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چکیده
ســتایش امــام رضــا gدر شــعر معاصــر ب ـ ه خصــوص پــس از انقــاب اســامی جایگاهــی ویــژه دارد.
شــاعران هــر یــک بــه فراخــور روحیــات خویــش ،بــر جنبههــای خاصــی از ویژگیهــای آن حضــرت تأکیــد
میورزنــد .برخــی شــاعران بــا توجــه بــه انــس بیشــتر بــا ادبیــات پایــداری و دفــاع مقــدس هنــگام مــدح
امــام هشــتم ،عناصــر حماســی شــعر را بیشــتر بــه کار میگیرنــد و در مقابــل ،عــدهای ترجیــح میدهنــد با
لحنــی غنایــی و عاشــقانه ،بــه مــدح آن حضــرت بپردازنــد و احساســات درونــی و شــخصی خــود بــا ایشــان
را بــه تصویــر بکشــند .بــرای نگارنــده ایــن پرســش مطــرح بــوده اســت کــه چــه ویژگیهای مشــخصی شــعر
رضــوی را بــه ادبیــات پایــداری نزدیــک یــا از آن دور میکنــد .بنابرایــن هــدف از نوشــتن ایــن مقالــه آن بوده
اســت کــه بعــد از مقایســۀ دو غــزل رضــوی ،نمونههایــی عینــی و مســتند از جلوههــای ادب پایــداری ارائــه
شــود .بــه همیــن منظــور بــا مقایســۀ غزلهــای رضــوی قیصــر امینپــور و محمدعلــی بهمنــی ،دو شــیوۀ
متفــاوت شــاعران معاصــر را در مــدح امــام رضــا gبررســی کردهایــم .همچنیــن بــرای رســیدن بــه ایــن
مقصــود ،دو غــزل را جــزء بــه جــزء از نظــر فکــری ،ادبــی و زبانــی مقایســه کــرده و نشــان دادهایــم کــه غــزل
امینپــور بــا ویژگیهــای ادبیــات پایــداری مطابقــت بیشــتری دارد .طبــق یافتههــای ایــن پژوهــش ،شــعر
امینپــور در ســطح فکــری گرایشهــای جمعــی دارد و غــزل بهمنــی درونگراتــر اســت .در ســطح زبانــی،
امینپــور واژههــا و فعلهــای پویــا را بــه خدمــت میگیــرد و در مقابــل واژههــا و فعلهــای غــزل بهمنــی
انفعالــی هســتند و در نهایــت از میــان عناصــر ادبــی ،وزن و صــور خیــال شــعر امینپــور در مقایســه بــا غزل
بهنمــی با لحــن حماســی پیونــد بیشــتری دارد.
کلیدواژهها :ادبیات پایداری ،امام رضا ،gغزل معاصر ،قیصر امینپور ،محمدعلی بهمنی.
 .1دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی و دبیر آموزش و پرورش دودانگه مازندرانdadyarh@yahoo.com :
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 .1مقدمه
ّ
ادبیــات فارســی عــاوه بــر جنبــۀ ادبــی خــود همــواره تجلـیگاه مضامیــن اعتقــادی نیــز بــوده
اســت .از دیربــاز آثــار بســیاری از شــاعران بــه مثابــه ابــزاری بــرای طــرح اندیشههایشــان بــوده
اســت .یکــی از مهمتریــن جلوههــای ایــن موضــوع ،خلــق آثــار ادبــی در ســتایش بــزرگان دیــن و
ائمــۀ اطهــار bبــوده اســت .در ایــن میــان شــاعران ایــران در دورههــای مختلــف توجــه مضاعفــی
بــه فضایــل امــام رضــا gنشــان دادهانــد؛ زیــرا آرامــگاه ّ
مطهــر آن امــام بزرگــوار در ایــن ســرزمین
واقــع شــده اســت؛ البتــه شــرایط زندگــی و دوری از وطــن مألــوف نیــز در محبوبیــت ویــژۀ ایشــان
ّ
مؤثــر بــوده اســت؛ بــه گونـهای کــه ایرانیــان آن حضــرت را «امــام غریــب» میخواننــد .همچنیــن
امــام رضــا gاز امامانــی هســتند کــه پایههــای شــیعۀ اثنــا عشــری را اســتوار کردنــد .ایشــان «بــه
تبییــن اصــل امامــت پرداختــه ،باعــث رشــد علمــی و فرهنگــی و توســعۀ شــیعه شــدند»(خاکپور و
دیگــران )33 :1393 ،و بــه همیــن ســبب شــیعیان ایــران بــه ایشــان توجــه ویــژهای دارنــد.
ســرودن از امــام رضــا gســابقهای بــس دور و دراز دارد؛ زیــرا از همــان زمــان زندگــی آن حضرت،
شــاعرانی چــون دعبــل ایشــان راســتودهاند .ســتایشهای شــاعران از امــام رضــا gرا میتــوان
در دو دســته جــای داد؛ دســتۀ اول تمجیــد از مقــام علمــی و اخالقــی و معنــوی ایشــان را در
برمیگیــرد و دســتهای دیگــر شــامل «معرفــی نقــش پیشــوایی و طالیهدارانــۀ آن حضــرت در میــان
ّ
امــت ،بیــان مظلومیــت و ســتمی کــه بــر او رفتــه بــود  ...و اثبــات حقانیــت ،والیــت و زمامــداری
امــام رضــا gاســت»(فالح .)71 :1389 ،مفاهیــم مرتبــط بــا ایــن دســتۀ اخیــر ،اشــعار رضــوی
را بــه تعریــف ادبیــات پایــداری نزدیــک میکنــد؛ زیــرا دفــاع از چنیــن موضوعهایــی بــه ســادگی
میســر نیســت و بــا منافــع سیاســتمداران ســتمگر گــره خــورده اســت؛ حتــی گاهــی بــرای تحقــق
آن بهایــی چــون شــهادت را بایــد پرداخــت .البته در تعریــف برخی پژوهشــگران« ،ادبیــات پایداری
گاه چنــان حــوزۀ وســیعی را در بــر میگیــرد کــه پایــداری انســان را در برابــر همــۀ عناصــر زیــر
شــامل میشــود :طبیعــت و مظاهــر آن ،حکومتهــای بیگانــه و غاصــب ،اندیشــهها و باورهــا،
خواســتهها ،آرزوهــا ،کشـشها و کشمکشها»(ســنگری .)17 :1389 ،طبــق ایــن تعریــف حتــی
ســتایش مقــام معنــوی امــام رضــا gرا بــدون در نظــر گرفتــن بحثهــای سیاســی و اجتماعــی
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میتــوان تــا حــدی تبلــوری از ادبیــات پایــداری دانســت؛ زیــرا تأییــد ایــن مقامــات ،بــه معنــای
قبــول مقاومــت و ایســتادگی در برابــر نیروهــای شــیطانی اســت.
سـ ّـنت دیرینــۀ ســتایش امامــان ،چــون میراثــی بــه شــاعران معاصــر رســیده اســت .بــه ویــژه پــس
از انقــاب اســامی ایــن امــر بــا ّ
جدیــت بیشــتری دنبــال شــد .شــاعران انقــاب در انتخــاب قالــب
اشــعار مذهبــی ،راه یکســانی در پیــش نگرفتنــد .افــرادی چــون موســوی گرمــارودی ،صفــارزاده و
حســینی در ســرودههای مذهبــی خویــش قالبهــای نــو را بــه کار بســتند؛ امــا بیشــتر شــاعران،
اســتفاده از قالبهــای کالســیکی ماننــد غــزل را ترجیــح دادنــد .قیصــر امینپــور و محمدعلــی
بهمنــی از جملــۀ همین شــاعران هســتند .ســبک شــعری ایــن دو شــاعر به طــور کلــی ویژگیهای
مشــترکی دارد؛ از جملــه ایــن کــه هــر دو شــاعر زبانــی ســاده ،صمیمــی و پــر از احســاس دارنــد؛
ّامــا در ایــن میــان تفاوتهایــی نیــز وجــود دارد .امینپــور اهــل گتونــد اســت .او از نزدیــک درگیــر
مشــکالت ناشــی از جنــگ و شــاهد موش ـکبارانهای بســیار بــوده اســت .مشــاهدۀ بیواســطۀ
جنــگ ،موجــب شــد کــه شــعر امینپــور تــا مدتهــا از فضــای رمانتیــک و آرام دور باشــد و بــا زبانــی
حماســی واقعیتهــای بیرحمانــۀ جنــگ را بــه تصویــر بکشــد .او بــرای ایــن کار واژههایــی را بــه
کار میگیــرد کــه خشــنتر مینمایــد:
«بگــذار شــعر مــن هــم  /چــون خانههــای خاکــی مــردم  /خــرد و خــراب باشــد و خــون آلــود  /باید
کــه شــعر خاکــی و خونیــن گفــت  /بایــد کــه شــعر خشــم بگویــم  /شــعر فصیــح فریــاد  /هــر چنــد
ناتمــام» (امینپــور.)24 :1364 ،
امــا در شــعر بهمنــی ایــن گونــه صحنهها کمتــر دیــده میشــود .او اغلب بــا زبانی ســهل و ممتنع
از عواطــف شــخصی خــود ســخن میگویــد و زمزمههــای عاشــقانۀ او بــه ســبب نزدیکــی بــه زبــان
مــردم ،از نمونههــای موفــق غــزل معاصــر اســت .بــا ایــن همــه عناصــر حماســی در شــعرهای او
جلــوۀ چندانــی نــدارد .حضــور نــه چنــدان جــدی زبــان و تصویــر حماســی موجب شــده اســت که
عناصــر ادبیــات پایــداری در شــعر او نســبت بــه شــعر امینپــور کمرنگتــر باشــد؛ زیــرا «حماســه
در میــان انــواع ادبــی ،بیشــترین کاربــرد را در حــوزۀ ادب پایــداری دارد»(کاکایــی.)39 :1380 ،
در ایــن مقالــه بــا مقایســۀ دو غــزل رضــوی از ایــن دو شــاعر بنــام معاصــر ،انعــکاس مفاهیــم
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پایــداری را در ذهــن و زبانشــان بررســی کــرده و بــا بررســی سبکشناســانه ،میــزان پایبنــدی آنها
را بــه اندیشـههای مقاومتــی ســنجیدهایم .بــرای ایــن کار عناصــر فکــری ،ادبــی و زبانی موجــود در
ایــن دو غــزل را اســتخراج کردهایــم و بــر مبنــای آن بــه یافتههایــی رســیدهایم.
1ـ  .1بیان مسئله
پایــداری و مقاومــت در برابــر بدیهــا ،عنصــری بنیادیــن در آموزههــای دینــی اســت؛ بــه همیــن
ســبب شــعرهای دینــی و بــه تبــع آن شــعرهای رضــوی میتوانــد بــا ادبیــات پایــداری در پیونــد
باشــد؛ امــا میــزان ایــن پیونــد ،در آثــار مختلــف ،متفــاوت اســت .اگــر پژوهشــگران و منتقــدان
ادبــی بتواننــد عناصــر قابــل اســتناد ادب پایــداری را در شــعرهای رضــوی مشــخص کننــد ،مالک
و معیــاری عینــی در ســنجش و مقایســۀ پایــداری در ایــن آثــار بــه دســت خواهــد آمــد .بــر ایــن
اســاس ،پرسشــی کــه نگارنــده را بــه انجــام پژوهــش واداشــت ،ایــن بــوده اســت کــه بــا توجــه
بــه ســطوح فکــری ،زبانــی و ادبــی ،از میــان دو غــزل رضــوی امینپــور و بهمنــی کــدام یــک بــا
معیارهــای ادبیــات پایــداری مطابقــت بیشــتری دارد؟ هــدف نگارنــده ایــن بــوده اســت کــه بعــد از
مقایســۀ ایــن دو غــزل ،نمونههایــی عینــی و مســتند از جلوههــای ادب پایــداری ارائــه کنــد .روش
کار چنیــن بــوده اســت کــه در ســطح فکــری مســائلی نظیــر توجــه دو شــاعر بــه تلمیحــات متفاوت
و نیــز گرایــش بــه درونگرایــی یــا بیرونگرایــی را تحلیــل کــرده و در ســطح زبانــی بــه مقایســۀ
اسـمها ،ضمیرهــا ،نهادهــا ،فعلهــا و نحــو جملههــا پرداختهایــم .در ســطح ادبــی نیــز موســیقی
شــعر و صــور خیــال از جملــه کنایــه و تشــخیص را در دو غــزل بــا یکدیگــر مقایســه کردهایــم .در
نهایــت ،دســتاورد پژوهــش ،ایــن بــوده اســت کــه غــزل امینپــور نمونـهای از آثــاری اســت کــه بــا
توجــه بــه شــاخصهای عینــی و آمــاری ،بــا ویژگیهــای ادب پایــداری ســازگاری بیشــتری دارد.
1ـ .2پیشینۀ تحقیق
نگارنــده در جسـتوجوهای خــود مقالههایــی را یافتــه کــه در آنهــا هــم بــه شــعر رضــوی و هم به
ادب پایــداری پرداختــه شــده اســت و ایــن مقالههــا از ایــن نظــر بــا پژوهــش مذکــور همانندیهایی
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دارد .از جملــه میتــوان بــه مقالۀ «ســیرۀ فرهنگ رضــوی؛ مبنــای ادب پایداری» ،نوشــتۀ آقاخانی
و دیگــران( )1397اشــاره کــرد .نویســندگان ایــن مقالــه تأثیــر عواملــی چــون شـ ّ
ـخصیت و شــهادت
امــام رضــا gرا بــر ســرودههای رضــوی بررســی کردهانــد .رحیمــی زنگنــه و بی ـگزاده()1395
در پژوهشــی دیگــر بــا عنــوان «جلوههــای پایــداری در مناظرههــای امــام رضــا gو ســرودههای
صفــارزاده و موســوی گرمــارودی» ،بازنمایــی مناظرههــای امــام هشــتم را در شــعرهای دو شــاعر
مذکــور تحلیــل کردهانــد« .جلوههــای ادبیــات مقامــت و پایــداری در شــعر شــاعران شــیعه بــا
ّ
رویکــردی بــه گفتمــان رضــوی» نوشــتۀ فــاح( )1396از دیگــر مقالههــای مرتبــط بــا ایــن پژوهش
اســت .در ایــن مقالــه بنمایههــای ادب پایــداری(از قبیــل شــهادتطلبی و انتظــار منجــی)
ّ
بررســی شــد ه اســتّ .
محمــدی و بازیــار( )1395نیــز در مقالــۀ «بررســی مؤلفههــای پایــداری در
اشــعار رضــوی دعبــل خزاعــی» بازتــاب موضوعهایــی چــون دعــوت بــه مبــارزه و بیــان ظلم و ســتم
را در ایــن شــعرها نشــان دادهانــد .ویژگــی مشــترک مقالههــای مذکــور ایــن اســت کــه در آنهــا
بــه محتــوای شــعرها پرداختـ ه شــده اســت .در یکــی دیگــر از مقالههــا بــا عنــوان «تحلیــل تقابــل
واژگانــی شــعر رضــوی شــاعران دفــاع مقــدس» ،بی ـگزاده و شــاهرخی( ،)1397تقابــل معنایــی
واژههــای مربــوط بــه ادبیــات پایــداری را تحلیــل کردهانــد؛ امــا در مقالــۀ پیــش رو کوشــش بــر ایــن
اســت کــه بــر خــاف پژوهشهــای پیشــین ،بررســی دو شــعر رضــوی نــه در یــک ُبعــد ،بلکــه در هر
ســه ســطح فکــری ،ادبــی و زبانــی انجــام شــود تــا در نهایــت ،تحلیــل ســبکی ایــن شــعرها شــکل
جامعتــری بــه خــود بگیــرد.
1ـ .3ضرورت و اهمیت تحقیق
در پژوهشهــای مربــوط بــه ادبیــات پایــداری اغلــب بــه بررســی ســطح فکــری اثــر بســنده
میشــود .در حالــی کــه هــر اثــر ادبــی عــاوه بــر ســطح فکــری ،الیههــای زبانــی و ادبــی نیــز دارد
و تحلیــل آنهــا نیــز ضــروری و بــا اهمیــت بــه نظــر میرســد .از ایــن رو نگارنــده در پــی آن اســت که
بــا مقایســۀ جــزء بــه جــزء مســتندها و دادههــای عینــی دو غــزل رضــوی ،نمونـهای از بررسـیهای
سبکشناســانه را در معرفــی شــاخصهای ادب پایــداری ارائــه کنــد.
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1ـ .4چارچوب نظری
در ایــن مقالــه بــرای دســت یافتــن بــه میــزان بازتــاب ادبیــات پایــداری در غزلهــای مــورد
بحــث ،از سبکشناســی جدیــد کمــک میگیریــم .توجــه بــه الیههــای فکــری ،زبانــی و ادبــی
از مهمتریــن راههــا بــرای دس ـتیابی بــه ســبک شــاعر اســت کــه در ایــن پژوهــش بــر اســاس آن
عمــل کردهایــم.

 .2بحث و بررسی
2ـ  .1مقایسۀ محتوای دو غزل
امــروزه اهمیــت مطالعــات زبانشناســانه و فرمالیســتی در میــان اکثــر اهالــی ادبیــات ،پذیرفتــه
شــده اســت؛ امــا ایــن جــوازی بــرای کمتوجهــی بــه نقــش محتــوا در شــناخت ســبک اثــر ادبــی
نیســت« .ســبک ،تنهــا بــا مقولــۀ برجستهســازی و ویژگیهــای صــوری زبــان مرتبــط نیســت؛ بلکه
ً
ّ
ّ
کلــی آن و ّ
حتــی جایــگاه
عمیقــا بــا درونمایههــا ،تصاویــر ،ســاختار کلــی اثــر ،اندیشــه و محتــوای
متــن در ســیر تکاملــی تاریــخ ادبیــات ســر و کار دارد .بنابرایــن سبکشناســی ،زمانــی بــه توفیــق
دســت مییابــد کــه میــان صــورت و محتــوا پیونــدی معنــادار و اســتوار برقــرار کند»(فتوحــی،
 .)19 :1390در ایــن قســمت بــا بررســی محتــوای فکــری دو غــزل ،بــه مقایســۀ آنهــا میپردازیم.
امیــن پــور در سراســر غــزل ،بــه جــز بیــت آخــر ،از خــود نمــی گویــد .در بیــت پنجــم ،اعتقــاد
ّ
شــهیدان بــه امــام رضــا gو همچنیــن عنایــت آن حضــرت بــه شــهدای ایــران را متذکر میشــود:
(«گلهــای ایــن بــاغ» اســتعاره از شــهیدان وطــن اســت).
هم تو گلهای این باغ را میشناسی
			

هم تمام شهیدان تو را میشناسند
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ســتایش شــهیدان در یــک شــعر رضــوی ،در نــوع خــود جالــب ّ
توجــه و بیانگــر اعتقــاد عمیــق
شــاعر بــه بزرگداشــت مجاهــدان راه مقاومــت اســت .امینپــور در چهــار بیــت از غــزل هفــت بیتــی
خــود ،بــه طــور مســتقیم یــا تلویحــی بــه موضوعــات و تلمیحــات تاریخــی اشــاره میکنــد .در بیــت
چهــارم حدیــث سلســلهالذهب و در بیــت ششــم و هفتــم ،حضــور امــام رضــا gرا در ایــران یــادآور
میشــود .همچنیــن «ریگهــای بیابــان» در بیــت دوم میتوانــد تلمیحــی بــه عبــور امــام رضــاg
از بیابانهــای ایــران بــرای ورود بــه خراســان باشــد.
در بیت چهارم آوردن کلمۀ «ال» ،به حدیث سلسلهالذهب اشاره دارد:
از نشابور بر موجي از «ال» گذشتی
		

ای كه امواج طوفان تو را میشناسند
(همان)

امــام رضــا gایــن حدیــث را زمانــی روایــت فرمودنــد کــه در حــال عبــور از نیشــابور بودنــد .آن
حضــرت در پاســخ بــه اصــرار جمعــی از مــردم نیشــابور بــرای نقــل یــک حدیــث ،چنیــن فرمودنــد:
ّ
َّ َّ
« ...پــروردگار عـ ّـز و جــل فرمــود کلم ـ ه «ال ِإلـ َـه ِإل اللـ ُـه» دژ و حصــار مــن اســت .پــس هــر کــس

داخــل دژ و حصــار مــن شــود ،از عــذاب مــن ایمــن خواهــد بــود .پــس هنگامــی که مرکــب حضرت
حرکــت کــرد بــا آواز بلنــد فرمــود :بــا شــروط آن و مــن خــود یکــی از آن شــروط میباشــم»(ابن
بابویــه ،بــی تــا 21 :و .)22
از امــام رضــا gاحادیــث زیــادی بــر جــای مانــده اســت؛ امــا انتخــاب ایــن حدیــث نشــان
میدهــد کــه شــاعر از میــان آموزههــای آن بزرگــوار بــه پایــداری در برابــر طاغــوت توجــه بیشــتری
دارد .در شــکل کامــل حدیــث ،از همــان آغــاز ،نــام پیشــوایان شــیعه بــه طــور متوالــی ذکــر
میشــود؛ امامانــی کــه همیشــه در صــف مقـ ّـدم ایســتادگی در برابــر پلیــدی هــا بودهانــد .وجــود
لفــظ «حصــن» بــه معنــی دژ و حصــار در متــن حدیــث بــر ایــن موضــوع تاکیــد میکنــد.
ّ
«ال» مخفــف ال الــه اال اللــه و بــه مفهــوم نفــی هــر گونــه ماســویالله و پایــداری در برابــر هــر چــه
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غیــر از خداســت .ایــن «نــه» گفتــن در برابــر طاغــوت و مقاومــت در برابــر غیــر خــدا ،بــرای امــام
هشــتم آن قــدر اهمیــت دارد کــه در نهایــت در ایــن راه بــه شــهادت میرســد .از ســوی دیگــر
کاربــرد واژۀ ال (بــدون در نظــر گرفتــن حدیــث سلســلهالذهب) در شــعر عرفانــی فارســی نیز ســابقه
دارد .یکــی از شــاعرانی کــه بــه دفعــات از ایــن اصطــاح اســتفاده میکنــد ،خاقانــی اســت:
ای پنج نوبه کوفته بر دار ملک ال
		

ال در چهار بالش وحدت کشد تو را
(خاقانی)3 :1368 ،

امــا آنچــه نــوع اســتفادۀ امینپــور را از پیشــینیان متمایــز میســازد ،تلفیــق ایــن مفهــوم
عرفانــی بــا روح پایــداری و حماســی اســت .همنشــینی «ال» بــا کلمههای مــوج ،امــواج و طوفان
بیــت مــد نظــر ،نوعــی جــوش و خــروش و اعتــراض را در ذهــن تداعــی میکنــد .ایــن پویایــی،
عــاوه بــر حماس ـهای درونــی و شــهودی ،پایــداری بیرونــی و عینــی را نیــز بازتــاب میدهــد.
ً
شــاعر بــا طــرح عبــور امــام رضــا gاز نیشــابور ،بیــت را از جنبــۀ صرفــا شــهودی ،یــک پلــه فراتر
میبــرد و حماســۀ درونــی را بــا تاریــخ و حماســۀ بیرونــی پیونــد میزنــد .اســتفاده از نــام قدیمــی
«نشــابور» بــه جــای نیشــابور مخاطــب را بــه اعمــاق تاریــخ ســوق میدهــد و فضــای اجتماعیای
را کــه حضــرت در آن حضــور داشــتند ،در ذهــن تداعــی میکنــد .همچنیــن باســتانگرایی در
گزینــش نــام «نشــابور» ،فخامــت و حماســی شــدن زبــان شــعر را در پــی دارد تــا ویژگیهــای
شــعر پایــداری بیشــتر جلــوه کنــد.
شــاعر در بیــت پنجــم بــه شــکل ظریفــی بــه فضــای ســتمآلودی کــه علیــه امــام رضــا gوجــود
داشــت ،اشــاره میکنــد و عنــوان «فصــل غریبــی» را بــر آن مینهــد:
اينك ای خوب ،فصل غريبی سر آمد
		

چون تمام غريبان تو را میشناسند
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بــر پایــۀ اصــل اساســی در اندیشــه هــای مقاومتــی ،در جنــگ میــان حــق و باطــل ،در هــر صورت
ّ
پیــروزی از آن جبهــۀ حــق اســت .در بیــت مذکــور نیــز شــاعر بــر ایــن عقیــده اســت کــه حقانیــت
امــام رضــا gپــس از گذشــت زمــان ،بیــش از پیــش آشــکار شــده اســت و خیــل زائرانــی کــه بــه
دیــدار آن حضــرت مــی رونــد ،شــاهدی بــر ایــن مدعاســت.
بهمنــی در غــزل خــود بــه جــای ایــن حدیــث ،از موضــوع دیگــری بــه عنــوان تلمیــح بهــره
میگیــرد و آن ،داســتان ضمانــت آهــو اســت .داســتانی کــه آن قــدر بــر ســر زبانهــا افتــاده کــه
بــر اســاس آن ،مــردم لقــب ضامــن آهــو را بــرای امــام رضــا gبرگزیدهانــد .ایــن داســتان نشــان
میدهــد کــه مهربانیهــای امــام رضــا gمرزهــای انســانی را درمینــوردد و آن حضــرت بــه
ّ
دیگــر موجــودات نیــز مهــر م ـیورزد  .در تعالیــم عرفانــی نیــز تمــام هســتی ،مظهــر تجلــی حــق
اســت و هــر کــه دوســتدار خداســت ،آفریدههــای او را نیــز دوســت دارد .در شــعرهای بهمنــی،
ایــن نــگاه مهربانانــه و عاشــقانه همــواره تحســین میشــود .در اینجــا تلمیــح بــه داســتان آهــو،
بهانـهای اســت تــا شــاعر از خــود و شــرمندگیاش بگویــد .شــرمندگی از اینکــه او بــه زعــم خــود،
برخــاف آهــو لیاقــت آن را نداشــته تــا مــورد لطــف امــام رضــا gقــرار گیــرد؛ زیــرا در زندگــی 63
ســالهاش راهــی بــه حریــم رضــوی نداشــته اســت:
شرمندهام كه ّ
همت آهو نداشتم
		

شصت و سه سال راه به اين سو نداشتم
(بهمنی)645 :1390 ،

بنابرایــن برخــاف شــعر امینپــور ،غــزل بهمنــی بــا طــرح دغدغ ـهای درونــی آغــاز میشــود
و عناصــر مربــوط بــه ادبیــات پایــداری کمتــر در آن بــه چشــم میخــورد .در ســایر بیتهــا نیــز
اشــارههایی بــه زندگــی شــخصی شــاعر دیــده میشــود؛ در بیــت پنجــم از خانــوادهاش میگویــد.
در بیــت ششــم از ســختیهای زمانــه گلــه میکنــد .در بیــت نهــم توضیــح میدهــد کــه همــواره
ســر بــر زانــوی غــم داشــته اســت و در بیــت آخــر بــا لحنــی صمیمــی از امــام رضــا gمیپرســد
کــه «طلبیــده یــا نطلبیــده (خوانــده یــا نخوانــده) بــه پابــوس امــام رضا gمشـ ّـرف شــده اســت؟»
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2ـ  .2بررسی واژگان
شــاعر بــرای خلــق اثــر خــود ،ابــزاری جــز واژه در اختيــار نــدارد« .اهميــت کلمــه و لفــظ در شــعر
تــا آن حــد اســت کــه بســياري از منتقــدان آن را از معنــا برتــر دانســتهاند»(علیپور.)37 :1380،
البتــه در زبــان شــعر ،واژههــا بــه صــورت طبیعــی و هنجارمنــد در کنــار یکدیگــر قــرار نمیگیرنــد
و بــر اســاس ضرورتهــای ارتباطــی ســامان نمییابنــد ،بلکــه بــه صورتــی ظاهــر میشــوند کــه
ّ
منــش ارتباطــی زبــان معیــار را در هــم میشــکنند و بــه زبــان شــعر تشــخص ویــژهای میبخشــند؛
بنابرایــن آنچــه از آن بــه عنــوان زبــان شــعر یــاد خواهــد شــد ،براینــد نوعــی خــاص از کاربــرد واژه
اســت .بــرای پــی بــردن بــه محتــوای شــعر ،واژه اساسـیترین ابــزار بــرای منتقــد اســت« .فراینــد
نقــد بــا واژگان شــروع میشــود کــه ملموستریــن تبلــور شــکل هنــری اســت»(پاینده:1382 ،
 .)205در ایــن قســمت بــا بررســی واژههــای بــه کار رفتــه ،بازتــاب عناصــر ادبیــات پایــداری را در
ایــن دو غــزل مقایســه میکنیــم.
در غــزل بهمنــی واژههایــی بــه کار رفتــه اســت که بیشــتر مناســب واگویههــای شــخصی و درونی
یــک زائــر بــه هنــگام زیارت اســت:
«باور نمیکنید؟ به پابوس آمدم ،راستش ،خانواده ،دعاگو» (بهمنی 645 :1390 ،و )646
در برخــی واژههــای ایــن غــزل ،صدایــی منفعــل بــه گــوش میرســد؛ واژههــا و عبارتهایی چون
شــرمنده ،اقــرار ،گمشــده ،بندگــی ،ســری نهــاده بــه زانــو و راه نداشــتن بــه زمانــۀ نــه تــو (ناتوانــی
در برابــر روزگار) اصطالحاتــی هســتند کــه دغدغههــای شــخصی شــاعر را در دیــداری خاضعانــه
بــا امــام رضــا gنشــان میدهنــد .البتــه دور بــودن ایــن عبارتهــا از لحــن حماســی ،ایــرادی بــر
شــعر نیســت بلکــه ادب دینــی حکــم میکنــد کــه هنــگام دعــا و نجــوا بــا امــام ،متواضعانــه حــرف
بزنیــم و خــود را در برابــر عظمــت وی منفعــل در نظــر بگیریــم.
امــا واژههــای غــزل امینپــور در حــال و هوایــی متفــاوت اســت و بیشــتر بــا معیارهــای ادب
پایــداری مطابقــت دارد .او در بیــت پنجــم بــه طــور مســتقیم از واژۀ «شــهید» اســتفاده میکنــد.
بــه غیــر از ایــن ،اغلــب واژ ههــای غــزل امینپــور بــه گونــهای حماســی بــا طبیعــت در پیونــد اســت
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و ایــن ویژگــی ،غــزل را بــه لحــن حماســی ادبیــات پایــداری نزدیــک میکنــد .در شــعر پایــداری،
حماســه چهــرهای پررنــگ دارد .ایــن روح حماســی تمامــی عناصــر طبیعــت را در بــر میگیــرد.
گویــی زمیــن و زمــان در جنــب و جوشــی همیشــگیاند تــا در برابــر پلیدیهــا مقاومــت کننــد
یــا بــه نیروهــای خیــر بپیوندنــد .در غــزل امینپــور آن دســته از مظاهــر طبیعــت دیــده میشــوند
کــه ویژگیهــای اثرگــذار دارنــد .مــوج (دوبــار) ،امــواج ،چشــمه ،آب ،بــاران و طوفــان حالتــی از
پویایــی و تحــرک و جــاری بــودن را بــه مخاطــب انتقــال میدهنــد .عــاوه بــر ایــن ،فضــای غــزل
بــه گون ـهای اســت کــه عبــور را بــه ذهــن تداعــی میکنــد .واژۀ عبــور و فعــل گذشــتن بــه ترتیــب
در بیتهــای چهــارم و ششــم ،بــه صراحــت ذکــر شــدهاند .عــاوه بــر ایــن ،کلمــات کوچههــای
خراســان و ریگهــای بیابــان بــه «حرکــت» امــام رضــا gبــه ســوی مشــهد مقــدس اشــاره دارد؛
امــا در غــزل بهمنــی آن دســته از مظاهــر طبیعــت بــه کار رفتهانــد کــه متناســب بــا روح رمانتیــک
ّ
شــعر هســتند« .کنــدو»« ،آهــو»« ،جســمی معطــر» و «ســوی فانــوس» از ایــن قبیــل کلماتانــد.
در اینجــا بایــد یــادآور شــد کــه انعــکاس طبیعــت در شــعر بهمنــی اغلــب بــه همیــن نحــو اســت .به
عنــوان مثــال او «آنگاه کــه از غــروب دم میزنــد ،بــدون شــک غــروب کــوه ،بیابــان یــا ّ
حتــی غروب
و ارتباطــش بــا پنجــره منظــور نیســت .غــروب نقاشــی شــده در غزلهــای بهمنــی از دریچۀ چشــم
آدمــی ّ
حســاس و روحــی عاشــق و دلتنــگ و نشســته در ســاحل و خیــره بــر آفتــاب نشــأت گرفتــه
اســت»(فروتن.)59 :1388 ،
مقایســۀ ضمیرهــای بــه کار رفتــه در دو غــزل نیــز حــاوی اطالعــات مفیــدی اســت .در غــزل
بهمنــی ،ضمیــر اول شــخص مفــرد بیشــترین بســامد را دارد کــه چهــار مــورد بــه شــکل ضمیــر
شــخصی گسســته (مــن) و ســه مورد بــه صورت ضمیر شــخصی پیوســته آمــده اســت( .همزبانيم،
شــعرم ،نيشــم) .در یــک مــورد نیــز ،ضمیــر مشــترک مشــاهده میشــود (دیــدن خــود) کــه آن هــم
بــه جــای اول شــخص مفــرد (دیدنــم) بــه کار رفتــه اســت .با احتســاب مــورد اخیــر ،مجمــوع تعداد
ضمیرهــای مرتبــط بــا اول شــخص مفــرد ،بــه هشــت مــورد مــی رســد؛ یعنــی بــه طــور میانگین80
درصــد بیتهــای ایــن غــزل شــامل ایــن نــوع ضمیــر اســت .ایــن امــر میتوانــد بیانگــر درونگرایی
شــاعر باشــد .او در پــی نجوایــی خصوصــی بــا امــام رضــا gو بیــان اعترافاتــی صمیمانــه اســت.
اســتفاده از ضمیــر اول شــخص مفــرد ،ابــزاری کارا بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود اســت.
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در غــزل امینپــور ،ضمیــر دوم شــخص مفــرد بیشــترین بســامد را دارد .در ایــن غــزل هفتبیتی،
ضمیــر «تــو» یــازده مرتبــه تکــرار شــده اســت .از ایــن امــر مــی تــوان نتیجــه گرفت کــه شــاعر از من
فــردی خــود کمتــر ســخن میگویــد و بیشــتر در پــی ســتایش فضایــل امــام رضــا gاســت .ایــن
موضــوع ،یعنــی «ســتایش آزادی ،آزادگــی و مجاهــدان و تکریــم شــهیدان» ،یکــی از مضمونهــای
اصلــی در ادبیات پایــداری اســت(کاظمی.)3 :1391 ،
2ـ  .3مقایسۀ نحوی
از میــان عناصــر ظاهــری کالم ،ویژگیهــای دســتوری و نحــو جملههــا اهمیــت شــایانی
در شــناخت اثــر ادبــی دارد« .ویژگیهــای دســتوری یــک اثــر میتوانــد در ســبک و نــوع اثــر
تأثیرگــذار باشــد تــا جایــی کــه فرمالیس ـتها عامــل ایجــاد انــواع ادبــی را ســاختارهای مختلــف
دســتور میدانند»(پارســاپور .)173 :1383 ،بــا توجــه بــه چگونگــی قــرار گرفتــن کلمههــا
در جملــه ،میتــوان تشــخیص داد کــه کالم ،صــدای ّفعالــی دارد یــا بــه حالتــی منفعــل دچــار
اســت« .صــدای ّفعــال بیــان کننــدۀ انجــام یــک عمــل توســط عنصــر اصلــی جملــه (نهــاد) اســت

[ ...و] وقتــی مبتــدای جملــه ،پذیرنــده ،هــدف یــا متحمــل فعــل باشــد جملــه صــدای منفعــل و
پذیــرا دارد»(فتوحــی .)295 :1390 ،صــدای ّفعــال بــا موضــع متعهدانــه شــاعران ادب پایــداری
تناســب بیشــتری دارد و در مقابــل صــدای منفعــل در شــعرهای شــخصی و احساســی کاربــرد
دارد« .صــدای ّفعــال ،در ســبک حماســی پرکاربردتــر اســت و صــدای منفعــل در ســبک رمانتیــک
و عاشــقانه»(همان .)301 :در ادامــه برخــی از ویژگیهــای نحــوی دو غــزل را بــا توجــه بــه صــدای
دستوریشــانمقایســه میکنیــم.
2ـ 3ـ  .1فعل

فعــل اهمیــت اساســی در جملــه دارد« .مهمتریــن عضــو گــزاره ،گــروه فعلــی اســت»(وحیدیان
کامیــار .)32 :1385 ،دیگــر اجــزای جملــه تحــت تأثیــر فعــل ،نقشهــای دســتوری خــود را بــه
دســت میآورنــد؛ بنابرایــن توجــه بــه فعــل میتوانــد بــه منزلــۀ کلیــدی بــرای شــناخت بهتــر متــن

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز 1399

مقایسۀ جلوههای ادبیات پایداری در دو غزل رضوی (حامدی)

21

ادبــی باشــد .در ایــن قســمت بــا بررســی فعلهــای دو غــزل ،بــه میــزان بازتــاب ادبیــات پایــداری
در آنهــا میپردازیــم.
2ـ 3ـ1ـ  .1اسنادی یا غیر اسنادی بودن فعل

شــروع غــزل بهمنــی همراه بــا جملهای اســت که فعــل اســنادی دارد (شــرمندهام) و این موضوع
ســبب میشــود کــه از همــان آغــاز ،لحــن حماســی شــعر ،کمرنــگ جلــوه کنــد؛ زیــرا «جملههــای
اســنادی بــا فعلهــای اســنادی (اســت ،بــود ،گشــت و گردیــد) صــدای منفعــل دارند»(فتوحــی،
 .)296 :1390در مجمــوع ،پنــج جملــۀ اســنادی در ایــن غــزل مشــاهده میشــود؛ یعنــی بــه طور
میانگیــن  50درصــد بیتهــای ایــن غــزل  10بیتــی ،حــاوی چنیــن صــدای منفعلی هســتند.
ً
در شــعر امینپــور نیــز بــا ســه فعــل اســنادی مواجهایــم کــه کال در دو مصــرع انعــکاس یافتــه انــد
و معــادل  50درصــد بیــت هــای غــزل هســتند.از ایــن حیــث تفــاوت آمــاری میــان ایــن دو غــزل
وجــود نــدارد؛ امــا در غــزل امینپــور عواملــی وجــود دارد کــه بهرغــم وجــود افعــال اســنادی ،مانــع
انفعــال صــدای شــعر میشــود؛ از جملــه در بیــت دوم ،کهنگرایــی در نحــوّ ،فعــال شــدن لحــن
شــعر را در پــی دارد .شــاعر بــا بــه کارگیــری «را»ی فــک اضافــه در مصــرع «پرســش تشــنگی را تــو
آبــی ،جوابــی» فخامتــی را وارد فضــای شــعر میکنــد کــه ویــژۀ حماســه اســت .همچنیــن دربــارۀ
باقــی مانــدۀ دیگــر بــه دالیــل زیــر ،از انفعــال خــاص جملــۀ اســنادی کاســته میشــود:
«نام تو رخصت رویش است و طراوت» (امین پور)85 :1364 ،،
اول اینکــه «رخصــت» اصطالحــی اســت کــه منــش جوانمــردان و عیــاران را بــه خاطــر مـیآورد.
بــا شــنیدن ایــن اصطــاح ،مخاطــب ،آیینهــای پهلوانــی را در ذهــن مجســم میکنــد( .رخصــت
پهلــوان!) پیداســت کــه پهلوانــان از تکیهگاههــای اصلــی پایــداری مــردم ،در برابــر بیعدالتیهــا
بودهانــد .بنابرایــن حضــور مســتقیم یــا تلویحــی آنــان در شــعر موجــب انتقــال مفاهیــم پایــداری
میشــود .از ســویی دیگــر در مصــرع مذکــور ،حضــور واژههــای «رویــش» و «طــراوت» ،پویایــی و
ســرزندگی خاصــی را بــه کالم میبخشــد کــه بــا خمودگــی و تخدیــر منافــات دارد و آخریــن نکتــه
ایــن اســت کــه ذکــر یکــی از مســندها (طــراوت) در جایگاهــی غیــر معمــول یعنــی پــس از فعــل،
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نحــو جملــه را از حالــت عــادی خــارج میکنــد و آن را نســبت بــه زبــان روزمــره و تکــراری ،متفــاوت
میســازد؛ در نتیجــه تلنگــری بــر ذهــن وارد مــی کنــد کــه خــود بیانگــر ّفعــال بــودن لحــن ســخن
اســت.
2ـ 3ـ1ـ .2زمان فعل

هــر دو غــزل دارای ردیــف فعلــی اســت .ایــن فعــل در غــزل بهمنــی از نــوع ماضــی ســاده اســت.
چنیــن زمانــی ،گزینــۀ مناســبی بــرای انتقال مفاهیــم پایــداری نیســت؛ زیــرا در این گونــه فعلها،
ســخن از عملــی اســت کــه بــه پایــان رســیده اســت و تــداوم نــدارد .بهمنــی بــا بــه کارگیــری
فعلهــای ماضــی ،حســرت فرصتهایــی را میخــورد کــه در گذشــته از دســت داده اســت.
زمــان ردیــف فعلــی در غــزل امینپــور ،مضــارع اخبــاری اســت .کاربــرد ایــن نــوع فعــل ،انتقــال
مفاهیــم حماســی را تســهیل میکنــد .بــه عنــوان مثــال در شــعرهای فردوســی فعلهــای مضــارع
نقشــی مهــم در بیــان مفاهیــم حماســی دارد« .در تصاویــر او مضــارع کــه فعلــی اســت پرتحـ ّـرک تــر
و دارای نوعــی کشــش و ادامــۀ در زمــان اســت ،بیشــتر وجــود دارد»(شــفیعی کدکنــی:1375 ،
.)466
2ـ 3ـ 1ـ  .3گذر فعل

«متنــی کــه بــا فعــل متعــدی در جملــۀ معلــوم تولیــد میضــود ،صــدای ّفعــال دارد[امــا]
جملههــای بــا فعــل الزم همگــی پذیرشگرنــد و حالتــی پذیــرا را بــه نهــاد جملــه میدهنــد؛
مثــل افتــادن ،تــرک خــوردن ،وارفتــن و (»...فتوحــی .)296 :1390 ،در غــزل امینپــور فعــل
«میشناســند» کــه در پایــان هــر بیــت تکــرار میشــود ،متعـ ّـدی اســت و موجــب ّفعــال شــدن
ّ
صــدای غــزل میشــود؛ امــا ردیــف غــزل بهمنــی (نداشــتم) بــا اینکــه متعـ ّـدی اســت ،بــه علــت
منفــی بــودن ،صــدای منفعلــی را ایجــاد میکنــد .تکــرار نداشــتن در انتهــای هــر بیــت ،شــاعر را
در موضعــی پاییــن قــرار میدهــد .گویــی او چــون ســائلی بــه بــارگاه امــام خویــش پنــاه برده اســت
و بدیــن وســیله از آن بزرگــوار کمــک میطلبــد .ایــن صــدای منفعــل بــا مقتضــای حــال شــاعر
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تناســب دارد .امــا فعلهــا در شــعر امینپــور تمامــی از نــوع مثبــت هســتند و بــا ّفعــال بــودن لحــن
شــعر هماهنگــی دارنــد.
2ـ 3ـ  .2نهاد

شــعر امینپــور از همــان آغــاز بــا جملههایــی دارای نهــاد جمــع آغــاز میشــود .از آن جایــی
کــه ردیــف شــعر ،از نــوع فعلــی اســت ،در تمامــی بیتهــا نهــاد تحــت تاثیــر فعــل ،بــه صــورت
جمــع آورده میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،فضــای غــزل بیانگــر روحیــهای جمعگرایانــه اســت.
گویــی شــاعر در بیــان بزرگیهــای امــام هشــتم ،تنها نیســت .او ســتایش خویــش را از یــک دغدغۀ
شــخصی فراتــر میبــرد ،بــا ســایر پدیدههــا بــه اشــتراک مــی گــذارد و بــه جمــع تعمیــم میدهــد.
بــه عنــوان مثــال آنجــا کــه میگویــد «تمــام غریبــان تــو را میشناســند» ،بــه نیــروی جمعــی
بزرگــی اشــاره میکنــد کــه نــه تنهــا فراتــر از مســائل شــخصی شــاعر اســت؛ بلکــه محــدوده هــای
ّ
قومــی ،ملــی و حتــی مذهبــی را نیــز در مینــوردد .بدیهــی اســت کــه نیــروی گروهــی هرچــه
بزرگتــر باشــد ،قــدرت آن در برابــر بدیهــا افزایــش مییابــد .بــاری ،ایــن جمعگرایــی بــا ادبیــات
پایــداری تناســبی بایســته دارد؛ چنــان کــه در تعریــف آن گفتهانــد« :ادبیــات پایــداری ،بازتــاب
برخــی دردهــای مشــترک ،میــان تمــام جوامــع بشــری اســت کــه شــاعران بــه عنــوان وجــدان آگاه
جامعــه آن را فریــاد میزننــد و یادکردشــان جوشــش ضمیــر شــاعران را بــه مضمونــی مشــترک
بــدل میکند»(کافــی .)389 :1387 ،ســایر کلمههایــی کــه در ایــن غــزل بــه صــورت نهــاد جمــع
ت اســت از :چشــمهها ،موجهــا ،ریگهــا ،امــواج و کوچههــا .یــک بــار نیــز «بــرگ و
آمــده ،عبــار 
بــاران» در کنــار هــم بــه عنــوان نهــاد جمــع بــه کار رفتهانــد.
2ـ  .4زیباییشناسی
کاربــرد متفــاوت شــگردهای بالغــی و زیباییشناســانه در شــعر ،موجــب اختــاف در ســبک
میشــود .از میــان ایــن شــگردها ،برخــی صورتهــای خیــال ماننــد تشــخیص تناســب بیشــتری
بــا موضوعــات ادبیــات پایــداری دارنــد .شــفیعی کدکنــی در مــورد نقــش تشــخیص در ایجــاد لحن
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حماســی میگویــد« :برخــی از شــاعران بــه مســئلۀ تشــخیص بیــش از دیگــران پرداختهانــد و
ایــن نکتــه ســبب شــده اســت کــه در شــعر آنهــا وصفهــا بــا حرکــت و حیــات بیشــتری همــراه
باشد»(شــفیعی .)150 :1375 ،در غــزل رضــوی امینپــور نیــز بیشــترین عنصر بالغــی مربوط به
تشــخیص اســت و ایــن موضــوع بــا لحــن ّفعــال و حماســی شــعر او تناســب دارد .بــا توجــه بــه تکرار
ردیــف «تــو را میشناســند» ،در بیشــتر مــوارد ،عمــل شــناختن بــه نهــادی غیرجاندار نســبت داده
میشــود .چشــمههای خروشــان ،موجهــای پریشــان ،بــرگ و بــاران ،امــواج طوفــان و کوچههــای
خراســان در زبــان عــادی نمیتواننــد عملــی انســانی را انجــام دهنــد؛ امــا از دیــدگاه شــاعر ادبیات
پایــداری ،همــۀ جلوههــای طبیعــت در تکاپــو هســتند و ســکون و بیتحرکــی را برنمیتابنــد.
ً
«اصــوال تشــخیص ،ســبب حرکــت و پویایــی تصاویــر شــعری میشــود کــه الزمــۀ روح حماســی
شــعر است»(قاســمی .)189 :1384 ،همچنیــن در بیتــی دیگــر از ایــن غــزل ،فعــل شــناختن هم
بــرای شــهیدان و هــم بــرای امــام رضــا gبــه کار رفتــه و بــه ایــن ترتیــب بــه پیونــد دو ســویۀ شــهدا
و امــام هشــتم اشــاره شــده اســت .ایــن امــر ،اعتقــاد شــاعر بــه زنــده بــودن شــهیدان را گرچــه بــه
طــور غیــر مســتقیم امــا بــه شــیوهای کامــا ملمــوس نشــان میدهــد .در اینجــا بنــا بــه مقتضــای
بحــث ایــن بیــت را بــار دیگــر ذکــر میکنیــم:
هم تو گلهای این باغ را میشناسی
		

هم تمام شهیدان تو را میشناسند
(امینپور)85 :1364 ،

امینپــور در ایــن بیــت بــه جــای آن کــه ماننــد برخــی دیگــر از ســخنپردازان ،شــعارهای تکــراری
را فریــاد بــرآورد ،بــه شــکلی ظریــف بــا اســتفاده از زمــان مضــارع اخبــاری در فعــل «میشناســند»،
حضــور شــهدای ایــن بــاغ (وطــن) را در جمــع مــردم یــادآور میشــود و بــه ســتایش شــهادت
میپــردازد .در بیــت ســوم همیــن غــزل نیــز ،مفاهیــم «رویــش» و «طــراوت» ،موجــودات انســانی
فــرض میشــوند کــه بــرای عمــل خــود ،نیــاز بــه رخصــت از امــام رضــا gدارنــد.
در شــعر بهمنــی بــه جــای تشــخیص ،کنایــه بیشــتر بــه چشــم میخــورد .کنایــه نســبت بــه
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بعضــی صورتهــای خیــال ،نزدیکــی بیشــتری بــا زبــان عامیانــۀ مــردم دارد و بــه همیــن دلیــل «در
ضربالمثلهــا و گفتــار عامیانــه ،کنایــات بســیاری میتــوان یافت»(دهمــرده و دیگــران:1386 ،
 .)134برخــی پژوهشــگران ،صنایعــی همچــون تشــخیص و اســتعاره را ســاختۀ افــکار انتزاعــی
آدمــی در دورۀ متأخــر میداننــد و برآننــد کــه کنایــه بــا اندکی مســامحه همــزاد زبان اســت(عزیزی،
 .)73 :1391حضــور پررنــگ کنایــه در غــزل بهمنــی ،بــا ســبک کلــی شــعرهای او مطابقــت دارد.
زبــان شــعر او ســاده و صمیمــی اســت و نزدیکــی زیــادی بــا لحــن مــردم عــادی دارد .ایــن خصیصه
موجــب میشــود کــه مخاطــب ،بــه راحتــی بــا اثــر ارتبــاط برقــرار کنــد .ایــن موضــوع زمانــی مهمتر
جلــوه میکنــد کــه بدانیــم کنایــه کــه خــود ،صــورت خیالــی ســادهای بــه شــمار مــیرود ،در
غزلهــای بهمنــی بــاز ســادهتر میشــود« .بهمنــی در تمــام کنایــات خویــش بــه ســادگی و کمــی
حلقههــای ظاهــر و کنایــی نظــر داشــته اســت؛ از همیــن رو عبــارات کنایــی او ســهلالوصولاند و
خواننــده در فهــم آنهــا بــه دســت و پــا نمیافتد»(جبــاری مقــدم)45 :1388 ،؛ امــا ایــن امــر بــه
قیمــت دور شــدن شــعر از لحــن حماســی تمــام میشــود .برخــی کنایههــای بــه کار رفتــه در ایــن
ت اســت ازّ :
همــت آهــو نداشــتن ،راه بــه ایــن ســو نداشــتن ،زمانــۀ نــه تــو ،بیشــتر بودن
غــزل عبــار 
نیــش از نــوش ،ســر بــه زانــو نهــادن ،خوانــده یــا نخوانده(طلبیــده یا نطلبیــده) و بــه پابــوس آمدن.
عنصــر دیگــری کــه در غــزل امینپــور بیشــتر نمــود دارد ،کهنگرایــی اســت .همــان طــور کــه
پیــش از ایــن اشــاره کردیــم شــعرهای بهمنــی زبانــی ســاده و امــروزی دارنــد و اســتفاده از نحــو و
واژگان پیشــینیان کمتــر در آن بــه چشــم میخــورد« .عنصــر غالب بیانی در شــعر بهمنی اســتفاده
از زبــان محــاوره و تعبیــرات و فرهنــگ عامیانــه و روز اســت چنــان کــه میتــوان فهرســت آنهــا را
در خــال چندیــن صفحــه ذکــر کــرد .ایــن بــدان معنــی نیســت کــه در شــعر او فرهنــگ و میــراث
گذشــته ،اصــا منعکــس نشــده اســت بلکــه برخــی از تعبیــرات کــه نشــان از کهنگــی زبــان باشــد
در شــعر او ،ولــو بســیار انــدک دیــده میشــود»(نصراللهی .)215 :1393 ،در غــزل مــد نظــر
مــا ،کهنگرایــی یــک بــار اتفــاق افتــاده اســت .قــرار گرفتــن حــرف «آ» در انتهــای واژۀ «وای» ،از
ویژگیهــای شــعر کهــن اســت و مفهــوم کثــرت را بیــان میکنــد.
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وايا به من! كه با همۀ همزبانی ام
		

در خانواده نيز دعاگو نداشتم
(بهمنی)645 :1390 ،

البتــه ذکــر واژۀ خانــواده در ادامــۀ بیــت ،مانــع از فخامــت و حماســی شــدن زبــان میشــود و در
عــوض فضایــی صمیمــی و خودمانــی را منعکــس میکنــد .غــزل امینپــور بــه انــدازۀ ســه بیــت
کوتاهتــر از شــعر بهمنــی اســت امــا در آن ســه مرتبــه کهنگرایــی دیــده میشــود .او در بیــت
ســوم ،بــه جــای اصطالحاتــی مثــل «بــه ایــن دلیــل» یــا بــه ایــن خاطــر ،از عبــارت «زیــن ســبب»
اســتفاده کــرده اســت کــه فخامــت خــاص زبــان حماســی را داراســت.
2ـ  .5موسیقی
وزن غــزل امینپــور از اوزان کــم کاربــرد در شــعر فارســی اســت و ایــن خــود عاملــی در ایجــاد
برجستهســازی شــعر اســت .شــعر را میتــوان در بحــر متــدارک احــذ ایــن گونــه تقطیــع کــرد:
« فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فع»
بــا ایــن حــال ترتیــب قــرار گرفتــن یــک هجــای کوتــاه و دو هجــای بلنــد ،میتوانــد یــادآور بحــر
متقــارب باشــد کــه از اصلیتریــن اوزان بــرای بیــان حماسـههایی چون شــاهنامۀ فردوســی اســت.
بــه عبــارت دیگــر اگــر تکهجــای نخســت و پایانــی هر مصــرع را نادیــده بگیریــم ،وزن شــعر چنین
میشــود:
«[فع] فعولن فعولن فعولن فعل [فع]»
ّامــا بهمنــی غزلــش را در بحــر مضــارع ّ
مثمــن اخــرب مکفــوف ســروده اســت .ایــن وزن در غــزل
فارســی ،بســامد بســیار باالیــی دارد و بــه خاطــر آشــنایی بــا قالبهــای ذهنــی مخاطــب و مألــوف
بــودن آن بــرای شــاعر ،گزینــۀ مناســبی بــرای درد دل کــردن و زمزمههــای عاشــقانه بــا امــام رضــا
 gاســت .در ایــن وزن هجاهــای کوتــاه و بلنــد بــه طــور منظــم تکــرار نمیشــوند؛ بــه همیــن
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ّ
ســبب دارای موســیقی مالیمــی اســت کــه بــا فضــای نجواگرایانۀ کل غــزل تناســب دارد؛ اما شــعر
را از فضــای حماســی دور میکنــد.

 .3نتیجهگیری
هــر یــک از دو غــزل رضــوی کارکردهــای خــاص خــود را دارنــد .غــزل بهمنــی حاصــل نگاهــی
شــهودی در دیــدار بــا امــام رضــا gاســت و بیــش از آن کــه جنبــۀ اجتماعــی داشــته باشــد،
بازتابــی از مکاشــفههای درونــی شــاعر اســت .درد دل صمیمانــۀ او بــا امــام هشــتم ،اثــری را پدیــد
آورده اســت کــه محتــوای آن ،در قالــب لحنــی مناســب ،بــر ســادگی و بیپیرایگــی تکیــه دارد؛
بــا ایــن حــال عناصــر خــاص شــعر حماســی در آن کمتــر بــه چشــم میخــورد .در مقابــل ،لحــن
حماســی در غــزل امینپــور جلــوهای پررنــگ دارد و ویژگیهــای ادبیــات پایــداری چــه در فــرم و
چــه در محتــوا بیشــتر در آن دیــده میشــود .او هنــگام ســتایش امــام رضــا gبــر جنبههــای
ّ
ی بیشــتر تأکیــد م ـیورزد .علــت ایــن امــر میتوانــد ،انــس بیشــتر ایــن
جمعگرایانــه و مقاومت ـ 
شــاعر بــا ادبیــات دفــاع مقــدس و همچنیــن ارتبــاط تنگاتنــگ وی بــا فضــای انقــاب و جنــگ
تحمیلــی باشــد.
در مقایســۀ ســبک ایــن دو شــعر میتــوان گفــت کــه غــزل بهمنــی از نظــر فکــری درونگرایانهتر و
شــخصیتر اســت .او در ســطح نحــوی بیشــتر از فعلهــا و ضمیرهــای اول شــخص مفــرد اســتفاده
میکنــد و فعلهــای غزلــش از نظــر معنایــی انفعالــی مینماینــد  .همچنیــن صــور خیــال و
موســیقی غــزل بهمنــی بیشــتر مناســب شــعر غنایــی اســت .در مقابــل ،غــزل امینپــور را میتوان
نمونـهای از جلوههــای ادب پایــداری دانســت .ایــن غــزل کــه از نظــر فکــری معطــوف بــه دنیــای
بیــرون اســت ،در ســطح زبانــی از واژههــا و فعلهــای پویــا بهــره میگیــرد و بــه ســبب کهنگرایــی،
ت خیــال در ایــن غــزل تشــخیص
لحنــی حماســی را القــا میکنــد .همچنیــن مهمتریــن صــور 
اســت؛ ایــن امــر در کنــار اســتفاده از وزن مناســب ،موجــب شــده اســت کــه غــزل امینپــور در
ســطح ادبــی نیــز بــا معیارهــای ادبیــات پایــداری هماهنــگ باشــد.
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