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چکیده
پیشزمینة دينی حضور ابلیس در داستان آفرينش و عصیانِ او زيرساختی است که تصويرساز گناه،
شرارت و لعنت ابدی در اذهان است .اما گاهی نويسندگان با برهم زدن داللتهای مألوف و با
آشنايیزدايی از نامهايی چون ابلیس ،به بازآفرينی اسطورههای دينی در قالبی نو و مفهومی گاه در تقابل
با درونماية نخستین آن میپردازند که چندان با باور عمومی سازگار نیست .پژوهش حاضر ،با تکیه بر
اين بعدِ ادبیات در آشنايیزدايی از مفاهیم مألوف ،با تکیه بر روش تحلیل متون باز که شرط اثرگذاری و
اثرپذيری را در نظر نداشته و تجزية آثار هنری را به منابع و تأثیرات ،به منزلة تجاوز به تمامیت و معنی
آنها میداند ،به واکاوی نماد ابلیس در سرودههای خلیل حاوی و فروغ فرخزاد میپردازد که با خوانشی
ديگرگون از اين نماد ،مرزهای مقدس مفاهیم دينی را درنورديدهاند و با کاربست چهرة قرآنی اين موجود
و داستانها و رموز مربوط به آن ،به بازآفرينی ابلیس در قالبی هنری رویآوردهاند و بیان میدارد که
چگونه آبشخورهای مشترکی چون افکار اگزيستانسیالیستی و آشنايی با آثار رمانتیکهای غرب از يکسو
و تلخکامیهای پیدرپی دو شاعر در زندگی بر بیان سرودههای آندو در اين مجال اثرگذار بوده است ،به
گونهای که شعر فروغ را ،فرياد انسانی در بند و شعر خلیل را ،ندای وطنگرايی به بنبست رسیده ساخته
است.
واژههای کلیدی :ادبیات تطبیقی ،شعر معاصر عربی و فارسی ،ابلیسانهها ،خلیل حاوی ،فروغ فرخزاد.
* .رايانامة نويسندة مسئولsorayya.rahimi@modares.ac.ir :
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 .1مقدمه
داستان آفرينش ،در سرآغاز خلقت انسان با حضور شیطان و اغوای او همراه است .قرآن
کريم در البهالی آيات خود ،پرده از حضوری بر میدارد که در آن ابلیس ،در لوای
موجودی گستاخ ،متمرد و اهريمنی ،در ستیز با انسان جلوهگر میشود .او نخستین
شخصیتی است که ماهیت خود را بهعنوان مالک برتری در برابر انسان مطرح نمود و با
سرباز زدن از فرمان پروردگار ،سجده در مقابل آدم را نپذيرفت .اين پیشزمینة دينی در
ناخودآگاه جمعی موجب شده هرگاه نامی از ابلیس به میان آيد ،تصوری از گناه ،رانده
شدن و شرارت در اذهان شکل گیرد .اما گاهی نويسندگان با بر هم زدن اين قرائن و با
آشنايیزدايی از نامهايی چون ابلیس که سمبل عصیاناند ،دست به آفرينشی دوباره
میزنند که با باورهای عمومی سنخیت ندارد .پژوهش حاضر ،با تکیه بر اين بع ِد ادبیات
در آشنايی زدايی از مفاهیم مألوف و آفرينش داللتهای نو ،به واکاوی نماد ابلیس در
سرودههای خلیل و فروغ میپردازد که با خوانشی ديگرگون از اين نماد ،مرزهای مقدس
دينی را درنورديدهاند و با کاربست جنبة دينی اين چهره به بازآفرينی ابلیس در قالبی
جديد و داللتی نوين ،روی آوردهاند که در آن ،نماد ابلیس از مضمون قرآنیِ آن جدا و به
تصويری هنری مبدل گشته است .در اين مجال ،صرفا به بررسی دو ديوانِ جحیم
الکومیديا و عصیان اکتفا میشود ،زيرا خلیل و فروغ در اين دو مجموعه به اين مضمون
پرداختهاند .عالوه بر رويکرد دو شاعر در بازخوانی متفاوت شخصیت ابلیس ،دلیل ديگر
گزينش اين دو اديب لبنانی و ايرانی ،بنمايههای فرهنگی و اجتماعی مشابه است که
بیشک بر مفاهیم سرودههای آندو اثرگذار بوده است.
اين بحث مختصر ،با روش تحلیل متون باز و با رويکردی تطبیقی صورت میگیرد
که شرط اثرگذاری و اثرپذيری را در نظر نداشته ،بلکه ،براين باور است که «آثار هنری
کلیتهايی هستند که در عرصة تخیل آزاد نضج گرفتهاند و تجزية آنها به منابع و
تأثیرات ،به منزلة تجاوز به تمامیت و معنی آنها است» (ولک )89 :1389 ،و معتقد است
بُعد زيبايىشناسى بايد در کانون توجه مطالعات تطبیقی باشد .در واقع ،متون باز ،متونی
است که محدود به خوانشی واحد نیست ،بلکه به خواننده اين امکان را میدهد که به
تولید معانی گوناگون بپردازد .با اين توضیح ،میتوان سرودههای خلیل و فروغ را دربارة
موجودی چون ابلیس ،با تفسیری متفاوت از آنچه الفاظ ارائه میدهند ،مرور کرد و
وجوه تشابه و تفاوت اين معانی را در قالب بیان آبشخورهای فکری آندو بررسی نمود.
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با بررسی پژوهشهايی که پیشتر درمورد مضامین سرودههای خلیل حاوی و فروغ
فرخزاد به رشتة تحرير درآمده است ،هیچ پژوهش مستقلی درخصوص واکاوی مضمون
ابلیس در اشعار اين دو شاعر يافت نشد و مضامین سرودههای ايندو نیز بهصورت
تطبیقی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است .اما ،آثاری در بررسی مضامین اشعار اين
دو شاعر نگاشته شده که در اين مختصر نیز از آنها بهره جستهايم .اشاره به تمام اين
پژوهشها از محدوده بحث خارج است از اينرو ،به ذکر چند مورد اکتفا میگردد.1 :
«خوانش اسطورهشناختی «آن روزها» اثر فروغ فرخزاد از ديدگاه نورتروپ فرای» .اين
مقاله با استفاده از نقد اسطورهشناختی به بررسی کهنالگوها و تحلیل خاستگاههای
فرهنگی واجتماعی آن در شعر «آن روزها» میپردازد« .2 .آرمان شهر در انديشة فروغ
فرخزاد و نازک المالئکه» از حیدری و زارع با بیان عمدهترين دغدغههای فروغ و نازک
که سبب پیريزی شهر آرمانی گرديده ،ويژگیهای آرمانشهرهای اين دو شاعر را
برشمرده است« .3 .أشکال التناص الدیين يف شعر خلیل حاوي» ،اثر نجفی و يگانه با تکیه

بر فراخوانی اسطورههای دينی در شعر حاوی به اين نتیجه میرسد شاعر با بهرهمندی از
اسطورهها ،مسائل سیاسی ـ اجتماعی روز جامعة خود را مطرح مینمايد و با تمرکز بر
بینامتنیت ،متن دينی را مضمونی حزنانگیز میبخشد .4 .ناظری و صديقی در مقالة
«بررسی نمود اگزيستانسیالیسم در شعر خلیل حاوی» ،مؤلفههای مرگانديشی ،رابطة
مرگ وگناه ،توجه به زمان به عنوان محور اصلیِ بودن در جهان و نمود احساس ناامنی
در جهان کنونی را بهعنوان مدار اصلی بازکاوی باورهای اگزيستانسیالیستی در شعر
حاوی بررسی نمودهاند« .5 .ثنائیة املوت والبعث يف جتربة خلیل حاوي» ،نگاشتة خطیب با

بیان اينکه خیزش ومرگ ،بنماية اصلی سرودههای حاوی است ،تأکید میکند اين
مضمون اضطراب درونی شاعر ،پريشانی انسان معاصر و تالش برای رهايی از حالت رکود
را در اشعار او پیريزی میکند.
 .2ریشهیابی واژة ابلیس
کلمة ابلیس در قرآن نام موجود خاصی است که از درگاه پروردگار رانده شده و گاه
معادل با شیطان بهمعنای عام بهکار رفته است (زرياب1368 ،؛  .)594در باب ريشی اين
کلمه دو ديدگاه کلی مطرح است« :نخست ،ديدگاه محققان و بهويژه کسانی است که
قرآن را از واژههای بیگانه تهی میدانند .اين گروه برای اين کلمه ،ريشة عربی در نظر
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میگیرند و آن را از «بَلَس» مشتق میدانند .اِبالس در عربی به معنی نومید شدن
ونومید کردن است» (سیدان1394 ،؛  158به نقل از :خلیل بن احمد1410 ،ق :ذيل «بلس»).
«ديدگاه ديگری که در اين زمینه وجود دارد ،اين است که اين کلمه از جمله
واژگان دخیل در قرآن محسوب میشود .برخی محققان ،معتقدند اين واژه در اصل
فارسی است ،اما برخی اين کلمه را تحريف شده «ديابولس» يونانی میدانند .از ديرباز،
خاورشناسان ،از جمله گايگر ،فون کرمر ،فرنکل ،اشپرنگر و سپس ونسینک آن را شکل
تحريف شدهای از کلمة يونانی « »diabolosمیدانستند (سیدان1394 ،؛  159به نقل از:
آذرنوش1368 ،؛ .)593-592

 .3شیطان در قرآن
نام ابلیس از آغاز آفرينش ،با سرنوشت انسان همراه بوده است و باغ عدن ،اغوای آدم و
هبوط بشر را در ذهن تداعی میکند .کلمة ابلیس 11 ،بار در قرآن کريم ذکر شده است
که  9بار آن در تقارن با جريان آفرينش انسان است .خداوند در سورة حجر ،در ادامة
داستان عصیان ابلیس و سرباز زدن از سجده بر آدم ،داليل اين تمرد را از زبان خود او

ِ
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داستان خلقت و اغوای آدم و نیز واکاوی شخصیت ابلیس و کینهجويی او ،برداشتهايی
گوناگون و گاه متناقض با متن قرآن ،از اين چهرة رمزآلود توسط عرفا ،اديبان ،فالسفه و
ديگر متفکران ارائه شده است .گروهی ابلیس را بهسبب سر باز زدن از فرمان الهی
سرزنش کردهاند ،گروهی ديگر به تبرئة او برخاستهاند و او را مظلوم و مجبور دانستهاند و
عدهای نیز نافرمانی او را توجیه نمودهاند .نگاه شماری از صوفیان و شاعران به ابلیس،
خوانشی نو از اين شخصیت مرموز است و منجر به آفرينش متونی زيبا با بیانی متفاوت
از سرنوشت ابلیس گرديده است .دفاع برخی از عرفا از ابلیس و توجیه نافرمانی او در
آفرينشهای ادبی نیز اثرگذار بوده است .در آغاز ،سیر تاريخی ابلیسستايی را در متون
عرفانی بررسی میکنیم سپس به واکاوی چگونگی حضور اين چهره در ادبیات و ديگر
هنرها میپردازيم.
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 .4ابلیسستایی در عرفان ،ادبیات و هنرهای زیبا
 .1-4نگاهی صوفیانه به عصیان ابلیس

چهرة ابلیس در باور اديان مختلف در پردهای از ابهام فرو رفته است و هنوز درخصوص
ماهیت وجودی او میان اصحاب دين ،عرفان و فلسفه اتفاقنظری وجود ندارد .در طول
تاريخ باورهای گوناگون و گاه متناقضی دربارة اين موجود وجود داشته و داستان
نافرمانی او به جلوههای گوناگون در آرای مخالفان و موافقان ترسیم شده است« .يکی از
مسائل مخاطرهآمیز در تاريخ تصوف اسالمی ،مسألة دفاع از ابلیس است ...در میان انبوه
صوفیان کوچک و بزرگ که در طول قريب به  13قرن تمدن اسالمی ،انواع کلمات و
عبارات رمزآمیز و شطحوار گفتهاند ،تنی چند از برجستگان تصوف به دفاع از وی
برخاستهاند ،ديگران يا در باب او سکوت کردهاند يا همان تلقی اهل شريعت را از وی
داشتهاند» (وفايی .)174 :1386 ،اين نگاه در توجیه گستاخیهای ابلیس او را شخصیتی
موحد معرفی میکند که جز در برابر ذات خداوند سجده بر هیچ موجود ديگر را
نپذيرفته است .ابلیس در اينجا مقهور ارادة خداوند و عاشقی است وارسته و شايستة ثنا.
«ظاهرا اولین مدافع ابلیس ،حسین بن منصور حالج بوده است .او بر اين نظر بود که
علت سجده نکردن شیطان بر انسان آن بود که او غیر از خدا معبودی نمیديد .پس از او
احمد غزالی نیز از جايگاه شیطان دفاع کرد و هیچکسی را موحدتر از شیطان ندانست»
(قنبری .)26 :1387 ،عینالقضاة همدانی ،حسن بصری ،بايزيد بسطامی ،سهل بن عبداهلل
تستری و جنید بغدادی در زمرة عارفانی هستند که اين انديشه را ترويج دادهاند« .شیوة
عرفا در تأويلِ عملِ شیطان بدينصورت است که آن را به مجموعهای از عوامل و شرايط
«دوراهیگونه» که نه راه رفت دارد و نه راه برگشت ،نسبت میدهند .با علل و انگیزه-
هايی که عرفا برای عمل شیطان قائل میشوند ،بافت و فضايی بر عمل او حاکم میشود
که در آن ،چهرة شیطان نهتنها عاصی و گناهکار جلوه نمیکند ،بلکه از او چهرة عاشقِ
دلشیفته سرورِ مهجوران میسازد» (مشتاقمهر و محمدی .)44 :1394 ،پرواضح است چنین
خوانشهايی صحیح نیست؛ زيرا هیچکدام از آيات قرآن هنگام ذکر نام شیطان و عصیان
او ،علت سرباز زدن از فرمان حق را غیرت بر خدا و عدم سجده بر غیر او ذکر نکرده،
بلکه تمرد ابلیس را به سبب برتریجويی و حسادت او به مقام انسان دانسته است.
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 .2-4تبرئة ابلیس در ادبیات

ادبیات ،سینما ،نگارگری ،پیکرهتراشی و ديگر هنرها ،همواره مجالی برای بهتصوير
کشیدن باورها و ذهنیتهای بشر دربارة موجودی بهنام ابلیس بوده است .نقاشها بارها
به کشیدن پرترهای از شیطان و ترسیم سیمای شرارتبار او برآمدهاند ،سینما نیز با ارائة
جلوههای رمزآلودی از اين موجود ،سعی داشته او را در مقابل چشمان مخاطبان خود
عینیت بخشد و ادبیات که از اثرگذارترين هنرها است ،عرصهای برای خوانشهای
مختلف از حکا يت آفرينش و داستان شیطان بوده است و ابلیس را گاه شرور و زشت و
گاه زيبا ،بیگناه و حتی مظلوم جلوه داده است .يکی از نخستین و شايد عجیبترين
مدحنامههای ادبیات فارسی را در دفاع از شیطان ،سنايی سروده است و به زيبايی از
زبان ابلیس او را تبرئه کرده و عصیان ابلیس را نه از گستاخی بلکه برخاسته از عشق
میداند:
در راه من نهاد ،نهان ،دام مکر خويش آدم میان حلقة آن دام ،دانه بود
میخواست تا نشانة لعنت کند مرا کرد آنچه خواست ،آدم خاکی بهانه بود
در لوح خواندهام که يکی لعنتی شود بودم گمان به هر کس و بر خود گمانه بود
گفتند مالکان که نکردی تو سجدهای چون کردمی که با منش اين در میانه بود؟
(سنايی)295 :1385 ،

در آثار اديبان مغربزمین نیز شاهد چنین خوانشهای متفاوت و متناقضی از عصیان
شیطان هستیم .شاعر فرانسوی شارل بودلر ابلیس را «دانشورترين و زيباترين
فرشتگان» میخواند (محمدی آملی )90 :1372 ،و ابلیسی که دانته به تصوير میکشد ،در
جهنم فرمانروايی میکند و خود وی که هزار و دويست و سی متر قد دارد ،در میان يخ
جاودانی گرفتار است و اين شگفتانگیزترين سمبل گناه است که دانته آفريده است
(الگیری .)540-527 :1378 ،ابلیس در ادبیات عرب بهمثابة نمادی از عصیان با چهرهای
مثبت يا منفی ترسیم و در برخی موارد از تقريرِ اسالمی خود دور شده است .بشار بن
برد شاعر نامدار عرب ،با ابلیس همچون مريدی در برابر استاد خود تعامل مینمايد .او با
اشاره به عنصر وجودی شیطان ،او را برتر از انسان میداند.
ِ
آدم طینَة
إبلیس من ان ٍر َو ُ
ُ

سمو ُُس َو النّا ِر
َو ُ
الطنی ال یَ ُ
(ابن برد)125 :1950 ،

(ابلیس از آتش و انسان از گل سرشته شده /و خاک ،چون آتش اوج نخواهد گرفت).
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رمانتیکهای عرب از زبان شیطان افکار خود را بیان کرده و ترس ،ترديد ،آشفتگی و
اندوه خود را در پشت نقاب او ابراز میدارند .امل دنقل ،شاعر مصری ،با خوانشی متفاوت
از داستان ابلیس تصويری در ظاهر متعارض با آيات قرآن مجید ارائه میدهد .او در
قصیدة «کلمات سبارتکوس األخیرة» ،ابلیس را میستايد و عظمت را از آنِ او میداند:
ِ
ِ
املَج ُد َّ
ّم اإلنسا َن ََتزی َق
الرايحَ /من َ
للشیطان /معبود ّ
قال (ال) يف َوجه َمن قالوا (نَ َعم)َ /من َعل َ
روحاً أبَدیّةَ األ َل (دنقل ،د.ت( .)147 :عظمت و شکوه از آنِ
الع َدمَ /من قَ َ
َ
ال (ال) /فَ لَم يَُت /وظَ َّل َ
شیطان است /معبود بادها /آنکه در مقابل آریگويان( ،نه) گفت /آنکه به انسان آموخت چگونه از
نیستی بیرون آيد /آنکه (نه) گفت و نمرد /و روحی با رنج جاودانه گشت).

 .5آشناییزدایی
واژة آشنايیزاديی برای نخستین بار توسط فرمالیست بزرگ روسی ،شکلوفسکی و در
سال  1917مطرح شد .به باورِ فرمالیستها ،آشنايیزدايی که از آن با نام هنجارگريزی
نیز تعبیر میشود ،کارکردِ اصلیِ ادبیات است (علویمقدم )105 :1377 ،و هدف از آن،
کمک به زيبايی متن ،زدودن سیطرة عادت ،تقلید و در نهايت برانگیختن احساسات
مخاطب است« .يکی از داليلی که بر اهمیت آشنايیزدايی میافزايد ،آن است که به
بخش يا بخشهايی از متن منحصر نمیشود ،بلکه بخشهای متعدد متن را در بر
میگیرد و از آنجايی که پیکرة متن از کلمات و جمالت تشکیل میشود ،آشنايیزدايی
میتواند در بخش زيادی از اين کلمات و جمالت بیايد .به همین جهت میتوان
آشنايیزدايی را به دو نوع اساسی تقسیم کرد ،که همة انواع آشنايیزدايی شامل
آشنايیزدايی ساختاری ،حسآمیزی ،پارادوکس ،نماد ،آوايی ،نوشتاری ،زمانی ،واژگانی،
سبکی و ...در آن بگنجد .نوع اول به جوهر مادة زبانی مربوط است؛ که جان کوهن آن را
«آشنايیزدايی استبدالی يا جايگزينی» نامیده است .نوع دوم به ترکیب کلمه با کلمات
ديگر در سیاق مربوط است ،سیاقی که گاه طوالنی و گاهی کوتاه است .اين نوع
آشنايیزدايی «ترکیبی يا ساختاری» نام دارد» (رضايی هفتادر و همکاران 73 :1392 ،و.)74
آنچه در سرودههای خلیل و فروغ مبرهن است ،خروج از مألوف در خوانشِ ابلیس
ل عصیان است .تغییر مفهوم يک نماد و افزودن کارکردی نوين و محتوايی
به مثابة سمب ِ
خارج از آنچه باور مخاطب به آن عادت دارد ،با ايجاد نوعی شگفتی ،خواننده را به
درنگ در مفهوم تازه وا میدارد .در ادامه ،با پرداختن به سمبل ابلیس در سرودههای اين
دو ،مفاهیم وکارکردهای آن بررسی خواهد شد.
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 .6ابلیسانههای خلیل حاوی
 .1-6گذری بر زندگی شاعر

حاوی ،در سال  1919در شويرِ لبنان زاده شد .او زمانی که تنها دوازده سال داشت به
علت بیماری پدر ناگزير به ترک تحصیل شد و برای گذران زندگی خانواده ،به کارگری
روی آورد .حاوی پس از بهبود بیماری پدر ،تحصیل در دانشگاه امريکايی بیروت را آغاز
نمود .موفقیتهايی که در اين دانشگاه بهدست آورد به کسب بورس دانشگاه کمبريج
انگلستان انجامید و خلیل پس از بیروت ،تحصیالت خود را با کسب مدرک دکترای
فلسفه از دانشگاه کمبريج انگلستان به پايان رساند .پس از احراز مدرک دکترا به لبنان
بازگشت و از همان هنگام تا پايان عمر ،بهعنوان استاد نقد ادبی و عضو هیئت علمی
دانشگاه امريکايی بیروت ،در اين دانشگاه به تدريس پرداخت .خلیل حاوی در ژوئن
 1982پس از حملة اسرائیل به بیروت در بحبوحة جنگ داخلی لبنان ،به ضرب گلوله به
زندگی خود پايان داد .از او پنج مجموعة شعری به يادگار مانده است که به ترتیب

عبارتند از :هنر الرماد ( ،)1957الناي والریح ( ،)1961بیادر اجلوع ( ،)1965الرعد اجلریح
( )1979و من جحیم الکومیدي (.)1979
 .2-6مجموعة جحیم الکومیدیا
ت شاعر؛
جحیم الکومیديا آخرين مجموعة اشعار خلیل حاوی است .در سه ديوان نخس ِ

(هنر الرماد ،الناي والریح و بیادر اجلوع) ،نوعی بیان نقادانه بر فضای قصايد او حکمفرما است و
حاوی در سرودههای خود در اين مجموعهها ،گاه از حیات دوبارة تمدن عربی سخن
میگويد و گاهی از عشق ،غربت ،وطن و رنجهای بشر و در برخی قصايد نیز بدبینی بر او
غلبه يافته و با ترديد به تمدنی که در خوابی عمیق و مرگی فراگیر فرو رفته مینگرد و

گريزی از اين اوضاع اسفبار نمیبیند .اما در دو ديوان اخیر؛ الرعد اجلریح و جحیم
الکومیدي ،نگاهِ منفی و يأسآلود حاوی به تمدن عربی گسترش میيابد و نوعی بدبینی

مطلق بر فضای سرودههايش سايه میافکند و آن ترديد و گاه امید به آيندة مشرقزمین
که در سه ديوان نخست او مشاهده میشود ،از فضای اشعارِ دو ديوان اخیر ،رخت بر
میبندد که خود ،بر ناامیدی شاعر از تغییر اوضاع و آمدن آيندهای روشن داللت دارد.
حاوی با گزينش عنوان جحیم الکومیدي برای پنجمین ديوان خود ،از همان آغاز،

نوعی تضاد همراه با تلخند را به خواننده القا میکند و دوزخی را که با عذاب و رنج
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آمیخته ،با طنز و کمدی پیوند میدهد .او قصیدة «صالة» از مجموعة جحیم الکومیدي را
به ندای ابلیس اختصاص داده است.
 .3-6نمازی رو به ابلیس

ن عبادت پروردگار است ،برای قصیدهای که
انتخاب عنوان «صالة» که در اسالم ،آيی ِ
خطابِ آن ابلیس است ،جای تأمل دارد .حاوی« ،صالة» را نه برای خداوند ،بلکه متوجه
ابلیس میدارد و از او میخواهد قلبی به او عطا کند که پذيرای مرگ ياران و همنشینان
باشد و با شوق ،به استقبال نیستی رود:
وت الصحابِ /
ِ
وت التهاب (حاوي،
س قَلبَاً /یَشتَ ِهي املَ َ
س قَلبَا /یَشتَ ِهي َم َ
أعطِن إبلی ُ
أعطِن إبلی ُ

 ( .)529 :1993ای ابلیس! مرا قلبی ده که مشتاق مرگ ياران باشد /مرا قلبی ده که با اشتیاق
آرزومند مرگ باشد).

در واقع حاوی ،با انتخاب عنوان «صالة» برای اين قصیده و با ندای ابلیس،
پیشزمینة ذهنی عبادت ،گستاخی شیطان و طرد او از درگاه الهی ،برتریجويی و
تحقیر انسانی را که از خاک است تداعی میکند و اين زمینة اعتقادی را در توسل به
ابلیس و اقامة عبادتی برای او بهکار میگیرد تا نفوذ شرارت و زشتی را به تصوير کشد.
همانگونه که عباس محمود عقاد ،نويسندة مصری بیان میدارد :غالبا پرستش
شیطان از باور به قدرت شرّ و آفت در محیط رايج آن سرچشمه میگیرد (العقاد ،د.ت:
 ،)131میتوان سرچشمة اين سیاهنگری ،بدبینی و سیطرة ايستايی بر سرودههای حاوی
را در نگاه اگزيستانسیالیستی اين شاعر دانست که به باور بسیاری اگر بنا باشد عنوان
سرايندة شعر فلسفی در کشورهای عربی به يک تن اختصاص يابد ،بیشک آن خلیل
حاوی است و او را منتسب به مکتب اگزيستانسیالیسم الحادی میدانند (شفیعی کدکنی،
.)148 :1380

 .4-6بازآفرینی شخصیت ابلیس در «صالة»

حاوی ،در قصیدة «صالة» ،ابلیس را بهگونهای متفاوت از بیان قرآنی ،بازآفرينی کرده
است .آن چه در قرآن از جسارت ابلیس و نافرمانی او در برابر فرمان خدا و سپس لعنت و
رانده شدن او بازگو شده ،تقريری منفی از اين شخصیت است؛ در حالی که شاعر دست
به آفرينش جانبی مثبت در اين موجود زده و قصیدة خود را با بیتی از بشار بن برد آغاز
میکند که در آن ،ماهیت وجودی شیطان برتر از انسان است:
ِ
سمو ُُس َو النّا ِر
آدم طینَة
َو ُ
إبلیس من ان ٍر َو ُ
الطنی ال یَ ُ
ُ
(ابن برد)125 :1950 ،
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شاعر ،باور دينی خواننده را در هم میشکند و با ندای ابلیس او را نیرومند ،صبور و
توانا در بخشش تصوير میکند و از او میخواهد ياریاش دهد و با نداهای پیدرپی ،هر
بار خواستهای را در برابر او مطرح میکند؛ از او قلبی میخواهد که تاب تحمل رنج را
داشته باشد ،چرا که در نگاه حاوی ،شیطان در برابر تحمل ناماليمات ورنجها صبور است:
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ریعاً يف الطَّریقِ /....
ِ
أعطِن
ص َ
الزو َاايَ /ویَ َری جسمي َ
أعطِن قَلبَاً یطیق /أن یَ َری جسمي َُسینَاً يف َ
ط النّار (حاوي( .)530-529 :1993 ،ای ابلیس! مرا قلبی ده
َیس یعمی ِه عویل ِعن َد َخ ِّ
س قَلبَاً /ل َ
إبلی ُ
که ديدن پیکرم را ،سنگین و فربه در کنج ،طاقت بیاورد /و ديدن تنم که در راه به خاک افتاده است/
ابلیس! مرا قلبی ده که نالهای در خط آتش ،او را کور و غافل نسازد).

ت
گويی شاعر در پناهجويی از شیطان ،دريافته که نیکی نمیتواند در برابر شرار ِ
حاکم مقاومت کند و اين جا است که از طريق توسل به ابلیس که خود نماد فتنه و
شرارت است ،میخواهد به قلبی دست يابد که هرچه خوبی است را به فراموشی سپرد تا
با سرکوب خیر و نکويی در خود ،رنجی از وضع موجود ،که سراسر آشوب است ،متحمل
نشود.
ِ
اجلن َيتَ ُّل کهوفَهَ /علِّن أل َقی
غم ُره ُ
هول املهاويَ /و ُجنو ُن ّ
س قَلبَاً ال ی َهابَ /جبَالً یَ ُ
أعطِن إبلی ُ
أکباد الضَّحااي /یَتَ َف َّ
شی لَط َخاً صفراً َوَزرقَاً ِيف
ک
الصاًِ /من قَطی ٍع یَتَفانی َح َ
ول جی َفةِ /غلّهُ یعل ُ
َ
َخ َ
ٍ
ِ
الوفاة (همان( .)531-530:ای ابلیس! مرا قلبی ده که هراسناک نشود از
بل َ
بَ َق َااي /من ُج ُ
سوم ُش ِّو َهت قَ َ
ديدن کوهی که در وحشت گردابها ،غوطهور میشود /و جنون جنّیان ،غارهايش را تسخیر میکند/
شايد از گلّهای که گرداگرد الشهای میپوسد ،رهايی يابم /کینة او ،جگرهای قربانیان را میجَوَد /
لکههای زرد و آبی را در پسماندة پیکرهايی که پیش از مرگ زشت و کريه گشتهاند ،میپراکند).

 .5-6پناهجویی از ابلیس

در سرودههای حاوی میتوان صبغة رمانتیسم را ديد« ،يقینا نابسامانی اوضاع سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی جهان عرب در آن ايام ،در سرعت بخشیدن به گسترش دامنة نفوذ
اين مکتب در ادب عربی بیتأثیر نبوده است؛ زيرا چنانکه مشهور است ،جانماية اصلی
شعر و ادب رمانتیکی ،بیان عاطفی دردها ،رنجها و احساس غربت است و اينها از جمله
دغدغههايی بود که جهان عرب ،در آن سالها ،با آن درگیر بود» (سلیمی و اخترسیمین،
 .)2 :1390فرار از واقعیتها وجه مشترک رمانتیکها است و تفاوت آنها در جهانی است
که به آن پناه میبرند .حاوی در اين قصیده از ابلیس پناه جسته و از او قلبی آکنده از
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ظلمت میخواهد اما اين تاريکی در شعر او با وصف (درخشش) همراه گشته و سراب نیز
که وهم و سکون را در ذهن تداعی میکند ،شعلهور و برافروخته وصف شده است:
الم ِ
أ ِ
عطِن إبلیس قَلباً ِمن ظَ ٍ
السراب (حاوي( .)534 :1993 ،ای ابلیس!
الم ٍع یَط ُفو َعلی َو ِ
هج َّ
ُ
مرا قلبی از ظلمتی درخشان ده که بر روی شعلة سراب شناور گردد).

شاعر در ورای اين تناقض ،ظلمت را میستايد زيرا در باور او آنجا که به روشنايی
امیدی نیست ،ظلمت ،قدرت مطلق است و الجرم بايد قلبی آکنده از تیرگی داشت.
همانگونه که ديديم ،تکرار ،ويژگی بارز سرودههای حاوی خطاب به ابلیس است .او

ِ
س قَلبا» را در قصیدة «صالة» تکرار میکند و در هر تکرار ،بار
هشت بار جملة «أعطين إبلی ُ

معنايی جديدی را به کلمات شعرش میافزايد .اين تکرارهای پیدرپی و موسیقی حاصل
از اين تکرارها که بر فضای قصیده حکمفرما میشود ،در واقع موجی از اضطراب و ترديد
را به خواننده القا میکند و انفعال و هیجان شاعر را بیان میدارد .با نگاهی موشکافانه به
اين قصیده میتوان چنین گفت که حاوی ،در سنتشکنی و درهم شکستن نماد دينی و
کهنالگوی شیطان و توسل به ابلیس ،به جای پناه بردن به خداوند قادر ،به
آشنايیزدايی و آفرينشی دوباره دست يازيده است .سؤالی که در اينجا مطرح میشود
اين است که چه چیز شاعر را بر آن داشته تا خوانشی ديگر از اين شخصیت داشته باشد
که با باور عمومی و نگاه دينی در تعارض است ؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت :هدفی که
شاعر در ورای اين بازآفرينی دنبال میکند ،ارائة تصويری سیاه و پوچ از جهان است.
شاعر که تمام دنیا را جهنمی سوزان میبیند ،به عبادت شیطان ـ که به عبارتی
فرمانروای دوزخ است ـ روی میآورد و جالب اينکه ابلیس را نه برای آزادی و نجات و
نه به امید دستيافتن به پاکی و رهايی ،بلکه در طلب رسیدن به جايگاهی چون جايگاه
او عبادت میکند و از ابلیس میخواهد ياریاش کند تا همچون او ،توان زيستن در
دوزخ و انسگرفتن با زندگی در جهنم را ـکه همان اوضاع کنونی میهنش است ـ داشته
باشد (همان 31 :و  .)32دوزخی که حاوی ،خود و جامعة خود را در آن گرفتار میبیند،
همان خفقان حاکم و سیطرة استبداد و استعمار بر کشورهای عربی بهويژه لبنان است.
دورهای که شاعر در آن زيسته ،از تنشزاترين برهههای تاريخ عرب است .او در
سالهای پايانی جنگ جهانی اول زاده شد و تقسیم خاک سرزمینهای عربی میان
غربیان فاتح ،ستم حکومت عثمانی ،خفقان و سرکوب حرکتهای آزادیخواهانه را به
چشم ديد .يکی از مهمترين رخدادهايی که در اين برهه از تاريخ بهوقوع پیوست،
شکست اعراب از اسرائیل و جدايی فلسطین از پیکر امت اسالمی بود که با حمايت
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غربیها از اسرائیل و تبانی برخی کشورهای عربی ،فاجعهای را رقم زد که نتايج شوم آن
تا به امروز دامن گیر فلسطین و ديگر کشورهای عربی بوده است .جنگ داخلی لبنان نیز
که در سال  1975بهوقوع پیوست ،از ديگر رخدادهای تلخ اين دوران است .اوج اين
فاجعه ،در تجاوز اسرائیل به خاک لبنان و اشغال شهر بیروت در سال  1982نمود پیدا
کرد (حتی 608 :1974 ،و البعلبکي .)35 :1980 ،حاوی ،ديوان من جحیم الکومیدي را در
سالهای جنگ داخلی لبنان سروده است .او ،اين آشفتگی و جنگ را به دوزخی سیاه
تشبیه میکند که برای ماندن در آن ،به قلبی چون قلب ابلیس نیاز است .نمازِ حاوی،
رو به سوی ابلیس را می توان نوعی تضاد طنزآمیز دانست که شاعر در ورای آن ،بر
سستی و ذلت حکام عرب خشم میگیرد و با ناامیدی از تغییر اوضاع کنونی ،راهی ديگر

پیش میگیرد و آن ،پناه بردن به ابلیس است .با تأمل در واژگانی چون «موت الصحاب:
مرگ ياران»« ،جثث اِلموات :اجساد مردگان»« ،أنیاب الکالب :نیشهای سگان»« ،أکباد
الضحاي :جگرهای قربانیان»« ،اخلفافیش الطغاة :خفاشهای عصیانگر» و کلماتی از اين
دست ،در میيابیم شاعر در تعارض میان اين واژگان ،در پی ترسیم تناقضهای وضع
موجود ،ستم استبداد و استعمار از يکسو و ذلت و بیگناهی ملت از سوی ديگر است.
حاوی ،شاعری وطنگرا است و از ابلیس نمادی میسازد برای بیان ظلمی که در
وطنش جاری است .ترس و اضطرابی که در نتیجة جنگ داخلی بر فضای جامعه

حکمفرما بود ،بر بیشتر قصايد ديوان جحیم الکومیدي سايه افکنده است .در واقع ،تجربة

شعری حاوی از ژرفترين تجارب عربی است که رنجهای انسان را در سرزمینش ،در
تاريخش و در میراث شعریاش به تصوير میکشد (شکري.)72 :1989 ،
 .7آشناییزدایی نماد ابلیس در سرودههای فروغ فرخزاد
 .1-7نگاهی گذرا به زندگی شاعر

فروغ ،زادة ديماه سال  1313در تهران است .او خیلی زود ازدواج کرد و پس از يک
زندگی کوتاه توأم با جنجال و خشونت از همسرش پرويز شاپور که  15سال از او
بزرگتر بود ،جدا شد .فروغ با سه مجموعة شعر با نامهای اسیر ،ديوار و عصیان کار خود
را آغاز کرد .نخستین مجموعة اشعار او با نام اسیر به سال  1331در حالی که هفده سال
بیشتر نداشت ،چاپ شد و دومین مجموعه که نام ديوار را برای آن برگزيده بود ،در 21
سالگی چاپ کرد و به دلیل پارهای گستاخیها و سنتشکنیها در آن ،مورد نقد و
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سرزنش قرار گرفت .او ،بیست و دو سال بیشتر نداشت که به رغم آن مالمتها سومین
مجموعه شعرش را با عنوان عصیان منتشر نمود .آشنايی با ابراهیم گلستان ،نويسنده و
فیلمساز سرشناس ايرانی و همکاری با او ،موجب تحول فکری و ادبی فروغ شد .وی در
بازگشت دوباره به شعر ،با انتشار مجموعة تولدی ديگر ،تحسین گستردهای را برانگیخت
و سپس مجموعة ايمان بیاوريم به آغاز فصل سرد را منتشر کرد تا جايگاه خود را در
شعر معاصر ايران به عنوان شاعری بزرگ تثبیت کند .آثار و اشعار فروغ به زبانهای
انگلیسی ،ترکی ،عربی ،چینی ،فرانسوی ،اسپانیايی ،ژاپنی ،آلمانی و عبری ترجمه
شدهاند .فروغ سرانجام در بهمنماه سال  1345در سن  32سالگی بر اثر واژگونی
اتومبیل در يک سانحه رانندگی درگذشت.
 .2-7مجموعة عصیانها

«عصیان» ،نام سومین مجموعة اشعار فروغ فرخزاد است که عنوان آن از آغاز ،سرکشی و
تمرد را در ذهن خواننده تداعی میکند .اين مجموعه «آثار سالهای  1336و 1337
شاعر را در بر میگیرد .شاعر در اين مجموعه با توجه به متون کتب مقدس و خاصه آن
بخشها که به مسئلة خلقت انسان و عصیان شیطان ارتباط دارد و پیش از او نیز
شاعران بسیاری از شرق و غرب بدان متوجه بودهاند و نیز با عنايت به خط انديشگی
خیامی ،از بیان حاالت و احساسات غريزی زنانة خود دور شده است» (حقوقی:1393 ،
 .)143در اين مجموعه ،سه قصیده ،عنوانِ عصیان را بر خود دارند؛ «عصیان بندگی،
عصیان خدايی و عصیان خدا» ،که در آن ،بهويژه در قصیدة عصیان بندگی ،شعرهايی
خطاب به ابلیس وجود دارد که دربر دارندة ديالوگ شاعر با خدا و شیطان است.
ابلیسخوانی و ابلیسستايی در ادبیات کهن فارسی نمونههای شگرفی دارد که
پیشتر بخشهايی از آن در سرودههای سنايی ذکر گرديد .ابلیس که در خوانش دينی
آن ،اغواگر و عاصی است در باور عارفان و در آثار برخی شاعران ،موحد و معلمی
آگاهیبخش است .آشنايی فروغ فرخزاد با چنین مفاهیمی بر مضمون سرودههای او
دربارة ابلیس اثرگذار بوده ،به گونهای که با نگاهی نو به اين موجود ،به تبرئة او بر
میخیزد.
 .3-7فرمانروایی با ردای سرخ

زمانی که به واکاوی مضامین سرودههای فروغ در مجموعة عصیان میپردازيم ،عصیان را
همان عصیان بندگی يا سر باز زدن از فرمان خالق میيابیم ،اما در اين عصیان ،ابلیس
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که در طول تاريخ خلقت بشر ،نماد سرکشی و نافرمانی بوده است ،تبرئه میشود زيرا در
باور فروغ ،او در اين گستاخی اختیاری نداشته است .فروغ به تبرئة عصیان ابلیس اکتفا
نمیکند بلکه ،زيبايیهای لطیفی را به او نسبت میدهد .تصويری که فروغ فرخزاد از
ابلیس در سرودههای خود ارائه میدهد ،موجودی است با ردايی سرخ که فرمانروای
دنیای فُرودين است .شاعر ابلیس را مظهر شعر ،شراب ،عشق و جوانی میداند و او را با
بوی گلها عجین کرده و آب و رنگ دنیا میشمارد .اين خوانش ،آثار رمانتیکهای غرب
را در ذهن تداعی میکند و بهشت گمشدة میلتون و گلهای بدی بودلر را به ياد
میآورد.
هر چه زيبا بود بیرحمانه بخشیديش /شعر شد ،فرياد شد ،عشق و جوانی شد /عطر
گلها شد به روی دشتها پاشید /رنگ دنیا شد فريب زندگانی شد (فرخزاد.)198 :1368 ،
ابلیس با اين جلوه در سرودههای فروغ ،از فريب و گناه بیزار است و آرزو میکند از
اين وضعیت اسفبار رهايی يابد:
ای بسا شبها که او از آن ردای سرخ /آرزو میکرد تا يکدم برون باشد /آرزو
میکرد تا روح صفا گردد /نی خدای نیمی از دنیای دون باشد (همان.)206 :
 .4-7سرنوشت محتوم ابلیس و مظلومیت او از نگاه فروغ

فروغ ،از ابلیس ،چهرهای مظلوم ارائه میدهد ،که خود نیز از اغوای انسانها ناخشنود
است بلکه ،جبر از او موجودی اغواگر ساخته است:
چیست او جز آنچه تو میخواستی باشد؟ /تیرهروحی ،تیرهجانی ،تیرهبینايی /تیره-
لبخندی بر آن لبهای بیلبخند /تیرهآغازی ،خدايا ،تیرهپايانی (همان.)201 :
او بر سر سفرة دردهای ابلیس مینشیند و از زبان او شکوه سر داده بر سرنوشت
محتوم ابلیس اشک میريزد:
ای بسا شبها که در خواب من آمد او /چشمهايش چشمههای اشک و خون بودند/
سخت مینالیدند میديدم که بر لبهاش /نالههايش خالی از رنگ فسون بودند/
شرمگین زين نام ننگآلوده رسوا /گوشهای میجست تا از خود رها گردد (همان-201 :
.)202

و خطاب به خداوند ،عصیان شیطان را سرنوشتی از پیشنگاشته شده از سوی او میداند:
آفريدی خود تو اين شیطان ملعون را /عاصیش کردی او را سوی ما راندی /اين تو
بودی ،اين تو بودی کز يکی شعله /ديوی اينسان ساختی در راه بنشاندی (همان.)197 :
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در دفاعیات فروغ از ابلیس میتوان بهخوبی ردپای افکار عارفانه را در مبرا دانستن
ابلیس مشاهده نمود .او با خطابی شطحگونه در پشت نقاب شیطان ،به اعتراض و عصیان
برمیخیزد و از سرگردانیها ،ترسها و ناامیدیهای خود میگويد ،به آفرينش و به
سرنوشت انسانها معترض میشود و از پايان تلخ زندگی سخن میراند .عالوه بر
پیشزمینههای عرفانی تبرئة ابلیس در ادب فارسی ،نبايد تأثیر رمانتیسم را بر اشعار
فروغ ،بخصوص در مجموعة عصیان و مضامینی که دربارة خدا و شیطان سروده است،
ناديده انگاشت.
 .5-7ستیز با خدا و جهان

فروغ در مجموعة عصیان ،با خدا و با جهان سر ستیز بر میدارد و او «که در دو دفتر اول
خود ،اسیر و ديوار ،از ناکامیهای زندگی و عشق سخن گفته بود ،در دفتر عصیان همة
اين ناکامیها و پلیدیهای زندگی را به حساب «خدا» میگذارد و بر آن میشود که
علیه او بشورد ،او را براندازد و «خدايی ديگرگونه» را بر جای او بنشاند .او در شعر
«عصیان بندگی» از دردی بیآرام و هستیسوز حرف میزند که وجودش را فرا گرفته و
ساية پرسشی مرموز که بر لبانش نقش بسته است؛ پرسش مرموزی که راز سرگردانی و
وانهادگی او را در خود نهفته دارد ...او در «عصیان بندگی» ،در حقیقت بهدنبال خدايی
مطابق با میل خود میگردد؛ خدايی که او را آزاد میگذاشت تا هر کاری که میخواهد،
بکند .هر وقت خودش میخواهد ،به دنیا بیايد و هر وقت میخواهد ،از دنیا برود؛ خدايی
که میگذاشت او مادر و پدرش را خودش انتخاب کند» (واعظزاده و قوام .)36 :1389 ،او
خود را در زادهشدن ،گزينش سرنوشت و انتخاب پدر و مادر اسیر و مقهور میبیند و به
دنبال آزادی مطلقی است که در آن خود مسیر خويش را برگزيده و به دلخواه هر که را
خواهد مادر خواند:
کی رهايم کردهای ،تا با دوچشم باز /برگزينم قالبی ،خود از برای خويش /تا دهم بر
هرکه خواهم نام مادر را /خود به آزادی نهم در راه پای خويش (فرخزاد.)194 :1368 ،
ويژگی برجستة سرودههای فروغ در اين مجال ،پرسشهای پیاپی است؛ او در اين
تصويرگری از استفهام مدد میجويد و با شکوِه از خداوند ،در پی رسیدن به پاسخ اين
پرسش است که چرا او اين سرنوشت را برای موجودی بهنام ابلیس مقدر کرده است؟
میل او کی مايه اين هستی تلخست؟ /رأی او را کی از او در کار پرسیدی؟ (همان:
.)201
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شاعر در جايی ديگر ،با اشاره به سرکشیهای شیطان و اغوای انسانها ،با
پرسشهای مکرر ،در مقام دفاع از انسان بیگناه ،مجبور و مقهور بر میآيد:
گر تو با ما بودی و لطف تو با ما بود  /هیچ شیطان را به ما مهری ورايی بود؟ /هیچ
در اين روح طغیانکردة عاصی  /زو نشانی بود يا آوای پايی بود؟ (همان.)200 :
و «سرانجام ،چون همة سؤالها بیپاسخ میمانند ،شاعر به تسلیم خدا رضا میدهد و
از او طلب بخشايش معصیت و بخشش عصمت میکند» (حقوقی )144 :1393 ،و با ابراز
پشیمانی ،رهايی از شوق گناه و عصیان را میطلبد:
آه ای خدا که دست توانايت /بنیان نهاده عالم هستی را /بنمای روی و از دل من
بستان /شوق گناه و نقشپرستی را /راضی مشو که بندة ناچیزی /عاصی شود به غیر تو
روی آرد /راضی مشو که سیل سرشکش را /در پای جام باده فرو بارد (فرخزاد.)98 :1368 ،
اشعار فروغ فرخزاد درواقع بازتابدهندة شخصیت و حوادث زندگی او است .فروغ با
سخنانی هنجارستیزانه ،گاه حريم باورها و ارزشهای تثبیتشدة جامعه را در مینوردد و
«میخواهد تمام محدوديتهای سنتی را در هم شکند ،چرا که خود را در دنیايی از خود
بیگانگی میيابد که دور و برش را ديواری حصار کرده است» (حسنبیگی1381 ،؛ .)113
نومیدیها ،ترسها و سرخوردگیهای فروغ در زندگی او را به سوی عصیان کشانده
است ،اما عصیان او سطحی و کم مايه است و از عمق فلسفی و تفکرات عمیق خالی
است« .مطالب مطرح شده در عصیانهای فروغ حاکی از تأثیرپذيری شتابزدة او از
فلسفة اگزيستانسیالیسم است و تقابل شیطان و خدا در اين شعر يادآور نمايشنامة
معروف سارتر؛ يعنی شیطان و خدا است که در آن دو نیروی مطلق با هم در نبردند.
فروغ در اين شعر چون نمیتواند خود را از قید اين مطلق دوگانه رهايی بخشد ،از
مطلقی «خدا» به مطلقی ديگر «شیطان» پناه میبرد» (واعظزاده و قوام.)37 :1389 ،
با خوانشی ديگر از سرودههای فروغ در اين مجال ،میتوان ابلیسِ مجموعة عصیان
را ،نقابی برای خود شاعر دانست؛ فروغ که با شکست در زندگی زناشويی ،جدايی از تنها
فرزند و سرخوردگی مواجه میشود ،به درون خود خزيده و با نگاهی يأسآلود ،به
آفرينش انسان و رنجهايی که بشر در اين کرة خاکی میبرد ،میانديشد و با ابلیس که به
سرنوشتی شوم دچار شده و مورد قهر الهی قرار گرفته است ،همذاتپنداری میکند ،از
اينرو ،زبان به شکايت گشوده ،آفرينش انسان و عصیان ابلیس را جبر دانسته و انسان و
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ابلیس را بیگناه و دردمند مینامد .او در لوای شیطان عصیان میکند و اين سرکشی را
نه در اختیا ِر خود ،بلکه تقديری میداند که در لوح سرنوشت برای او تحرير شده است.
اگر ابلیس ـ يا همان فروغ فرخزاد ـ که در اينجا از ورای نقاب ابلیس سخن
میگويد و در تقدير و سرنوشت دردناک خود با او همزادپنداری میکند ،از خود اراده و
اختیاری داشت ،هرگز اين تقدير را نمیپذيرفت ،بلکه ،با گزينش پدر و مادری ديگر و
مسیری متفاوت از اکنون ،سرنوشتی بهتر را برای خود رقم میزد .بنابراين ،ابلیس به
نمادی برای تمرد خود شاعر مبدل میگردد و از زبان او ،از رنجهای خود حکايت میکند
و با پرسش های مکرر از خداوند ،در پی دستیابی به پاسخ و يا تسکینی است برای رنجی
که میبرد.
 .8نتیجه
پس از واکاوی ابلیسخوانی در سرودههای خلیل حاوی و فروغ فرخزاد ،موارد زير به
عنوان مهمترين نتايج پژوهش برشمرده میشود:
ـ شیطان به عنوان اسطورة تمرد ،ايستادگی و صبر در نگاه خلیل و نماد زيبايی و
مظلومیت در سرودههای فروغ با خوانشی متفاوت از بیان قرآنی آن ترسیم شده است .در
اين مجال ،فروغ با احساسی لطیف و زنانه ،شراب و عشق و بوی عبیر را به ابلیس نسبت
داده است.
ـ ابلیسِ سرودههای خلیل ،فرمانروايی است مقتدر که در تحمل رنجها شکیبا بوده و
توانِ بخشش نیرو و طاقت خود را به ديگران دارد ،اما ابلیسِ فروغ ،از تقدير سیاه خود و
از اغوای آدمیان ناخشنود بوده و بیاختیار به دام مکر گرفتار آمده است.
ـ ابلیسخوانی در سرودههای خلیل ،بیان برشی از تاريخ ناکامیهای يک ملت و رنجهايی
است که از اوضاع سیاه و برزخگون جامعه متحمل میشود ،اما ،ابلیسستايی در شعر
فروغ ،خوانشی فردی و درونی است و میتوان آن را بازتاب عصیانِ خودِ شاعر ،شکستها
و آزردگیهای زندگی شخصی او دانست .درواقع ،شعر فروغ ،عصیان آزادی و فرياد
انسانی در بند است و شعر خلیل ،ندای وطنگرايی به بنبست رسیده است.
ـ درخصوص آبشخورهای مشترک سرودههای خلیل و فروغ در اين مجال بايد گفت؛
هردو با آثار رمانتیکهای غرب آشنايی داشتهاند و صبغة افکار رمانتیستی در بیان
رنجها ،پناهجويی از ابلیس و فرار از واقعیتها در اشعار ايندو مشهود است .به بیانی
ديگر ،فروغ رمانتیکی احساسگرا و خلیل ،رمانتیکی میهنگرا است و نیز اثرگذاری
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ستايش ابلیس در سخنان عارفان و اشعار شاعران کهن ،بر سرودههای خلیل و فروغ از
فحوای باور به جبر و عدم اختیار ابلیس نزد فروغ و ذکر بیتی از بشار بن برد در گشايش
قصیدة «صالة» نزد خلیل نمود میيابد و اين پیشزمینة مشترک منجر به آشنايیزدايی
از مفهوم قرآنی ابلیس و آفرينشِ خوانشی نو از اين موجود شده است .افزون بر اين نگاه
اگزيستانسیالیستی ،سیاهنگری و بدبینی حاکم بر انديشة خلیل و فروغ وجه مشترک
ديگری است که بر بیان رنجهای آنان در لوای خوانش ابلیس اثرگذار بوده است .در واقع
تلخکامیهای دو شاعر در زندگی ،چپاول میهن و رنجهای خلیل و شکست زندگی
مشترک و جدايی فروغ از فرزند بر سرودههای آندو خطاب به ابلیس اثرگذارده ،هر دو
به بنبست و پوچی رسیدهاند؛ فروغ بنای سرکشی مینهد و خلیل از ابلیس پناه
میجويد.
ـ ويژگی برجستة سرودههای خلیل متناقضنمايی ،تکرار و ندای پیدرپی ابلیس است و
مشخصة بارز اشعار فروغ دفاع از ابلیس و ديالوگ با خداوند در قالب جمالت پرسشی
است.
ـ قصیدة «صالة» بیانگر احساس يأس ،پوچی و تسلیم خلیل در برابر ظلم حاکم است
اما ،در عصیانِ فروغ سرکشی ،با پرسش از جبر و سرنوشت محتوم آغاز ،با دفاع از ابلیس
و تبرئة او به اوج رسیده و در نهايت با تسلیم در برابر خداوند و طلب بخشايش پايان
میپذيرد .گرچه ناامیدی بر فضای سرودههای دو شاعر مستولی است ،اما تپش و
هیجانی که عصیان فروغ منعکس میکند ،هیجانی افروخته است که شعلههای آن با
تسلیم شدن در برابر حق فروکش میکند ،درحالیکه خلیل در آغاز تن به تسلیم
میدهد و بدون اعتراض ،وضع اسفبار موجود را پذيرفته و برای تحمل رنج فراگیر آن ،از
ابلیس مدد میجويد.
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