مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيرازمجله
سال دهم ،شمارهي دوم ،تابستان  ،1397پیاپی 36

دو مضمون از توصيف واقعی معشوق در غزل منزوی ،بهبهانی و بهمنی
زهره احمدی پوراناری



دانشگاه فرهنگیان
چکيده
بررسی سیر غزل فارسی نشان میدهد که غزل ،بیشتر بر خیالپردازي و مضمونآفرینی
دربارهي عشق ،متکی بوده و اغلب غزلسرایان به جاي توصیف احوال و تجربیات
عاشقانه ،با تخیل و ممارست در شاعري ،مضمونپردازي کردهاند؛ اما در دوره معاصر،
برخی از غزلسرایان کمابیش به توصیف واقعی حاالت عاشقانه خود پرداختهاند .سیمین
بهبهانی ،حسین منزوي و محمدعلی بهمنی از جمله غزلسرایان نوگراي معاصر هستند
که به نظر میآید مضامینی را در غزل خود ،جاري ساختهاند که رنگ و بویی از واقعیت
عشق و زندگی دارد .در این تحقیق ،با بررسی دو مضمون «دست» و «صدا» ،در غزل
سه شاعر نامبرده ،با روش توصیفی و تحلیلی ،روشن میگردد که غزلسراي معاصر در
پردازش مضمون عاشقانه به گونهاي کار کردهاست که غزل عاشقانه را از اوج
خیالپردازي ،به سطح واقعیتهاي زندگی و نیازهاي انسانی نزدیک ساختهاست .بررسی
غزلهاي سه شاعر معاصر نشان داد که دو مضمون «دست» و «صدا» ،از اصلیترین
مضمونهایی است که نشان میدهد غزلسرایان سنتیپرداز معاصر بر آن شدهاند ،در
توصیف احوال عاشق و معشوق ،به تدریج از کلیشهها دور شوند و به بیان احساسات
واقعی خود بپردازند .مضمون «دست» ،نشاندهندهي رابطه و نیاز عاطفی میان عاشق و
معشوق و «صدا» ،نشاندهندهي همدلی و همفکري میان عاشق و معشوق است.
واژههای کليدی :غزل معاصر ،مضمون ،توصیف واقعی ،دست ،صدا.

 .1مقدمه
غزل عاشقانه سرشار از مضمونهایی درباره ظاهر و چهره معشوق است؛ وصف چشم و
ابرو و لب و زلف معشوق در غزل ،بسیار دیده میشود؛ با مضامینی که تکرار ،از
ویژگیهاي اصلی آن است و وجود و گسترش آن مضامین را اغلب فضاي بالغی و وزن
 استادیار زبان و ادبیات فارسی ahmadypoor@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله95/11/7 :

تاریخ پذیرش مقاله96/8/13 :
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و قافیه تعیین کردهاست .در سخن غزلپردازان دورهي اول شعر فارسی تا دورهي معاصر،
مابیش اینگونه مضامین دیده میشود؛ حتی در غزل شاعر معنیگرایی چون موالنا ،زیبایی
چهرهي معشوق وصف شدهاست(البته بسیار کمتر و در فضایی نمادین و عرفانی).
توصیف چهره و اندام معشوق در همهي سبکها و دورههاي غزل ،کاربرد داشتهاست؛
اما کمیت و کیفیت آن متفاوت بودهاست؛ در سبک خراسانی و عراقی ،کاربرد بیشتري
داشتهاست؛ در شعر مکتب وقوع و به ویژه در غزل وحشی بافقی ،توصیف چهرهي
معشوق ،بسیار نادر است و در همان معدود توصیفات ،بیشتر توصیف حالت معشوق،
مدّ نظر قرار گفتهاست؛ نه زیبایی او؛ مواردي مثل «زهر در چشم و چین بر ابرو چیست؟»
(وحشی بافقی )187 :1392 ،و یا «بر ابرو این همه گره نیم باز چیست؟» (همان،)187 :
در وصف تند و تیزي معشوق است؛ نه زیبایی چشم و ابروي او .در غزل سبک هندي
که غزل ،جایگاهی براي مضمونپردازي و نکتهگویی قرار گرفته ،اینگونه توصیفها به
حداقل رسیده؛ اما همان حداقلها با مضمونی پیچیده و تازه بیان شدهاست .در غزل
معاصر نیز همچنان ،وصف زیباییهاي معشوق از مهمترین مضامین است.
در شعر سنتگراي معاصر که از لحاظ قالب و صورت ،بر شیوهي پیشینیان است ،از
نظر محتوا دو جریان متفاوت دیدهمیشود .1 :جریانی که در عین مراعات ضوابط شعر
قدیم ،از لحاظ محتوا و در پارهاي موارد تخیّل و موسیقی ،به مرحلهي تازهاي قدم گذاشته
و تصاویر مربوط به زندگی امروز را منعکس ساختهاست؛  .2جریانی که هم از لحاظ
قالب و صورت و هم از نظر محتوا ،به شعر گذشته وفادار مانده و در حدّ یک تقلید
صرف از آنچه پیشینیان گفتهاند ،باقی ماندهاست .تازگی اشعار دستهي اول در این
زمینههاست :لحن صمیمانه در بیان حال و شکایت از روزگار؛ توصیف یکی از پدیدههاي
تمدن جدید؛ دریافت تازه و آوردن توصیف و تعبیرات جدید با استفاده از مفاهیم کهن
و سنتی؛ ادراک شاعرانه و دریافت تازه از واقعیتهاي اجتماعی؛ بافت و تصویر تازه و
رنگی از مفاهیم غنایی روزگار از نگاه انسان امروز که به ویژه در غزلهاي شهریار ،ابتهاج،
عماد خراسانی ،پروین دولتآبادي و سیمین بهبهانی دیده میشود و توجه به افتخارات
گذشته و مفاخر ملی و تاریخی( .ر.ک :یاحقی )161-159 :1377 ،دو مضمون پرکاربرد
و کلیديِ«دست» و «صدا» ،در غزل نوگراي معاصر ،مصداق بارزي براي تعبیر «تصویر
تازه از مفاهیم غنایی» است که یکی از ویژگیهاي شعر سنتی معاصر است و در جاي
دیگري« ،فاصلهگرفتن از ذهنیتهاي قدیمی» تعبیر شدهاست( .حسنلی)32 :1385 ،
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معشوق ،قهرمان غیرفعال غزل است که اثري از حضور فعال و تمام و کمال او ،در
غزل نیست؛ بلکه غزل ،پر از نشانیهاي اوست؛ چشمان سیاه ،ابروان کمانی ،لبان یاقوتی،
سیب زنخدان ،زلف پریشان و تیر مژگان ،نمونهاي از آن است .در گذشته ،غزلپردازان
بیشتر از سنتهاي شعري ،پیروي میکردند؛ از این رو کمتر در مضمونپردازي آنان،
نوآوري دیده میشود؛ اما در غزل معاصر ،در توصیف معشوق ،موارد تازهاي مدّ نظر
غزلسراي معاصر قرار گرفتهاست .در این مقاله ،غزلهاي عاشقانهي سیمین بهبهانی و
حسین منزوي و محمدعلی بهمنی انتخاب و بررسی شد؛ زیرا این سه ،از مهمترین شاعران
تاثیرگذار بر غزل معاصر شمرده شدهاند (زرقانی ،)551 :1387 ،چنانکه سیمین بهبهانی
را «از شاعران مبتکر در قالب غزل» و حسین منزوي را «از حلقههاي اصلی زنجیره نوآوري
در غزل امروز» دانستهاند (روزبه 199 :1379 ،و  )204و نیز محمدعلی بهمنی در غزل
معاصر ،صاحب سبک است .نتیجه تحقیق نشان داد که در توصیف معشوق ،دو مضمون
تازه و کلیديِ «دست» و «صدا» به نحوي چشمگیر به کار رفتهاست .در این مقاله ضمن
نقل شواهدي از این دو مضمون و ارائهي بسامد آن در نمودار پایان مقاله ،اهمیت و
شیوهي کاربرد دو مضمون «دست» و «صدا» ،در غزل سه شاعر مذکور ،معلوم شدهاست.
سیمین بهبهانی و حسین منزوي و محمدعلی بهمنی از غزلسرایان بزرگ و نوآور
معاصر هستند که زبان و بیان و موسیقی و بالغت غزلشان مورد توجه و بررسی قرار
گرفتهاست؛ اما درباره مضامین عاشقانه در غزل نوگراي این سخنوران ،تحقیقی صورت
نگرفتهاست؛ از این رو در این مقاله ،دو مضمون پرکاربرد و کلیدي «دست» و «صدا» در
غزل عاشقانهي معاصر بررسی میشود تا با بررسی این دومضمون ،در سیر مضمونپردازي
غزل عاشقانه معاصر ،روزنهاي از اندیشه و دیدگاه این شاعران معاصر روشن گردد.
 .2پيشينه تحقيق
دربارهي غزل معاصر و ویژگیها و نوآوريهاي آن ،پژوهشها و تالیفات بسیاري انجام
شدهاست؛ از جمله کتابهاي زیر:
شمیسا در سیر غزل در شعر فارسی ،دربارهي ویژگیهاي غزل معاصر ،از جمله زبان
و بیان و درونمایهي غزل بحث کردهاست (شمیسا)1370 ،؛ داریوش صبور نیز بخش
پایانی کتاب آفاق غزل فارسی ،تحت عنوان «غزل معاصر» ،به تقسیمبندي غزل معاصر از
نظر سبکشناسی و ویژگیهاي غزل معاصر ،پرداختهاست( .صبور )1370 ،همچنین در
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بخشی از کتاب چون سبوي تشنه با عنوان «ادامه شعر سنتی در عصر نیما» ،ویژگیهاي
شعر معاصر و شاعران مهم سنتیپرداز در غزل معاصر معرفی شدهاست (یاحقی)1377 ،؛
در فصل پایانی کتاب چشمانداز شعر معاصر ایران ،ضمن معرفی جریانهاي مهم شعر
معاصر ،به شعر سنتی معاصر از جمله غزل پرداخته شدهاست (زرقانی )1387 ،و در کتاب
سیر تحول غزل فارسی از مشروطیت تا انقالب ،به طور مفصل ،غزل معاصر و ویژگیها
غزل نو از لحاظ زبان ،خیال ،عاطفه ،اندیشه ،معشوق ،موسیقی ،شکل ،قافیه و ردیف
بررسی شده و چهرههاي شاخص غزل معاصر معرفی گشتهاست(.روزبه)1379 ،
مقالههاي متعددي نیز به غزل معاصر پرداختهاند؛ از جمله :مقاله «نوآوري در غزل» که
نگارنده به گونههاي مختلف نوآوري در غزل معاصر اشاره کردهاست( .حسنلی)1385 ،
درباره سه شاعر مورد بحث نیز مقالههاي بسیاري مخصوصا در حوزهي مسایل بالغی و
موسیقایی ،تالیف شدهاست« .نوآوريهاي حسین منزوي در غزل» از جمله مقالههایی
است که درباره غزل منزوي نوشته شدهاست .در این مقاله به مختصات صرفی و نحوي
و بالغی و موسیقایی غزل منزوي پرداختهشدهاست( .فرهادي )1390 ،در مقاله «نگاهی
به نوآوريهاي محمدعلی بهمنی در فرم غزل» ،نگارندگان واژگان ،تصاویر شعري،
موسیقی و فرم و قالب غزل بهمنی را بررسی کردهاند( .مدرسی و کاظمزاده )1391 ،در
زمینهي اوصاف و سیماي معشوق ،دهها پایاننامه به نگارش درآمدهاست که به توصیف
رفتار و ظاهر معشوق پرداختهاند؛ اما تا آنجا که نگارنده مقاله بررسی کرد ،هیچکدام به
«دست» و «صدا»ي معشوق نپرداختهاند و فقط در پایاننامهي «سیماي معشوق در شعر
زنان» (غالمی ،)252 :1390 ،تشبیهات دربارهي «دست» و «صدا»ي معشوق ،در شعر
تعدادي از شاعران زن ،بررسی شدهاست.
 .3بحث
مضمون ( )themeدر اصطالح ادبیات« ،فکر اصلی و مسلّط در هر اثري است(».داد،
 )219 :1382مضمون با این معنی و مصداق ،بیشتر دربارهي داستان به کار میرود و در
شعر به دو معنا به کار رفتهاست .1 :درونمایه و فکر اصلی :مثال گفته میشود مضمون
این غزل ،عشق است؛  .2هر معنا و مصداق شعري :مثال پیر مغان و محتسب از مضامین
غزل حافظ هستند .کاربرد «دست» یا «صدا» نیز یک مضمون است که در غزل شاعران
نوگرا به کار رفتهاست .مضمون هرگاه در ترکیب «مضمونآفرینی» یا «مضمونپردازي» به
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کار رود ،باید خیالانگیز و همراه با صور خیال باشد .در این تحقیق ،مضمون به معناي
دوم ،یعنی معنا و مصداق شعري ،به کار رفتهاست.
در عاشقانههاي نو غزلپردازان ،معشوق اغلب زمینی و بلکه شهري است و عشق،
حاصل تاثرات عاطفی سطحی ،رمانتیک و روزمرّهي شاعر است .فضاي بیشتر غزلهاي
عاشقانه نئوکالسیک ،آکنده از بوي عشقهاي خیابانی است .از نظرگاهی دیگر میتوان
دریافت که نوعی «معشوق وهمی یا پنداري» بر عاشقانهها سایهافکن است( .روزبه:1379 ،
 )171سیمین بهبهانی ،حسین منزوي و محمدعلی بهمنی ،در فضاي غزل و با معشوق
زمینی خود (خواه واقعی ،خواه پنداري) ،مضمون «دست» و «صدا» را فراوان به کار
بردهاند؛ چنانکه کاربرد این دو مضمون نیز بر امروزي بودن معشوق داللت دارد.
 .1 .3دست
غزلسرایان گذشته در وصف معشوق بهندرت از «دست» معشوق سخن گفتهاند؛
پژوهشهاي انجام شده دربارهي معشوق ،نشان میدهد که وصف «دست» معشوق ،م ّد
نظر غزلسرایان نبودهاست؛ مقالهها و پایاننامههایی که به وصف معشوق پرداختهاند ،به
وصف «دست» معشوق اشارهاي نکردهاند و تنها در مقالهاي که درباره معشوقِ انوري
نوشتهشده ،آمدهاست که «کاربرد دست معشوق در توصیفهاي انوري همانند واژه «پا»،
کنایی است و در کل غزلهاي انوري حتی یک تصویر نیز دیدهنمیشود که در آن ،دست
معشوق به چیزي تشبیه شود( ».کرمی و مرادي )112 :1389 ،در سنت شعري شاعران
قدیم ،سخن از زیبایی صورت و زلف و میان میرود؛ اگر هم از دست معشوق ،سخن
رفتهاست ،تاکید بر زیبایی یا اهمیت دست نیست؛ براي مثال ،در غزل سعدي مواردي از
قبیل «فتنه باشد شاهدي شمعی به دست» (سعدي )91 :1385 ،یا« :شراب از دست خوبان
سلسبیل است» (همان )91 :و یا« :داروي مشتاق چیست؟ زهر ز دست نگار» (همان)222:
در وصف زیبایی یا اهمیت دست نیامدهاست؛ بلکه بر اهمیت معشوق تاکید شدهاست و
در مواردي« ،ساعد» و «دست» را توصیف کردهاست:
سعدیا با ساعد سیمین نشاید پنجه کرد

گرچه بازو سخت داري زور با آهن مکن

(سعدي)201 :1385،
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تمام فهم نکردم که ارغوان و گل است

در آستینش یا دست و ساعد گلفام

(همان)32 :
گفته شده که سعدي  64بار واژه «دست» را در غزلهاي خود به کار بردهاست .در
شعر این غزلسراي بزرگ ،عواطف و احساسات انسانی از طریق زبان بدن ،بیان میشود؛
از جمله «دست» که وسیلهاي براي نشاندادن توان و قدرت و زورآزمایی و کمک و
احسان است .البته این نکته نیز باید مدّ نظر قرار گیرد که زبان غزل سعدي ،حالت چند
جنبهاي دارد؛ یعنی در حالی که معنی اصلی را داراست ،معانی دیگر را نیز همراه دارد.
(ر.ک :مانوکیان 19 :1370 ،و )21؛ مثال بیت زیر ،افزون بر قدرت ،به سپیدي «دست»
معشوق نیز اشاره دارد:
بیاض ساعد سیمین مپوش در صف جنگ

که بیتکلّف شمشیر لشکري بزنی

(همان)301 :
قابل ذکر است که  23مورد از کاربردهاي واژه «دست» ،در غزلهاي سعدي به سپیدي
و زیبایی دست معشوق اشاره دارد (سعدي،110 ،104 ،91 ،75 ،56 ،53 ،49 ،32 :1385 ،
 )308 ،307 ،207 ،201 ،198 ،190 ،173،171 ،151،167 ،131 ،127 ،124 ،120 ،113و
در چند مورد ،به قدرت و توان معشوق (همان )160 ،157 ،151 ،131 ،56 :و در یک
مورد ،به احسان معشوق:
چو دست مهربان بر سینه ریش

به گیتی در ندانم هیچ مرهم

(همان)151 :
بسامد  64بار ،شامل کاربرد این واژه درباره معشوق و غیرمعشوق است .در غزل
حافظ 6 ،بار به سپیدي و زیبایی «دست» و «ساعد» معشوق اشاره شدهاست (حافظ،
)932 ،898 ،662 ،420 ،412 ،366 :1362
هر می لعل کزان دست بلورین ستدم

آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند

(همان)366 :
بررسی دیوان سعدي و حافظ نشان داد که کاربرد «دست» در دیوان این غزلسرایان،
به رابطه و صمیمیت عاشق و معشوق( ،چنانکه در غزل معاصر دیده میشود) داللت
ندارد .در سبک هندي و از جمله در شعر صائب ،به «دست» و جزییات آن چون «نرمی
دست» (صائب،1370 ،ج )726 :2و «دست نگارین» (همان ،ج )1486 :3توجه شدهاست؛
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اما توجه فقط به ظاهر است و از این مضمون براي نشان دادن رابطهي عاشق و معشوق
بهره گرفته نشدهاست.
«در سالهاي نزدیک به ظهور انقالب و با حضور غزلسرایانی چون سیمین بهبهانی،
حسین منزوي و محمدعلی بهمنی ،غزل عاشقانهي معاصر ،وارد مرحلهاي جدید شد .از
مشخصات اصلی این گونه غزل ،عالوه بر رویکردهاي نوآورانه در زبان ،خیال و ساختار،
توجه مفهومی به معشوق زمینی ،عینی و قابل لمس است که با معشوق مقدس و آسمانی
و ذهنی ادبیات کهن بهویژه غزل عارفانه ،کامال متفاوت است( ».مرادي)300 :1389 ،
عشق به همسر ،یکی از گونههاي معشوقهاي زمینی است که نمودي بیرونی دارد؛ نه
خیالی و گونهاي عشق اخالقی و عرفی است( .همان )306 :در غزل عاشقانهي معاصر که
تنوع مفهوم و مضمون بیشتر شدهاست ،به قول سیمین بهبهانی« :مفاهیمی گستردهتر از
حدود معاشقه و مغازله» وجود دارد (حسنلی)27 :1385 ،؛ از این رو غزلسرایان معاصر،
از کلیشههاي قدیمی چون وصف چشم و ابروي معشوق ،کاستهاند و از زوایاي تازهاي
به وصف معشوق پرداختهاند؛ مثال در غزل سیمین بهبهانی و بهمنی و به ویژه در غزلهاي
منزوي ،از «دست» معشوق بسیار سخن گفته شدهاست .اگر خواننده با غزل کالسیک
ایران آشنا باشد و این غزلها را بخواند ،متوجه بسامد قابل توجه مضمون «دست» و
کاربرد تازهي آن میشود .شاعر معاصر دست زیباي معشوق را وصف نکردهاست؛ بلکه
از اهمیت و نقش آن در ابراز عشق و محبت ،سخن گفتهاست؛ محمدعلی بهمنی تعبیر
رسایی دارد« :زبان دست ،صمیمی»ترین زبان و بهتر آن است که "دستها به حرف
آیند"( ».بهمنی)689 :1392 ،
درونمایهي غزل معاصر به تدریج از مضمونپردازي به سوي توصیف و نمادپردازي
میرود .شاید در گذشته ،شاعر ،غزلی غنایی میسروده که صد در صد توصیفاتش خیالی
بوده و نمودي یا نمادي از زندگی واقعی شاعر در آن دیده نمیشد؛ معشوق ،خیالی بوده،
صفات معشوق و برخورد عاشق با او نیز خیالی بوده است؛ اما غزلسرایان معاصر درپی
آن برآمدند که غزل را به زندگی نزدیک سازند و آن را آیینهي زندگی قرار دهند و با این
کار ،ظرفیتهاي غزل را براي انعکاس زندگی امروزي افزایش دهند؛ بدین سبب ،معشوق
در غزل نوگراي معاصر ،کمی واقعیتر به نظر میآید؛ «زیرا اندک اندک کلیت معشوق در
شعرهاي غنایی خیلی کمتر میشود» (شفیعی کدکنی )62 :1383،و عالوه بر معشوق،
«عشقی که در این غزلها (منزوي) توصیف میشود ،عشق آسمانی ،ذهنی ،اسطورهاي و
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عرفانی گذشته نیست؛ عشقی همینزمانی و همینجایی است( ».حسنلی)31 :1385 ،
معشوق با صفاتی توصیف میشود که گویی انسانی واقعی و مثال همسر شاعر است .این
نکته که در غزل معاصر ،معشوق گاه در جایگاه همسر قرار دارد ،یکی از نشانههایش آن
است که از کانونی به نام «خانه» چنان سخن گفته میشود که خواننده برداشت میکند
خانهي مشترک عاشق و معشوق یا دو همسر است؛ براي مثال وقتی شاعر میگوید:
آن را که صبح و شام به روي تو منظر است

در خانه بیبهانه بهشتش میسّر است

(منزوي)524 :1391 ،
با وجود دو قید «صبح و شام» و «در خانه» ،معشوق در جایگاه همسر قرار میگیرد.
وي حتی معشوق را «بهار خانگی» (همان )418 :مینامد«.خانه» در غزل منزوي بیش از
دو شاعر دیگر به کار رفتهاست( .ر.ک :همان 335 ،33 ،30 :و)...
در بیت زیر ،منزوي «خانهي امن» را نهایت سفر در زندگی میداند:
به تو رسیدن و ماندن خوش است خانهي امن

نهایت سفر! اي انتهاي جادهي من

(همان)443 :
به هر حال دربارهي معشوقی که از اوج تخیل و تصنّع بر مرزهاي واقعیت نشستهاست،
دو مضمون پرکاربرد دیده میشود که رابطهي میان عاشق و معشوق را زمینی و واقعی و
انسانی نشان میدهد که در اینجا بدان پرداختهمیشود«:البته هیچ تجربهاي از تجربههاي
انسانی که میتواند موضوع شعر قرار گیرد ،بیتاثیر و تصرف نیروي خیال ،ارزش هنري و
شعري پیدا نخواهد کرد و هر حادثهاي هنگامی موضوع شعر است که از شهود حسی و
خیال شعري انسان شاعر ،رنگ پذیرفته باشد ،یعنی تجربهاي که به گفتهي کروچه به حد
یک شهود غنایی رسیده است»(.شفیعی کدکنی )27 :1370،مضمون «دست» و «صدا» نیز به
مثابه یک تجربه شعري ،همراه با نیروي خیال شاعر ،در غزل نوگراي معاصر وارد شدهاست
که پیش از آن در غزل فارسی به کار نرفتهاست؛ مضامینی که عاشق و معشوق را در سطح
دو انسان که با محبت پیوند خوردهاند ،نشان میدهد؛ ابیات زیر ،نمونهاي از آن است:
این دل سردتر از برف فروخفتهي من

یاد از آن روز که انگشت تو اشکم بسترد

(بهبهانی)344 :1394 ،
باورکنايعطوفتدستتتنهانیاززیستنم عمري است

در دستهايهیچ عزیزي این دستهايخسته نیاسودهست

(بهمنی)423 :1392 ،
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پیدایش مضمون "دست" و "صدا" و به طور کلی تازگی "شیوه تعبیر و گرهخوردگی
عاطفه و تخیل" در غزل برخی از شاعران نوگرا میتواند دالئل متفاوتی داشتهباشد از
جمله " تاثیر محیط تازه ،آشنایی مستقیم یا غیر مستقیم با ادبیات خارجی و تغییر جلوههاي
روحی و عاطفی شاعران"(.صبور ،)504 :1370 ،اما گونههاي پرکاربرد مضمون "دست"
در غزل معاصر عبارتند از:
 .1 .1 .3دست برای نوازش
«دست نوازش» تعبیري است که در زبان فارسی آشنا و پرکاربرد است .این تعبیر در غزل
معاصر ،وارد شدهاست و همین یک مضمون کافی است تا نشان دهد که در غزل نوگراي
معاصر عاشق و معشوق در دو سطح نابرابر و به هم نرسیدنی قرار نگرفتهاند؛ بلکه در
فضایی دوستانه (یا بهتر است بگوییم دوستانهتر از گذشته) به سر میبرند و میخواهند
فاصلهها را از میان بردارند .عاشق دیگر گدا و معشوق پادشاه درگاه نیست؛ آنان دو
انسانند که به خاطر عشق و محبت ،به یکدیگر مرتبط شدهاند؛ از این رو خود را نیازمند
«دست نوازشی» میدانند:
دست نوازش تو رها بوده چون نسیم

بر سینهاي که روشنی و لطف آب داشت

(بهبهانی)434 :1394،
دور

از

نوازشهاي

دست

مهربانت

دستان من در انزواي خویش تنهاست

(منزوي)22 :1391،
چنان دستم تهی گردیده از گرماي دست تو کهاینیخکردهرا از بیکسی«،ها» میکنم هر شب

(بهمنی)409 :1392،
 .2 .1 .3دست یاری
وقتی شاعر ،معشوق را «دست رهاننده» خطاب کند ،آشکار میشود تخیّل و توهّمی در
کار نیست؛ بلکه انسانی خود را نیازمند یاري میداند و این یک احساس واقعی و انسانی
است:
دریاب مرا اي دوست ،اي دست رهاننده

تا تخته برم بیرون از ورطه طوفانها

(منزوي)106 :1391 ،
دستان

خستهنوازم،

بخشندگان

بهشتی

چشمان عشوهفروشم ،رقصندگان تتاري

(بهبهانی)570 :1394،
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لتتحتتن هتتمتتایتتونتتی تتتو ،حتتریتتر نتتوازش

دستتتتت پرستتتتتتار تو م خمتتل م هربتتا نی

(منزوي)41 :1391 ،
 .3 .1 .3برای اظهار دوستی و خوشبختی
«دست در دست داشتن» نشانهي ابراز دوستی و همدلی است؛ در بیت زیر دو همراه،
دست در دست یکدیگر روانند تا تصویري از همراهی و همدلی خود را نشان دهند:
بازو به بازوي هم در خیابان روانیم

با چتري از عشق در زیر باران روانیم

(منزوي)68 :1391،
در ابیات زیر به نقش «دست» در جایگاه یک نشانه براي ابراز دوستی و محبت ،اشاره
شدهاست:
زبانِ دست ،صمیمی است اي زبان صمیمی
سکوت کن که فقط دستها به حرف آیند

بخواه از تو ،ببخشید از شما بسرایم
که از زبان «غریبان آشنا» بسرایم

(بهمنی)689 :1392 ،
مضمون «دست» ،در غزل گذشته هم به کاررفتهاست؛ اما در غزل معاصر ،برخی
شاعران به صورتی از این مضمون بهرهبردهاند که «دست» یک کارکرد معنایی تازه پیدا
کردهاست .مضمونی براي پیوند عاشق به معشوق که گاه مضمونی براي ابراز عشق میشود
و زمانی نشانه و کنایهاي از دوستی و با هم بودن .نمونههایی که نقل شد از این جمله
است« .دست» در اشعار همهي غزلسرایان معاصر ،چنین کاربردي نیافتهاست؛ مثال شهریار
یا رهی معیري ،درباره «دست» چنین مضمونی نپرداختهاند .شهریار زبانی تازه و گاه
عامیانه را در وصف معشوق به کاربردهاست؛ اما همچون منزوي ،تصویري از قدم زدن
عاشق و معشوق در خیابان ارائه نکردهاست.
اهمیت کاربرد مضمون «دست» ،آن است که در غزل معاصر ،شاعر از توصیف اجزاي
چهره معشوق کاسته و به توصیف دست و صداي معشوق خود پرداختهاست؛ توصیف
اجزاي چهره ،کلیشه است؛ اما توصیف دست و صدا ،توصیف رفتار و حاالت غیرتصنعی
است که در غزل گذشتگان نادیده گرفته شده بود .دیگر آنکه این دو مضمون ،ظرفیت
گسترش معنا دارد؛ چنانکه در شعر نو ،این دو مضمون معناي نمادین یافتهاست .اینکه
گفتهشد یکی از گونههاي نوآوري در شعر معاصر ،بافت و تصویر تازه و رنگی از مفاهیم
غنایی روزگار از نگاه انسان امروز است (یاحقی ،)161-159 :1377 ،یکی از مصداقها
و جلوههایش ،کاربرد قابل توجه مضمون «دست» ،در غزل عاشقانه معاصر است که شعر
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نو نیز میتواند یکی از سرچشمههاي پیدایش این مضمون باشد؛ چنانکه اشاره شدهاست
که برخی از شاعران «هنگامی که خواستند غزل بگویند (و به طور کلی شعر سنتی)
مقداري از عناصر شعر نو را در آن وارد کردند» (شمیسا )208 :1370،و حتی برخی از
شعراي معاصر مثل بهمنی ،تاثیرپذیري از شعر نیمایی را در غزل بازگفتهاند( .حسنلی،
 )33 :1385مضمون «دست» در شعر نو ،اغلب به صورت استعاره و رمز و نشانه بهکار
رفتهاست .در شعر فروغ فرخزاد مضمون «دست» با بسامدي چشمگیر و با مفهومی کنایی
بهکاررفتهاست:
«سهم من گردش حزنآلودي در باغ خاطرههاست /و در اندوه صدایی جان دادن که
به من میگوید /:دستهایت را دوست میدارم( ».فرخزاد)303 :1385 ،
«سخن از دستان عاشق ماست /که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم /بر فراز شبها
ساختهاند( ».همان)275 :
شاملو گفتهاست« :تا دست تو را به دست آرم /از کدامین کوه میبایدم گذشت /تا
بگذرم( ».شاملو)494 :1391 ،
و در جاي دیگري شاملو چنین گفتهاست:
«انسانی که من او را بگزینم /انسانی که به دستهاي من نگاه کند /انسانی که به
دستهایش نگاه کنم /انسانی در کنار من /تا به دستهاي انسانها نگاه کنیم /انسانی در
کنارم /آینهاي در کنارم /تا در او بخندم /تا در او بگریم( ».همان)231 :
در این شعر ،نگاه شاعر به «دست» معطوف شدهاست« .دست» ابزار عمل است و
عمل ،نمایانگر اندیشه و اندیشه ،اصل وجودي انسان است .استفاده از مضمون «دست»
در غزل معاصر و شعر نو کامال یکسان نیست؛ اما مهم این است که هر دو گروه به
مضمون «دست» توجهکردهاند .تعبیرهاي فراوانی که در شعر فروغ و شاملو دیده میشود،
گواه توجه این دو شاعر به مضمون «دست» است؛ تعبیرهایی چون« :آن دو دست ،آن دو
سرزنش تلخ» (فروغ)267 :1378 ،؛ «دستان عاشق ما» (همان)275 :؛ «دستهایت را
دوست دارم» (همان)303 :؛ «دستهاي سیمانی»؛ «دستهاي تو ویران شدند» (همان:
)313؛ «دو دست سبز جوان»؛ «دستهاي کوچک تنهایی» و «دستهاي این غریبه
غمگین» (همان)327 :؛ «با دستهایت براي دستهایم آواز خواندي» (شاملو:1377،
)221؛ «دستهاي تو چون چشمهاي روان شد» (همان)222:؛ «از دستهاي تو راستی
هویداست» (همان )224:و...
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 .2 .3صدا
معشوق در غزل گذشته ،سخن نمیگوید و بهندرت آن هم بیشتر در مناظرهاي یا سخنی
طنزآمیز ،صداي او را میشنویم .معشوق غزل سعدي ،خاموش است:
تو از ما فارغ و ما با تو همراه

ز

ما

فریاد

میآید

تو

خاموش

(سعدي)191 :1385 ،
حافظ نیز از «پسته خاموش» (حافظ )218 :1362 ،و «لعل خاموش» (همان)661 :
معشوق سخن میگوید:
خدا را اي رقیبامشب زمانی دیده بر هم نه

که من با لعل خاموشش نهانی صدسخن دارم

(همان)661 :
در سبک هندي هم که به جزییات و دقایق توجه میشدهاست ،صداي معشوق و
صداي خلخال معشوق (صائب ،1370،ج )1953 :4و آواز پاي او (همان ،ج)1224 :3
مضمون قرار گرفتهاست؛ مواردي که چیزي جز مضمونپردازي و مصداقیابی مبتذل
نبوده و گرچه مضمون و مصداق از زندگی گرفته میشد ،زنده و واقعی نبود؛ اما در غزل
معاصر ،مواردي وصف شده که نبض زندگی شاعر را نشان میدهد و گویی شاعر متوجه
این نکته بودهاست که پرداختن به کلیشهها ،نتیجهاش شعري به دور از حرکت و تپش و
زندگی خواهد بود« .صدا» یک کلیشه نیست و سخن گفتن از آن ،وصفی اغراقآمیز به
دنبال نخواهد داشت؛ بلکه بر زنده بودن شعر و واقعی بودن نیاز میان عاشق و معشوق،
داللت دارد .معشوق ،دیگر بتی ساکت نیست که دم نزند؛ بلکه «صداي» او غزل را روح
بخشیدهاست.
در بیت زیر ،شاعر ،معشوقش را «صدا» دانستهاست؛ صدایی که از سر همدلی
برمیخیزد و عمقی به اندازهي اندیشه و احساس انسانی دارد:
اال زنی که صدایی-فقط صدا -اي زن

صداي با دل و جان آشنا اي زن

(منزوي)358 :1391،
اما سیمین بهبهانی با صراحت بیشتري میگوید:
صداي تو گرماست و مهربان چه سحرغریبی در این صداست

صداي دل مرد عاشق است که اینهمه با گوشم آشناست

(بهبهانی)1138 :1394،

لبم عطشزدهي بوسه نیست حرف بزن

شنیدنت

عطش

روح

را

میافزاید

(بهمنی)624 :1392 ،
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حسین منزوي بارها از صداي معشوق یاد کردهاست و آرزو میکند به جاي هوا،
صداي معشوق را تنفس کند:
همیشه از نفسم بوي یاس میآمد

اگر به جاي هوا داشتم صداي تو را

(منزوي)505 : 1391،
کاربرد مضمون «صدا» در غزل معاصر ،یک نشانهي دیگر است که نشان میدهد از فاصلهي
عاشق و معشوق ،کاسته شدهاست و عاشق ،همدم و همفکري براي تنهایی خود میطلبد:
تو خون گرم منی اي صداي جاري دوست

من از تو زندهام اي رود پرترانه! مایست

(همان)43 :
«صدا زدن» نیز از مضمونهاي غزل معاصر است:
چشماتو واکن که سحر تو چشم تو بیدار بشه

صدام بزن که از صدات باغ دلم باهار بشه

(همان)45 :
تو را صدازدهام عاشقانه و چهخوش است

که عاشقانه دهی این زمان جوابم را

(همان)339 :
صدا زدن ،مضمونی است که در غزل گذشته رواج نداشتهاست؛ در غزل انوري،
خاقانی ،سعدي و حافظ در این زمینه نمونهاي یافت نمیشود و یکی از مهمترین دالیل
آن ،فاصلهي بیاندازه میان عاشق و معشوق است؛ اما در غزل معاصر که احساس تنهایی
و افسردگی ،از مشکالت انسان امروزي شدهاست ،شاعر از معشوق غزل خود انتظار دارد
که همزبان و همصحبت او باشد و او را صدا بزند .این نکته نشان میدهد که غزل
عاشقانهي معاصر ،تحت تاثیر زندگی و نیازهاي این زمانه قرار گرفتهاست؛ عاشق غزل،
قهرمانی شیفته و دیوانه و مالیخولیایی نیست؛ بلکه انسانی نیازمند همدلی است که در
سکوت مخوف تنهایی ،همدل و همزبانی را به یاري میطلبد؛ همان کسی که معشوق
خوانده میشود .سیمین بهبهانی با نفی «سکوت»« ،صدا» و «همزبانی» را تداعی کرده و
آن را در جایگاه یک نیاز ،فراخواندهاست:
پنهان مساز راز غم خویش در سکوت

باري در آن نگاه چو فریاد میکنی

(بهبهانی)355: 1394،
با سکوتی ،بیکالمی ،گر توان گفتن پیامی

جام تلخ شوکران کو تا به شیرینی بگیرم؟

(همان)519 :
و نیز (ر.ک :بهبهانی 583 ،550 ،433 ،351 :و)...
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بیت زیر از منزوي با توجه به شعر فروغ سروده شدهاست:
تنها صداست آنچه در این راه ماندنی است

خوش باد زنده ماندنمان در صداي هم

(منزوي)509 :1391،
فروغ گفتهاست« :صدا ،صدا ،تنها صدا /صداي خواهش شفاف آب به جاري شدن/
صداي ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک /صداي انعقاد نطفه معنی /و بسط مشترک
عشق /صدا ،صدا ،صدا ،تنها صداست که میماند» (فرخزاد )341 :1385 ،و این همان
«صداي سخن عشق» است که حافظ در وصفش میگوید« :یادگاري که در این گنبد دوار
بماند» (حافظ)366 :1362 ،؛ چرا که فروغ نیز در این شعر به عشق در زندگی و طبیعت
اشاره میکند؛ اما منزوي «صدا» را در فضاي غزل عاشقانهاش در معناي واقعی به کار میبرد.
این مثال نیز بیانگر نزدیک شدن غزل نوگراي معاصر با شعر نیمایی است .دو مضمون
«دست» و «صدا» در غزل بهبهانی و منزوي و بهمنی کاربردي قابل توجه دارد؛ اما با توجه
به اینکه منزوي اغلب غزلهایش عاشقانه است ،این دو مضمون در غزل وي بیشتر
دیدهمیشود .نمودار زیر نشان میدهد که کاربرد مضمون «دست» و «صدا» در غزل منزوي،
بسیار بیشتر از مضمون «قامت» معشوق است و حتی کاربرد آن در حد وصف «زلف»
معشوق است .کاربرد واژه «دست» و «صدا» در غزل سیمین بهبهانی و محمدعلی بهمنی
هم قابل توجه است؛ سخن از «دست» معشوق ،در غزل بهبهانی و بهمنی بیش از توصیف
گیسو و چشم معشوق است و «صداي» معشوق نیز کاربردي قابل توجه دارد .نمودار زیر
درصد کاربرد توصیف برخی از اجزاي معشوق را در غزل سه شاعر معاصر نشان میدهد؛
این توصیفات در غزل حسین منزوي بسیار بیشتر است؛ زیرا تعداد غزلهاي عاشقانهي او
بیشتر است و بسامد این توصیفات در غزل بهمنی بسیار کمتر است؛ زیرا تعداد غزلها و
مضامین عاشقانه در غزل بهمنی بسیار کمتر است .جدول زیر نشان میدهد که کاربرد دو
مضمون «دست» و «صدا» در غزل این سه شاعر معاصر قابل توجه است:
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بسامد توصيف معشوق
سیمین بهبهانی

محمد علی بهمنی

حسین منزوی
150

100
50
0
صدا

دست

قد

گیسو

لب

چشم

 .4نتيجهگيری
غزلسرایان نوگراي معاصر در مضمونپردازي غنایی نیز نوآور بودهاند .در این مقاله دو
مضمون «دست» و «صدا» در غزل سیمین بهبهانی ،حسین منزوي و محمدعلی بهمنی
بررسی شد .این دو مضمون در غزل شاعران نامبرده به ویژه در شعر حسین منزوي،
کاربردي قابل توجه دارد .کاربرد این دو مضمون این نکته را آشکار میسازد که:
دو مضمون «دست» و «صدا» ،در غزل عاشقانهي معاصر ،مفهوم و کاربرد خاصی
یافتهاست؛ «دست» در غزل عاشقانهي معاصر ،چنان به کار رفتهاست که مفهوم نزدیکی و
دوستی و یاري را نشان میدهد و بر تغییر موقعیت عاشق و معشوق اشاره دارد؛ معشوق در
جایگاه یک پادشاه نیست و عاشق هم خود را گداي درگاه نمیبیند؛ عاشق ،معشوق را
«دست رهاننده»اي میبیند که او را یاري خواهد داد .تعابیري چون «دست مهر»« ،دست
نوازش»« ،دستان خستهنواز» و «سرانگشت نوازش» بر کم شدن فاصله میان عاشق و معشوق
و نزدیکی آنها داللت دارد .کاربرد مضمون صدا نیز از نوآوريهاي مضمون در غزل بهبهانی
و منزوي و بهمنی است که بر اثبات شخصیت و نیاز فکري و عاطفی عاشق و معشوق اشاره
دارد؛ زیرا صدا از اندیشه خبر میدهد و اندیشه ،نشانهي وجودي انسان است.
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