خود را در نظر میگیرم که در
یک ابدیت بی انتها قرار گرفته و این ابدیت نیز آیندة طوالنی به دنبال دارد ،آن فاصله
کوتاهی را که من اشغال کردم ،یک پرتگاه عمیق و بی انتها مشاهده میکنم و از دیدن
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آن بر خود میلرزم و تعجب میکنم که برای چه به این جهان آمدم و چرا در همانجا
که بودم نماندم ،چرا اینجا هستم» (سارتر.)136 :1348 ،
حیرت در عرفان نیز از جایگاه خاصی برخوردار است و در بسیاری مواقع همین بار
معنایی هستی شناسانة مورد نظر سارتر را در خود دارد؛ حیرت در عرفان «بدیههای
است که به دل عارف در آید از راه تفکر و آنگه او را متحیر گرداند و او در طوفان
فکرت و معرفت افتد» (سجادی .)332 :1383 ،این نو حیرت ،در اشعار بردونی به کنرت،
از چیستی و

تکرار میشود ،او گاهی به مانند ابیات قصیدههای «أنا» و
ماهیت خود و دنیا میپرسد:

(البردونی)181 /1 :1986 ،

در اینجای ،در پس وجود و در پس رؤیاهایی از فروغ ،به تنهایی ایستادهام .در اینجا زندگی به
فرزند خواندگیم خوانده و به راستی زندگی چیست و اینجا کجاست؟
(همان)190 /1 :

ای زندگیم ،به راستی زندگانیم چیست و معنای وجودم در آن چیست که پیوسته باید بدبخت
گردم و ستم بینم؟

گاه سؤ ال بردونی از مقصد است و این به کجا خواهد رفت و پایان و سرنوشت انسان
چگونه خواهد گردید و آیا اینکه در پس این دنیا ،انسان دنیایی دل انگیز خواهد دید.
این مضمون در قصیدة

مطرح میشود:
بالُـه یسـري إلـی غیـر فالح
(همان)253 /1 :

آیا در ورای عمر ،عمری است دل انگیز؟ و آیا پس از ناامیدیهای (فراوان) سایه ای از
موفقیت را خواهیم دید .کاروان های زیادی از اینجا راه می افتد .اما نمی دانند که به سمت و
سویی غیر از رستگاری گام می نهند.
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او گاهی به مانند ابیات قصیدة

خود را در قالب کبوتری به تصویر

میکشد که النه اش را گم کرده است و حیران و سرگردان از النه و باغ و فضای خود
سؤال میکند:
؟
(همان)368 /1 :

النهام را و رود و بوستانم را در کجا خواهم یافت؟ و آسمانم را و ساحل آرزوهایم را در
کدامین سوی خواهم جست؟

بردونی ،در قصیدة «صدیً» ،حیرت خود را در قالبی دیگر بیان کرده و میگوید که او
پیوسته ،حیران و سرگردان است و تنها چیزی که متوجه میشود ،ندایی و صدایی و
پژواکی او را از دور دستها فرامی خواند بی آنکه بداند این ندا از کیست:

(همان)76 /2 :

کیست که اینگونه ندایم میدهد؟ آوایی را میشنوم ،که بر من میگذرد و در هر گاه و بی گاه
مرا به پژواکی بدل میسازد ،گاه گرمایش در پس پشتم شکوفه میدهد و گاه اغوا و گاه نگاه را
میشکوفاند.

بردونی در قصیدة «وراء الریاح» میگوید این پژواک ،آوایی است از المکان که شاعر
در همه حال آن را میشنود:
(همان)63 /2 :

از دور و از ناکجاهای (هستی) صدایی را میشنوم ؛ پژواکی وعدهگر را که نغمههایی از سوسن
در خود دارد.

او در قصیدة «بعد الضیاع» اینگونه بیان میکند که این ندا که به سان خندة کودکانه
است ،پیوسته شاعر را از پس آرزوها به تکان وا میدارد:
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(همان)482 /1 :

مضمون حیرت ،در اشعار مولوی نیز دیده میشود؛ در این خصوص باید ابتدا گفت که
حیرت مولوی ،عرفانی است و جنبة شک گرایانه ندارد:
نی چنان حیران که پشتش سوی اوست

بل چنان حیران و غرق و مست دوست
(مولوی)23 /1 :1390 ،

در واقع ،اینکه انسان چیست و کیست و از کجا میآید و به کجا میرود و هدف از
آفرینش او چه بوده است ،همگی موضوعاتی است که ذهن مولوی را نیز مشغول داشته
است:
از کجا آمدهام آمدنم بهر چه بود

به کجا میروم آخر ننمایی وطنم

مولوی نیز (چنانکهه در شهعر بردونهی مشهاهده کهردیم) پیوسهته نهدایی و صهفیری را
میشنود ،با این تفاوت که این ندا برای مولوی شناخته شدهتر است و مولوی خود ایهن
ندا را میشناسد و بیان میکند که آن ،ندای رحیل از دنیا است که پیوسته او را به کهو
و سفر وامی دارد:
ای عاشقان ،ای عاشقان هنگام کو است از جهان
در گوش جانم میرسد ،طبل رحیل از آسمان
(مولوی)663 :1375 ،

این بانگ ها ،از پیش و پس ،بانگ رحیل است و جرس
هر لحظهای نفس و نفس سر میکشد در المکان
(همان)701 :

این ندا ،ندایی است که جان و روح و روان انسان را خطاب میکند که هر محبوب و
همنشین و انیسی را رها کند و به سوی خانة اصلی خویش و محبوب ازلی و ابدی
بپیوندد:
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ندا رسید به جانها که چند میپایید

به سوی خانة اصلی خویش بازآیید

چو قاف قربت ما زاد و بود اصل شماست

به کوه قاف بپرید خوش چو عنقایید
(همان)354 :

غربت
غربت از دیگر مضامین شایع در ادبیات عرفانی و ادبیات اگزیستانسیالیسهم اسهت؛ ایهن
مفهههوم در ادبیههات عرفههانی بههار معنههایی منبههت انگارانهههای دارد ،حههال آنکههه در آثههار
اگزیستانسیالیستی چون رمان «بیگانه» از آلبر کامو ،مفهومی طغیانگرانه در برابر هسهتی و
خلقت به خود میگیرد و تنها انگارة مشترک میان ایهن دو ،احسهاس غربتهی اسهت کهه
انسان از زندگی در این دنیا دارد؛ این نو غربت ،نوعی احساس بیگانگی فلسفی توأم با
طغیان و موضعگیری در برابر هستی است و بها مفههوم غربتهی کهه در ادبیهات عرفهانی
مشاهده میکنیم ،متفاوت است .در ادبیات عرفانی اعتقاد بر این است که «نفس یها روح
آدمی اصل آسمانی دارد و در زندان تن اسیر است و در جهان خهاکی احسهاس غربهت
مههیکنههد و مههیفهمههد کههه از مشههرق نههور بههه رلمههت غههرب تبعیههد شههدهاسههت»
(پورنامداریان)236 :1368 ،

هر دو نو این غربت ،در شعر بردونی مشاهده میشود و او گاه با احساس بدبینانه،
خود را در این دنیا غریب میداند که باعث میشود اشعار او صبغة اگزیستانسیالیستی به
خود بگیرد .به نظر بردونی در قصیدة «حین یشقی الناس» انسان در دنیا پیوسته از
غربت و بیگانگی به بیگانگی دردناکتر در حرکت است:

(البردونی)115 /1 :1986 ،

من در دنیا ،هیچ پناهگاه و یاور و همدمی جز تاریکی و بیدارخوابگی و گذران از بیگانگی به
بیگانگیی بدتر و شکنجههایی سخت تر از پیش ،ندارم.
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او در قصیدة «فی الطریق» عقیده دارد که انسان ،در دنیا تنهاست و در تنهایی خود،
شقاوت را بر دوش حمل میکند ،بی آنکه یاوری داشته باشد و اینگونه ،با درد و رنج و
اندوه ،راه زندگی را به جلو میپیماید:

(همان)179 /1 :

او یکه و تنها رنجها و بدبختی ها را بر دوش میکشاند بی آنکه یاوری داشته باشد و به راستی
در کدامین سوی یاوری خواهد یافت .تنها و بی همراه ،در میانه راه ،پاهایش را بر زمین
میکشاند و ناله های زیر زخمش را در هم می پیچاند .رنجوری که از راه گذر می کند و به
پیش میرود ،و خیالی اندوهناک را دنبال می نماید.

در اشعار بردونی نوعی غربت عرفانی نیز به چشم میخورد .او گاهی به مانند ابیات
قصیدة

خود را از این دنیا نمیداند و موطن خویش را در المکانی

میپندارد که در وصف نمیگنجد:

(همان)369 /1 :

آیا از اینجایم؟ یا که مرا جایگاهی دیگر است .من از نااینجای و نا کجاستم ...تلخی پرسشها
به اندوهم میدارد و پرسشی تل تر و گزنده تر زان که بود ،از پیم میآید که آیا اینجا موطن
من است؟ و ندایی را در هر لحظه نیوش خواهم داشت که آیا ،غیر از زمین (و خاک) ،مرا
موطنی دیگر است؟.

این سرزمین که به تعبیر بردونی در قصیدة «سباح الرماد» ،المکان و ال بالد (ناکجاآباد)
است ،او را پیوسته به خود فرامی خواند و به سوی خود میکشاند تا به موطن اصلی
خود کو کند:
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(همان)94 /2 :

و سفری رؤیایی او را به دیگر گونه سفری از جنس رؤیاهای شهرزاد خواهد انداخت و
سرزمینی از خوشبویی که ناکجاآباد جای دارد ،از میانة ابرهای چرکین او را به سوی خود
خواهد کشانید.

احساس غربت عرفانی که در بردونی شکل گرفته ،گاهی اشتیاقی در او به وجود
میآورد تا از موطن خود که همان بهشت گمشده یا باغ ملکوت اوست ،جستجو کند:

(همان)601 /1 :

و اشتیاقی که در هر رویایی بهشت گمشدهاش را میجوید و پس هر فروافتادن بر خاک،
آرزوهایی تازه و نوباوه را از آن ،میتکاند

این نو احساس غربت و تعلق به المکان ،در اشعار مولوی نیز مشاهده میشود ،مولوی
نیز عقیده دارد که انسان ،در راهر در دنیای خاکی است و روانش را سودای زیستن در
المکان و باغ ملکوت و نیستان عالم معناست:
صورتش بر خاک و جان بر ال مکان

ال مکانی فوق وهم سالکان

ال مکانی نه که در فهم آیدت

هر دمی در وی خیالی زایدت
(مولوی)68/1 :1390 ،

مولوی عقیده دارد که «انسان موجودی غریب است ،روح یا اصل آسمانی او در قفس
تن و زندان دنیا گرفتار آمده است و در این جهان خاکی احساس غربت میکند».
(طغیانی.)52 :1381 ،

مولوی در ابتدای مننوی معنوی ،خود را به منزلة نیی به تصویر میکشد که از نیستان به
دور مانده و آوای محزونی که از آن بیرون میآید ،آوازی حنین به سرزمین و موطن
اصلی است.
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مرگ
مرگ از دیگر مضامین هستی شناسانهای است که در شعر بردونی جایگاه ویژهای دارد؛
مرگ ،در شعر او ،برخاسته از محدودیت دنیاست؛ دنیایی که انسان در آن آرمانهای
بسیاری در سر میپروراند ،اما محقق نمیگردد و گسترة محدود آن یارای احقاق تمامی
آمال انس ان را ندارد و وجود این آرمان خواهی و نرسیدن به آن ،تعارضی برای انسان به
وجود میآورد که او از دنیا احساس دلتنگی و ناامیدی میکند .نمونة این مضمون را در
قصیدة «ال تسألی» میبینیم:
(البردونی)325 /1 :1986 ،

و تل تر از ناامیدی آن است که در هر لحظه اینگونه میپندارم که خواهش و تمنایم زندهاند و
آرزوهایم ،در دیگر سوی ،مرده و بی جان.

در واقع این نو احساس ناامیدانه از دنیا ،از روزگاران کهن در آثار و نوشتههای
شاعران و ادیبان و مصلحان روزگاران مختلف به چشم میخورد که بارزترین نمونة آن
را در نهج البالغة امام علی ( ) مشاهده میکنیم؛ دنیا یکی از پرکاربردترین مضامین نهج
البالغه است که امام علی ( ) در بسیاری از خطبهها به آن پرداخته و در بسیاری از این
خطبه ها ،به تعارضهای این دنیا با آرمانهای واالی انسان پرداختهاند:
(نهج البالغه :1384 ،خطبه .)111

هیچکس از دنیا شادمانى ندیده جز اینکه پشتسرش با اشک و آه روبرو شده است ،هنوز با
خوشی هایش رو برو نگشته که به ناراحتی هاى پشت کردن آن ،مبتال مىشود.

بردونی نیز ،در قصیدة «حین یشقی الناس» ،دیدگاهی اینچنینی نسبت به دنیا دارد و آن
را سرایی میداند که روز به روز بر غربتش افزوده میشود:
(البردونی)115 /1 :1986 ،
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بردونی بر این اساس ،دنیا را جایگاهی با سختیهای رنگارنگ میبیند که آمال انسان در
آن پیوسته در حال احتضار و جان سپردن است؛ به نظر او در قصیدة «أنا» انسان در دنیا،
در وسط آوردگاهی از زخم و در میانة چنگال های فنا و نابودی قرار دارد:

(همان)183 /1 :

این منم ،یکه و تنها در میانة سختیهای رنگارنگ ،و خرخر احتضارگونة آرزو ،در میان
کارزاری از زخم و چنگالهای زهرگون نابودی و آوردگاهی از شرارتهای گونه گون.

بی شک آرمان خواهی بردونی از یک سو ،و عرصة محدود دنیا از دیگر سو ،باعث شده
که شاعر ،زندگی را سخت بیابد و در مقابل ،مرگ را گواراتر و مهربانتر از زندگی
اینچنینی بپندارد و اینگونه در قصیدة «

فریاد دلتنگیش را از دنیا سر بدهد:

(همان)187 /1 :

ای زندگی و ای زندگانی من ،تا به کی شیرة صاب و علقم دستانت را نرم نرمک بنوشم و به
چند کرّت باید که بمیرم و باز زنده گردم و در کدامین سوی ،مرگی راستین را توانم جست.
مرا به مرگ بسپار؛ چرا که مرگ را مهربانتر یافتهام.

او در قصیدة

میگوید :تالشهای انسان برای حل مسائل ،نه تنها بیفایده

میماند ،بلکه گاه نتیجه ،برعکس میشود و مشکل را افزون و دوچندان میگرداند و تنها
این مرگ است که او را از گسترة محدود دنیا به ساحل و جایگاهی آرام میرساند:

(همان)328 /1 :
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از مرگ پرسیدمش و اینگونه پاس گفت که آن ،ساحلی است بس بی کرانه و هولناک و
سکون مهربانش پایان سرنوشت هاست و آرامَش نیز ،تن آسانی است و انتهای شکوه .چه را و
از برای چه هراسش بدارم.

او در قصیدة «جریح» نیز با استفاده از تشبیه «دنیا به زندان» به سختیهای دنیا اشاره
میکند و خستگی و ناامیدی خود از دنیا را ابراز میدارد و بیان میکند که ادامه یافتن
زندگی باعث عمیقتر شدن زخمها و دردهای انسان میگردد و دست نیافتن به آمال،
ادامه زندگی را مالل انگیز میگرداند:

(همان)448 /1 :

زندگانی تاریک و تیره اش ،زندانی است که درازنای عمر تنها و تنها زخم هایش را کهاری تهر
میسازد .او در بیداری چشمان ،بها پهر کهاهی و در هنگامهه خهواب ،بها رؤیهایی بهه شهقاوت
میپیوندد .او درازنای زندگانی را ملول گشته ،چه که امیدهایش را برنچیده و به نزدیک آن نیز
نرسیده.

از شاهدهایی که از قصیدههای مختلف آورده شد ،مشخص میشود که بردونی در این
دسته از اشعار به مرگ رویکردی خاص دارد ،رویکردی که در ادبیات زهد و عرفان
اسالمی به کنرت مشاهده شده است.
مرگ در شعر مولوی نیز ،نوعی انتقال است که انسان را از جههانی بهه جههانی بهتهر بها
وسعت و پهنای فراختر و بزرگتر میبرد؛ در نظر مولهوی «مهرگ ،از بهین رفهتن وجهود
نیست ،بلکه به طرف مقصود عالی خود پرواز کردن است» (اکرم)427 :1356 ،؛ مولوی نیز
دنیا را به چاهی تشبیه میکند که انسان در آن گرفتار آمده و پس از مرگ از چهاه بهه در
میشود و خود را در صحرایی فراخ میبیند؛ در دو بیت زیر ،استفاده از دو عبارت «چاه
و صحرا» اشاره بهه محهدودیت ههای دنیها و گسهترة نامحهدود آن دارد کهه بها آمهال و
خواستههای روح سیری ناپذیر انسان تناسب دارد:
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هیچ مرده نیست پر حسرت ز مرگ

حسرتش آن است کش کم بود برگ

ور نه از چاهی به صحرا اوفتاد

در میان دولت و عیش و گشاد
(مولوی)662 :1390 ،

مولوی مرگ را ،یک مرحله از تکامل انسان میداند ،انسانی که در ابتدا ،جماد بوده از
جماد به مرحله نمو میرسد و از نمو ،تبدیل به حیوان و از حیوان تبدیل به آدمی
میشود و در نهایت با مرگ ،مرحلة نهایی تکامل او انجام میشود و تبدیل به ملک و
فرشته میشود و در نهایت به وحدت وجود و نهایت کمال میرسد (ر.ک :همان.)425 :

بنابراین ،مولوی و بردونی هر دو ،مرگ را امری ناخوشایند نمیدانند و بلکه جهان بینی
آنها نسبت به مرگ ،برخاسته از دیدگاه زهد و عرفان اسالمی نسبت به دنیاست؛ هر
دوی آنان دنیا را گسترهای تنگ و بی عرصه برای احقاق آمال انسان میبینند و به همین
سبب ،از آن به تنگ میآیند و مرگ را پلی به سوی جهانی فراخ در نظر میگیرند؛ در
این میان گاه دیده میشود که بردونی ،دیدگاه بدبینانه تری نسبت به دنیا دارد که به نظر
میرسد این امر ناشی از شرایط جسمانی خاص و نابینایی او باشد.
نتیجهگیری
 )1بردونی و مولوی ،دیدگاهی عرفانی به مفهوم آزادی دارند و هر دو معتقدند که
انسان در این دنیای خاکی گرفتار آمده و اصل و گوهر او در افالک و آسمان هاست.
استفاده از تعابیری چون خاک و گِل برای دنیا و افالک و آسمان ،برای تعبیر از منزل
اصلی انسان از بن مایههای مشترک دو شاعر در تبیین این مضمون است.
 )2بردونی و مولوی ،در خصوص حیرت ،دیدگاه عرفانی تقریبا یکسهانی دارنهد و ههر
دوی آنها با طرح مسائل هستی شناسانهای چون اینکه انسهان از کجها آمهده و بهه کجها
میرود و هدف از آمهدنش چهه بهوده ،بهه ایهن مسهاله پرداختههانهد .در ایهن مضهمون
بن مایههای مشترکی چون« ،الصدی ،النداء» به چشم میخورد که در شعر بردونهی بهه
کنرت دیده میشود و عبارت از ندایی است که شاعر گاه آن را میشنود و برایش آشهنا
به نظر میرسد؛ این تعابیر در شعر مولوی با واژگانی چون «صفیر ،جرس ،بانگ» دیهده
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میشود که هر لحظه شاعر را به کوچیدن به منزل اصهلی فهرا مهیخوانهد .ایهن حیهرت،
شرقی و عرفانی است و با آنچه در ادبیات غرب دیده میشود ،متفاوت است.
 )3از دیگر مضامین مشترک ،در شعر بردونی و مولوی ،غربت است؛ این مضمون در
شعر بردونی هم بار معنایی فلسفی و شک گرایانه دارد و هم بار عرفانی که در قسمت
دوم با مولوی اشتراک پیدا میکند .به نحوی که هر دو شاعر گمان میکنند که از اصل
خود که عالم افالک است به دور ماندهاند و در این دنیا ،غریب و سرگردان رها
گردیدهاند .از بن مایههای مشترک میان دو شاعر در این خصوص اصطالح «المکان»
است که دو شاعر با آن برای بیان دنیای اصلی و گوهر انسان یاد میکنند.
 )4دیدگا ه بردونی و مولوی به مرگ نیز دیدگاهی یکسان است؛ چراکه هردوی آنان با
تاثیرپذیری از اندیشة زهد اسالمی ،دنیا را سرایی همراه با سختیها میبینند که پیوسته
با آرمانهای واالی روح در تضاد است و مرگ به مانند پل و راه عبوری از این دنیای
محدود به دنیایی فراخ و باگسترة بیشتر است .در این قسمت ،دیدگاه بردونی دربارة دنیا
نسبت به دیدگاه مولوی منفی انگارانهتر است.
پی نوشتها
 .1سوررئالیست :کسی که پیرو مکتب ادبی سوررئالیسم باشد؛ در مکتب سوررئالیسم نگارش و
تجربة ادبی اصیل آن چیزی است که برگرفته از ناخودآگاه انسان باشد.
 .2ژان پل سارتر ،فیلسوف ،داستان نویس ،نمایشنامه نویس ،ناقد و فعال سیاسی فرانسوی و از
چهرههای بارز اگزیستانسیالیسم در قرن بیستم است.
 .3اگزیستانسیالیسم اصطالحی است که در آثار فیلسوفان اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست
دیده شده است و به صورت کلی همگی این فیلسوفان در این نقطه اشتراک دارند که اندیشیدن
فلسفی با موضو انسان آغاز میشود .در اگزیستانسیالیسم نقطة آغاز فرد با «نگرش به هستی»
مشخص میشود.
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