فصلنامه علمي  -پژوهشي«پژوهش هاي ادبي  -قرآني»
سال اول /شماره دوم /تابستان 2931

تحليل ساختار و مضمون توسل در اشعار نظامی گنجوی با تکيه برقرآن و حدیث
ابراهيم ابراهيمي و سيده زهرا موسوي

چكيده:
مقاله حاضر ضمن تعريف واژه «توسل» با تکیه بر قرآن و حديث و ساختار آن به رويکردهاي ساختاري و محتوايی
آن در شعر فارسی با تکیه بر اشعار نظامی گنجوي در اين زمینه می پردازد .زاويه ديد نظامی درتوسلها ،انواع توسل؛
توسل به ذات و صفات ،توسل مستقیم ،غیر مستقیم ،لحن توسلهاي نظامی ،شفاعت و توسل و … در بخشهايی از مقاله
تشريح شده است .در مبحث زاويه ديد توسلها به اصالت سبکی نظامی در اين زمینه اشاره شده است؛ به گونه اي كه
اثبات شده است كه حالت خطابی و زبان دوم شخص مفرد با خداوند و رسول اكرم (ص) ،بیشتر در خور توجه نظامی
در گفتگوهاي توام با توسل بوده است .در بخش انواع توسل ،به مسأله توسل به ذات الهی و توسل به اسماء و صفات
الهی اشاره شده است و در بخش انواع توسل غیر مستقیم به مسأله تحیت بدون درخواست و مسأله درخواست و تحیت
اشاره شده است .لحن و توسل ،تضرع در توسلها ،لحن متواضعانه نظامی ،صمیمیت لحن و… از رويکردهاي ديگر مقاله
است.
به طور كلی مقايسه رويکردهاي نظامی و قیاس با رويکردهاي اعتقادي با عنايت به شیوه نقد تطبیقی مبتنیی بیر قیرآن و
حديث اساس مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
كليدواژگان :تحلیل ،توسل ،نظامی و قرآن و حديث
مقدمه:
تأمل در رويکردهاي محتوايی شعر فارسی بويژه مقدمه دواوين و منظومه ها از آغاز تا عصر قاجار نشان میی دهید كیه
همواره شعرا قبل از شروع هر نوع بحثی به توحید ،نبوت و بعضاً امامت روي می كنند و اين امر آن چنان مرسیوم بیوده
است كه می تواند به عنوان شاخصه يا اصالت سبکی – محتوايی شعر فارسی مطرح شود .به عنوان يك رويکیرد سیبکی
دقیقتر در همین خصوص  ،آنچه در مقدمات ديوان شعرا مشاهده می شود بحث «توسل» است.لذا می طلبید تیا بحیث
توسل ،از حیث رويکردهاي محتوايی و ساختاري مورد مطالعه قرار گیرد .شعرايی چیون ناصرخسیرو ،خاقیانی ،سینايی،
نظامی ،سعدي ،مولوي ،حافظ و … همگی به يکی از شیوه هاي خاص مبحث «توسل» عنايت داشته اند ؛ بیه گونیه اي
كه هر يك از اين شعرا از حیث زاويه ديد در توسل ،لحن توسل ،نوع درخواست ،طرف مورد خطاب در توسیل ،توسیل
** تاريخ دريافت 593 /51/51 :تاريخ پذيرش593 /52/ 2 :
 -5نويسنده مسئول :استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اراك e-ebrahimi@araku.ac.ir
 -استاديار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك z-mosavi@araku.ac.ir

مستقیم يا غیر مستقیم ،زبان توسل و رويکردهاي فرعی در توسل از يکديگر متمايزند و اصالت سیبکی خیاص خیود را
دارند .پرداختن به بحث «توسل» از حیث نقد ساختاري و محتوايی آن هم در دواوين شعرا در اين مختصر نمیی گنجید.
بدين منظور خمسه نظامی را برگزيديم تا دقیق تر شیوه كار نظامی و رويکردهاي مرتبط به اين امر میورد بررسیی قیرار
گیرد.
علماي لغت واژه «توسل» را «نزديکی جستن» معنا می كنند و در قالب عبارت« :توسیل الییه بوسییله؛ اي عمیل عمی ً
تقرب به الیه» را «نزديکی يافتن به چیزي و به كاري» می گويند (دهخدا ،علی اكبر ،لغتنامه ،ذيل توسل) .از نگاه ديگر
لغويون «توسل» را از ريشه «وسل» و كام ً مرتبط با واژه «وسیله» می دانند .ابن منظور میی گويید«  ...و تَوَسَّیلَ الییه
بکذا :تَقَرَّبَ اِلَیه  ...«» ...و وَسَّلَ فُ نٌ الی اهلل وسیله اذا عَمِلَ عَمَ ً تَقَرَّبَ به الیه  .والواسلُ :الراغبُ الی اهلل » (لسان العرب
ذيل وسل) سپس از «وسیله» براي تقرب سخن می گويد« :و تَوَسَّلَ الییه بوسییله اذا تَقَیرَّبَ ( » ...همیان) جرجیانی در

تعريف «وسیله» می آورد« :آنچه به وسیله آن به ديگري تقرب جويند»( .به نقل از تعريفیات جرجیانی ،ص( )9 2ابین
منظور لسان العرب ،ذيل توسل)
قرآن كريم موضوع توسل را يك طريق مسلّم و روشن براى نیل به هدف ،معرفى مىكند ﴿ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ
وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوسیله وَجَاهِدُواْ فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (مائده« )91،اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،از خدا پروا كنید ،و به
او تقرب جويید؛ و در راهش جهاد كنید ،باشد كه رستگار شويد».
﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَ غُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوسیله أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَا نَ
مَحْذُورًا﴾ (اسرا« )17،آن كسانى را كه ايشان مىخوانند به سوى پروردگارشان تقرب مىجويند كدام يك از آنها نزديك
ترند و به رحمت وى امیدوارند ،و از عذابش مى ترسند ،چرا كه عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز است»
مقصود از توسل در اصط ح مسلمانان ،تمسك جستن به اولیاي الهی به منظور بر آمدن نیازها است
تكوين وتشريع
واسطهها گاهى در عالم تکوين و وجود خارجى است و گاه در عالم تشريع و آوردن دين و وحى؛ فرشتگان واسطه بین
خدا و بندگان در عالم تکوين و تشريع مىباشند مث ً در قبض ارواح چنان كه قرآن مىفرمايد ﴿ :حَتّى اِذا جأَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا﴾ همچنین در رساندن رزق و روزى به انسانها واسطه مىباشند و گاه برخى از پیامبران با اذن الهى
در عالم تکوين مؤثر بودهاند چنانكه درباره حضرت عیسى (ع) مىفرمايد ﴿ :وَأُبْرِئُ اْألَكْمَهَ وَاْألَبْرَصَ وَأُحْىِ الْمَوْتى
بِاِذْنِاهلل﴾ پیامبران الهى واسطه رساندن وحى و دين الهى به مردم مىباشند.
حكمت توسّل
 - 5همه موجودات عالم هستى ،آيات و نشانههاى حضرت حقّاند .عالىترين و تابناكترين جلوه و ظهور حضرت حق،
در آينه وجود انسان كامل (پیشوايان معصوم) محقق مىگردد .توسّل به انسان كامل ،در حقیقت توجه به ج ل و جمال
خدا و توسّل به چشمه فیض او است.

 خداوند خواسته است اولیاى خود را در كانون توجه و اقبال مردم قرار دهد .توجه به آنان و برقرارى ارتباط عاطفىو معنوى با آنان ،تأكید بر حقانیت و اسوه بودن آنان است و موجب مى شود مردم با مراجعه به آنان و الگوگیرى از
ايشان ،به طريق هدايت و سعادت ،دست يابند.
توسل به اسماء خدا ﴿ وَلِلّهِ األَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (اعراف)51 ،
بنابراين آن گونه كه از آيات برمی آيد ،توسل به هر دو شیوه با واسطه و بی واسطه صورت می گیرد؛ به عبیارتی الزمیه
نظام هستی است كه مغفرت الهی گاه از طريق ارواح پاك انبیاء و اولیاء به گناهکاران برسد؛ همان گونه كه رحمت وحی
گاه با واسطه صورت می گیرد ،رحمت مغفرت نیز گاه با واسطه محقق می شود  .اثبات اين مدعا آيه ﴿ يا ايهاالذين آمنوا
اتقواهلل و ابتغوا الیه الوسیله﴾ (مائده )1 ،است .اين «وسیله» گاه انبیاء و اولیاء هستند؛ به فرض مثال خداوند از گناهکاران
می خواهد كه به خانه رسول (ص) بروند و طلب مغفرت كنند ﴿ :و لو انهم اذ ظلمیوا انفسیهم جیا وك فاسیتغفروا اهلل و
استغفر لهم الرسول لوجدوا اهلل تواباً رحیماً﴾ (نساء ) 26 ،و اين رحمت و مغفرت گاه بی واسطه و «وسیله» است كه بنیده
با توسل به خداوند چاره كار خود را می خواهد كه خود اين نوع توسل بر دو نوع است :يکی توسل به ذات حیق اسیت
كه می فرمايد ﴿ :و اذا سألك عبادي عنی فانّی قريب اجیب دعوه الداع اذا دعیان فلیسیتجیبوا لیی ولیؤمنیوا بیی لعلّهیم
يرشدون﴾ (بقره )512 ،و نوع دوم از توسل مستقیم ،توسل به اسماء و صفات الهی است كه فرموده است ﴿ :و هلل االسماء
الحسنی فادعوه بها﴾ (اعراف )515 ،و نهايت سخن اين كه مصداق توسل بی وسیله سخن سعدي است كه می گويد:
او چییییییییاره كیییییار بنیییییده دانییییید

چییییون هییییی وسیییییلتش نمانیییید
(سعدي ،ص )551

بحث
 )5نظامی گنجوي از شعرايی است كه بحث «توسل» را به انحاء مختلف در آثار خود  ،مستقیم و غیر مستقیم مطرح كرده
است .در نگاه اول می توان گفت كه رويکردهاي مربوط به «توسل» عمدتاً در مقدمه پنج گنج ،گنجانده شیده اسیت؛ بیا
خصايصی كه هر يك از منظومه ها را نسبت به ديگري متمايز می سازد« .زاويه ديد» نظامی در اين «توسی ت» باعیث
شده است تا نوع توسلها از حیث كمی و كیفی با هم تفاوت هايی داشته باشند :مقدمتاً الزم بیه يیاد آوري اسیت كیه در
ادبیات داستانی به زاويه ديد و تقسیمات آن اشاره شده است  .شیوه هاي رايیج عبارتنید از زاويیه ديید درونیی يیا اول
شخص مفرد ،زاويه ديد بیرونی يا سوم شخص مفرد كه به آن داناي كل هم می گويند .زاويه ديد سوم شخص كیه از اول
شخص مفرد كمك می گیرد و به آن داناي كل محدود می گويند .و گاه زاويیه ديید جريیان سییال ذهین راوي اسیت و
داستان متکی به تك گويیهايی سیال ذهن راوي است .در بعضی داستانها تك گويی است كه از آغاز تا پايان قصه نظرگاه
راوي را می سازد( ... .جمال میر صادقی واژه نامه هنر داستان نويسی ،صص  / 512- 513میر صادقی ،عناصر داسیتان،
صص  / 93- 77يونسی ،ابراهیم ،هنر داستان نويسی ،صص  ) 29- 75نظرگاه يا زاويه ديید در بسییاري از منیابع بیا
بحث روايت و راوي گره می خورد .مارتین گري درباره زاويه ديد می گويد« :هر روايتی يك راوي دارد  ...نظر گیاه در
واقع به طريقی گفته می شود كه با آن راوي به مواد خود ( شخصیت ها ،عمل ،وسايل صحنه و غیره ) و بیننده دسترسیی

پیدا می كند ( ».مارتین گري ،فرهنگ اصط حات ادبی در زبان انگلیسی  ،ترجمه منصیوره شیريف زاده.ص )12مجیدي
وهبه در «معجم مصطلحات» در ذيل«وجهه نظر الراوي» به دسته بندي هاي فوق اشاره می كند(صص ) 6 9- 6 1آنچه
نظرگاه ادبیات غنايی را از ادبیات داستانی امروز ممتاز می سازد ،گفتار شاعر با خداوند در قالب دوم شخص مفرد اسیت
به گونه اي كه ضمیر «تو» و «ت» نظرگاه شاعر را می سازد .به عبارتی گاه گفتگوها از حالت تك گويی و جريان سیال
ذهن خارج می شود و صرفاً از آغاز تا پايان ،دو يا چند نفر با هم گفتگو می كند و يا طیرف خطیاب راوي ،خداسیت و
زبان حاكم ضماير و افعال دوم شخص مفردو به صورت مخاطبه و از زبان خود شاعر بیان میشود:
يارشیییییو اي میییییونس غمخوارگیییییان

چییییاره كیییین اي چییییاره بیچارگییییان

قافلییییه شیییید واپسییییی مییییا ببییییین

اي كیییس میییا بیییی كسیییی میییاببین

دسییت چنییین پیییش كییه دارد كییه مییا

زاري ازايییین بییییش كیییه دارد كیییه میییا

درگیییذر از جیییرم كیییه خواننیییده ايیییم

چیییاره میییا كییین كیییه پناهنیییده ايیییم

اي شییییرف نییییام نظییییامی بییییه تییییو

خیییواجگی اوسیییت غ میییی بیییه تیییو

نیییزل تحییییت بیییه زبیییانش رسیییان

معرفیییت خیییويش بیییه جیییانش رسیییان
(نظامی  ،مخزن االسرار  ،ص )55

اين نظرگاه در مناجاتنامه ها بیشتر ديده می شود .گرچه روايت گفته ها از زبان دوم شخص در ادبییات داسیتانی جديید
چندان در خور م حظه نیست و اين حالت خطابی صرفا در گفتگوها بويزه گفتگوهیاي همیراه بیا خیواهش  ،التمیاس ،
تضرع و ...آن هم حین سخن با خداوند و يا فردي مافوق راوي صورت می گیرد ولی با اين حال در كتیب ذي ربیط بیه
داستان و عناصر داستان گاه در دسته بندي زواياي ديد از زاويه ديد دوم شخص سخن رفتیه اسیت( .م رك :میرصیادقی،
جمال ،عناصر داستان ،ص ) 93يقیناً اين نوع گفتگو با افعال دوم شخص در ادبیات غنیايی گذشیته ويژگیی شیاخص و
مستقلی بوده است كه در نثر داستانی امروز كم كاربرد است و بیشتر در نمايشنامه ها به صورت مستقل مشاهده می شود
 .در الب ي داستانهاي منظوم گذشته و مقلدين آنها در ادوار بعد  ،بويزه در مناجات نامیه هیا معمیوالً گفتگیوي راوي بیا
خداوند يا رسول اكرم (ص) حالت خطابی پیدا می كند كه ايجاب می كند تا راوي از منظر دوم شخص مفرد استفاده كند .
میرصادقی در واژه نامه هنر داستان نويسی به اين نوع زاويه ديد در گفتگو اعتقاد دارد( .واژه نامه .ص)513
 5- 5يکی ديگر از رويکردهاي نظامی توجه به زاويه ديد داناي كل است .نظامی در اين گونه موارد به شیوه گزارشیی و
از نگاه سوم شخص مفرد درباره خداوند و رسول اكرم (ص) سخن می گويد حدوداً  66درصید از انیواع زاويیه ديید در
خمسه نظامی به اين نوع زاويه ديد مربوط می شود:
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فاتحیییه فکیییرت و خیییتم سخییییییین

پییییش وجییییود همیییییه آينیییییدگان

سابقییییه سیییاالر جیییییهان قییییییدم

نیییام خدايسیییت بیییر او خیییتم كییییین

مزيد اط ع در باب زاويه ديد ركs. (1995 ) page ُ(Martin Gray. (1984) pages 162- 163) - (Merriam Webster ) Point of view( :

) 869 ) - (M .H Abrams. (1671) pages 133-136

بییییییش بقیییاي همییییه پاينیییییدگان

مرسیییله پیونییییید گلییییوي قلییییییم

به همین شیوه شاعر درباره خداوند سخن می گويد (مخزن االسرار  ،ص ) و تا پايان بخش توحید اين زاويه ديد حاكم
است:
دل كیییه ز جیییان نیسیییت پیییاكی كنییید

رستیییییه خیییاك در او دانییییه ايسیییت

خییاك نظییامی كییه بییه تأيییید اوسییت

بییییردر او دعییییییوي خاكییییی كنییییید

كییز گییل بییاغش ارم افسییانه ايسیییت

مزرعیییه دانیییه توحییییییید اوسییییییت
(مخزن االسرار ،ص)7

اين شیوه گزارشی را در بخشهاي مربوط به معراج و توحید  ،زياد مشاهده می كنیم:
تختییه اول كییییه الییییف نقییییش بسییت

بییییییر در محجوبیییییه احمییید نشسیییت

(مخزن االسرار ،ص  ،5نعت رسول اكرم (ص))
نیییم شبییییی كییان ملیییییك نیمییییروز

نییییه فییییلك از ديیییده عمییاريش كییرد

كیییییرد روان مشعیییییل گیتیییی فیییروز

زهییره و میییه مشیییعله دار يییش كیییرد
(مخزن االسرار ،ص  ،56در معراج)

شمسییه نییه مسییند هفییییت اختیییییران

احمیید مرسییل كییه خییرد خییاك اوسییت

ختیییییم رسییل خاتییییم پیغمبییییییران

هییر دو جهییان بسیییته فتییراك اوسیییت
(مخزن االسرار ،ص ، 5نعت اول)

و يا در منظومه اقبال نامه:
محمیید كییه بییی دعییوي تخییت و تییاج

تیینش محییرم تخیییت افیی ك بیییییود

ز شییاهان بیییه شمشیییر بسیییتد خیییراج

سییرش صییاحب تییاج لییوالك بییییود
(اقبال نامه ،ص  ،7نعت رسول (ص))

 )5نظر به مقدمه بحث و با توجه به سخن صاحب « عناصر داستان» (ص  ) 93در خصوص خطاب دوم شخص میتوان گفت :نظامی حدوداً  66درصد از توس ت خمسه راباحالت خطابی گفتگو و دوم شخص مفرد مطرح می كنید ؛ بیه
عبارتی نظامی از زاويه ديد داناي كل (سوم شخص مفرد) و خطاب دوم شخص با خداوند  ،حدوداً بیه صیورت مسیاوي
سود جسته است .در مناجات اول مخزن االسرار آمده است:
اي همیییه هسیییتی زتیییو پییییدا شیییده

زيیییر نشیییین علمییییییت كائنیییییات

هسیییتی تیییو صیییورت پیونییید نیییی

خییاك ضییعیف از تییو توانییا شییییییده

مییا بییه تییو قییائم چییو تییو قییائم بیییه ذات

تیو بیه كیس و كییس بیه تیو ماننید نییی...
(مخزن االسرار ،ص)7

در مناجات دوم نیز به همین سبك می آورد:
اي بییییه ازل بییییوده و نییییابوده مییییییا

اي بیییه ابییید زنیییده و فرسیییوده میییییا

دور جنیبییییت كییییش فرمییییان تسییییت

سیییفت فلیییك غاشییییه گیییردان تسیییت
(مخزن االسرار ،ص )1

همین نکته در هفت پیکر (صص  ،) - 2اقبال نامه (ص ،)6لیلی و مجنون (صص  ،)612- 7شیرفنامه (صیص  )55- 56و
… .مشاهده می شود:
اي جهییان ديییده بییود خییويش از تییو

هییی بیییییودي نبیییوده پیییش از تییو
(هفت پیکر ،ص )

خدايییییا تییییییويی بنیییده را دسیییتگیر

بیییییود بنییییده را از خییییدا ناگزيییییر

تییییويی خالیییییق بیییییییوده و بییییودنی

بییییییبخشاي برخییییییاك بخشیییییودنی

بیییه بخشیییايش خیییويش يیییییاريم ده

ز غیییییوغاي خییییود رستگاريیییییم ده
(اقبال نامه ،ص)6

اي نیییام تیییو بهتیییرين سییرآغییییییاز

بیییی نیییام تیییییو نامیه كیی كینم بیاز

اي يیییاد تییییو مییونیییییس روانیییییم

جیییز نیییام تییییو نیسیت بیر زبیانم…
(لیلی و مجنون ،ص)52

بیییییزرگا بیییییزرگی دهیییا بیییی كسیییم

تويییییی يییاوري بخییش و يییاري رسییم

نییییاوردم از خانیییه چییییزي نخسیییت

تیو دادي همیه چییز مین چییز تسیت….
(شرفنامه ،ص)55

 )5- 9يکی ديگر از رويکردهاي نظامی در زاويه ديد توس ت ،گريز از سوم شخص به مخاطب در حالت گفتگیو اسیت؛
در تحلیل اين نوع زاويه ديد گفتنی است كه در زاويه ديد سوم شخص اصوالً شاعر يا نويسنده كارش به گیزارش شیبیه
است و هرگز مجال خطاب مستقیم با حضرت باري تعالی را پیدا نمی كند  .لذا در اين نیوع زاويیه ديید « ،توسیل» يیا
«توس ت» شاعر كم است  .به ندرت نظامی از حالت سوم شخص مفرد به گفتگو از زبان دوم شخص گريز می زند و به
خداوند يا پیامبر اكرم (ص) متوسل می شود .جهت نمونه می توان به موارد زير توجه كرد.
 )5- 9- 5نظامی در خسرو و شیرين بعد از نعت رسول (ص) در سابقه نظم كتاب با زاويه ديد سیوم شیخص سیخن میی
گويد:
چییو طییالع موكییب دولییت روان كییرد

سییییعادت روي در روي جهییییان كییییرد
(خسرو و شیرين ،ص )59

سپس بعد از ابیاتی زاويه ديد را تغییر می دهد و از مخاطب خود با شاهنشاه در خصوص سرودن اين منظومه سخن میی
گويد .در اين مقام ضمیر «تو و ما» بر ابیات حاكم می شود:
… ز تییو پیییروزه بییر خاتیییییم نهییادن

ز میییا دسیییت سلیمانییییی گشییییییادن
(خسرو وشیرين  ،ص ) 56

و نهايت كار به خاطر دريافت وجوه به پادشاه متوسل شده است و از زاويه ديد اول شخص مفرد ،خواست خود را غییر
مستقیم مطرح می كند .در اينجا نظامی به طغرل ارس ن متوسل شده است:
چییو خییواهم میین غییم از روزن درآيیییید

زمیییین بشکافییییید و میییاهی برآيیییییید

از آن دولیت كیه بییاد اعیداش بییر هیییی

بییه همییت يارئییییی خییواهم دگییر هییی

بسییا كییاري كییه شیید روشیین تییر از مییاه

بییه همییت خیاصیییه همییت ،همییت شییاه

گییر از دنیییا وجییوهی نیسییت در دسییت

قناعییت را سعیییادت بییاد كییان هسییت
(خسرو و شیرين ،ص)51

كه در اين شاهد ،توسل به غیر خداوند و رسول اكرم (ص) است.
 5- 9نظامی در لیلی و مجنون هنگامی كه در مدح شروانشاه اخستان بن منوچهر سخن می گويد در آغاز با زاويه ديدسوم شخص مفرد به شیوه گزارشی شروع می كند:
سییییییرخیل سییییییپاه تاجییییییداران

سییییییرجمله جملییییییه شییییییهرياران

خاقیییییان جهیییییان ملیییییك معظیییییم

مطلییییق ملییییك الملییییوك عییییالم…
(لیلی و مجنون ،ص )95

سپس بعد از سرودن قريب به  35بیت به همین سیاق سوم شخص به خدا متوسل می شود و با واسیطه قیراردادن خیدا
باحالت خطاب و زبان دوم شخص مفرد از ممدوح طلب روزي می كند!! و می گويد:
… يیییارب تیییو میییرا كیییاويس نیییامم

در عشیییییییق محمیییییییدي تمیییییامم

زان شییییه كییییه محمییییدي جمالسییییت

روزيیییم كییین آنچیییه در خیالسیییت …
(لیلی و مجنون ،ص)91

 5- 9- 9در نعت رسول اكرم (ص) در منظومه اقبال نامه نیز گريز از زاويه ديد سوم شخص مفرد به حالیت خطیاب دوم
شخص مفرد م حظه می شود و قطعاً از توس ت منطقی و مثبت است .نظامی در آغاز اين بخش می آورد:
محمیید كییه بییی دعییوي تخییت و تییاج

ز شییاهان بیییه شمشیییر بسیییتد خیییراج

 ...تیینش محییرم تخییت افیی ك بیییود

سییرش صییاحب تییاج لییوالك بییود…
(اقبال نامه ،ص )7

حدوداً بعد از بیست بیت  ،شاعر از سوم شخص گريز می زند وبا حالت خطاب "تو" ضمن توسل به رسیول اكیرم (ص)
خواسته خود را مطرح می كند:
… طییراز سییخن سییکه نییام تسییییت

بقیییاي ابییییید جرعیییه جیییام تسیییت

كسیی كیو زجیام تییو يیك جرعیه خییورد

همییییه سییاله ايمیین شیید از دا و درد

مبیییادا كییییزان شربییییت خیییوشگوار

نباشیید چومییین خییاكیی جرعییه خییوار
(اقبال نامه ،ص)55

نیز رجوع شود به مبحث معراج در شرفنامه (صفحات )57- 1كه شاعر به همین روش عمل كرده است.
 5- 9- 6سخن ديگردر باب زاويه ديد سوم شخص در مبحث توس ت نظامی اين است كه شاعر عمدتاً در حالیت سیوم
شخص مجال توسل پیدا نمی كند و به جز موارد فوق ،صرفاً به شیوه گزارشی از خداوند و رسول اكرم (ص) سیخن میی
گويد و هی نوع طلب ،خواسته و توسلی در اين گونه موارد م حظه نمی شود .شاعر در نعت خواجه كائنات (شیرفنامه،
صفحات  )56- 57و (اقبال نامه ،صفحات ،)9- 1توحید (خسرو و شیرين ،صفحات  ،)2- 7نعت چهارم رسول اكیرم (ص)
(مخرن االسرار ،صفحه ) 7- 95نعت رسول اكرم (ص) (هفت پیکر ،صفحات )3- 56و معراج رسول اكرم (ص) در (هفت
پیکر ،ص  )213صرفاً با زاوي ه ديد سوم شخص به شیوه گزارشی مطالبی را می آورد و خالی از هر نوع توسلی است.
 5- 9- 1از نکات حائز اهمیت در مبحث زاويه ديد كه از سويی به اصالت هاي زبانی واژگانی خمسیه نییز مربیوط میی
شود ،كاربرد ضماير شخصی در توس ت است .نظامی در بخشهايی از خمسه كه زاويه ديد سوم شخص و گزارشی را بیه
كار می برد از ضمیر منفصل «او» و ضمیر متصل «ش» زياد استفاده می كند و به همیین منیوال در حالیت خطیاب دوم
شخص از ضمیر منفصل «تو» و ضمیر متصل «ت» براي گفتگو با خداوند بسیار سود می جويد .به عنوان نمونیه شیاعر
درآغاز اقبال نامه در مبحث توحید كه بیست و هشت بیت است ،حدود سی بار از ضمیر «او» و «ش» استفاده می كنید.
بعضی از ابیات آن:
… همییه آفريدسییت در هفییت پوسیییت

بیییییدو آفیییرين كافريننیییده اوسییییییت

همییییه بیییود را هسییت از او نیییاگزير

ببیییود كیییس او نیسیییت نسیییبت پیییذير

بییدو هییی پییوينییییده را راه نیییییست

خردمنیید ازيیین حکمییت آگییاه نیسیییت

گییرت مییذهب ايیین شیییید كییه بییاال بییود

ز تییییعظیم او نییییییز تیییییینها بییییییود

و گییر ذات او زيییر گییويی كییه هسییت

خییییدا را نخوانیید كسییی زيییر دسییت
(اقبال نامه ،ص )9

جز اين مورد ،موارد ديگري در توس ت نظامی در زاويه ديد سوم شخص وجود دارد كه اين اصیالت واژگیانی مصیداق
دارد .به عنوان نمونه به موارد مندرج در بند ( )5- 9- 6نیز می توان مراجعه كرد.

5- 9- 2كاربرد ضمیر «تو و ت» در توس ت مستقیم نظامی مشاهده می شود؛ بويژه در توسلهايی كیه نظیامی بیا خیدا و
رسول اكرم (ص) مستقیم يا حالت خطابی سخن می گويد .جهت اثبات اين اصالت زبانی – واژگانی به يك نمونه بسینده
می شود .در شاهد زير شاعر در پنجاه و هشت بیت آغازين هفت پیکر از ضماير و شناسه هاي «تو ،ت و ي» و «حالت
ندا و خطاب» بالغ بر شصت بار استفاده می كند .چند بیت از آغاز هفت پیکر:
اي جییییهان ديییده ب یود خییويش از تییییو

هییی بیییییودي نبییوده پیییش از تییییو

… نام تیو كابتیداي هییییر نامسیییییت

اول آغیییییاز و آخیییییر انجییییییامست

… هسییت بیییود همیه درسیت بیه تیو

بییییازگشت همییه بییه تسییت بییه تیییییو

… تییو نیییییزادي و آن دگییر زادنییییید

تیییییییو خییییدايی و آن دگییر بادنییید

… تییو دهییی صییبح را شیییب افییروزي

روز را میییییییر و میییییییر را روزي

تییو سییپردي بییییییه آفتییاب و بییه مییاه

دو سراپییییییییرده سپییییییید و سیییییاه
(هفت پیکر ،صفحات) - 9

تا آنجا كه می گويد:
راز گويیییییم بیییه خلییق خیییوار شیییوم

بییییییا تیییییو گیییويم بزرگیییوار شیییوم

اي نظیییامی پنییییییاه پیییییرور تییییییو

بییییییه دركیییس میییرانش از در تیییییو
(هفت پیکر ،ص)2

التزام «تو» و مشتقات آن در همه موارد توسل مستقیم در خمسه نظامی از اصالت هاي زبانی واژگانی به شمار میی رود.
(رك)5- :
) در تحلیل رويکردهاي توسل از حیث نوع مخاطب نظامی می توان گفت كه شاعر در همه منظومه ها ابتدا از خداونید
و توحید سخن می گويد و به حضرت حق متوسل می شود و درخواست هاي خود را مطرح می نمايد .گاه ع وه بر اين
 ،مناجاتهايی را می آورد .سپس در نعت رسول اكرم (ص) سخن می گويد و به واسطه رسیول اكیرم (ص) درخواسیتهاي
خود را مطرح می كند و اين امر نیز در سبك سخن نظامی از جايگاه خاصی برخوردار است .نوع سومی نییز كیه كمتیر
مشاهده می شود مدح و دعايی است كه در باب پادشاهان عصر خود می آورد .در اين نیوع سیوم در خواسیت خیود را
مستقیم و يا پوشیده ،در قالب الفاظ و عبارات از ممدوح درخواست می كند .البته اين واسیطه و وسییله در امیر طلیب و
درخواست ،مذموم است ،گرچه از حیث كمی چندان در خور بحث نیست .جهت نمونه می توان به مبحث ستايش طغیرل
ارس ن در خسرو و شیرين اشاره كرد كه شاعر به غیر خدا و رسول (ص) توسل جسته است و با ارائه شعرش به طغرل
ارس ن انتظار نوازش و صله دارد:
...میییین از شیییییفقت سپنییید مادرانییییه

بییییه دود صبحییییدم كییردم روانییییییه

به شیرط آن كیه گیر بیويی دهید خیوش

نهد بیر نیام مییین نعلیی بیییییر آتیییش

بییییدان لفییییظ بلیییند گیوهر افشییان

كه جیان عالمسیت و عالییییم جیییییان

اتابییك را بگويیید كییییییاي جهانگییییییر

نظییامی وآنگهییی صیید گونییه تقصییییییر

نیامیید وقییت آن كییییاو را نییوازيیییییم

زكیییار افتییییاده اي را كیارسازيیییییییم

… سیییتی و مهسیییتی را بیییر غزلهیییا

شییبی صیید گنیییج بخشییییی در مثیییلها

گر او را خرمنییی از میییییا گشیییییايد

ز ما واهلل كیه يیییك جیییو كیم نیايید…
(خسرو و شیرين ،ص)51- 51

 ) - 5توسل مستقیم به باري تعالی بدون واسطه ،يکی از شاخصه هاي توسل در شعر نظامی است .نظامی درانتخاب ايین
شیوه و ساختار كام ً متأثر از ساختار توسل در قرآن كريم است .به گونه اي كه می توان ايین رونید را در رويکردهیاي
زير مطرح كرد:
 ) - 5- 5توسل مستقیم به ذات حق تعالی و نفی هر گونه وسیله يا واسیطه اي  ،اصیل و اسیاس توسیل نظیامی اسیت.
مصداق اين سخن آيه زير است ﴿ :و اذا سالك عبادي عنّی فانّی قريبٌ اجیب دعیوة الیدّاع اذا دعیان فلیسیتجیبوا لیی و
لیؤمنوا بی لعلّهم يرشدون ﴾ (بقره ،آيه  »)512و نظامی به همین ترتیب يعنی توسل مستقیم به ذات حق می گويد:
… نه مین چیاره خیويش دانیم نیه كیس

تییو دانییی چنییان كیین كییه دانییی و بییس

طلبکیار تیو هییر كسیی بییییییر امیییییید

يکییییی در سیییییاه و يییییکی درسییپید

بیدان تییا زبییا تیییییو يابییییید بیییییري

تضییییرع كنییییان هییییركسی بییر دري

نبییینم مییین آن زهیییره درخییويشتییییین

كییه گويیییییم تییرا ،ايیین و آن ده بییه میین

كیینم حاجییت از هركسییی جستجیییوي

چییو يییابم تییو بخشیینده باشییی نییه اوي

تیییو مسیییتغنی از هرچیییه در راه تسیییت

نیییییییاز همییه سییوي درگییاه تسییت….
(اقبال نامه ،ص )1

نفییی میییانجی هنگییام مخاطبییه و توسییل بییه خداونیید در هنگییام درخواسییت و طلییب در خمسییه بسیییار ديییده
می شود .در هفت پیکر آمده است:
تو دهی بییی میانیییجی آن را گینج گینج

كیییییییه ندانیید سییتاره هفییت از پیینج

… اي بییه تییو زنییده هركجییا جانیسییت

وز تنییییییور تیییییو هركیییرا نانیسیییت

بیییییر در خیییییويش سرفیییییرازم كییین

وز در خلیییق بییییییی نییییییییازم كییین

نییان میین بییییی میییانجییییی دگییران

تیییییو ده اي رزق بخییییش جییییانوران

… در كییه نییالم كیییه دسییتگیر تییوئی

در پیییییذيرم كیییییه در پیییذير تیییوئی

… اي نیظامیییییییی پنیییاه پیییرور تیییو

بیییییییه دركیییس میییرانش از در تیییو

(هفت پیکر ،صفحات )6- 2
نمونه هاي اين نوع توسل مستقیم را در (خسرو و شیرين ،صفحات( ، ) 1- 55شرفنامه ،صص ( ، ) 7 - 55مخزن االسرار،
صفحات  )55- 55و … می توان يافت.
به عنوان مثال در شرفنامه بعد از ابیات طوالنی و سخن با خدا آمده است:
… و گر بامداد اسیت راهیم بیه تسیییت

همییییییه روز تییا شییب پنییاهم بییه تسییت

چییو خییواهم ز تییو روز و شییب يییاوري

مکییین شرمسیییییارم در ايییییین داوري

چنییییان دارم اي داور كییارسیییاز

كییزين بانیییازان شیییوم بیییییییی نیییییاز
(شرفنامه ،ص)7

در ادامه همین بحث می آورد:
تو گفتی كه هر كیس كیه در رنیج و تیاب

دعايییییییی كنیید میییین كیینم مسییتجاب

چییو عاجیییز رهاننیده دانییییییم تیو را

در يیین عییاجزي چییون نخییوانم تییو را
(شرفنامه ،ص)55

 ) - 5نوع دوم از توسل مستقیم ،توسل به اسماء و صفات الهی است كه نظامی در اين شیوه نیز متأثر از قیرآن كیريماست؛ در قرآن كريم آمده است:
﴿ و هلل االسماء الحسنی فادعوه بها﴾ (اعراف)515 ،
نظامی نیز به همین شیوه هنگام توسل به خداوند او را می خواند.در مقدمه لیلی و مجنون در قالب ندا خدا را به اسیماء و
صفات او می خواند:
اي نییییام تییییییییو بهتیییرين سیییرآغاز

بییییییییی نییام تییو نامییه كییی كیینم بیییاز

اي يیییییاد تیییییو مونیییییس روانییییییم

جییییییز نیییییام تییو نیسییت برزبیییانم

اي كارگشیییاي هیییییر چیییییه هسیییتند

نییام تییو كلییید هیییییرچییییییه بسییتند

… اي واهییییب عقیییل و باعیییث جیییان

بییا حکییم توهسییت و نیسییت يکسییان

اي محیییییییرم عالیییییییم تحییییییییییر

عییالم ز تییو هییم تهییی و هییم پیییییییییر
(لیلی و مجنون ،ص )

تا اين كه در پايان بعد از خطاب به صفات خدا از خدا زيارت تربت رسول (ص) را می خواهد:
… بیییییییی حیییییاجتم آفريیییدي اول

آخییییییییر نگذاريیییییییم معییییییطل

…زان پیییش كاجییل فییرا رسیید تنییگ

و ايیییام عنیییان سیییتاند از چییییییینگ

ره بیییییییییییازده از ره قبییولیییییییییم

بیییییییرروضه تربیییییییییت رسیییییولم
(لیلی و مجنون ،صفحات )7- 1

 ) يکی ديگر از شیوه هاي توسل كه در شعر نظامی در كنار توسل مستقیم ديده می شود توسل به رسول اكیرم (ص)است .در اين شیوه نیز شاعر متأثر از قرآن كريم است؛ به عبارتی پس از آن كه آدمی به خدا روي میی آورد و معرفیت
نسبی كسب می كند  ،به اولیاء خداوند ،از آن جهت كه آنها پرستندگان خدا و فانی فی اهلل هستند روي می آورد .در ايین
مرحله است كه آنها را وسیله استغفار و دعا قرار می دهد؛ به اين دلیل كه معصومین (ع) واسطه نیزول نعمیت و رحمیت
الهی هستند .قرآن كريم در سوره مائده آيه  91می فرمايد:
﴿يا ايها الذين آمنوا اتقوا اهلل و ابتغوا الیه الوسیله﴾ (مائده)91 ،
و در اين خصوص از گناهکاران خواسته شده است كه براي استغفار به خدا و رسول (ص) پنیاه ببرنید ﴿ :و لیو انهیم اذا
ظلموا انفسهم جا وك فاستغفروا اهلل و استغفرلهم الرّسول لوجدوا اهلل توّاباً رحیماً﴾ (نساء)26،
البته اين نوع توسل غیر مستقیم به رسول (ص)  ،پیامبران و اولیاء الهی از نوع وجوب اطاعت بالیذات نیسیت بلکیه بیه
فرمان خداست﴿ :و ما ارسلنا من رسول اال لیطاع باذن اهلل﴾ (نساء)26 ،
نظییامی در خسییمه در تمییام منظومییه هییا بعیید از توحییید در وصییف رسییول اكییرم (ص) بییابی جداگانییه را
می آورد و گاه بابی جداگانه در وصف معراج می آيد .در بیشتر موارد  ،رسول اكرم (ص) را واسطه بین خود و خدا قرار
می دهد و خواسته هاي خود را مطرح می كند .در اين خصوص رويکردهاي زير در خور ذكر است:
 ) - - 5آن دسته از توس تی كه نظامی با واسطه قرار دادن رسول اكرم (ص) خواسته هاي خود را نیز مطرح میی كنید.
جهییییت نمونییییه مییییی تییییوان بییییه معییییراج رسییییول اكییییرم (ص) در (مخییییرن االسییییرار ،صییییفحات
( ،)56- 53نعت دوم مخزن االسرار ،صفحات ( ،) - 1نعت سوم مخزن االسرار ،صفحات ( ،) 1- 7نعت رسول اكیرم
(ص) ،صفحات 7- 55اقبال نامه)( ،صفحه  52لیلی و مجنون) و … اشاره كرد.
تحیت و صلوات بر رسول اكرم (ص) به عنوان مقدمه توسل و دعا نیز كه سبك كار نظیامی اسیت ،برگرفتیه از احاديیث
است« :اذا كانت لك الی اهلل سبحانه حاجه فابدأ بسمأله الصلوه علی رسوله (ص) ثم سل حاجتك فیان اهلل اكیرم مین ان
يسأل حاجتین فیقضی أحداهما و يمنع االخري» (نهج الب غه ،حکمت )925
  ) -آن دسته نعتهايی كه نظامی از رسول اكرم (ص) سخن می گويد ولی هی نوع طلب و توسلی در آن ديده نمییشود .جهت نمونه می توان به (نعت رسول اكرم (ص) ،مخزن االسرار ،صفحات ( ،)5 - 56مخزن االسرار ،صیفحات

-

( ،) 5نعت چهارم مخزن االسرار ،صیفحات ( ،) 7- 95صیفحات  ، 2- 3هفیت پیکیر)( ،صیفحات  ، 55 - 5خسیرو و
شیرين) و … اشاره كرد .قطعاً اين امر يعنی تحیت و صلوات بر رسول اكرم (ص) بدون درخواست و طلب نیز برگرفته از
آيات و احاديث است .قرآن كريم می فرمايد ﴿ :ان اهلل و م ئکته يصلّون علی النبّی يا ايّها الذين آمنوا صلّواعلیه و سیلّموا
تسلیماً﴾ (احزاب)12 ،
 ) - - 9يکی از رويکردهاي توسل به رسول اكرم (ص) كه بحث مستقلی در خمسه نظامی دارد ،مسأله شیفاعت اسیت.
نظامی در بخشهاي مربوط به نعت رسول (ص) و معراج ،گاه رسول اكرم (ص) را شفیع میی نامید و عی وه بیر ايین كیه

متوسل می شود ،استشفاع می كند مث ً در لیلی و مجنون در بخش معراج به جاي توسل در مفهوم عام  ،بحث شفاعت را
در معنی خاص مطرح می كند و می گويد:
اي كییییار میییییییرا تمییییامی از تییییو

نییییییروي دل نظامیییییییی از تییییییییو

زيییین دل بیییه دعییییا قنیییاعتی كییین

وز بهییییییییر خییییدا شییییفاعتی كیییین

تیییا پیییرده میییییییا فییییرو گذارنییید

ويییین پیییرده كیییه هسیییت برندارنییید
(لیلی و مجنون ،ص )52

و يا در شاهد زير از شرفنامه كه توسل را در كنار شفاعت به كار می برد:
دلیییی را كیییه شییید بیییر درت راز دار

ز در يییییوزه هییییر دري بیییییییییاز دار

نکییو كیین چییو كییردار خییود كییار میین

مکیین كییار بییا میین بییه كییردار میییین

نظامیییییی بديییییییین بارگیییاه رفییییع

نییییارد بیییه جیییز مصیییطفی را شیییفیع
(شرفنامه ،ص )56

همین نکته در ادعیه و زيارات مربوط به رسول اكرم (ص) آمده است كه با سخن نظامی در خمسه مشابهت دارد« :الهیی
فقد اتیت بیتك مستغفراً تائباً من ذنوبی فصل علی محمد و آله و اغفرها لی يا سیدنا اتوجه بیك و باهیل بیتیك الیی اهلل
تعالی ربك و ربی لیغفرلی»(كامل الزيارات ص.)52
 )9يکی از شاخصه هاي مهم در نقد لحن توس ت نظامی اين است كه شاعر جهت استجابت دعاها و توسیلها بیه نیوعی
پیش زمینه اعتقاد دارد تا زمینه الزم براي پذيرش خواسته ها از جانب خداوند و … فراهم گردد .ايین پییش زمینیه... ،
لحن توسلها را احساسی ،توأم با اشك و زاري و تضرع می كند .نظامی در مخزن االسرار به بهترين وجه با خداوند سخن
می گويد .ضمن بیان نهايت عجز ،ناتوانی ،بی كسی ،جرم و… به زاري و التماس منتهی میی شیود و در پايیان خواسیته
خود را بیان می كند:
يیییار شیییو اي میییونس غمخوارگیییان

چییاره كیین اي چییاره بییییی چارگییان

قییییافله شییییید واپییییسی مییییییا ببییین

اي كییس مییا بییی كسییی مییییا ببییییییین

بركییه پناهییییییم تويییییی بیییییی نظیییر

دركیییه گريیییزيم تويیییییی دستگییییییر

جیییییز در تیییو قبلییه نخییواهیم سییاخت

گییر ننییوازي تییو كییه خواهیید نواخییت

دسییت چنییین پیییش كییه دارد كییه میییییا

زاري از ايیین بیییش كیییه دارد كییه میییا

در گییذراز جییرم كییه خواهنییده ايییییییم

چییاره میییا كیییین كییه پناهنییده ايییم…
(مخزن االسرار ،ص)55

نظامی اين سبك و سیاق را جهت پذيرش توسلها از قرآن كريم اخذ می كند ،قرآن كريم می فرمايد:

﴿ و اذكر ربك فی نفسك تضرعاً و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و اآلصال وال تکن من الغفلیین﴾ (اعیراف) 51 ،
نیز در هنگام دعا حالت اضطرار و درماندگی  ،پیش زمینه پذيرش دعا است:
« امّن يجیب المضطر اذا دعاه و يکشف السوء و …» (النمل)2 ،
نییه میین چییاره خییويش دانییم نییه كییس

تییو دانییی چنییان كیین كییه دانییی و بییس

طلبیییکار تییییییو هییر كسییی برامییید

يیییییکی در سییییاه و يییییکی در سیییپید

بییییدان تییییا زبییا تییییو يابیید بییري

تضیییرع كنیییان هییییییركس بیییییردري
( اقبال نامه  ،ص )1

پايان سخن در باب لحن توس ت نظامی اين است كه نهايت تواضع نظامی به همراه تضرع او لحن را سیخت سیوزناك و
مؤثر می سازد ؛ به گونه اي كه در بسیاري موارد خواننده را تحت تأثیر قرار می دهد .از سويی خطاب نزديیك بیا لفیظ
«تو» در بیشتر موارد در مناجاتهاي خمسه مشاهده می شود و همین امر لحن را بسیار ظريف و صمیمی ساخته است.
نتيجه:
شعرا قبل از شروع هر بحثی در آغاز ديوان خود بیه مبحیث توحیید  ،نبیوت و بعضی ًا امامیت پرداختیه انید و يکیی از
رويکردهايشان بحث توسل بوده است .
توسل به دو صورت مستقیم به خداوند :ذاتی و صفاتی و توسل با واسطه و غیر مستقیم دردواوين شعرا از جملیه خمسیه
نظامی ديده می شود .
زاويه ديد توس ت نظامی گاه به شیوه داناي كل و سوم شخص مفرد بیان می شود  66 .درصد از جامعه آماري درخمسه
نظامی به اين نوع زاويه ديد مربوط می شود .
نظامی در مناجات نامه از حالت خطابی و دوم شخص مفرد با خدا سخن می گويد  .به گونه اي كه ايین نیوع نگیرش و
نظرگاه همچون زاويه ديد سوم شخص كاربرد فراوانی در خمسه نظامی دارد  .از حیث آماري  66درصد از نظرگاه شاعر
به اين نوع مربوط می شود كه اين امر شاخصه ادبیات غنايی منظوم است و در نثر داستانی امروز كمتر كاربرد دارد.
لحن توس ت نظامی به سبك ادعیه همراه با احساس ،تأثر ،تضرع و زاري است.
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