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Abstract
The fame and greatness of the Ashura event, with its wide and unique dimensions, caused it
not to be far from the taste and intuition of mysticism. Among all different historical periods,
the Qajar period has received less attention from scholars of mysticism and Sufism in Shiite
ritual poetry (Ashura poetry). In this historical period, with the arrival of the manifestations
of modernity in Iran, we face many changes in all dimensions and aspects of politics,
economics, etc. but it was not easy to accept modern Western culture and civilization with its
secularist characteristics in a society whose foundation was based on religious beliefs. Hence,
Ashura poetry struggled with the manifestations of modernity in the contemporary world
with a mystical approach. The reflection of this opposition can be well seen in Ganjinat AlAsrar of Amman Samani. The present study has been done using a descriptive-analytical
approach based on library data. It answers the question of how the confrontation between the
tradition and the manifestations of Western modernity in the Qajar period and in the Ashura
mystical poetry of this period has emerged. The results of the study indicate that in these
poems, unity, love, and attention to the collective spirit in the uprising of Imam Hussein (AS)
as the manifestation of the perfect man are in opposition to the manifestations of Western
modernity.
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چکیده
شهرت و عظمت واقعۀ عاشورا ابعاد وسیع و بینظیری داشت و به همین سبب از دیدگاه ذوقی و شهودیِ
عرفان بهدور نماند .پژوهشگران ،از بین همۀ ادوار گوناگون تاریخی ،به دورۀ قاجار ازنظر عرفان و تصوّف
در شعر آیینیِ تشیّع (شعر عاشورا) کمتر توجه داشتهاند .در این دوران تاریخی با ورود مظاهر مدرنیته به
ایران ،در همۀ ابعاد و جوانب سیاسی ،اقتصادی و ...با تغییرهای بسیاری روبهرو هستیم؛ اما در جامعهای
که تاروُپود وجود آن را باورهای دینی تشکیل میداد ،پذیرش فرهنگ و تمدن مدرن غرب با ویژگیهای
دنیاگرایانۀ آن بهآسانی ممکن نبود؛ ازاینرو شعر عاشورایی با رویکرد عرفانمدارانه به مبارزۀ همهجانبه با
مظاهر مدرنیته در جهان معاصر پرداخت .بازتاب این تقابل را بهخوبی میتوان در

األسرار عمّان

سامانی دید .این پژوهش بهشیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای دادههای کتابخانهای صورت گرفته است و
به این پرسش پاسخ میدهد :تقابل سنت و مظاهر مدرنیتۀ غربی در دوران قاجار و در شعر عرفانی
عاشورایی این دوره چگونه نمود یافته است؟ نتایج بیانگر آن است که در این اشعار ،وحدتگرایی ،عشق،
توجه به روح جمعی در قیام امام حسین

(ع)

و مظهر انسان کامل ،در تقابل با مظاهر مدرنیتۀ غربی قرار

دارد.
واژههای کلیدی
عرفان؛ عاشورا؛ مدرنیته؛ تقابل؛ عمّان سامانی
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1ـ مقدمه
برپایۀ معیارهای نقد تاریخی و جامعهشناسی ،هیچ پدیده و جریان تازهای را نمیتوان یاد کرد که خود،
محرک خویشتن باشد و تا زمینه و مایۀ مستعدی برای ظهور چنین پدیدهای آماده نشده باشد ،هرگز یکباره
به وجود نمیآید .شعر آیینی دورۀ قاجار برای خود مقدمات و محرکاتی داشت و افزونبر پیشزمینههای
ادبی ،تحوّالت سیاسی ـ اجتماعی نیز در این میان نقش برجستهای ایفا کرد .در کشور ما مذهب یکی از
کهنترین و دیرینهترین نهادها بوده و سالیان متمادی انواع باورهای دینی و اعتقادات مذهبی بر ساختار
اجتماعی و نظام اندیشۀ ایرانیان استیال داشته و با نبود عدالت و انحطاط تمدن بشری و ظلم ،به مبارزه
برخاسته است .در حکومت قاجار و با شروع اندیشههای تجدّد و آرمانگرایی که سرانجام به براندازی نظام
مطلقه و روی کار آمدن مشروطه منتهی شد ،بسیاری از رهیافتها و دستاوردهای نو از رهگذر فرهنگ و
تمدن جدید به ظهور پیوست.
در این دوران وظیفۀ مصلحان دینی و شاعران آیینی بهمراتب سنگینتر از گذشته بود؛ زیرا آنان رسالت
ایجاد بصیرت و انگیزش وجدان باطنی برای جلوگیری از ایجاد مشکالت فکری و احیای اسالم اصیل را
بر عهده داشتند .شهرت و عظمت واقعۀ عاشورا با ابعاد وسیع و بینظیرش ،بزرگتر از آن بود که در چنین
هیاهو و همهمهای از دیدگاه ذوقی و شهودی عرفان بهدور بماند .درسهای عاشقانۀ این قیام خونین از
نگاه عشقمحورِ شاعران زبان فارسی هیچگاه پنهان نشده است .حماسه و حکایت کربال ،در خوانشی
عارفانه ،حکایت عشق ،دلدادگی ،جانبازی و پاکبازی بود که تصویر ،توصیف و بیان آن از دیدگاه سلوک
معنوی و عرفانی چیزی به جز مرگ اختیاری و آگاهانۀ عاشقی پاکباز نبود و نخواهد بود .در پرتو نگاه
عرفانی به حادثۀ کربال ،بسیاری از اعمال و سخنان و حوادث ،رنگ و معنایی دیگر به خود میگیرد؛
بهگونهای که از هزاران نبرد سهمگین که در طول تاریخ رخ داده است ،این جنگ خونین متمایز میشود و
از سطح حادثهای تاریخی به سطح مکتبی فکری و عرفانی ارتقا مییابد؛ البته مسلم است عملکردهای این
واقعه ،ظرفیت چنین تأویل و تفسیری را دارد .درسهای عاشقانۀ این قیام خونین از نگاه عشقمحور
شاعران زبان فارسی هیچگاه پنهان نشده است.
عمّان سامانی از شاعران معروف شهر سامان استان چهارمحالبختیاری است .میرزا نوراهلل عمّان سامانی
ملقّب به تاجالشعرا از شاعران صاحبنام و پرآوازۀ سالهای  1258تا  1322قمری است .نیاکان او همه از

پارسیگویان دوران خود بودهاند .پدرش مرحوم میرزا عبداهلل ،متخلص به «ذرّه» ،مؤلف کتاب جامعالنساب
و جدش میرزا عبدالوهاب سامانی ،متخلّص به «قطره» و عمویش میرزا لطفاهلل ،همگی از شاعران عهد
ناصری بودند که در دانشهای دیگر هم دستی داشتند؛ اما آوازۀ هیچیک از آنان مانند عمّان نیست .اشعار
عمّان ،رنگوبویِ عرفانیِ وحدت وجود دارد .او توانسته است بهزیبایی هرچه تمامتر یگانگی بین جان
اولیا و وحدت بین جان ایشان و خداوند را به تصویر کشد .نگاه عمّان به حادثۀ عاشورا ،نگاه عرفانی است
که بهسبب شیوۀ بیانش ،بسیاری از مقولههای دور از دسترس عرفانی را به عینیّت جامعه منتقل میکند و
مفاهیم مجرد ذهن را با ابزارهای بیانی عاشقانه بهصورت کامالً ملموس و محسوس به تصویر میکشد
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(رک .قیصری .)109-107 :1390 ،عمّان در

األسرار  1با بیانی عارفانه تصویری از قیام امام حسین (ع) را به

نمایش میگذارد که مظاهر آن در تقابلی کامل با مدرنیته و جریانهای آن در عصر قاجار بود.
1ـ 1روش پژوهش
برای سنجش نگرش عرفانی در شعر عاشورایی دوران قاجار ،با توجه به روشهای موجود ،روش تحلیل
محتوا ،مناسبترین روش است؛ زیرا مستندترین منبعِ در اختیار ،آثار شاعران ازجمله متن منظور در این
پژوهش ،یعنی

األسرار است .تحلیل محتوا عبارت است از برجستهکردن محورها و خطوط اصلی

یک متن یا متون مکتوب ،مجموعهای از سخنرانیها ،سلسلهای از تصاویر ،نامهها و...؛ گاهی نیز تحلیل
محتوا ،روشی توصیفی یا تحلیلی است که سرانجام تحلیلی وصفی به دست میدهد (ساروخانی.)286 :1385 ،

تحلیل محتوا در تحقیقهای ادبی میتواند بهطور معکوس ،زمینههای شناخت اندیشه و سبک نویسنده
یا شاعر را فراهم کند و با الگویی که از این شیوه به دست میآید ،اشعار یا نوشتههای دیگری که به او
منسوب شده است ،اصیل یا کاذب معرفی میشود (همان.)283 :

1ـ 2اهمیت و ضرورت پژوهش
در میان همۀ ادوار گوناگون تاریخی ،دورۀ قاجار ازنظر عرفان و تصوّف در شعر آیینی تشیّع یعنی شعر
عاشورا کمتر توجه پژوهشگران را برانگیخته است .به دیگر سخن در پژوهشهای انجامشده دربارۀ شعر
عاشورایی در دورۀ قاجار تاکنون به رویارویی سنت و مدرنیته و بازتاب آن در این اشعار توجه نشده
است؛ ازاینرو نویسندگان ضروری دانستند در این پژوهش پس از بیان مفهوم مدرنیته و نوگرایی با استناد
به

األسرار عمّان سامانی ،موضع این شاعر آیینی را در رویارویی با این تفکر بررسی میکنند تا درک

بهتری از این اشعار و تعامل آن با جریانهای فکری جامعه به دست آید.
پرسش اصلی پژوهش این است :تقابل سنت و مظاهر مدرنیتۀ غربی در دوران قاجار و در شعر عرفانی
عاشورایی این دوره چگونه نمود یافته است؟ متغیر اصل تحقیق که واگرایی سنّت و مدرنیته در جریان
شعر عرفان عاشورایی قاجار است ،با استفاده از شاخصهای ساختهشده برای آن ،بررسی خواهد شد .منبع
اصلی تحقیق دیوان

األسرار عمّان سامانی از شاعران آیینی عصر قاجار است که با روش اسنادی و

مطالعات کتابخانهای ،مهمترین مؤلفههای عرفانی در اشعار عاشورایی او استخراج میشود؛ سپس این اثر
ازنظر تقابل سنّت و مدرنیته واکاوی خواهد شد .ضروری است قبل از پرداختن به تعریف شاخصها و یا
هرگونه بحث دربارۀ موضوع اصلی ،به فضای سیاسی و مذهبی شعر قاجار اندکی توجه شود.
1ـ 3پیشینۀ پژوهش
دربارۀ ادبیات عرفان عاشورایی مقالههایی به رشتۀ تحریر درآمده است .احمد امیریخراسانی و فاطمه
هدایتی ( )1392در مقالهای با عنوان «فضل تقدّم با کیست؟ صفیعلیشاه اصفهانی یا عمّان سامانی» به
بررسی عرفان در اشعار عاشورایی این دو شاعر توجه داشتهاند و نشان دادهاند که عمّان سامانی ضمن
روایت هر شخصیّت ،عیناً به نقل موضوع ،بیت و یا اندیشههای عرفانی مطرحشده در زبد األسرار پرداخته
و از اشعار و اندیشۀ صفیعلیشاه ،هم در لفظ و هم در معنی بهرۀ فراوان برده است .زهرا پارساپور ()1390
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در مقالۀ «نمادهای عرفانی آب و عطش در واقعۀ عاشورا» نمادهای «تشنگی» و «عطش» در روز عاشورا را
از دیدگاه عرفانی و بهطور خاص از نگاه عمّان سامانی و صفیعلیشاه بررسی کرده است .دستاورد پژوهش
بیانگر این است که از دیدگاه او ،طلب آب گاهی به معنای طلب مقام فنا در شیخ و گاهی نیز فنای فیاهلل،
و سقایت به معنای برگرفتن آب معرفت و حقیقت از شطّ توحید و رساندن آن به تشنگان طریقت است.
مقالۀ دیگر «"قبلۀ اهل وفا" شمشیر حق؛ بررسی عرفانی از حادثۀ کربال در مثنوی

األسرار» از اکرم

کرمی ( )1389است.
در میان کتابها نیز میتوان به کتاب گلبانگ سربلندی؛ گفتارها و روضههای عاشورایی اثر قاسم

کاکایی ( )1390و کتاب عرفان در ادبیات عاشورایی از دورۀ صفویه تا زمان معاصر

از اکرم کرمی ()1390

اشاره کرد .دربارۀ عمّان سامانی و عرفان او مطالب بهنسبت مفصلی در متون تذکره و رجال عصر قاجار و
پس از آن ،به رشتۀ تحریر درآمده است؛ مانند مطالبی که در الذریعه ( 1378ق ،ج  ،9بخش  )769 :3و
الشعرا ( ،1361ج  )1226 :2آمده است.
فریبا میربلوک بزرگی ( )1384در مقالۀ «سنت و مدرنیته در عرفان موالنا» ،ارتباط عرفان موالنا با
دیدگاههای سنّتگرایانه و تجدّدگرایانه و مدرنیته را کاویده است و ادعا دارد که عرفان نردبان آسمان
است؛ اما چنین نیست که هیچ نسبتی با اندیشههای جدید و مدرن نداشته باشد؛ بهویژه در عرفان موالنا که
پیامی نو برای انسان دارد ،ازنظر مبانیِ فکریْ نزدیکیهای فراوانی با مدرنیته دیده میشود؛ حتی از
دیدگاهی با مبانی فراتجددگرایی یا پستمدرنیسم نیز هماندیشیهایی دارد .افسانه خاتونآبادی ( )1390در
مقالۀ «شعر و نقاشی در دوران قاجار؛ چالش سنّت و مدرنیته» ،به بررسی تأثیر شرایط ویژۀ اجتماعی و
فرهنگی عهد قاجار در شعر و نقاشی این دوران پرداخته است .بررسیها دربارۀ شعر و نقاشی در عهد
قاجاریه نشان داد که هر دو به شعب چهارگانهای تقسیم شدهاند :جریانهای سنتگرا ،تلفیقی ،تجددطلب،
مردمی و عامیانه .پژوهش کنونی نیز بهدنبال این است تا دریابد شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر قاجار
چه سرگذشتی را برای شعر آیینی رقم زده است.
در بررسیهایی که نگارندگان به عمل آوردهاند ،تاکنون پژوهشی دربارۀ واگرایی سنّت و مدرنیته در
جریان عرفان عاشورایی عصر قاجار صورت نگرفته است؛ از این منظر ،پژوهش پیش رو کامالً نوآورانه
است .نگارندگان بهشیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای دادههای کتابخانهای ،چگونگی تقابل سنت و مظاهر
مدرنیتۀ غربی را در دوران قاجار و در شعر عرفانی عاشوراییِ

األسرار عمّان سامانی بررسی میکنند.

2ـ چارچوب نظری
شعر دورۀ قاجار از جامعهای تأثیر میپذیرد که در آن اسالم با تشیّع آمیخته شده و بهصورت پایۀ استواری
برای تبیین اندیشههای جامعۀ ایرانی درآمده است .شاعر دورۀ قاجار که عضوی از جامعۀ ایرانی است،
میکوشد با رویکردی هنرمندانه و در عین حال تأثیرگذار ،اوضاع دینی زمانۀ خود را در شعرش منعکس
کند .موقعیت و ماهیّت دینی عصر قاجار بهگونۀ خاصی است .ازسویی کشور رنگوبویی کامالً مذهبی
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دارد و شاهان قاجار میکوشند چهرۀ مذهبی و دینیِ خود را روزبهروز نمایانتر کنند و ازسوی دیگر دنیا با
پدیدۀ مدرنیته در همۀ ابعاد سیاسی ،اجتماعی و ...روبهروست .در این دوران با ورود مظاهر مدرنیته در
دنیای جدید ،شاهد اتفاقات بسیاری هستیم؛ اما پذیرش فرهنگ و تمدن مدرن غرب با ویژگیهای
دنیاگرایانۀ آن در جامعهای که تار وجود آن را باورهای دینی تشکیل میداد ،بهآسانی ممکن نبود .به همین
سبب ،نخستین کوشندگانی که میخواستند توجه ایرانیان را در همۀ ابعاد به آن سو جلب کنند ،آگاهانه یا
ناآگاهانه ،وجود تناقض را نهان کردند و بیشتر بر دستاوردهای علمی و صنعت غرب تأکید داشتند؛ البته
روشنفکران تنها نیروی مؤثر در جامعه نبودند .در مقابل تحصیلکردههای علوم جدید ،دانشآموختگان
علوم اسالمی و علوم قدیم بودند که حوزۀ نفوذ و قدرت اثرگذاری بیشتری نسبتبه روشنفکران داشتند.
دستهای از این گروه در برخورد با تمدن جدید معتقد بودند بهسبب تضادهای بسیار میان فرهنگ اسالمی
و فرهنگ جدید غربی ،تجدّد در ابعاد سیاسی و اجتماعی خود نباید وارد جامعۀ دینی ایران شود .این دسته
حتی با ایجاد مدارس جدید ،خط آهن ،تعلیم و تربیت زنان و مواردی از این دست مخالفت میکردند.
شیخ فضاهلل نوری یکی از مهمترین افرادی بود که در این گروه قرار داشت .او یکی از مجتهدان برجستۀ
تهران بود که با شناختش از مدرنیتۀ اروپایی ،اذعان میکرد که بین اسالم و مظاهر تمدن غرب هیچ نقطۀ
مشترکی وجود ندارد .او و همفکرانش از اساس ،سازگاری اسالم با تجدّد را بیپایه و دفاعناپذیر
میدانستند (آجدانی.)50 :1395 ،

2ـ 1مدرنیته و نوگرایی از صفویه تا قاجار
واژۀ مدرنیته از کلمۀ التین «مودو» ( )modoبه معنای «جـاری /فعلـی» گرفته شده است؛ هرآنچه سبک و
سـیاق روز را از گذشـته جـدا کنـد« ،مـدرن» خوانـده مـیشـود (نجومیان .)11 :1383 ،واژۀ «مدرن» از زبان
فرانسوی به زبانهای انگلیسی و آلمانی وارد شد و بهتدریج ،واژگـان «مدرنیست و مدرنیزه» در سدۀ
هجدهم (در آثار روشـنفکران) و واژۀ «مدرنیتـه» در سـدۀ نوزدهم پدید آمد .این واژگان از کلمات
چندمعنا هستند که در رشتههای مختلف کاربرد گوناگون و تعریفهای متعدد دارند .احتماالً واژۀ مدرنیته
را در سال  1849برای نخستینبار شاتوبریان به معنای «تازگی مسائل اجتماعی که با آن رویاروییم» در
کتاب خاطرت آن سوی گور به کار برد (احمدی)5 :1382 ،؛ اما برای نخستینبار بودلر در قرن نوزدهم
مدرنیته را در معنای ادبی آن استفاده کرد.
مدرنیته نوعی حالت یا کفایت و ویژگی مـدرن است .ایـدۀ مدرنیتـه بیـانگـر تازگی ،بداعت و نوبودن
زمان حال است که با گسست یا انقطاع از گذشـته و ورود بـه آیندۀ بهسرعت درحال ظهور و در عین
حال نامطمئن و ناپایدار تعریف میشود .مدرنیتـه در معنـای کلی و گستردۀ آن با فکر یا ایدۀ نوآوری،
ابداع ،تازگی ،خالقیـّت ،پـیشگـامی ،پیشـرفت ،توسعه ،رشد ،تکامل ،سلیقه و مد همراه و همآور است
(آزبون.)65 :1380 ،

ازسویی «مدرنیته یک مفهوم "متعارض" است .این واژه یا اصطالح میتواند در زمانهای مختلف با
معانی کامالً متفاوتی ظـاهر شـود ،بسته به اینکه چیزی نفی و انکار میشود یا در نقطـۀ مقابـل آنچـه
چیـزی تأییـد و اثبـات میشود» (کومار.)81 :1380 ،
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مدرنیته پس از پشت سر گذراندن تحوالت و فراز و نشیبهای گوناگون در تاریخ تمدن غرب ،در
ایران نیز بهدنبال ارتباط و رویارویی گسترده با اروپا و فرهنگ و تمدن غربی و بـا تأثیرپذیری روشنفکران
از دنیای غرب مجال ظهور مـییابـد.
درپی گسترش نفوذ اروپاییان در ایران ،برآشفتگی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی افزوده شد؛ اما آشنایی
قشرهایی از ایرانیان با فرهنگ غرب ،سبب شد که نوعی آگاهی اجتماعی شکل بگیرد و درپی آن،
جهتگیری نیروها از تضادهای بین گروههای داخلی بهسوی تضاد با استبداد و نفوذ بیگانگان تغییر کند
(آبراهامیان .)74-46 :1377 ،این تحوّالت تنها در حوزۀ سیاست و اجتماع رخ نداد؛ بلکه حوزۀ هنر و ادبیات
را نیز در بر گرفت.
اگر مدرنیسم یک عقالنیّت تلقی نشود ،آنگاه فرایند مدرنیته به حوزۀ سیاستگذاریهای دولتی محدود
نیست و همۀ سطوح خرد و کالن زندگی در یک حوزۀ جغرافیایی را شامل میشود .با ورود مظاهر
مدرنیته به ایران و اوجگیری آن در عصر قاجار ،منبر علمای شیعه به رسانهای علیه نظام حکومتی قاجار
تبدیل شد .محتوای سیاسی ـ اجتماعی که بر منبرها خوانده میشد ،مشروعیّت مذهبی خاصی یافت و از
حدود مشروعیّت سیاسی حکومت فراتر رفت .اشاعۀ اصول فقه ،خطبهخوانی ،ذکر داستانهای مذهبی،
حمایت از اشعار مذهبی با صبغۀ شیعی و عاشورایی و بازنمایی حماسۀ عاشورا ازجمله کارکردهایی بود
که علیه مدرنیته و مظاهر آن به راه افتاد .علما و شاعران و مذهبیون شیعه از این معبر برای آگاهکردن ملّت
از وقایع سیاسی و اجتماعی سود میجستند.
بهتدریج مقتلخوانی که واقعۀ عاشورا را بازتاب میداد ،به شکلگیری رفتار اجتماعی انجامید که ایجاد
تقابلهای دوسویه ،از مهمترین ویژگیهای آن بود .در متون عاشورایی ،امام حسین (ع) نماد ایمان در روز
عاشورا معرفی شد و تقابل خوبی و بدی در جریان حکومت بر ضد قدرت حاکم و مظاهر روشنفکرانۀ
غرب به کمک ادبیات عاشورایی و عرفانی به تصویر کشیده شد.
با توجه به رویکرد گفتمانی برای تحلیل تاریخی ،میتوان به دو گفتمان کلی در دوران قاجار اشاره
کرد؛ نخست گفتمان سنّت ی و دوم گفتمان مدرنیته .در قالب این رویکرد ،تقابل میان مدرنیته و سنّت را باید
تقابل دو گفتمان متفاوت و متضاد خواند که هریک با دارابودن مجموعۀ زبانی متفاوت ،تاریخ
اجتماعی ـ فرهنگی این دوره را رقم زدند .گفتمانی دینی در شعر عاشورایی ـ با محوریّت عرفان ،حقیقت،
مطلقیّت ،یقین ،تقدّس ،تقدیر ،آخرتگرایی و پرهیزکاری ازنظر ماهوی ـ با گفتمان تجدّد ـ که بر واقعیت،
شکاکیّت ،دنیامحوری ،نتیجهگرایی و سودانگاری تأکید میورزید ـ در تضاد کامل قرار داشت.
ازنظر سیاسی و اجتماعی ،در گفتمان کلی ،در برابر عقبماندگی ایرانْ نوگرایی و دینمداری شکل
گرفت که هریک در درون خود خُردهگفتمانهای متعددی داشت .جریان نوگرا راهحل عقبماندگی را در
گرفتن تمدن غرب میدانست؛ اما گفتمان دینی موضعی کامالً درونی در مقابل تجدّد و عقبماندگی اتخاذ
کرد و رجوع به اسالم و مظاهر تشیّع را راهحل اصلی دانست.
رویارویی ایرن با تمدن غرب ،بهتعبیری مهمترین اتفاق فرهنگی بعد از ورود اسالم به ایران به شمار
میرفت« .اکثر مورّخان سرآغاز برخورد را دورۀ صفویه میدانند و رفتوآمد سیاحان و یا چند جنگ
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نافرجام در خلیجفارس را نشانۀ این برخورد میشمارند» (بهنام .)14 :1390 ،با وجود این ،عدهای معتقدند که
ایران سدۀ هفدهم میالدی ( 979-1079ش ) .هیچ نوع وابستگی به غرب نداشته و ارتباط ایران با اروپا
بیشتر در قالب مراودات نظامی و تجاری بوده است (میالنی .)106 :1384 ،به هر ترتیب ،مسلم است که از
زمان صفویه تا ابتدای حکومت قاجار ،ارتباط ایران با دنیای غرب و رویارویی با مدرنیتۀ غربی بیشتر در
قالب مراودات نظامی بود .شاید بتوان تعیینکنندهترین اتفاق مرتبط با تجدّد در عصر قاجار را جنگهای
ایران و روس دانست .عباسمیرزا تحت تأثیر شکستهای ایران در جنگهای با روسیه ،بازسازی ارتش و
بهرهگیری از دستاوردهای تمدن غرب را الزم دانست .ازسویی دیگر شخصیت سیاسی برجستهای مانند
امیرکبیر درصدد بود تا افزونبر تمهیدات نظامی ،دستاوردهای علمی و صنعتی اروپا وارد ایران شود .پس
از او مشیرالدوله بهسبب دلبستگی به مدرنیتۀ غربی ،بهتدریج زمینههای غلبۀ وجه ایدوئولوژیک تجدّد
اروپایی را برای ایرانیان مهیا کرد؛ مشروطیّت نتیجۀ این نوع آگاهی ایرانیان از مزایای اجتماعی و فرهنگی
مدرنیته بود (همان.)114-108 :

2ـ 2عمّان سامانی و ادبیات شیعی
قرن دهم را میتوان قرن حمایت از ادبیات شیعی و تشویق شاعران به سوگسرودههای مذهبی در وصف
واقعۀ کربال دانست .در دورۀ قاجار و پس از تثبیت رسمی مذهب تشیّع در ایران ،همچنان این مضمون در
شعر شاعران ادامه یافت و به رونق آن افزوده شد .البته بسیاری معتقدند که آثار و اشعار عاشورایی این
دوره ،قرن دهم تا نیمۀ قرن دوازدهم ،جنبههای ادبی و مستندات تاریخی ندارد و نمیتوان همۀ آنها را
جزو ذخایر گرانبهای فرهنگی و هنری زبان فارسی به شمار آورد.
سوگسرودههای عاشورایی در ادوار مختلف شعر فارسی آنقدر گسترده و تأثیرگذار بود که برای آن
ابعاد و خوانشهای مختلفی قائل شدهاند .مهمترین این خوانشها عبارت است از:
 خوانش اساطیری و اسطورهسازی؛
 خوانش عاطفی و احساسی؛
 خوانش عرفانی؛
 خوانش براندازی و عدالتخواهانه؛
 خوانش ارزشی و مکتبی (مجاهدی.)158 :1379 ،

گاهی برخی از این خوانشها به اقتضای زمانه پررنگ شده و درنتیجه ابعاد دیگر آن مغفول مانده
است .یکی از این ابعادِ مغفولمانده تا دوران قاجار ،بُعد و جنبۀ عرفانی است؛ درحالیکه مقدار
توجهبرانگیز و شاید بیش از نیمی از سرمایۀ ادب فارسی را ادبیات عرفانی ما تشکیل میدهد که بیگمان با
زندگی و فرهنگ و دلبستگی تودههای مردم پیوند ناگسستنی دارد و درحقیقت باید آن را ادبیات مردمی
فارسی نامید« .برداشت امثال دعبل خزاعی از نهضت اباعبداهلل به تناسب زبان ،جنبههای پرخاشگری آن
است ،برداشت محتشم کاشانی جنبههای تأثیرگذار آن است ،برداشت عمّان سامانی یا صفیعلیشاه از این
نهضت برداشتهای عرفانی ،عشق الهی و پاکبازی در راه حق است» (مطهری ،1370 ،ج  .)295 :2خوانش
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عرفانی از حادثۀ عاشورا ،مبتنی بر این جهانبینی توحیدی است که انسان کامل (

اهلل) در حادثۀ

عاشورا در وجود قهرمان این حادثه یعنی حضرت امام حسین (ع) تبلور یافته است .عمّان سامانی یکی از
شاعران آیینی دوران قاجار است که خوانشی عرفانی از حادثۀ عاشورا ارائه داد.
عمّان از شاعران تأثیرگذار انجمنهای ادبی اصفهان ازجمله انجمن ادبی «ابوالفقرا» و «عنقا» بود و با
شاعرانی مانند آشفته ،مسکین ،پرتو و دهقان مصاحبت داشت (همایی )92 :1342 ،طریقت تصوّف عمّان،
نعمت اللهی بود و با تأمل در عرفان ،مضامین بسیاری از عرفان نظری را در

األسرار به ظهور رسانید.

عمّان به برداشتهای ناب از عرفان اسالمی و تطبیق آنها با حوادث کربال و روز عاشورا همراه با تصاویر
بدیعی توجه داشت .منظومۀ

األسرار در روزگاری به سرانجام رسید که مخالفت علما با مظاهر و

جلوههای مدرنیسم و هجمههای غربیان در برپایی هرچه باشکوهتر آداب و شعایر مذهبی ،بهویژه مراسم
مذهبی عاشورا ،بهصورت جدی پیگیری میشد .در تالطم مخالفت علما با مظاهر مدرنیسم ،منظومهای به
رشتۀ تحریر درآمد که سخنگوی حقیقی عشق بود؛ عشقی که در جان و تن شاعر پنهان بود و تجلیات آن
را به زیبایی هرچه تمامتر در حادثۀ عاشورا به تصویر کشید.
عمّان در طریقت پیرو مذهب نعمتاللهی بود .در زمان قاجار دو فرقۀ نعمتاللهیه و ذهبیه از دیگر
سلسلههای تصوّف رایجتر بودند .در این دوران درویشان نعمتاللهی با قدرت بیشتری به فعالیت و ترویج
عقاید خود میپرداختند« .مؤسس این سلسله که نورالدین نعمتاهلل ولی بود نسبت خود را به شاه
نعمتاهلل سرسلسلۀ خویش در ماهان میرساند» (زرینکوب.)199 :1395 ،

در جریان گرایشات فرقهای و اوضاع آشفتۀ عصر قاجار ،تصوّف یک بار دیگر علیه مظاهر بیگانه قیام
کرد .یکی از این گرایشات ،سلسلۀ نعمتاللهیه بود که عمّان به پیروی از اندیشههای آنان

األسرار را

سرود .مقابلۀ عرفان در بُعد دینی و عاشورایی علیه مظاهر مدرنیته در عصر قاجار را نوعی واکنش
«بنیادگرا» میتوان دانست« .بنیادگرایی بهدنبال اصالح جامعه براساس عقاید مذهبی است .بنیادگرایان
خواهان تغییر قوانین ،اخالق ،هنجارهای حاکم بر جامعه و حتی اصالح نظام سیاسی هستند ،آنها بیشتر از
آنکه بهدنبال جامعهای مدرن باشند ،متمایل به جامعهای سنّتیاند» (بهاری و همکاران)53 :1392 ،؛ بنابراین
احیای عرفان و بنیادگرایی یکی از راهکارهای شاعران و عارفان در مقابله با مظاهر مدرنیته بود .نظامی
گنجوی پیشگام عمّان سامانی در عرفان و عشق و حماسه است .عمّان سرایندۀ منظومهای عاشقانه نیز
هست .آنچه امام حسین (ع) و یارانش در منظومۀ او انجام میدهند ،عین عرفان و عشق و حماسه است .از
این نظر شاید او نام منظومۀ خود را به پاس مخزناالسرار نظامی،

األسرار میگذارد تا حق او را نیز

ادا کند؛ اما عمّان اهل تقلید صرف نیست .ادونیس معتقد است «تجدد شعری هنگامی درست است که
مطابقت تام با قدیم داشته باشد» (امینپور)16 :1384 ،؛ بنابراین اگر وی بخواهد تجددی نسبتبه استاد خود،
نظامی در نامگذاری منظومهاش داشته باشد ،این مطابقت را حفظ میکند (خدابنده سامانی و رادفر.)803 :1394 ،

برخالف جریان مدرنیسم که در آن همه چیز با خرد و تعقل انسانی ،پوچی و گرایشات مادی در تعامل
است ،عمّان سامانی حادثۀ عاشورا برپایۀ بینش وحدت وجود بنا نهاد .در ادامه به تقابل سنّت و مدرنیته
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برپایۀ اشعار عمّان سامانی میپردازیم.
3ـ تقابل سنت و مدرنیته در

األسرار

3ـ 1سرگردانی انسان مدرن در تقابل با هدفمندی انسان کامل در دشت کربال
پرسهزدن و بیهدفی مهمترین ویژگی انسان مدرن است؛ انسانی که در پشت نقابی شاد ،چهرۀ تلخ و
درهم خود را مخفی کرده است و سوای لذّت آنی و مقطعی ،چیزی از دنیا مطالبه نمیکند .پرسهزنی انسان
مدرن ،نمودار آیندۀ مبهم و تاریک اوست که یکنواختی و بیهدفیاش او را اسیر خود کرده است .قهرمان
دنیای مدرنْ بیهدف است؛ رنگها برای او معنا ندارد و جهانِ آراسته را تنها برای لذتهای آنی خود
میخواهد  .امیال و اعمال ظلمانی او با جنایت و مکافاتی سهمگین در این دنیا در پیوند است که طبیعتی
زشت و بیپروا را مقابل دیدگان او ترسیم میکند« .عزلت و تنهاییِ حاصل از زندگی شهری و سرگردانی
و پرسهزنی انسان مدرنْ او را با هرچه که منشأ و منبع خیر و زیبایی است ،بیگانه میسازد و دنیایی سراسر
از ناپاکی و عدم امنیت را پیش روی او ترسیم میکند» (آشوری.)53 :1374 ،

اما عشق اکسیری است که انسان مدرن را از ورطۀ تباهی و ابتذال نجات میبخشد و به حیات او هدف
میدهد .امام حسین (ع) فردی است که صفات الهی را در خود متجلّی کرده و از این منظر انسان کاملی
است که به حقیقت هستی دست یافته است .عشق سبب یگانگی عاشق و معشوق میشود و امام (ع) را به
انسان بهحقپیوسته و وارستهای تبدیل میکند که به تماممعنا کامل است و کمال او شمّهای از مقامات
عرفانی ایشان را بازگو میکند؛ در شعر عمّان سامانی ،عاشق و معشوق یکی است؛ گرچه در ظاهر این دو،
از هم جدا هستند ،سرانجام به انسان کاملی اشاره دارد که تجلّی وجودی یگانۀ حق است:
بــــاز ســــاقی برکشــ ـید از دل خــــروش

گفـــــت ای صـــــافیدالن دُردنـــــوش

مــــرد خــــواهم همتــــی عــــالی کنــــد

ســــاغر مــــا را ز مــــی خــــالی کنــــد

انبیــــــا و اولیــــــا را بــــــا نیــــــاز

شـــد بـــه ســـاغر گـــردن خـــواهش دراز

جمله را دل در طلب چون خـم بـه جـوش

لیـــک آن ســـرخیل مخمـــوران خمـــوش

ســـر بـــه بـــاال یکســـر از برنـــا و پیـــر

لیـ ـک آن منظـــور ســـاقی ســـر بـــه زیـ ـر

هریــــک از جــــان همتــــی بگماشــــتند

جرعــــــهای از آن قــــــدح برداشــــــتند

بـــاز بـــود آن جـــام عشـــق ذوالجـــالل

همچنـــان در دســـت ســـاقی مـــال مـــال

جـــام بـــر کـــف منتظـــر ســـاقی هنـــوز

اهللاهلل غیـــــــرت آمـــــــد غیرســـــــوز
(سامانی)10 :1379 ،

عمّان بر این باور است که امام حسین (ع) جانی است که در آینۀ حق خود را دید و ازاینروست که
ساقیِ کامل است و از ضعف بصیرتهاست که میان او (مظهر انسان کامل) و حقتعالی میتوان تفاوت دید:
جمال و آینه و عشـق و عاشـق اسـت یکـی

بیـ ـان آن ز موحـــد بجـــو نـــه از احـــوال
(همان)167 :
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انسان کامل در سراسر حادثۀ کربال یک تن است و ازاینروست که بین امام حسین

(ع)

و حضرت

علیاکبر (ع) ،مظهر والیت مطلقۀ حق در حادثۀ کربال ،تفاوتی وجود ندارد .عمّان در گفتوگویی عاشقانه،
امام حسین

(ع)

و علیاکبر

(ع)

را تجلّی حضرت حق دانسته و ازاینرو ایشان را شایستۀ کربالییشدن به

درگاه حق میداند:
گفــــت کــــای فرزنــــد مقبــــل آمــــدی

آفـــــت جـــــان ،رهـــــزن دل آمـــــدی

کــــردهای از حــــق تجلّــــی ای پســــر

زیـــن تجلّـــی فتنـــههـــا داری بـــه ســـر

نیســـــت انـــــدر بـــــرم آن واالنگـــــار

از تــــو بهتــــر گــــوهری بهــــر نثــــار

هرچـــه غیـــر از اوســـت ســـدّ راه مـــن

آن بــت اســت و غیــرت مــن بــتشــکن
(همان)107 :

حضرت در ادامه از وجود یگانۀ خود و فرزند پرده برمیدارد و راز یگانگی خود و فرزند را در این
نکته بیان میکند که چون حجاب حق برافتد و پردهها کنار رود ،تجلّی حق در هر شکل و صورت که
باشد ،خود را مینمایاند:
آن حجـــاب از پـ ـیش چـــون دور افکنـ ـی

مـــن تـــو هســـتم درحقیقـــت تـــو منـ ـی

چــون تــو را او خواهــد از مــن رو نمــا

رو نمـــــا شـــــد جانـــــب او رو نمـــــا
(همان)104 :

عمّان در ضمن روایت و تفسیر وقایع روز عاشورا نقل میکند که امام حسین (ع) ،از صفات بشری
عاری شده و بدینترتیب به مقام واالی انسان کامل دست یافته است؛ اما در دنیای مدرن ،انسانْ بیهدف و
سرگشته است و بهجز ابتذال و پوچی غایتی برای او متصوّر نیست .در تصویر کشیدهشدۀ انسان در عرفان
عاشورایی ،دنیای سنّتی و شعر مذهبی و آیینی ایران ،سراسر جان انسانی از صفات بشری عاری است؛ امام
حسین (ع) راز این مقام خود را در گوش جان حضرت علیاکبر (ع) چنین به تصویر میکشد:
از فنــا مقصــود مــا عیــــــــــن بقاســت

میـــل آن رخســـار و شـــوق آن لقاســـت

مــن در ایــن شــرّ و فســاد ای بــا فــالح

آمدســـتم ازپـــی خیــــــر و صــــــالح

ثابــت اســـت انــدر وجـــودم یــک قـــدم

همـــــچنین دیگــر قــدم انــــــدر عــدم

در شـــهودم دســـتی و دســـتی بـــه غیـ ـب

در یقیــنم دســتی و دســتی بـــــه ریــــب

رویــی انــدر مــوت و رویــی در حیــات

رویـــی انـــدر ذات و رویـــی در صـــفات

دستـــــی انـــدر لیــل و دســـتی در نهـــار

در خـــزان دســـتی و دستـــــی در بهـــــار

مــر مــرا انـــــــدر امــور از نفــع و ضــر

نیســت شــغلی مــانع شغـــــل دگـــــــــر

نیســـتم محـــــتاج و بالـــذّاتم غنــــــــی

هســت فــــــرع احتیــاج ایــن دشــــمنی
(همان)125-23 :

3ـ 2فردگرایی در مدرنیته در مقابل اتحاد الهی در عرفان عاشورایی
بیتردید میتوان گفت مهمترین ویژگی و محور اساسی مدرنیته ،شکلگیری فردگرایی بهمنزلۀ چهرۀ اصلی
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جهان مدرن است« .مدرنیته نظامی از اندیشهها و ارزشهاست که به پیدایی فردگرایی در جهان مدرن
انجامید :از این جهت تمدن مدرن با سایر تمدنها و فرهنگها از بنیاد ،متفاوت است؛ چون این تمدن
اولین و تنها تمدنی است که به فرد بهمثابۀ موجودی اخالقی ،خودمختار و مستقل بها میدهد» (جهانبگلو،

 .)10 :1390از اینجاست که انسان خود حاکم سرنوشت خویش میشود و درواقع این اندیشۀ دکارت است
که انسان را مرکز جهان معرفی ،و همهچیز را به هدف برای او تبدیل میکند .به این ترتیب انسانگرایی یا
انسانمحوری اصل و ریشۀ مدرنیته است .انسان در سوژۀ مدرنیسم ،اصل و محور میشود و برجستگی
خاصی مییابد.
ذهنیّت و فردیّت و اصالت انسان ،جای اصالت خدامحور را میگیرد؛ انسان مدرن از سرانگشتان خدا
دور افتاده است و خود را دارای چنان قدرتی میداند که میخواهد کهکشانها را بر دوش بکشد و به
هستی عمق و غنای بیشتر بدهد.
آنچه در عرفان اسالمی و در شعر عرفانی عمّان متجلّی است ،برخالف مدرنیته و فردگرایی آن ،اتحاد و
همدلی است« .عمّان در طرح نظریۀ انسان کامل و اتحاد و همدلی آن در

األسرار ،متأثر از تعالیم

تشیّع است؛ یعنی مکتبی که مفهوم انسان کامل را در ایدئولوژی امامت نهفته میداند و معتقد است وجود
پیامبر اکرم (ص) و ائمۀ اطهار نمونههای عینی انسان کاملاند» (پناهی و حیدری .)518 :1395 ،چنین انسانی تنها
یک «فرد» نیست و اندیشههای او اعتقاد جمعی است که از والیت تکوینی انسان کامل و امامت وی بر
جان و روح انسان نشأت میگیرد.
هـــیچ مــیدانــی تـــو ای صـــاحبیقـ ـین

چیســـت اینجـــا سِـــرّ خنـــرقِ آســـتین

یعنـــی« :آگـــه شـــو کـــه مـــا پاینـــدهایــم

تـــا ابـــد مـــا تـــازهایـــم و زنـــدهایـــم

نـــاجی آن کـــو راه مـــا را ســـالک اســـت

غیــر مــا هــر چیــز بینــی ،هالــک اســت

عـــــار داریـــــم از حیـــــاتِ مســـــتعار

کشـــتهگشـــتن هســـت مـــا را اعتبـــار

هــــم فنــــا را هــــم بقــــا را رونقــــیم

فـــانی انـــدر حـــقّ و بـــاقی در حقـــیم
(سامانی)44 :1379 ،

شاعر در بیان تجلیکردن جمال بیمثال حسینی از روی معنی در آینۀ وجود زینب (س) گوید:
قابـــــل اســـــرار دیـــــد آن ســـــینه را

مســـــــتعدّ جلـــــــوه آن آیینـــــــه را

آفتـــــابی کـــــرد در زینـــــب ظهـــــور

ذرّهای ،زآن ،آتــــــــش وادی طــــــــور

از تجلّـــــیهـــــای آن ســـــرو ســـــهی

خواســـت تـــا زینـــب کنـــد قالـــب تهــی
(همان)334-333 :

عمّان در منظومۀ

األسرار ،به ترسیم بُعد عرفانی و فرازمینی انسان کاملی میپردازد که پیشوا و امام

شیعیان است و در تداوم مقامات طریقت و مراتب شریعت و ارشاد پیروان ،برای نیل به محبوب از فردیّت
خود میگذرد و خداوند او را به نوشیدن فرامیخواند  .دیدگاه مبتنی بر وحدت وجود که در سراسر
منظومۀ عمّان سامانی وجود دارد ،برخالف فردگرایی انسانِ دنیای تجدّد ،علیه تفرید میشورد و همۀ
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جانها را از او میداند و فریاد امامی را منعکس میکند که دُرد نابِ و صاف شراب مردافکن را نوشیده است:
پـــس نـــدا داد او نـــه پنهـــان ،بـــر مـــال

کاالصّــــال ای بــــادهخــــوارانل انلصــــال!

جملــــــه ذرّات از جــــــا خاســــــتند

ســــاغر مــــی را ز ســــاقی خواســــتند

ای ـن نــه جــام عشــرت ،ای ـن جــام والســت

دُرد او درد اســـت و صـــاف او بالســـت
(همان)241-240 :

ایـن ودیعـت را پـس از مـن حامـل اوسـت

بعــد مــن در راه وحــدت ،کامــل اوســت

اتّحــــاد مــــا نــــدارد حــــدّ و حصــــر

او حســـین عهـــد و مـــن ســـجاد عصـــر

مــن کــیام؟ خورشــید ،او کــی؟ آفتــاب

در میــــان بیمــــاری او شــــد حجــــاب

واســــطه انــــدر میــــان مــــا تــــویی

بـــزم وحـــدت را نمـــیگنجیـــد دویـــی

عــین هــم هســتیم مــا بــی کــموکاســت

درحقیقـــت واســـطه هـــم عـ ـین ماســـت
(همان)340-339 :

گشــــت تیــــغ المثــــالش گــــرمســــیر

ازپــــی اثبــــات حــــق و نفــــی غیــــر

ریخـت بـر خـاک از جـالدت خـون شــرک

شست زآب وحـدت از دیـن رنـگ و چـرک

ایـ ـن دویـــی باشـــد ز تســـویالت نفـــس

من توام ،ای مـن تـو در وحـدت ،تـو مـن!

از میــ ـان رفــــت آن منــ ـی و آن تــــویی

شــد یکــی مقصــود و بیــرون شــد دویــی
(همان)84-83 :

در عرفان ،انبیا و اولیای الهی و بهویژه سلحشوران دشت کربال اکمل و زبدۀ عشاقاند که از هر جهت
برای گرفتن جام الست و بادۀ عشق سزاوارند؛ ازاینرو آن هنگام که سرور و ساالرشان ندا سر داد ،به
ندای او هرچند با تعداد اندک خود ،لبیک گفتند:
جملــه را کــرد از شــراب عشــق مســت

یادشــــــان آورد آن عهــــــد الســــــت
(همان)279 :

ز انبیــــا و اولیــــا ،از خــــاص و عــــام

عهــد هریــک شــد بــه عهــد خــود تمــام

نوبـــــت ســـــاقی سرمســـــتان رســـ ـید

آنکــه بُ ـد پــا تــا بــه ســر مســت ،آن رس ـید

گفــــت اینــــک آمــــدم مــــن ای کیــــا

گفـــــت از جـــــان آرزومنـــــدم بیـــــا

الجـــرم زد خمیـــۀ عشـــق بـــیقـــرین

در فضــــای ملــــک آن عشــــقآفــــرین

کــــرد بــــر وی بــــاز ،درهــــای بــــال

تــــا کشــــانیدش بــــه دشــــت کــــربال

جـــای پـــا بایـــد بـــه ســـر بشـــتافتن

نیســــــت شــــــرط راه ،رو برتــــــافتن
(همان)277-272 :

3ـ 3بیگانگی و انزوا در مدرنیته در مقابل روح جمعی در عرفان عاشورایی
انسان محوریترین سوژۀ دنیای مدرن است .تنهایی انسان ازسویی در دنیای مدرن ،زاییدۀ عصر ماشین و
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مظاهر آن بود که اندکاندک به همۀ بنیانهای اندیشه در جهان رسوخ کرد .زندگی صنعتی و ماشینی با
مظاهر وارداتی خود قصد داشت انسان را دچار «یأس فلسفی»« ،تنهایی» و «بیگانگی از جامعه» کند که با
تنهایی زاهدانه و عزلت صوفیانه در عرفان شرقی همسویی نداشت« .تنهایی در دنیای مدرن پیامد
فردگرایی بود که میتوان آن را برجسته ترین بیماری زندگی جدید به حساب آورد» (احمدی.)43 :1377 ،

تفرّد و بیگانگی از خویشتن برای انسان مدرن معنا دارد؛ اما برای عاشقان جانفشان عرصۀ کربال ،تنها
فناءفیاهلل و بقاءباهلل است که فردیّت را از میان میبرد و عبد را در معبود مستحیل میگرداند:
دیگـــر از ســـاقی نشـــان بـــاقی نبـــود

ز آنکـــه میخـــواره جـــز ســـاقی نبـــود

شـــد تهـــی بـــزم از منـــی و از تـــویی

اتحـــاد آمـــد بـــه یـــک ســـو شـــد دوی

متحــــد گردنــــد بــــا هــــم ایــــن و آن

هــــر دو را مــــویی نگنجــــد در میــــان

مــینیــارد کـــس بــه وحدتشــان شـــکی

عاشـــق و معشـــوق مـــیگـــردد یکـــی
(سامانی)17-14 :1379 ،

خـــاک بـــر فـــرق تـــن خـــاکی کننـــد

جــــای در آتــــش ز بـــیبــــاکی کننــــد

دســـت بـــر شـــیدایی از مســـتی زننـــد

پـــا ز مســـتی بـــر ســـر هســـتی زننـــد
(همان)73 :

اوج دلداگی و عاشقی از نظر عمّان در کربال تا جایی است که همۀ اشیا جاندارند و در این حادثه
شریک و سهیم هستند؛ از مشک گرفته تا خنجر و تیغ و شمشیر و سپر؛ برای مثال وقتی حضرت
علیاکبر (ع) از پدر اجازه میگیرد تا به میدان برود ،حضرت سیدالشهدا خطاب به ایشان چنین میگوید:
خـــوش نباشـــد از تـــو شمشـــیر آخـــتن

بلکـــه خـــوش باشـــد ســـپر انـــداختن

مـــــژه داری احتیـــ ـاج تیـــ ـر نیســـــت

پــیش ابـــروی کجـــت شمشــیر چیســـت

تیــــر مهــــری بــــر دل دشــــمن بــــزن

تیـــر قهـــری گـــر بـــود بـــر مـــن بـــزن
(همان)127 :

در صحنۀ عاشقی در کربال ،تمام جان و دل و جسم یاران امام به عشقبازی با حضرت حق میپردازند.
این حس همدلی تا بدانجاست که وقتی حضرت عباس (ع) به فرات میرود تا آب بیاورد ،دیگر نه رود
فرات یک رود معمولی و نه آب ریختهشده در مشک ،آب عادی است.
مــــیگرفتــــی از شــــطّ توحیــــد آب

تشـــنگان را مـــیرســـاندی بـــا شـــتاب

عاشــــــقان را بــــــود آب کــــــار از او

رهــــــروان را گرمــــــی بــــــازار از او
(همان)90 :

3ـ 4نسبیگرایی دنیای مدرن در تقابل با قطعیّت دنیای سنّتی
یکی از مهمترین آثار و نتایج تفکر مدرن ،نسبیگرایی ،نبود قطعیّت ،جزمیّت و تکثرگرایی در شیوۀ نگرش
نسبتبه پدیدهها و موضوعات دنیای مدرن است .نسبیگرایی در مدرنیسم ،سبب میشود مخاطب جهان
حاضر با آگاهیهای کذب روبهرو باشد که بهراحتی هضمشدنی نیستند .ریشۀ نظریاتِ آگاهی کذب و
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نسبیگرایی بر این اندیشه استوار است که بسیاری از ایدئولوژیها منعکسکنندۀ واقعیتها نیستند و همین
امر سبب تشکیک و بیماری روانی انسان مدرن میشود.
در چنین دنیایی حقیقت محض وجود ندارد؛ ساختن دنیا ناگهان تمام میشود و مخاطبِ چنین جهانی
به بنبست میرسد .نسبیگرایی به استحالۀ مفهوم گرایید و بدین ترتیب تقابل سنّت و تجدّد در مذهب و
عرفان و دنیای جدید بهخوبی خود را نشان داد.
برخالف نسبیگراییِ دنیای مدرن ،در مظاهرِ سنّت ،قطعیّت و جزمیّت وجود دارد؛ زیرا عارفان معتقدند
انگیزۀ آفرینش ،عشقی و حُبّی است و همه چیز نیز بهصورت قطعی ،مظهر تجلّی آفریدگار است« .در
عرفان ابنعربی و پیروانش ،موجودات قبل از اینکه قدم به عرصۀ هستی و عالم ناسوت بگذارند و لباس
هستی امکانی را در عالم وجود بر تن کنند ،در عالمِ حق تعالی و مقام ذات حقْ وجود عینی ،علمی ،اسمی
و قطعی داشتند» (دهباشی.)98 :1368 ،

خلقت جهان در عرفان ،امری قطعی است که حاصل عشق حضرت حق تعالی به شناختهشدن خود و
تجلّی ذاتی اوست .این موضوع یکی از بنمایههای سترگ عرفان اسالمی است و به زیبایی هرچهتمامتر
األسرار متجلی شده است .عمّان با اشراف بر این مطلب ،از این حقیقتِ قطعی که جهان برپایۀ

در

آن بنا شده است ،تحت عنوان تجلّی دوم و اظهار شأن مراتب در محضر حق و امانت عشق در وجود امام
حسین

(ع)

به انسان کامل ،با برداشتی شاعرانه ،یاد میکند .بار امانت عشق آن حقیقت محضی است که

مخاطب آن در آیۀ «وَلنقندْ کنرنّمْننا بَنِیآدَمَ وَ حَمَلْنناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنناهُمْ مِنن الطنّیِّبَاتِ وَ فنضنّلْنناهُمْ عَلنى
کنثِیرٍ مِمَّنْ خنلنقْننا تنفْضِیلًا» (اسراء )70 :بار این امانت را بر دوش میکشد:
ســـاقیای بـــا ســـاغری چـــون آفتـــاب

آمـــد و عشـــق انـــدر آن ســـاغر شـــراب

بـــاز ســـاقی گفـــت تـــا چنـــد انتظـــار

ای حریـــــف الابـــــالی ســـــر بـــــرآر

ای قـــــدحپیمـــــا درآ هـــــویی بـــــزن

گـــوی چوگانـــت سَـــرنم ،گـــویی بـــزن

زینـــــتافـــــزای بســـــاط نشـــــأتین

ســـرور و ســـرخیل مخمـــوران حســـین

گفــت آن کــس را کــه مــیجــویی مــنم

بـــادهخـــواری را کـــه مـــیگـــویی مـــنم
(سامانی)11-17 :1379 ،

3ـ 5پارانویا در هنر مدرن و عقالنیّت آن در مقابل عشق عرفانی
شک ،تردید ،نبودِ قطعیّت ،احساس ترس ،تصور گناه ،ناامیدی ،اندوه ،بدگمانی و پوچیْ گزارههای فکری
مدرنیته است .با ورود مظاهر تمدن غربی به ایران ،نمودهای این نوع از شک و تردیدها و بیثباتی در
اندیشههای دینی یکباره به هنر و ادبیات و جامعه هجوم آورد .پارادایم مدرن با معرفتشناسی عقالنی راه
را بر هرگونه تفکر عاشقانه و غیرعقالنی سدّ کرد .آزادی فردی از هر چیزی باارزشتر شد و در اولویّت
قرارگرفتن فرد و احساس او ،غایت این جهان را شکل داد.
اما در عرفان عاشورایی طی وادی طریقت جز با باور محکم و استوار ممکن نیست .حضرت عباس

(ع)

سالکی است که دلش نلرزید و با همتی مردانه پای در راه نهاد و از شط یقین ،آب حقیقت برگرفت تا
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همپیمانانش را نیز سیراب کند:
کـــرده از شـــط یقـــین آن مشـــک پـــر

مســـت و عطشـــان همچـــو آبآور شـــتر
(همان)39 :

آنچه در عرفان عاشورایی مطرح است ،نه عقالنیّت ،بلکه مذهب عشق و عاشقی است .مذهب عشق از
همهکس و همهجا بریدن و پیوستن به معشوق ازلی و ابدی است .عشق فراتر از حسابگریهای معمول
است .در عرفانِ عاشقانۀ عاشورایی ،کار امام حسین

(ع)

در چارچوب عقل حسابگر معاشاندیش

نمیگنجد.
ســــاقیا جــــام دگــــر لبریــــز کــــن

آتــــش مــــا را ز آبــــی تیــــز کــــن

تــا خِــرند ثابــت بُــود بــر جــای خــویش

مـــدّعا را پـــرده مـــیگیـــرد بـــه پـــیش

سرخوشــم کــن زآن بــهجــان پــروردههــا

تــــا تــــوهّم را بســــوزم پــــردههــــا
(همان)21 :

عقـــل را بـــا عشـــق تـــاب جنـــگ کـــو؟

انـــدر اینجـــا ســـنگ بایـــد ســـنگ کـــو؟
(همان)38 :

بزرگان بسیاری امام حسین (ع) را از رفتن بهسوی کوفه منع کردند و در ظاهر پیشنهاد آنها عاقالنه و
مبتنی بر تحلیل بود؛ اما شعلههای عشق ،برخالف عقل و بدبینیهای آن ،آتش مقدّسی در وجود امام
شعلهور کرده بود که جز با شهادت فرونشانده نمیشد .این عاشقی و مرگ برای امام چیزی بهجز جشن و
پایکوبی نبود:
امتحانشـــــــان را از روی سرخوشـــــــی

بــــیش گیــــرد شــــیوۀ عاشــــقکشــــی
(همان)132 :

نگاه عرفانی به این حادثه ،نگاهی عمیق از اوج عرفان و حماسه است .برای عمّان سامانی ،عاشورا تنها
حادثۀ یک نبرد و تشنگی امام حسین (ع) و یارانشان نبود؛ بلکه واقعهای سترگ بود که در آن عاشقان
پاکباخته ،جان خود را در راه عاشقی به کف گرفته تا همۀ جهانیان آگه شوند که:
جـــان بـــه کـــف بگرفتـــه ازبهـــر نیـــاز

چشمشـــان بـــر اشـــتیاق دوســـت بـــاز
(همان)79 :

آنچه امام حسین (ع) را به قیام واداشت ،نهایت عشق بود؛ عاشقانی که با جان و دل مردن را به آغوش
کشیدند:
سرخوشــــم کــــان شــــهریار مهوشــــان

کـ ـی بـــه مقتـــل پـــا نهـــد دامـــنکشـــان

عاشــــقان خــــویش بینــــد ســــرخروی

خـــون روان از چشمشـــان ماننـــد جـــو
(همان)

واقعۀ کربال در عشق متالطم است؛ زیرا امام حسین (ع) عاشقی است که برخالف انسان سرگردان و
تنهای دنیای مدرن ،براثر عبادت و ریاضت و عشق به خدا به مقام خداگونگی رسیده است:

 /114پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) ،سال پانزدهم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،46بهار و تابستان 1400

شــــاه گفــــت ای محــــرم اســــرار مــــا

محـــــرم اســـــرار مـــــا از یـــ ـار مـــــا

از میــ ـان رفــــت آن منــ ـی و آن تــــویی

شــد یکــی مقصــود و بیــرون شــد دویــی
(همان)114 :

و از همینروست که کشتهشدن امام حسین (ع) فانیشدن عاشقانه در وجود حق است:
از فنــــا مقصــــود مــــا عــ ـین بقاســــت

میـــل آن رخســـار و شـــوق آن لقاســـت

شــوق ایــن غــم از پــس آن شــادی اســت

ایـــن خرابـــی بهـــر آن آبـــادی اســـت

مـــن در ایــن شــرّ و فســـاد ای باصـــالح

آمدســـــتم ازپـــ ـی خیـــ ـر و صـــــالح

ثابــت اســـت انــدر وجـــودم یــک قـــدم

همچنــ ـین دیگــــر قــــدم انــــدر عــــدم

رویــی انــدر مــوت و رویــی در حیــات

رویـــی انـــدر ذات و رویـــی در صـــفات
(همان)117 :

حادثۀ عاشورا برای امام حسینِ (ع) عاشق که وصال به معشوق حقیقی را در سر داشت ،وصل در حلقۀ
سالکان و سیرابشدن از چشمهسار معرفت بود .فردیّتگرایی و احساس تنهایی از معانیای بود که با
ورود مدرنیسم ،همۀ شاخههای ادبیات و هنر را در سراسر جهان در بر گرفت .محوریّت حس و تجربه در
کنار آمیختهبودن هر تجربه با ذهنیّت ،راه را برای رسیدن ب ه یک برداشت کامالً قطعی و یکسان جمعی
بست و در گسترۀ این پارادایمهای مدرن ،معیار و مالک هر آنچه وجود داشت بر حس و تجربه
قرارگرفت« .نقطۀ عزیمت این نواندیشیهای فلسفی و علمی ،فرانسیس بیکن  1561-1626م .بود .او با نقد
روش سنّت که مبتنی بر منطق ارسطویی بود ،اساس روش علمی جدید ،یعنی روش تجربی را پایهریزی
کرد» (کرباسیزاده .)7 :1379 ،خالصۀ اساس این روش را در محورهای زیر میتوان دید:
 شک در تعالیم پذیرفتهشدۀ قدما؛
 جایگزینی روش قیاسی با روش تجربی؛
 محدودکردن غایت و غرض شناخت در مهار طبیعت (همان).

حاصل این ارمغان مدرنیته ،تحوّل ،دگرگونی ،نزاع ،کشمکش ،تزلزل و تخریب بود .شک در
باورداشتها انسان را به جهان پیرامون بدبین کرده بود و آن زمان که «تجربه» معیار و مالک قطعیبودن یا
غیرمنطقیبودن امور را گرفت ،این پرسش مطرح شد که «چگونه میتوان به یقینی دست یافت که تجربه
ضامن آن باشد؟» (اسپینوزا.)49 :1382 ،

در نتیجۀ این تفکر ،اصالت عقل مدّنظر قرار گرفت .روحِ فلسفۀ جدید و تفکر عصر جدید ،در همۀ
ابعاد اندیشۀ بشر معاصر رسوخ کرد و اصالت عقل جای خود را به عشق داد و درست از همین
گرایشهای فکری است که انسان نسبتبه طبیعت و جهان خارج دید کمّی یافت .در جریان خردگرایی و
تجربهگرایی ،مذهب و دین را بهشدّت تحتالشعاع خود قرار دادند و «در چنین شرایطی بود که
گرایشهای عقالنی ،انگیزههای مادیانگارانۀ بذرهای مکتب اصالت تجربه و اصالت معنی را به منصۀ
ظهور رساندند» (کرباسیزاده.)19 :1379 ،
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از نظر عمّان سامانی ،کربال صحنۀ عشقبازی است و این عشقبازی جهت و مسیری برخالف
فردگرایی ،عقالنیّت ،اصالت تجربه و پوچی دنیای مدرن دارد؛ ازاینروست که شطّ فرات ،دیگر رود
معمولی نیست و هرچه در این کارزار هست ،همه عشق است.
عقـــل را بـــا عشـــق تـــاب جنـــگ کـــو

انـــدر اینجـــا ســـنگ بایـــد ســـنگ کـــو؟
(همان)38 :

پـــیش پـــای شـــوق زنجیـــری مکـــن

راه عشــق اســت ایــن ،عنــانگیری مکــن

گوش عشق ـ آری ـ زبـان خواهـد ز عشـق

فهـم عشـق ـ آری ـ بیـان خواهـد ز عشـق

بــــا زبــــان دیگــــر ایــــن آواز نیســــت

گـــوش دیگـــر ،محـــرم ایـــن راز نیســـت
(همان)63-62 :

عاشــــــقان را بــــــود آب کــــــار از او

رهــــــروان را گرمــــــی بــــــازار از او
(همان)95 :

تا بدانجا که به عالم شهود راه یافته است:
ســــرخوش از اتمــــام و انجــــام عهــــود

شــــاهد غیــــبش هــــمآغــــوش شــــهود
(همان)75 :

چـــون خـــودی را در رهـــم کـــردی رهـــا

تـــو مـــرا خـــون ،مـــن تـــورایم خونبهـــا
(همان)83 :

او در رویارویی با گفتمان مخالف بر آن است که:
بـــا مخـــالف ،پـــرده دیگرگـــون زنیـــد

بـــــا منـــــافق ،نعـــــل را وارون زنیـــ ـد
(همان)292 :

4ـ نتیجهگیری
ایران و ایرانی از نیمۀ قرن نوزدهم به بعد درگیر مسئلۀ مدرنیته بود و روزبهروز با این فرایند ارتباط
نزدیکی مییافت؛ اما بهلحاظ مبنایی ،با تفکر نو چندان نسبتی نیافت؛ زیرا ذهنیّت مدرن از بستر تاریخی و
فرهنگیای برمیخاست که ایرانیان به آن تعلقی نداشتند .ایرانی و ادبیات عاشورایی وارث تاریخ ،سنّت و
علم و فرهنگ بود که از جنبههای بسیاری با نگرش مدرن سازگار نبود .فضاهای ایران عصر قاجار خالی
از انگیزههایی بود که در انسان مدرن غربی بهصورت یک نظام رفتاری دیده میشد و انسان را به کوشش
روشمند برای دریافت و فهم عقالنی میکشاند؛ ازاینرو تجدّدی که در این ایام ظهور کرد ،خام و تاحدّ
بسیار زیادی سطحی بود و بهسرعت از مسیر اصلی خود منحرف شد .اندیشۀ مدرن بهویژه در مباحث
اسالمی و عرفانی بذری بود که در شورهزار سرزمین ما آنچنان که باید رشد و پرورش نیافت و
متجدّدترین متفکران ما تنها مترجمان نه چندان قوی نتایج مدرنیته بودند .روح مدرنیسم بر ادبیات ما حاکم
شد؛ اما تغییر و گذار از سنّتها در عصری مضطرب ،ازهمگسسته ،کثرتگرا و بیمار که تجربۀ روح مدرن
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را در خود داشت ،چندان شدت نیافت .مفاهیم و بنیانهای فکری بهویژه در مذهب و مسائل مذهبی،
همچنان بهصورت سنّتی باقی ماند .عمّان سامانی نیز یکی ا ز شاعران آیینی و شیعی عصر قاجار بود که با
بهرهگیری از عرفان و اندیشههای عرفانی ،تصویری از قیام امام حسین (ع) را به نمایش میگذارد که مظاهر
آن در تقابلی کامل با مدرنیته و جریانهای آن در عصر قاجار بود.
پینوشت
منظومۀ

.1

األسرار از میرزا عمّان سامانی ،ملقب به «تاجالشعرا» (م 1322 .ق ).از شاعران نامدار دینی و

عاشورایی در سدۀ سیزدهم و چهاردهم قمری است .او از بزرگترین شاعران مذهبی دورۀ مشروطه است که
استواری سخن پارسی را با سخنی پخته و سنجیده در الیههایی از تاریخ و شعر مذهبی درهم آمیخته است و اثری
ماندگار در شعر عاشورایی و حادثۀ کربال پدید آورد که آمیخته با برداشتهای ناب عرفانی است .عمّان در این راه
از دو استاد مقدم خود ،نیّر تبریزی و صفیعلیشاه پیروی کرد .کتاب
سیدالشهدا

(ع)

األسرار سوگسرودهای عرفانی در رثای

است که از مثنویهای ماندگار در حوزۀ شعر عاشورایی به شمار میآید .در ابتدای منظومۀ

األسرار که به کوشش فریدون حدّاد سامانی به چاپ رسیده ،چنین آمده است« :میرزا نوراهلل عمّان سامان بن
میرزا عبداهلل ذرهبین میرزا عبدالوهاب بن مال محمدمهدی بن میرزا عبداهلل سامانی و به تاجالشعرا مشهور میباشد.
عمّان به سال  1258ه.ق در سامان متولد گردید .عمّان سامانی تحصیالت ابتدایی خود را در مکتبخانههای محلّی
فراگرفت و بعد به اصفهان عزیمت نموده و در مدرسۀ نیماورد در خدمت آخوند کاشی مشغول کسب علم شد و
در اواخر عمر به شهر سامان آمده ،آثار ارزندهای را از خود به یادگار گذاشت؛ ازجمله «

األسرار»،

«مخزنالدور» ،قصاید و غزلیات و معراجنامه» (عمّان سامانی .)4 :1379 ،از زندگی و شعر عمّان چنین به دست میآید
که او مردی عالم و فاضل بوده است« .

األسرار زبده و چکیدۀ ادبیات ایرانی قبل از خود است» (محمدی،

 .)115 :1375تلفیق عشق ،عرفان و حماسه را میتوان برجستهترین ویژگی

األسرار دانست.

األسرار در

قالب مثنوی در بحر رمل بهشیوۀ نظیرهگویی با کتاب زبد األسرار صفیعلیشاه سروده شده است.
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 .15دهباشی ،مهدی ( .)1368شرح رباعیات عالمه جاللالدین دوانی ،تهران :مروارید.
 .16زرینکوب ،عبدالحسین ( .)1395دنبالۀ جستوجو در تصوّف ایران ،تهران :کومش.
 .17ساروخانی ،باقر ( .)1385روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی ،چاپ یازدهم.
 .18عمّان سامانی ،میرزا نوراهلل (.)1379

األسرار ،به اهتمام حسین بدرالدین ،تهران :سنایی ،چاپ دوم.

 .19قیصری ،حشمت (« .)1390بررسی عرفان عاشورایی در اندیشۀ موالنا عمّان سامانی» ،فصلنامۀ عرفان
اسالمی (ادیان و عرفان) ،دورۀ  ،9شمارۀ .136-107 ،33
 .20کرباسیزاده ،علی ( .)1379دکارت؛ تاریخ فلسفۀ غرب ،تهران :مدینه.

 .21کومار ،کریشان (« .)1380مدرنیته و کاربردهای معنایی آن» ،ترجمۀ حسـینعلی نـوذری ،مدرنیتـه و
مدرنیسـم ،تهران :نقش جهان.
 .22مجاهدی ،محمدعلی ( .)1379شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی ،قم :صدرا.
 .23مطهری ،مرتضی ( .)1370حماسۀ حسینی ،تهران :صدرا.
 .24میربلوک بزرگی ،فریبا (« .)1384سنت و مدرنیته در عرفان موالنا» ،ادیان و عرفان ،سال دوم ،شمارۀ ،6
.150-119
 .25میالنی ،عباس ( .)1384تجدّد و تجدّدستیزی در ایران ،تهران :آتیه ،چاپ دوم.
 .26نجومیان ،امیرعلی ( .)1383درآمدی بر مدرنیسم در ادبیات ،اهواز :رسش.
 .27همایی ،جاللالدین ( .)1342دیوان سه شاعر اصفهان ،تهران :فروغی.
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