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زبان شعر ،زبان وحي

تأمالتيدربارةتأثيراتزبانشناختيقرآندرفرهنگاسالمي
نويد کرماني
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ترجمة مهرداد عباسي

در س��نت اس�لامي ،قرآن بهمثابه پديدهاي زباني همواره محل توجه
عالم��ان فقهاللغة و بالغت بوده و بر جنبة زبانش��ناختي قرآن بيش از
هر جنبة ديگري تأکيد شدهاس��ت .تالشهاي عالمان مسلمان براي
اثبات تأثير زيباييش��ناختي قرآن بر دلهاي مؤمنان نيز بيارتباط با
همين جنبة زبانشناختي نبودهاس��ت .گذشته از برخي حکايتهاي
راجع به تأثير زبان وحي در گروش مش��رکان مکه به اسالم در منابع
تاريخي ،ش��ايد ش��اخصترين تأليف مس��تقل در اين راس��تا رسالة
قتليالقرآن نوش��تة ابواس��حاق ثعلبي (د  ،)427مفس��ر نيش��ابوري،
باش��د که مجموعهاي اس��ت از چند حکايت کوتاه دربارة کسانيکه
با ش��نيدن آيات قرآن جان باختند .توجه فراوان عالمان اس�لامي به
جنبة زباني قرآن در س��دههاي نخستين از يکس��و به پيدايي نظرية
اعجاز ادبي در آثار کالمي متأخر انجاميد و از ديگرسو ،مطالعات ادبي
و نقد ش��عر عربي را غني و پربارتر کرد .با اينح��ال ،در پژوهشهاي
آکادميک معاصر ،تلقيزيباييش��ناختي از ق��رآن بهمثابه پديدهاي
زباني و فرهنگي در تاريخ فکري و اجتماعي مس��لمانان چندان محل
اعتنا نبوده و جز در برخي نوش��تههاي غربي کمتر مطرح شدهاس��ت.
دکتر نويد کرماني (متولد  ،)1967نويس��ندة ايرانيـ آلماني و محقق
حوزة مطالعات اس�لامي ،طي دو دهة اخير به اين موضوع توجه کرده
و پژوهشهايي ش��ايانتوجه را به زبانهاي آلماني و انگليسي منتشر
کرده که مهمترين آنها کتابي اس��ت با عنوان خدا زيباست :تجربة
زيباييشناختيقرآن(مونيخ.)1999کرمانيکهمتخصصمطالعات
قرآن��ي ،بهمعناي دقي��ق کلمه ،نيس��ت و نويس��ند ه و روزنامهنگاري
حرف��هاي با دغدغهه��اي دين��ي و فرهنگ��ي بهحس��اب ميآيد ،در
نوش��تههاي قرآنياش نيز بيش��تر به جنبههاي ادبيـفرهنگي قرآن
ميپردازد و رويکرد او به مطالعات قرآني عمدتا متمرکز بر بررس��ي
تأثيرگذاري فرهنگي قرآن بر مس��لمانان و تلق��ي از قرآن در جوامع
اسالمي است .مقالة حاضر شامل برخي نکات کلي و تأمالت نويسنده
دربارة ارتباط مقولة شعر و زبان شاعرانه با وحي قرآني است که براي
مخاطب عام تنظيم شدهاست .کرماني در اين مقاله نخست از رقابت
ميان ش��عر و وحي در نخستين س��الهاي نزول و از چگونگي پيروزي
ق��رآن در اين نزاع گفت��ه و در ادامه به رابطة اين دو در دورة اس�لامي
پرداخته و نمونههايي از نفوذ ادبي قرآن را در دورة کالسيک و معاصر،
ازجملهدرشعرآدونيس،نشاندادهاست.ازنکاتقابلتوجهدرپايان
مقاله آن است که نويس��نده با اشاره به کارکرد اس��طورهاي زبان به
کاربس��ت زبان عربي بهعنوان ابزاري براي تأثيرگذاري بر مخاطبان
در بافت سياسي و اجتماعي در کش��ورهاي اسالمي توجه دادهاست.
گفتني اس��ت رهيافت کلي نويس��نده در اين مقاله ،ظاهرا برگرفته از
نظرية «حافظة فرهنگي» يان آس��مان (متولد  ،)1938مصرش��ناس
و دينش��ناس مشهور آلماني ،اس��ت که در واپسين دهة قرن گذشته
مطرح شد .از همينروس��ت که کرماني به بحثهاي مربوط به اعتبار
و اصالت تاريخي متن ق��رآن توجهي نکرده و بهعبارتي به کليت دين
اس�لام نه بهعنوان «واقعيت تاريخي» بلکه بهمثاب��ه هويت و حافظة
فرهنگي جامعة اس�لامي (يعني آنچه مس��لمانان از اسالم در حافظه
دارندوآنگونهکهدربارةآنميانديشند)نگريستهاست.
ماهنامه سیاسی ،فرهنگی

پيامبر اس�لام ـ ک��ه بين س��الهاي  570تا
 632ميالدي ميزيس��ت ـ از چهلس��الگي تا
پاي��ان عمر به مدت حدود بيستوس��ه س��ال
وحيهاي��ي دريافتکرد که آنها را نخس��ت
ب��راي اهل مک��ه و در درج��ة بعد ب��راي همة
مردم عربخوان��د .او حامل «ق��رآن عربي»
ب��ود« .قُ��رآن» در لغت به معن��اي «خواندن»
يا «خواندني» اس��ت ،و دس��تکم در نخستين
س��ورهها بدون حرف تعريف بهکار ميرفت و
اس��م خاص تلقي نميش��د .قرآن همواره ميان
وحي «عرب��ي» و «عجمي» ،ک��ه بهطور خاص
خطاب به عربها نيس��ت ،تماي��ز ميگذارد.
بهراس��تي من ،متن تاريخيِ هيچ دين ديگري را
س��راغ ندارم که تا اين حد و ب��ا اين صراحت بر
زبان خاص وحي تأکيد کردهباش��د« :اگر ما آن
را قرآني غيرعربي قرار ميداديم ،آنان مطمئنا
ميگفتن��د :چ��را آيات آن روش��ن نيس��تند؟
چه! قرآن��ي غيرعرب��ي و پيامب��ري عربي؟»
(فصلت .)44 :محمد مدعي بود که بيانکنندة
«عربيِ » پيامي اس��ت که خدا براي همة مردم
فرستادهاست« :ما هيچ پيامبري را مگر به زبان
قومش نفرستاديم ،تا همهچيز را براي آنان بيان
کند( ».ابراهيم)4 :
معناي ضمني اين آيه آن اس��ت که عربها
خودش��ان را جامع��هاي جدا از جوام��ع و اقوام

غيرعرب��ي ميديدن��د .ام��ا امروزه بررس��ي
اوض��اع سياس��ي ،محدودهه��اي جغرافيايي و
ساختار قبيلهاي ش��بهجزيرة عربستان در قرن
هفت��م ميالدي چنين چي��زي را تأييد نميکند.
عربهاي پيش از اس�لام ي��ا دورة جاهليت نه
جامع��هاي تش��کيل ميدادند و نه خط ّمش��ي
سياس��ي مش��ترکي داش��تند ،بلکه قبيلههايي
درح��ال جنگ با يکديگر و درگير دش��منيها و
نزاعهاي خونين بودند .تنه��ا نهاد عمدة آنها
قبيله بود که بر جهانبيني و مناس��بات شخصي
اف��راد تأثير داش��ت .ب��ا اينح��ال ،قبیلههاي
درحال ِجنگ نيز خود را قومي متحد ميديدند
و زبان عنص��ري وحدتبخش فرات��ر از همة
نزاعه��ا در عربس��تان آن روزگار بود .اگرچه
لهجة بسياري از قبيلهها براي مردم ديگر قبايل
نامفهوم بود ،زبانِ رسميشدة شعر يا «العربية»
منزلت��ي باالتر از همة لهجهها داش��ت .ش��عر
هويتي مش��ترک ايجاد کردهبود و از اين طريق
بر اين پراکندگ��ي و گونهگون��ي لهجهها فايق
آمده و حافظهاي مشترک پديد آوردهبود.
چنين وضعي مش��ابه اوض��اع آلمان در قرن
نوزدهم است که ادبيات به ايالتهاي کوچک
اين کش��ور کمک کرد ت��ا هويت��ي يکپارچه و
بهطورمشخص «آلماني» ايجاد کنند .اما ميان
اي��ن دو تفاوتي هس��ت .عربه��اي قرن هفتم

ماهنامه
سیاسی،فرهنگی

ميالدي ،مردمي باديهنش��ين يا اعرابي بدوي
بودند که صرفا از طريق کاروانهاي بازرگاني
و جنگه��اي مکرر مي��ان قبيلهه��ا ـ که حوزة
اقتصادي مس��تقلي را ش��کل ميدادند ـ با هم
در ارتباط بودند .غير از اين ،تقريبا هيچ تماسي
ميان قبايل وجود نداش��ت و اب��زار ارتباطي در
کار نب��ود .مکتوب��ات رواج چنداني نداش��ت،
بيش��تر مردم بيس��واد بودند و تفاوت لهجهها
ارتباط مردم با يکديگر را دش��وار ميساخت.
با اينهم��ه ،در سراس��ر س��رزمين عربي (که
مس��احت آن حدود يکسوم کل قارة اروپا بود
و از جنوب تا يمن و از شمال تا شام گسترده بود
و منطقهاي از مرزهاي ع��راق امروزي تا مصر
را در برميگرفت) ش��عر با همان زبان رس��مي
و همان روشهاي پيچيده و قواعد و معيارهاي
فوقالع��اده دقي��ق بهنح��وي يکس��ان حضور
داش��ت .ش��لومو گويتاين دربارة اي��ن پديدة
عجيب مينويسد« :تا بهحال نميدانيم و شايد
در آينده ني��ز ندانيم که چني��ن وضعي چگونه
پديد آمدهبود».
شعر کهن عربي ،پديدهاي فوقالعاده پيچيده
بود .واژهها ،ويژگيهاي دستوري دقيق و قواعد
جدي از نسلي به نسل ديگر به ارث ميرسيدند،
و فقط افراد بسيار مستعد ميتوانستند زبان آن
را بهطورکامل فرابگيرند .س��الها و حتي دهها

سال،شاگردي نزداستا ِدشاعرالزم بود تاعنوان
شاعري بر کسي اطالق شود .محمد در جهاني
باليد که بيان ش��اعرانه از نظ��ر ديني کمابيش
محترم بود ،اما زمانيکه او خواندن آيات را در
ميان مردم آغاز کرد ،در حرفة دشوار شاعري
تعليم نديدهبود .قرآن در آغاز صورتي مکتوب
نداشت ،بلکه ش��امل تالوتهايي پراکنده بود
که بعدها گردهمآمدند .درونماية نخس��تين
س��ورهها عبارت بودند از طرحهاي پرکشش
آخرالزمان��ي ،دعوت به ارزشه��اي معنوي و
اخالقي ،برابري انس��انها و مس��ئوليت انسان
نس��بت به خود و ديگران .زبان اين س��ورهها،
فوقالعاده قدرتمند ب��ود و مخاطبان معاصر را
با ريتمهاي تأثيرگ��ذار ،الگوهاي آوايي جذاب
و ش��بکة خارقالعادة تصوي��ري مجذوب خود
ميک��رد .ام��ا تالوتهاي محمد با ش��عر و نثر
کاهنان ،که ديگر ش��کلِ گفتار م��وزون الهامي
در آن زمان بود ،تفاوت داش��ت .اصول و قواعد
ش��عر کهن عربي بهنح��وي عجي��ب متحول
ش��دند ،موضوع��ات تغيير يافتن��د ،و معيارها
فراموش شدند .درحاليکه شعر از نظر سياسي
بهکل��ي محافظهکاران��ه بود و نظ��ام اخالقي و
اجتماع��ي آن روزگار را تأيي��د ميکرد ،کليت
نخستين س��ورههاي قرآن و استعارهها و نکات
ايدئولوژي��ک آن رويکردي انقالبي داش��ت.

همة اينها براي معاص��ران محمد جديد بود.
اما از ديگرس��و ،روش بهکارگيري آيات پيرو
قواعد شعر کهن عربي بود و مهمتر اينکه قرآن
به زبان عرب��ي (العربية) ،که ميتوان گفت رمز
و نش��انة ش��عر آن روزگار بود ،خوانده ميشد.
بنابراي��ن ،بهرغم تفاوتهاي قرآن و ش��عر در
ش��کل و محتوا ،بس��ياري از مخاطبان آغازين
محمد او را شاعر ميپنداشتند.
مي��زان پرداختن ق��رآن به نح��وة پذيرش
آن از جان��ب مخاطب��ان در مقايس��ه با ديگر
مت��ون وحیانی بیس��ابقه ب��ه نظر میرس��د.
ق��رآن واکنشهای مخاطبان مؤم��ن و کافر را
در مجموع��های از نقلقوله��ا و اظهارنظرها
بازمينماي��د و از جمل��ه بي��ان ميکن��د ک��ه
آزارندهترينانتقاد مخالف��ان براي پیامبر این
بود ک��ه ميگفتند او ش��اعری بیش نیس��ت.
در س��ورههای متأخر ،پاس��خهايي به اين ادعا
داده ش��ده ،اما دق��ت در جزئی��ات ،بهویژه در
روايات کهنتر ،نش��ان میدهد ک��ه این مدعا
تهدیدی واقعی بوده است«:بلکه گفتند او آن را
برساختهاست ،او شاعر است» (انبياء.)5 :
ادع��ای دش��منان محمد ب��ر اينک��ه قرآن
ش��عر اس��ت نمیتواند صرفا جدلی باشد ،بلکه
بازتابندة تلق��ي مردم آن روزگار اس��ت :نه از
آن جه��ت که در خودآگاه جمع��ی آنان قرآن
و شعر یکسان باش��د ،بلکه به اين دليل که شعر
و دیگر گونههای گفت��ار الهامي تنها نمونههایی
بودند که ـ به سبب داش��تن کمترین تفاوت با
قرآن ـ ميش��د آنها را با ق��رآن مرتبط کرد.
مناب��ع اولیة اس�لامي بهک��رّات به ای��ن نکته
اش��اره دارند که مردم مکه با شاعران و ادیبان
مش��ورت میکردند تا بدانن��د که تالوتهای
محمد را در کدام قالب ادبی بگنجانند .پاس��خ
اي��ن «صاحبنظران» ـ ک��ه در براب��ر قرآن
هم ش��يفته بودند و هم متحي��ر ـ اغلب اين بود
که قرآن نه ش��عر اس��ت نه س��جع ،و بنابراین،
معيارهايي برای ارزیابی آن مطرح ميکردند.
ولید بن مغیرة ،ش��اعر مشهور ،گفتهاست« :من
قصیدهها و رجزهاي فراواني میشناسم و حتی
با اشعار جنّیان آش��نايم ،اما بهخدا قسم کالم او
ش��بيه هیچیک از آنها نیس��ت» .این نقلقول
نشاندهندة تلقي مسلمانان سدههاي بعدي از
ذهنيت بسیاری از معاصران پیامبر است.
در منابع ،با اينکه از يکس��و هم��واره تأکید
بر اين است که ش��اعران و سخنوران از تفاوت
س��بک قرآن با ش��عر آگاه بودند ،از ديگرس��و
آمدهاس��ت که تصور تمايز آش��کار بین شعر و
قرآن براي عامة مردم دشوار بود .نقل کردهاند
که عبداهللبنرَواحة ،صحابیِ ش��اعر ،زمانیکه
از پيش کنیزي بازميگش��ت ،با بازخواس��ت
همس��رش که به روابط مخفیانة او مش��کوک
بود مواجه شد .همس��ر عبداهلل که میدانست
او ،به سبب س��وگندش ،فقط درصورتي قرآن
را تالوت میکن��د که از آلودگي پاک باش��د،
براي آشکارش��دن حقيقت از شوهرش عبداهلل
شماره 60تیر94
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درونماية
نخستين سورهها
عبارت بودند از
طرحهاي پرکشش
آخرالزماني،
دعوت به
ارزشهاي
معنوي و اخالقي،
برابري انسانها و
مسئوليت انسان
نسبت به خود
و ديگران .زبان
اين سورهها،
فوقالعاده
قدرتمند بود و
مخاطبان معاصر
را با ريتمهاي
تأثيرگذار،
الگوهاي آوايي
جذاب و شبکة
خارقالعادة
تصويري مجذوب
خود ميکرد

اندیشه
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در واقع ،قرآن با
اعالم اصل یکتايي
خدا و امت بهنوعي
کلّ ساختار جامعة
عربی را با نظام
چندخداییاش
به چالش کشید.
در مقابل ،شاعران
بیش از هر گروه
دیگر مدافع نظام
اجتماعی و ديني
جاهلیت بودند که
از حیث سیاسی
در قبیلهگرایی و
از حیث ديني در
چندخدایی تجسم
ميیافت

خواس��ت تا چند آيه قرآن بخواند ،اما ش��اعر
ما بيدرنگ س��ه بیت ش��عر خواند که شباهت
زيادي به قرآن داشت و همسرش آن ابیات را
بخشي از قرآن پنداشت و او را تبرئه کرد.
قرآن براي اينکه مبادا بهاش��تباه با شعر يکي
دانستهش��ود ،کوش��يد تا خود را از آن متمايز
کند .بهعالوه ،شاعران رقیبان بيواسطة قرآن
بودن��د ،چون هر دو از زبان مش��ترک رس��می
«عربية» استفاده میکردند ،هر دو به نیروهای
آسمانی متوسل میشدند و هر دو مدعي بودند
ک��ه باالترین مرجع مردم جامعة خودش��انند.
ج��دال و انتقاد ق��رآن بر ضدّ ش��اعران تنها در
چنی��ن زمينهاي قابل درک اس��ت ک��ه نمونة
گویاي آن در س��ورة ش��عراء آمدهاس��ت« :و
شاعران را گمراهان پيروي ميکنند» (شعراء:
.)224
در واق��ع ،قرآن ب��ا اعالم اص��ل یکتايي خدا
و ام��ت بهنوعي کلّ س��اختار جامع��ة عربی را
با نظ��ام چندخداییاش به چالش کش��ید .در
مقابل ،ش��اعران بیش از هر گروه دیگر مدافع
نظام اجتماع��ی و ديني جاهلی��ت بودند که از
حیث سیاس��ی در قبیلهگرای��ی و از حیث ديني
در چندخدای��ی تجس��م ميیاف��ت .برخالف
تص��ور رایج ،قرآن بهکلی ضدّ ش��عر نیس��ت.
در ق��رآن ،انتق��اد از ش��اعران در بافتی کامال
قابلفهم صورت گرفتهاس��ت و برخی از آنان
متهماند به اينکه بر حاکمیت خودش��ان اصرار
دارند و از ش��یاطین الهام ميگيرن��د .در همان
آيات ،گروهی از ش��اعران از این انتقاد مستثنا
ش��دهاند« :آنانکه ایمان دارن��د و عمل صالح
انج��ام ميدهند و بس��یار یاد خ��دا میکنند»
(شعراء.)227 :
پيامبر در رقابت با شاعران آشکارا به پیروزي
رسيد ،وگرنه اسالم نمیتوانست به اين سرعت
گسترش یابد .خو ِد قرآن بهنحوي غیرمستقیم
به دالیل موفقیتش اش��اره میکند .قرآن شايد
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اوض��اع و احوال زم��ان وح��ی را منعکسکند
و از رخداده��اي واقعی س��خن بگوي��د ،اما اين
موضوع فقط برای مخاطبانی مناسب است که
با این رخدادها آش��نايي دارند .قرآن ،برخالف
کتابهای تاریخی دیگر ،از وقايعي که در فالن
زمان مش��خص رخ دادهاست سخن نميگويد،
بلکه تنها عباراتي کلی ميآورد تا حافظة شنونده
را درگیر موضوع کند .خوانندگان امروزی که
تاریخنگاری مس��لمانان را منبع��ی در ارتباط
با ق��رآن ميدانند اغلب برای بازس��ازی بافت
تاریخی آيات ناگزير به منابعي چون کتابهاي
تاريخ يا اسبابالنزول مراجعه ميکنند.
محققان غربي در بررس��ي تح��والت جامعة
نخستين اس�لامي اس��باب اجتماعی ،نظامي،
تبليغات��ي و ایدئولوژی��ک را از عوامل موفقیت
رس��الت پيامبر اسالم برش��مردهاند و به نقش
کاریزم��ا و پي��ام برابریطلبان��ة پیامبر در اين
موفقي��ت تأکي��د کردهاند ،اما منابع اس�لامی
تصوی��ر متفاوت��ی ب��ه دس��ت دادهان��د و طی
ق��رون متمادی ویژگ��ی ادبی ق��رآن را عاملي
تعيینکنن��ده در گس��ترش اس�لام در می��ان
عربهای روزگار نزول قرآن دانس��تهاند .در
منابع اس�لامي ،داس��تانهای متعددی راجع
به تأثیر فوقالعادة ت�لاوت قرآن بر معاصران
پیامبر نقل ش��دهاند .مضمون اين داس��تانها
آن اس��ت که عدهاي به هنگام ش��نیدن قرآن
بیاختی��ار به دی��ن اس�لام گرویدهان��د ،يا به
حال��ت غش افتادهان��د و حتی ج��ان باختهاند.
ن گذش��ته ،رقابت پیامبر با شاعران
در طی قرو 
رفتهرفت��ه قالب نزاعی ادبی ب��ه خود گرفت و
تا حدودی تداعيکنندة دوئلهاي کالس��یک
ميان ش��اعران بود .حکایت��ي بهوضوح جعلي
دربارة يکي از بزرگترین شاعران عرب يعني
ل َبيد بن ربيع��ة (د حدود  )40ش��اهدي بر این
موضوع است .لبید اشعارش را به نشانة برتری
ب��ر د ِر وروديِ کعبه آويختهب��ود و هیچیک از

رقبای��ش جرأت نميکرد تا ب��راي رقابت با او،
شعري کنار اشعار وي بياويزد .برحسب اتفاق،
روزي گروه��ي از پیروان پیامب��ر از کنار کعبه
عبور میکردند که در هم��ان لحظه ،عدهاي از
مش��رکان مکه پیامبر را مته��م کردند به اينکه
ش��اعری مرموز و س��احري مجنون است .آن
گروه فق��رهاي از يک��ي از س��ورههاي قرآن را
همانجا آويختند و لبید را فراخواندند تا آن را با
صدای بلند بخواند .او به گستاخیِ آنها خندید
و برای وقتگذراني يا شايد سرگرمي ،پيشنهاد
آن��ان را پذیرف��ت .اما آنش��اعر ب��زرگ که
تحتتأثیر زیبایی آی��ات قرآن قرار گرفتهبود
درجا به اسالم گروید.
ایننوعگروشبهاسالممضمونيتکرارشونده
در مناب��ع کهن تاریخی مس��لمانان اس��ت .در
مناب��ع دورههاي بعدي ،تأثير زیباييش��ناختی
اسلوب قرآن دامنة گس��تردهتري يافت.بنا بر
حکايت��ي ،طُ فیل بن عَمرو ،ش��اعر و نجیبزادة
ع��رب ،وقتی به مکه رس��ید ،چند ت��ن از اهالي
قبيل��ة قریش به او هش��دار دادن��د که مراقب
سخنان سحرآمیز پیامبر باشد و به تالوتهای
او گوش نکند .بنا بر نقل ابناسحاق ،که نويسندة
يکي از کهنترين سیرههای پیامبر است ،طفیل
میگوید« :بهخدا قسم ،آنان چنان به من اصرار
کردن��د که تصمي��م گرفتم نه ب��ه گفتههاي او
گوش کنم و نه با او سخن بگویم ».اين شاعر حتي
«ازترس اينکه مب��ادا برخي حرفهای محمد
ناخواسته به گوش او برسد» در گوش خود پنبه
گذاشت .دس��تآخر ،طفيل پیامبر را در کعبه
درحال نماز دید و با خودش گفت« :من شاعري
باهوش��م و قادرم زشت و زيبا را تشخيص دهم؛
چرا نبايد به گفتههاي اي��ن مرد گوش کنم؟».
سپس پنبه را از گوشش بيرون آورد و پیامبر را
تا خانهاش همراهي کرد و از او خواس��ت آياتي
از قرآن را برایش تالوت کن��د .طفیل درجا به
اس�لام گروید و گفت« :به خدا سوگند ،پیش از
این هرگز کالمی به اين زيبايي نش��نیده بودم».
او نزد مردم قبیلة خود بازگش��ت و بسياري از
آنان را به اسالم دعوت کرد .سي ِرنها در کتاب
دوازدهم ا ُديسة هومر تا اين حد جذاب و دلربا
نيستند.
الگ��وي اي��ن حکايتهاي گروش به اس�لام
تقريبا هميش��ه به اين صورتاس��ت که فردي
نخبه که ب��ه پيامبر گرايش نداش��ته يا چيزي
دربارة او نميدانستهاست ،به چند آيه از قرآن
گوش ميکن��د و درجا به اس�لام ميگرود .اما
چنين الگويي منحصر به س��نت اس�لامي است
و در اديان ديگر مش��ابهي ن��دارد .پديدة تغيير
دي��ن ک��ه ـ در معن��اي مح��دود ـ تحتتأثير
تجربة زيباييش��ناختي اس��ت و در سدههاي
بعدي اس�لامي ني��ز رخ داده ،در مس��يحيت
پدي��دهاي نادر اس��ت .ن��ه در اناجي��ل و نه در
هيچ منبع مس��يحي ديگر بس��امد اخبار مشابه
هرگز بهاندازة سنت اسالمي نيست .تاآنجاکه
از ش��رححالهاي خودنوش��ت برميآي��د،
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حکايتهاي راجع ب��ه تغيير دين و رخدادهاي
مربوط به تش��رف در تاريخ مسيحيت دربارة
افرادي چون پولس ،آگوس��تين ،پاسکال و لوتر،
هرچند تجربههايي قابلتوجه بودهاند ،اساس��ا
صبغة زيباييش��ناختي نداشتهاند .پيام اخالقي
(و نه زيباييِ ) وحي اله��ي مهمترين ويژگي اين
حکايتها بودهاس��ت .اين بدان معنا نيس��ت
ک��ه اعم��ال و آداب ديني در مس��يحيت يا هر
دين ديگر ع��اري از جذابيت و زيبايي مکانها،
متون ،تصاوير ،رايحهها ،و لباسهاي ويژه است،
چنانکه بيش��ک تأثير بالغ��ي کتاب مقدس
لوتر ب��ود که موجب ش��د مذهب پروتس��تان
به اين س��رعت در س��رزمينهاي آلمانيزبان
رواج يابد.
با اينح��ال ،در تصوي��ري که مس��يحيان و
بهويژه جماعت پروتستان از گذشتة خودشان
بهدست ميدهند ،جنبة زيباييشناختي ،بهرغم
نقشآفريني در مناسک ديني،اهميت چنداني
ندارد .تنها گروه اندکي از مس��يحيان معتقدند
که حواريون از آن جهت پيرو عيس��ي ش��دند
که او فوقالعاده زيبا بود و شيوا سخن ميگفت.
در تعالي��م دين مس��يحيت هي��چگاه پيروزي
مس��يحيت را به س��بب س��بک زيبا و اسلوب
تمامعيار اناجيل ندانستهاند .درست است که
برخي گروشها به مس��يحيت بهدليل زيبايي
متون مقدس مسيحي بودهاست ،اما نبايد اينها
را در زمرة ادلة ترويج مسيحيت يا شواهدي در
تاريخ نجات بش��ر به دس��ت خدا تلقي کرد .در
مقابل ،در سنت اسالمي ،جاذبة زيباييشناختي
قرآن بخش جداييناپذير س��نت ديني است.
همين تفس��ير خاص و فراگير از انديشة الهياتيِ
ناظر ب��ه زيباييشناس��ي متن ـ ن��ه آن تجربة
زيباييش��ناختي ک��ه ظاه��را درب��ارة هر متن
مقدسي صادق است ـ اسالم را بهطورمشخص
از س��اير اديان متمايز ميکند .تنها در اس�لام
است که عقليسازي تجربة زيباييشناختي به
نظرية کالمي اعجاز منتهي ميشود که مبتني بر
تفوق و تقليدناپذيري قرآن است.
از نگاه يک مؤمن مس��يحي ،استدالل دربارة
موضوع اعجاز امري ش��گفتآور است ،يعني
عجيب است که کسي بگويد من به قرآن ايمان
دارم چون مرتبة زباني آن از دس��ترس بش��ر
عادي خارج اس��ت .اين اس��تدالل را ميتوان
دليلي زيباييشناختي بر [وجود] خدا يا حقيقت
دانس��ت .در تمدن غربي ،چني��ن مفهومي در
حوزة دين معادلي ن��دارد .نزديکترين مفهوم
شايد واکنشهاي احساسي و دروني مخاطبان
ب��ه آث��ار هنرمنداني چ��ون سباس��تين باخ يا
موتسارت باشد .شنوندگان غربي چنين آثاري
را اغلب «الهي» ميدانند.
در تاريخ فرهنگ عرب��ي ،بهمدت چند قرن،
رابط��ة ش��عر و وح��ي بهان��دازة دورة آغازين
نزول ق��رآن نزديک و تنگاتنگ ب��ود.در واقع،
مطالعات ادبي در زبان عربي زير س��اية قرآن
شکل گرفت .اگر معجزة دين اسالم زبان وحي

باش��د ،پس بايد زبان قرآن را تحليل ادبي کرد،
يعني مث�لا بايد بتوان برتري قرآن را بر ش��عر
نشان داد .نخستين تالشها در اين زمينه جنبة
جدلي داش��ت ،اما گرايش ادب��ي خيلي زود از
بافت کالمي و الهياتي جدا شد.
بهطورخاص از ق��رن چهارم تا شش��م ،آثار
درخشاني دربارة ش��عر عربي به عرصه آمدند
که بهواقع بر يافتههاي زبانشناسي و مطالعات
ادبي دورة مدرن تقدم داش��تند .بالغيان عرب
از قرآن و ش��عر در کنار ه��م بحث ميکردند و
يکي را به خاط��ر ديگري کنار نميگذاش��تند.
جذابترين پژوهشه��ا از اين قبي��ل ،بهنظر
من ،آثار عبدالقاهر جرجاني (د  ،)471متکلم و
اديب ايراني قرن پنجم ،است که کار اصلياش
بررسي خصوصيات زبان شاعرانه ،چه در شعر
و چ��ه در قرآن ،بود .جرجاني ک��ه يافتههايش
حت��ي ب��ر بس��ياري از نتاي��ج پژوهشه��اي
س��اختارگرايان و نشانهشناس��ان قرن بيستم
فضل تقدم دارد ،از طريق مقايسة قرآن و شعر
به تحلي��ل ويژگيهاي کاربرد ش��اعرانة زبان
پرداخت؛ او در واقع ،الهي��ات و مطالعات ادبي
را درهمآميخ��ت ،هرچندکه اي��ن کار امروزه
در جهان عرب ،چه از لحاظ مش��روعيت ديني
و چه با معيارهاي دانشگاهي ،امري نامقبول به
شمار ميآيد.
چنانکهگفتهشد،مطالعاتادبيباالهامگيري
از قرآن بهسرعت استقالل يافت .قرآن تأثير بر
ش��عر گذاش��ت و آن را بهنوع��ي اينجهان��ي
کرد .ش��اعران در آغاز و در پ��ي موفقيتها و
فتوحات اس�لام مدعاي متافيزيکي خودشان
را کنار گذاشتند و در عوض ،به درونمايههاي
دنيوي ـ نظير عش��ق و دربار سلطان و زندگي و
ارزشهاي ش��هري ـ پرداختن��د .در قرن دوم
و س��وم ،ش��اعران با فاصلهگرفتن از اسالم در
فضاي ش��هر و در دربار حاکمان عباسي توفيقي
دوباره يافتند .آن��ان در رقابتي آگاهانه با وحي
در پي منبعي غير از مفه��وم خداي واحد (مثال
جن و ش��يطان) براي الهام بودند .مشهورترين
آيات شيطاني را ابونواس (د  )198سرودهاست
ک��ه احتم��اال معروفتري��ن ش��اعر در تاريخ
ادبيات عرب باش��د .ب��ا اينح��ال ،در ادبيات
عرب نيز همچون اروپاي دورة مدرن ،توس��ل
به نيروهاي متافيزيکي بيش از آنکه تجربهاي
واقعي باش��د ،درونمايهاي ادب��ي بود .هدف
ش��اعران بهعبارتي درافتادن با انحصار اسالم
در الهام ب��ود .آنان با ق��رآن رقابت ميکردند
و ميکوش��يدند تا بر سبک و اس��لوب آن فايق
آيند .در س��دة دوم ،ش��اعران و نويس��ندگاني
چون بشّ ��ار بن ب ُرد (د ح��دود  ،)167صالح بن
عبدالق��دوس (د ح��دود  )167و عبدالحمي��د
يحيي کات��ب (د  )132در قالب حلقههاي ادبي
بهويژه در بصره جلساتي داشتند و يکديگر را با
عباراتي نظير اينکه «ش��عر تو از فالن آية قرآن
بهتر است» يا «آن عبارت تو از فالن آية قرآن
زيباتر اس��ت» تش��ويق و ترغيب ميکردند .تا

ميانة قرن پنجم ،روش��نفکراني چون متنبّي (د
 )354يا مع��رّي (د  )449با تف��وق زبان قرآن
مسأله داش��تند .با وجود اين ،قرآن حتي براي
کس��انيکه منکر اعجاز آن بودن��د نقش الگو يا
معيار زباني را ايفا ميکرد .گفتهاند که بشار بن
برد ،شاعر صاحبنام بصره ،به يکي از اشعارش
ـ که خوانندهاي در بغداد آن را اجرا کردهبودـ
ميباليد که حتي از سورة حش ِر قرآن برتر است.
بيترديد او به شعر خودش افتخار ميکرده ،اما
اين مهم است که حتي او نيز با نگاهي تحقيرآميز
به اسلوب قرآن نمينگريستهاست.
هرچه رقابت شاعران با قرآن بيشتر ميشد،
انتق��اد متکلمان و عالمان ديني از ش��عر فزوني
ميگرفت .شعر عربي رقيب وحي قرآني بود و
حتي تهديدي خطرناکتر از ديگر اديان حاضر
در سرزمينهاي اسالمي به شمار ميرفت .در
تلقي س��نت عربي ،شعر تنها رس��انهاي بود که
صرفنظر از وح��ي (و گفتمانه��اي صوفيانة
متأخ��ر) ب��ه اله��ام متافيزيکي ـ ول��و منحصر
ب��ه واقعيت متعالي ـ دسترس��ي داش��ت .اين
دسترس��ي حتي در مواردي که شعر موردنظر
مردود باش��د نيز رخ ميدهد ،زيرا اين مدعا ،به
رغم اينکه خطرناک و کفرآميز است ،مدعايي
مقبول دانس��ته ميش��ود (و الاّ اگر شعرپديدة
کماهميتي بود ،حتما کنار گذاشته ميشد).
نگاه به شعر بهمثابه پديدهاي بالقوه کفرآميز،
يکي از موضوعات ادبيات عربي اس��ت .ش��عر
از آن زم��ان که دنيوي و اينجهاني ش��د ،ديگر
در قال��ب چهارچوبهاي اخالقي يا سياس��ي
فرهنگ اس�لامي محدود نماند .ام��ا هرجا که
ش��عر ـ چه از طريق ارجاع به مصدر الهام الهي
و چه از رهگ��ذر هماوردي با اس��لوب قرآن ـ
در مقام رقابت و مقايس��ه با دي��ن قرارگرفت،
ش��اعران آماج انتقادات ناش��ي از انگيزههاي
ديني قرار گرفتند.
از منظر مدرن ،حمله به راس��تديني يا دين
سنتي ش��اعران را با ـ بهتعبير اکتاويو پاز ـ «کار
پرومتهاي ش��عر مدرن» يعن��ي آرزوي ايجاد
«نظم مقدس نوين براي درافتادن با کليس��اي
مدرن» پيوند ميدهد .ادونيس (ش��اعر سوري
متولد  )1930يکي از چهرههاي مشهور جهان
عرب است که درگير اين کار ديرپا اما همچنان
نوين ش��د .آث��ار او را ميتوان جس��توجوي
لطيف ـ
ِ
ح��رارت ـ گاه خش��ن و گاه
ِ
پرش��ور و
سنت فکري و زيباييشناسانة خودش دانست.
مضامين مرتب��ط با دين در آثار او هس��ت ،اما
از نوعي اس��ت که آث��ار او را بيدينانه ميکند.
ادونيس ش��عر دين��ي ،يعني ش��ع ِر در خدمت
دين نميس��رايد ،بلکه ،بهعکس ،شعر او جايگاه
دين را به خطر ميان��دازد .از اين منظر ،جايگاه
او همچون جايگاه ش��اعران دورة جاهليت ـ که
اس�لام مدعاهاي پيامبرانهش��ان را باطل کرد
ـ و نيز ش��اعران صوفي نظير ح�ّل�اّ ج (د  )309و
نِفّري (زنده در قرن چهارم) اس��ت .اما شاعران
صوفي کمک کردند تا شعر ـ که اسالم کمابيش
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بنا بر نقل
ابناسحاق ،که
نويسندة يکي
از کهنترين
سیرههای پیامبر
است ،طفیل
میگوید« :بهخدا
قسم ،آنان چنان به
من اصرار کردند که
تصميم گرفتم نه به
گفتههاي او گوش
کنم و نه با او سخن
بگویم ».اين شاعر
حتي «ازترس
اينکه مبادا برخي
حرفهای محمد
ناخواسته به گوش
او برسد» در گوش
خود پنبه گذاشت
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هرچه رقابت
شاعران با قرآن
بيشتر ميشد،
انتقاد متکلمان
و عالمان ديني
از شعر فزوني
ميگرفت .شعر
عربي رقيب
وحي قرآني بود
و حتي تهديدي
خطرناکتر از
ديگر اديان حاضر
در سرزمينهاي
اسالمي به شمار
ميرفت

غربت قرآن []7

دنيوياش کردهب��ود ـ اهميت متافيزيکي خود
را بازيابد؛ توسل آنان به ش��ياطين و فرشتگان
در ش��عر بيش از اينکه بيان تجربة متافيزيکي
باش��د ،ابزار و آرايهاي ادبي بود .آنان شعر را به
سطح رؤياي پيامبرانه ارتقا دادند و درعينحال،
براي برس��اختن واقعيت جديد زباني و فکري
مجموعة قوانين حاکم بر س��نت شعر عربي را
کنار گذاش��تند ،چنانکه ـ ب��ه گفتة ادونيس ـ
قرآن در ادوار گذشته اين کار را کردهبود و خو ِد
او نيز در شعرش همين کار را کرد.
برخ�لاف ش��اعران صوف��ي که خودش��ان
را مس��لمان ميديدن��د و نقض قواعد س��نتي
زيباييش��ناختي و ديني را با زب��ان دين توجيه
ميکردند ،ادوني��س هرگونه معن��اي ضمني
اسالمي را رد ميکند .او دين را کنار ميگذارد.
ادونيس مظهر اعالي ناهمخواني ميان قرآن و
شعر اس��ت که پيشتر از آن س��خن گفتيم .اما
ادونيس ش��اعر ،قرآن را بهعنوان منبعي
ِ
همين
براي تجدد در ش��عر عربي ميستايد .ادونيس
در اثر نظرياش بهتفصيل به تحليل زبان قرآن
و قدرت برانگيزندة زيباييش��ناختي و نفوذ آن
در قواعد سنتي ميپردازد.
قرآن بيش از هر متن ديگري به ش��عر عربي
غنا بخشيد ،ش��عر را از قالب محدود گونههاي
موجود رهان��د و روشهاي جديد اس��تفاده از
زب��ان ،تصويرپ��ردازي و درونماي��ه را به آن
افزود .هم معيارهاي س��نتي و ه��م تحليلهاي
نظ��ري زب��ان و ادبي��ات در هرمنوتيک قرآن
ريش��ه دارد .درس��ت همانطورکه متکلمان
براي تحليل زبان قرآن به شعر ارجاع دادهاند،
عک��س آن ني��ز رخ داده اس��ت و همچنان رخ
ميدهد ،يعني ش��اعران و محقق��ان ادبي براي
تحليل شعر به قرآن ارجاع ميدهند .در تاريخ
شعر عربي از جمله ميتوان به جنبش موسوم به
«مُحدَ ثون» (نوگرايان) در بحثهاي ادبي قرن
دوم و س��وم اش��اره کرد .تمايز تصويرپردازي
قرآن با قواعد خش��ک و رس��مي شعر موجب
ش��د تا اين گروه از ش��اعران آرايههاي ادبي و
بالغي نويني بيافرينند و جايگزين قواعد سنتي
کنن��د .در بحثه��اي ادبيـ زيباييش��ناختي
اين گروه دربارة ش��عر ،قرآن به سبب ساختار
شعرگونهاش به منبع و مرجع اصلي بدل شد.
ادونيس نيز بهراس��تي نمونهاي از نفوذ ادبي
قرآن در دورة معاصر اس��ت .زبان ش��عري او
زب��ان قرآن را در خود جذب کردهاس��ت و آن
را بازس��ازي و از درون ته��ي ميکند .زباني که
او برميگزيند چيزي ج��ز «عربية» يعني زبان
هزاروپانصدس��الة ادب عربي نيست .اين زبان
هم رحمت اس��ت و هم زحمت ،و حتي در دورة
پيش از اسالم به ساختاري فوقالعاده پيچيده،
منظم و پرمعنا رس��يدهبود و با زبان رايج که از
دهها لهجه تشکيل ميشد فاصلة زيادي داشت.
اين زبان همچنان درظاهر همان شکل و ساختار
را حفظ کرده و تقريبا بدون تغيير ماندهاس��ت
ق آن همچن��ان آم��وزش داده
و قواع��د دقي�� 
ماهنامه سیاسی ،فرهنگی

نامه ماه پیشخوان سیاست
ميش��وند .ماندگاري اين زبان عمدتا به سبب
قرآن اس��ت و کاربست سبک شعر کهن عربي
در قرآن ق��درت تجوي��زي منحصربهفردي
ب��ه آن بخشيدهاست.دس��تور زب��ان عربي ـ
صرفنظر از سنس��کريت ـ تنها دستور زباني
اس��ت که قواع��د آن مبتني ب��ر واقعيت زباني
نيس��ت .اين قواعد ،هم در نظ��ر و هم در عمل،
مبتني بر کتابي واحد است که دستور زبان آن ـ
که از دورة شعر پيش از اسالم بدون تغيير باقي
مانده ـ به ارتباط��ات روزمره بيتوجه بوده و به
معياري مطلق تبديل شدهاست.
رومن ياکوبسن در جايي اين پرسش را مطرح
کردهاست که «اگر گوگول ،شاعر اوکرايني ،به
صحنة روزگار نميآمد و به زبان بينواي روسي
س��خن نميگف��ت» ،زبان ادبي روس��ي چگونه
باقي ميماند؟جه��ان عربي ني��ز گوگولهاي
خودش را داش��ته ،ام��ا وجود الگوي��ي الهي از
تغيير قواع��د زبانش��ناختي آن ـ چنانکه در
زبان روس��ي رخ داده ـ مانع شدهاست .دستور
زبان عربي و قواعد زيباييشناختي آن بهنحوي
منحصربهف��رد تحت تأثير گ��ذر ناگزير زمان
ق��رار نگرفتهاند؛ بلکه در گ��ذر قرنها صورت
تاريخ��ي زبان همچ��ون آرمان��ي متعالي پاس
داش��ته شدهاس��ت؛ نحويان دقاي��ق و ظرايف
اين زبان را بررس��ي کردهاند و با عمقي فزاينده
به توصيف آنها پرداختهان��د ،و اديبان و اهل
بالغت وظيفه داش��تهاند تا ،با وج��ود فراتر از
دسترسبودن اين زبان ،در فهم آن بکوشند.
بدينترتي��ب ،زب��ان عربي نمون��هاي کامال
گوياس��ت از اي��ن واقعي��ت که زبان قدس��ي
چگونه ي��ک زبان رايج را ،بهرغ��م محالبودن
توقف کامل آن ،آگاهانه ايس��تا نگاه ميدارد و
بهنحوي مؤثر مانع تغيير و تحول آن ميش��ود.
ام��ا درعينحال ،زب��ان مح��اورهاي رايج مثل
ال عناصر
هر فرهنگ ديگر تکام��ل مييابد؛ مث ً
خارجي در زب��ان نفوذ ميکنن��د و منبع درک
و توصي��ف زن��دة محيطي پوي��ا را باق��ي نگه
ميدارند.
عربي کالس��يک ،بهخالف التين ،زباني زنده
اس��ت و همپاي گويشها به حيات خود ادامه
دادهاس��ت .اين زبان هم زبان رسمي است و هم
زبان علم و ش��عر .انعطافپذي��ري اين زبان به
سبب قرآن اس��ت که به شيوة شعر کهن عربي
نوشته شده و قدرت تجويزي منحصربهفردي
يافتهاس��ت .اما کمتر به اين نکته توجه ميشود
که عربي م��درنِ تحصيلکردهها با زبان قرآن
يکي نيس��ت ،بلکه از نظر دس��توري ،س��اخت
واژهها و آواشناس��ي بهمراتب س��ادهتر است.
با وج��ود اين ،ش��نونده ناخ��ودآگاه اين عربي
مدرن را همان زبان که��نِ متعالي تلقي ميکند
و آن را ب��ا ادبيات کهن عربي يک��ي ميانگارد.
در نتيجه ،براي ش��اعران عرب ،که بر ظرايف
عربي کالس��يک اش��راف دارند ،ايجاد هالهاي
اسطورهاي آسان ميشود .الهامگيري اين زبان
از دورة معاصر بهمراتب دش��وارتر است .شعر

مدرن عربي همواره در تالش براي دس��تيابي
به اين ه��دف ب��وده و اغلب ب��ه موفقيتهاي
چشمگيري دست يافتهاست.
حض��ور در يک مجلس قرائ��ت قرآن يا يک
محفل ش��عرخوانيِ شاعري سرش��ناس براي
تصديق اين واقعيت کافي است که زبان عربي،
نوع��ي ج��ادوي گفت��اري ميآفرين��د و آواي
ناب عبارات با تأکيدهاي بهجا و حسابش��ده
فضايي ش��کوهمند و حضوري قدس��ي فراتر از
معاني لفظ��ي آنها پديد م��يآورد .در اين دو
گون��ه محف��ل ،تمايزگذاري مي��ان صامتها،
تفاوته��اي ظريف آواي��ي و گاه مصوتهاي
طوالني بهوضوح ش��نيده ميش��وند .هر دوي
اين اجراها همنوايي آهنگ و ريتماند و بخش��ي
از جذابي��ت آنه��ا ـ حت��ي براي ش��نوندگان
غيرعربزبان ـ به س��بب توال��ي صامتهاي
متراک��مِ کام�لا متمايز اس��ت که ب��ه انفجار
بينظير معناييـآوايي ميانجامد و با صداهايي
بس��يار ممتد براي ايجاد نغمهاي باشکوه همراه
ميش��ود .هم تمايزگذاري مي��ان صامتها و
ه��م کاربرد مصوتهاي آهنگي��ن نادرند و در
عرب��ي مح��اورهاي رخ نميدهن��د .زبانهاي
محاورهاي عرب��ي بهطورطبيعي از تفاوتهاي
ظريف کاس��ته و طول مصوتها را به اندازهاي
کنترلپذي��ر درآوردهاند .دامن��ة کامل آوايي
عرب��ي کالس��يک فق��ط در ش��عر و ،بهنحوي
گستردهتر ،در تالوت قرآن باقي ماندهاست.
اما اين جذبه و جذابي��ت خطرات خودش را
نيز همراه دارد .چون بنا بر تفس��ير اسالمي خدا
زبان ش��گفتانگيز عربي را ب��راي گفتوگو با
انسان برگزيدهاست ،بس��ياري از سخنگويان
به اي��ن زب��ان آن را ال��زامآور و تعاليبخش و
گاهي دش��وار و طاقتفرس��ا مييابن��د .چنين
موقعيتي زب��ان عربي را در معرض ايس��تايي،
اسطورهس��ازي و رسميس��ازي و دستماية
بهرهبرداريهاي باسمهاي و ايدئولوژيک قرار
ميده��د و به ابزاري ب��راي عوامفريبي تبديل
ميکند .اين جذابيت و خط ِر توأمان ،که ويژگي
همة جادوهاي زباني اس��ت ،يکي از موضوعات
جال��ب و بحثانگيز قرن بيس��تم و بخش��ي از
دغدغههاي متفکراني چون شولم ،ويتگنشتاين،
بنيامين و کارل کراوس بودهاست .هرکس که
در محاف��ل ج��ذاب و هيجانانگيز س��خنراني
عمومي در کش��وري عربي حاضر بودهباش��د،
تأثير قدرتمند و «جادويي» زبان را بر مخاطبان
درک خواهدکرد.
دش��وار بتوان گفت که س��خنراني ب��ه زباني
غي��ر از عربي (که از پش��توانة حضور مس��تمر
زباني هزاروپانصد س��اله با رگهه��اي تنومند
ديني در الهي��ات و ادبيات و سياس��ت جامعه
برخوردار اس��ت) چنين حالت��ي را ايجاد کند.
نف��وذ «اس��طورهاي» زب��ان در محي��ط عربي
کامال آشکار است .سياس��تمدار ،عالم ديني
يا ش��اعري که به زبان عربي کالس��يک سخن
ميگويد ابزاري را به کار ميگيرد که ـ به شرط
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اينکه س��خنور خوبي باش��د ـ ميتواند مطمئن
باشد مخاطبان بسياري را شيفتة خود ميکند.
زبان در اينجا همچون نوعي ماشين زمان عمل
ميکند و بهنحو مؤثري همة ح��الِ حاضر را به
دورة تاريخي اس��طورهاي انتقال ميدهد .حتي
برنامههاي تلويزيوني در پخش سخنرانيهاي
مثال عرفات ،قذافي و صدامحسين همين تأثير
را دارن��د ،اما س��خنرانيهاي فوقالعادة جمال
عبدالناص��ر بس��يار تأثيرگذارت��ر و جذابتر
بودهاند ،ت��ا جاييکه قي��ام او را حاصل مهارت
فوقالعادة او در سخنوري دانستهاند.
در فيلم مصريِ ناصر  56که چند س��ال پيش
در سراس��ر جهان ع��رب به نماي��ش درآمد،
ميبينيم ک��ه ناصر ـ که نق��ش او را احمد زکي
ايف��ا ميکند ـ با چه مهارتي از س��طوح مختلف
زب��ان عربي به��ره ميگيرد ،از عرب��ي عاميانه
ب��ه عرب��ي اديبانه منتق��ل ميش��ود و صرفا با
بهرهگيري از توانايي س��خنوري بر مخاطبانش
تأثير ميگذارد و آنها را ش��يفتة خود ميکند.
س��خنراني او ش��اهدي اس��ت بر اينک��ه بيان
ش��ورانگيز عبارات عربي رس��مي در لحظهاي
حس��اس و حتي بازگشت مکرر به تعبير کهنه و
«از مُد افتاده»اي چ��ون «يا أيّها اإلخوة» چگونه
ش��نوندگان را به هيجان ميآورد و سخنران را
در امتداد سنتي هزاروپانصدساله قرار ميدهد،
تاجاييکه س��ينمايي پ��ر از جمعيت در بيروت
ـ که م��ن در  1996فيل��م را در آنج��ا ديدم ـ
بهنح��وي باورنکردني ميلرزيد .در س��کانس
پاياني فيل��م ،آنجاکه ناص��ر مخاطبانش را با
تعبيري کهن خطاب ميکند و با عباراتي کهن از
چهرهاي نقابمانند گفتارش را ادامه ميدهد،
تنشي دلپذير مخاطبان را فرا ميگيرد .در پايان
س��خنراني ،وقتي ناص ِر سوسياليست از تريبون
دانش��گاه االزهر با مکثهايي کوت��اه و معنادار
چهار بار فري��اد «اهللاکبر» س��رميدهد ،حلقة
فيلم به جاي اولش برميگردد و او در آنجايي
قرار ميگيرد که تاريخش آغاز ش��د :او پيامبر
ميشود.
رهبران جديد عرب ،نظير مبارکها و اسدها
و پادشاهان جوان ،هيچيک مهارت سخنوري
ناص��ر را نداش��تهاند و همين ام��ر دليل عدم
تأثيرگذاري آنهاس��ت .اين رهب��ران رقيب
بهاجبار به زبان کالسيک شاعران و زبان قرآن
متوسل ميشوند که هم گنج است و هم سالح.
بخشي از جذابيت بنيادگرايي نيز با زبان پيوند
دارد .رهب��ران گروههاي بنيادگرا ميکوش��ند
تا ب��ه عربي ناب يعني زبان ع��اري از لهجهها و
واژههاي بيگانه سخن بگويند ،اما زبان آنان تنها
در ظاهر به قرآن شبيه است و ارتباط چنداني با
پويايي و تحرک زبان قرآن ندارد؛ تأثيرگذاري
قرآن به س��بب ان��رژي و غناي آواي��ي آن ،و
راز جذابي��ت قرآن در هنجارش��کنيهاي آن
اس��ت .عربي بنيادگرايان جديد اغلب بهطرز
وحش��تناکي پيشپاافتاده ،خشکهمقدس��انه،
تقليدي و دريککالم تصنعي اس��ت .اما همين

زب��ان را زباني ن��اب و ديني ،اس��طورهاي و ،در
معنايي مبت��ذل و بيهوده ،متعالي تلقي کردهاند.
صِ رف رعايت آداب ظاه��ري زبان به ابزاري
براي مشروعيتبخشي به مرجعيت ديني آنان
بدل شدهاست.
زمانيکه نخس��تين ويدئوي ا ُس��امهبنالدن
بعد از اولين حملة هوايي آمريکا به افغانس��تان
را تماش��ا ميک��ردم ،از عربي درخش��ان او به
هنگام سخنراني شگفتزده شدم .او ـ برخالف
نس��ل جديد رهبران عرب ـ يکبار هم با لهجه
س��خن نگفت و حت��ي در بيان ا ِع��راب انتهاي
کلمات عرب��ي ـ که لغ��زشگا ِه برخ��ي افرا ِد
حتي تحصيلکرده اس��ت ـ ني��ز نلغزيد .او در
س��خنرانياش واژگاني کهن برگزيد ،همچون
عربهاي تحصيلکرده از منابع ديني و ش��عر
کالس��يک بهره ب��رد ،و از هي��چ واژة جديدي
اس��تفاده نکرد .س��خنراني او ،از جهتي ،سرد و
خشکهمقدسانه و تقليدي و حتي ـ همانطورکه
پيشتر ذکر ش��د ـ تصنعي ب��ه نظر ميآمد ،اما
يک تفاوت مهم در ميان بود :براي نخستينبار
فردي را ميديدم که از قالب خشکهمقدس��انه
چن��ان طبيعي اس��تفاده ميکرد ک��ه حتي من
تحتتأثير افسون آن قرار گرفتم..
مفسران قديم قرآن بر اين موضوع اتفاقنظر
دارند ک��ه هيچ آيهاي از ق��رآن را نميتوان به
معناي��ي واح��د و مطلق محدود ک��رد و تأکيد
دارند که قرآن «ذو وُج��وه» (داراي وجههاي
متعدد) اس��ت .اين مفهوم ي��ادآور «پانيم» يا
هم��ان وجوهي اس��ت که عالم��ان يهودي در
تورات مييابند .امروزه تقريبا همة قرائتهاي
اينجهانيِ محققان جديد مسلمان بر اين اصل
اساس��ي تفس��ير اس�لامي صحه ميگذارند:
آن��ان بر معن��اي ناهمگ��ن متن ق��رآن تأکيد
دارن��د ک��ه ـ به نحوي آش��کار ي��ا ضمني ـ بر
ش��اعرانگي قرآن يا زبان ش��اعرانة آن داللت
دارد ،زي��را هر متن ش��اعرانه را ميتوان بدون

تأثيرگ��ذاري در يکتاي��ي تجديدناپذي��رش
از منظره��اي متعددي خواند و تفس��ير کرد.
همين ويژگي ناهمگنبودن معناس��ت که متن
را تبدي��ل به ش��عر ميکند ،و به مج��رد اينکه
مت��ن از ابهام در بيايد ،ش��عر بودن آن متوقف
ميشود .دراينصورت ،متن صرفا به رسالهاي
فروکاسته ميشود ،يا به بيانيهاي سياسي تقليل
ميياب��د يا ـ در مورد متون وحياني ـ به ش��کل
کتاب ش��ريعت و قان��ون درميآي��د .از نگاه
برخي محقق��ان مصري همچ��ون امين خولي،
محم��د احمد خل��فاهلل و نصر حام��د ابوزيد
و برخي محقق��ان ايراني همچ��ون عبدالکريم
سروش و محمد مجتهد شبستري اين اصرار بر
معناي ناهمگن متن قرآن و کار خالقانه و متغير
تفس��ير با تأکيد بر ويژگيهاي زيباشناختي آن
مرتبط است.آنان ميدانند که اگر قرآن متني
وحياني و ش��اهکاري ادبي و پيام��ي آوايي تلقي
ش��ود ،چنين تلقياي نظامي کامل از نش��انهها،
معاني و تفاسير خواهد گشود و اجازه خواهد داد
تا با انبوهي از روشهاي مختلف خواندهش��ود.
اي��ن تلق��ي از وحي کام�لا در تقابل ب��ا ادعاي
تکمعنا بودن تفسير قرار ميگيرد که کمابيش
مطلوب جنبشهاي اسالمگراس��ت .بنابراين،
ِ
آنان نسبت به خودس��رانهبودن اين قرائتها
هش��دار ميدهند و بر شفافيت کالم خدا تأکيد
دارند و از زيبايي آن چشم ميپوشند .درگيري
فکري و اغلب فيزيکي بر س��ر قرآن که امروزه
در جهان اسالم سخت جريان دارد نزاع بر سر
جنبة زيباشناسانة آن نيز هست که برخي توجه
به اين جنبه را درحال از ميانرفتن ميبينند

رومن ياکوبسن در
جايي اين پرسش
را مطرح کردهاست
که «اگر گوگول،
شاعر اوکرايني،
به صحنة روزگار
نميآمد و به زبان
بينواي روسي
سخن نميگفت»،
زبان ادبي روسي
چگونه باقي
ميماند؟جهان
عربي نيز
گوگولهاي
خودش را
داشته ،اما وجود
الگويي الهي
از تغيير قواعد
زبانشناختي آن
ـ چنانکه در زبان
روسي رخ داده ـ
مانع شدهاست
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