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 چكيده
و تأثيرگذارترين غزلاز برجسته) 1383-1325(حسين منزوي سرايان معاصر ترين

و نوآوري خود، روح تازه و است كه با خالقيت اي در قالب غزل فارسـي دميـد

و اعتالي آن شد ، بسـامد زيـاد هاي بـارز غـزل منـزوي از مشخصه. سبب تحول

و تنوع فراوان آن است كه منزوي از آن در جهـت خلـق تصـاوير،صنعت تلميح

و عمق شعر استفاده كرده است و افزودن به زيبايي، ايجاز منزوي براي گريز. بديع

تاز كاربرد تلميحات تكراري، سعي مي و نادر به كار ببـرد كند يـا لميحات جديد

وسيعي از تلميحات شعر منزوي حجم. تلميحات شعر كالسيك را بازآفريني نمايد

و تنوع مايهرا داستان پيامبران تشكيل مي ي داسـتان هاي تلميحـي در حـوزه دهد

از. ناشــي از وســعت اطالعــات منــزوي در ايــن زمينــه اســت،پيــامبران يكــي

و روايات هاي عمده خاستگاه ي تلميحات منزوي به داستان پيامبران، عالوه بر قرآن

و انجيل(اسالمي، كتاب مقدس گر آشنايي منزوي بـا ايـن است كه نشان) تورات

كم برخي. كتاب است بياز اين تلميحات در شعر فارسي و گاه ؛سابقه استسابقه

آنبه گونه و دريافت درست مستلزم مراجعه به كتاب مقدس است،هااي كه درك

و شرح بخـش از كمتر بـه ايـن كه بر اشعار منزوي نوشته شده، هاييو در نقدها

اس. تلميحات اشعار او پرداخته شده است و تحليـل در اين مقاله كه به روش نادي

و انجيـل، بـه شده، كوشيده محتوا انجام شده است با استناد به روايـات تـورات

.و تبيين اين قبيل تلميحات پرداخته شودتوضيح 

.پيامبران، شعر معاصرانجيل، تلميح، تورات، حسين منزوي، داستان: هاي كليديواژه

و ادبيات فارسي∗  a_mir_fard@yahoo.comاستاد زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ )نويسنده مسئول( maryamhaghi17@yahoo.com، مركز خوانساراستاديار زبان

13/10/93:تاريخ پذيرش مقاله25/11/92:تاريخ دريافت مقاله



)24پياپي( 1394، تابستان2يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــ 158

 قدمهم.1

و تأثيرگذارترين غزلاز برجسته)1383-1325(حسين منزوي سرايان معاصر است ترين
و نوآوري خود، روح تازه و كه با خالقيت و سبب تحـول اي در قالب غزل فارسي دميد

و» معاصـر پدر غزل«،»نيماي غزل«هاي اعتالي آن شد؛ تا جايي كه برخي از او با عنوان
مي» سلطان غزل« از. كنندياد با عشـق صفرخان،،زخمي تغزليهحنجر: آثار او عبارتند

و شكر،در حوالي فاجعه و تغـزل،،با سياوش از آتـش،از شوكران و از ترمـه از كهربـا
مي،كافور و فراموشي از خاموشي،آورم با عشق تاب درها ها و تغزلـي ، به همين سادگي

1.در يك مجموعه اشعار گردآوري شده است باران كه همه

هاي ادبي است كه منـزوي از هاي بارز غزل منزوي، بسامد زياد آرايهاز مشخصه
و در ايـن ميـان كـاربرد آن و شگفت سود جسته اسـت ها در جهت خلق تصاوير بديع

و متنوع استآرايه و تلميح يكي از آرايـه.ي تلميح بسيار چشمگير هـاي بـديع معنـوي
دو«. بارت است از اشاره به آيه، حديث يـا داسـتاني مشـهور در ضـمن كـالمع تلمـيح

و تناسب دارد؛ زيرا اوالً ايجاد رابطهژرف و داسـتاني ساخت تشبيه ي تشبيهي بين مطلب
و ثانياً بين اجزاء داستان، تناسب وجود دارد )112: 1383شميسا،(».است

و از سـويق معـاني تـازه مـي كاربرد تلميح در شعر، از يك سو موجب خل گـردد
و مؤثري در خيال و غنيديگر، نقش مهم تر ساختن تصـاوير شـعري ايفـا انگيزتر كردن

مي. كندمي و عمق آن مـي تلميح تأثير شعر را در خواننده بيشتر و بر لطف و كند افزايـد
و غناي فرهي دامنهدهندهگيري از اين آرايه نشانچنين بهرههم نگـي شـاعري معلومات

. است
مي« و نثر به زيبايي كالم و رابطـه: افزايد؛ زيراآوردن تلميح در شعر اي اوالً تناسب

سازد؛ يعني انتقال از كثرت به وحدت است؛ ثانياً در تلمـيح ميان مطلب اصلي برقرار مي
مياي يا جملهبا واژه و ايـن تـداعي اي، داستاني كامل يا كل مطلبي در ذهن تداعي شود

و خوش است؛ ثالثاً در تلميح ايجاز هست، يعني معاني بسيار در كمتـرين  بسيار شيرين
)68-66: 1383وحيديان كاميار،:ك.ر(».شودالفاظ آورده مي

انـد، خـود از آن بهـره بـرده تـر كـردن شـعر يكي از منابعي كه شاعران براي غنـي
آ. هـاي پيـامبران اسـت داستان يـات قـرآن كـريم در قصـص انبيـاء حجـم زيـادي را از

و امت قرآن خود مهم. گيرد برمي هاي پيشين را عبرت ترين هدف از نقل قصص پيامبران
و تلميح بـه سرگذشـت پيـامبران، شاعران براساس اين داستان. شماردگرفتن مردم مي ها
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و از آن براي عمق بخشيدن به شعر خـود و ابيات لطيفي را خلق كرده مضامين مختلف
. اندازي زبانشان بهره بردهسو برجسته

ي فرهنگي خود، از منابع گوناگوني در تلميح شاعران معاصر نيز با تكيه به پشتوانه
حسين منزوي از جمله شاعراني است كه در شعر خود بـه. اندبه داستان انبياء بهره برده

و روايـات تـاريخي، اسـطوره طور گسترده به داستان و مـذهبي بـه ويـژه ها داسـتان اي
و با آن و تصاوير شـاعرانه پيامبران اشاره داشته است ي بسـياري سـاخته كـه ها مضامين

و بالندگي صورخيال در شعر او شده است . سبب پويايي
و ديـن، روي در هاي امروز، مضمون در غزل« و اسـطوره سازي بـر بنيـاد فرهنـگ

و سـاز فراموشي نهاده است؛ اما در كارهاي حسين منزوي، مضمون ي بـر بنيـاد فرهنـگ
و دين، يكي از محسنات كار او شمرده مي در. شوداسطوره و شگرد ديگـري هيچ شيوه

و ديـن تـا ايـن انـدازه خلق اثر ادبي، همانند مضمون و اسـطوره سازي بر بنياد فرهنـگ
و ژرفا ندارد رهنمون ترين باورهاي انساني چنين كاربردي ما را به سرآغاز كهن. وسعت

)263-1390:262فيروزيان،(».شودمي
ي داسـتان پيـامبران، ناشـي از وسـعت اطالعـات هاي تلميحي در حـوزه تنوع مايه

ي فرهنگي شعر منـزوي بسـيار پشتوانه«البته برخي معتقدند،. منزوي در اين زمينه است
يكي) 557-554: 1383زرقاني،:ك.ر(».غني است؛ ولي دستگاه انديشگي عميقي ندارد

و روايـات تگاههاي عمدهاز خاس ي تلميحات منزوي به داستان پيامبران، عالوه بر قـرآن
برخي از اين تلميحات در شـعر فارسـي. است) انجيلو تورات(اسالمي، كتاب مقدس

بيكم و گاه و نشانسابقه اي گر آشنايي منزوي با اين كتاب اسـت؛ بـه گونـه سابقه است
و دريافت درست برخي از آن . ها مستلزم مراجعه به كتاب مقدس استكه درك

و نـوين او بـه يكي از جنبه هاي نـوآوري در غزليـات منـزوي، رويكـرد متفـاوت
و. تلميحات است منزوي كه بارها به صراحت بيان كرده اسـت كـه تلميحـات تكـراري

پسندد، اغلب براي گريز از كـاربرد تلميحـات تكـراري، بـه بـازآفريني اي را نميكليشه
آنتلميح و تصرف در و دخل و. ها پرداخته استات سنتي او گاه نيز تلميحـات جديـد

و به زوايايي از داستان پيامبران اشاره نموده است كه كم سابقه را وارد شعر فارسي كرده
و از ايـن طريـق سـبب گسـترش دايـره  ي در شعر كالسيك به آن توجه نشـده اسـت

. تلميحات شعر فارسي شده است
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و غزليـات منـزوي بيشـتر حـول مضـامين عاشـقانه جا از آن ي زمينـي كـه اشـعار
به مي آنچرخد، تلميحات و روابط ها نيز غالباً در حوزهكاررفته در ي طرح مسائل فردي

و معشوق است؛ به عبارت ديگر هـدف منـزوي از ذكـر عاشقانه ي امروزين ميان عاشق
ا و گـاه اجتمـاعي سـت تـا بيـان حـوادث زنـدگاني تلميحات، بيشتر بيان مسائل فردي

او در اين تلميحات سعي كرده است، ميان مسائل زندگي خـود، بـه خصـوص. پيامبران
و تشابهات جديدي كشف كندعاشقانه . هاي خود، با داستان زندگي پيامبران روابط

ي تحقيقپيشينه.2

 بـه نيـز مختصـر هـايي اشـاره منـزوي، شـعر بـه مربوط هاينوشتهاز برخي هرچند در
در شده تلميحات آن و انجيـل است، ولي هيچ اثـر مسـتقلي بـه بررسـي تـأثير تـورات

توان به آثار زير به عنوان تحقيقاتي كـه بـه نحـوي بـامي. غزليات منزوي نپرداخته است
:موضوع ارتباط دارند اشاره كرد

و مقـاالت فراوانـي دربـاره كتاب شـاعراني انعكـاس داسـتان انبيـاء در اشـعار ها
 فرهنـگ محمـدي در كتـاب محمدحسـين. كالسيك زبان فارسـي نوشـته شـده اسـت 

ثالث، فروغ فرخزاد، اخوان به تلميحات اشعار نيما يوشيج، شاملو، معاصر شعر تلميحات
و آن شفيعي سهراب سپهري ها به خصوص اشـعار كدكني پرداخته است كه در برخي از

مقـاالتي نيـز بـه طـور خـاص. يـل وجـود دارد شاملو، تلميحات فراواني به روايات انج
 انواع تلميح«در مقاالت.ي تأثير روايات انجيل بر اشعار شاملو نگاشته شده استدرباره

و اشارات داسـتاني در شـعر اسطوره«و» بهبهاني سيمينو منزوي حسين هايغزل در ها
و تلميحـات قرآنـي پردا-نيز تنها به تلميحات ملي» منزوي و ايرانـي ختـه شـده اسـت

و انجيل نشده استاشاره ي با توجه به حجم گسترده. اي به تلميحات برگرفته از تورات
بهاين از گسـتردهو طـور مشـخص گونه تلميحات، در اين مقاله برآنيم تا بـه آن دسـته

و عهـد  و خاستگاه اصـلي آنهـا عهـد عتيـق تلميحات شعر منزوي بپردازيم كه آبشخور
. جديد است

 تلميح به قصص تورات.3

و آدم آغاز مـي و در ادامـه سرگذشـت تورات يا عهد قديم با داستان خلقت عالم شـود
و تفصيل بيان شده اسـت پيامبران بني از. اسرائيل با جزئيات هرچنـد مضـمون بسـياري
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هـايي از زنـدگي انبيـاء قصص تورات در قرآن به اجمال آمده است، در تورات به بخش
و«. در قرآن كريم به آن اشاره نشـده اسـت خوريم كه برمي بسـياري از مطالـب تـورات

ي معـروف آن تفاسير آن به انحاء مختلف به تفاسير اسالمي وارد شده اسـت كـه نمونـه 
مي. اسرائيليات است و گاهي به نظر رسد كه شاعران خود رأساً بـا تـورات آشـنا بودنـد

حسـين)37-36: 1389شميسـا،(».ي همين آشنايي استبرخي از تلميحات نادر نتيجه
ي داستان پيامبران توجـه زيـادي منزوي از شاعراني است كه به روايات تورات در زمينه

و مهم آنداشته است ازترين :ها به ترتيبي كه در تورات آمده است عبارتند

ي ممنوعهو ميوه)ع(آدم.3.1

و خـوردن ميـوه ي سـوره38-35ممنوعـه در آيـاتي در قرآن كريم داستان هبوط آدم
و آيات سوره25-19بقره، آيات طبـق ايـن.ي طه آمده استسوره 123-115ي اعراف

و همسرش، آن و خوردن آيات، خداوند بعد از آفرينش آدم ها را در بهشت سكونت داد
آنتمام ميوه و تنها ي شدن به درختـي نهـ ها را از نزديك هاي بهشتي را بر آنان مباح كرد

و گفـت اگـر از آن درخـت بخوريـد، جـاودان. كرد ولي شيطان آن دو را وسوسه كـرد
و ميوه. خواهيد شد ي آن درخت را خوردنـد، چون آن دو از امر خداوند عصيان كردند

و با برگ درختان بهشت شروع بـه پوشـاندن خـود كردنـد عورت . هايشان ظاهر گرديد
اي«: ها ندا داد خداوند به آن و بـه شـما نگفـتم كـه مگر من از ن درخت منعتـان نكـردم

و خداوند توبهآن.»شيطان دشمن آشكار شماست آنها توبه كردند وي هـا را پـذيرفت
. امر كرد كه به زمين فرود آيند

و فقط لفظ كريم، نوع ميوه قرآندر به آن اطالق» شجره«ي ممنوعه مشخص نشده
و سوره20يتنها در آيه. شده است ي طـه آمـده اسـت كـه سـوره 120يآيـهي اعراف

و اگـر از آن و همسرش گفت كه آن درخت، درخـت جـاودانگي اسـت شيطان به آدم
شدبخوريد، زنده و قصص قرآن، روايات فراواني درباره.ي جاويد خواهيد ي در تفاسير

برخي از اين روايات، تفسـيري مـادي از درخـت ممنوعـه.ي ممنوعه آمده استشجره
واند كرده اند كه به نظر اكثر مفسران، درخت دانسته...و آن را گندم، انجير، انگور، كافور

 كند،گفتني است كه عرب شجره را تنها به درخت اطالق نمي(ممنوعه گندم بوده است 
ميبلكه به بوته معنوي از ايـن درخـت برخي نيز تفسيري). گويدهاي گياهان نيز شجره

ح و آن را جاودانگي يا ي شجره در قـرآن مجيـد هـم در اتفاقاً كلمه. اندسد دانستهكرده
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و هم در معني درختان معنوي به كار و مادي (رفتـه اسـت معني درختان معمولي :ك.ر.
و همكاران، مكارم )152-150: 1385شيرازي

و سوم سـفر پيـدايش ي بـه مـاجراي ميـوه) تكـوين(در تورات آياتي از باب دوم
آنممنوعه اختصاص يافته او است كه طبق و بـه عدن گذاشت ها، خداوند آدم را در باغ

بياز همه«: امر فرمود و بـدي درختان باغ ممانعت بخور؛ امـا از درخـت معرفـت نيـك
، بـاب سـفر پيـدايش(» زنهار نخوري، زيرا روزي كه از آن خوردي، هرآينه خواهي مرد

هـايش حوا را از يكي از دنـدهو چون آدم تنها بود، خداوند همسر)17و16اول، آيات
ي حيوانات صحرا كه خداوند ساخته بود هوشـيارتر بـود، زن را مار كه از همه. او آفريد

و به او گفت ي آن درخت نخواهيد مـرد؛ بلكـه خـدا هرآينه از خوردن ميوه«: فريب داد
و مي و مانند خدا عـارف نيـك بـد داند در روزي كه از آن بخوريد، چشم شما باز شود

و به نظر خوش.»خواهيد بود و چون زن ديد كه آن درخت براي خوراك نيكوست نمـا
و به شوهر خود نيز داد كه بخوردآيد، از ميوه دلپذير مي هرآن.ي آن خورد گاه چشمان

و فهميدند كه عريان هاي انجير به هـم دوختـه، سـترها پس برگ. اند دوي ايشان باز شد
(براي خويشتن ساختند خداوند چون از نافرمـاني)8-1، باب سوم، آياتر پيدايشسف.

آن آن و به زمين فرستاد ها آگاه شد، .ها را از باغ عدن بيرون كرد
و دانش«يا» معرفت«بنابراين، درخت ممنوع در تورات درخت و«يـا» علم نيكـي

كه در هريك از ترجمه(بوده است» بينايي«يا» بدي همـه هاي تورات تعبيري شده است
و يهودي معتقدنـد ميـوه ). گردد به يك معنا بازمي ي درخـت ممنوعـه، مفسران مسيحي

و سيب بوده است و معرفـت ؛ از همين رو در فرهنگ غرب، سيب از سويي نماد دانش
و آرزوهاي زميني به ويـژه اميـال شـهواني اسـت (از سويي نماد اميال و:ك.ر. شـواليه

)ذيل سيب: 1382، گربران
و درخت ممنوعه، از مضاميني است كه در ادب فارسي بازتاب فراواني داستان آدم

ي ممنوعه گنـدم در ادبيات كالسيك معموالً متأثر از فرهنگ اسالمي، شجره. داشته است
در تلميح به آن، روايت تورات را مد نظـر اغلب شاعران معاصردانسته شده است؛ ولي

و شجرهداشته ماند و ميوهي ممنوعه را در شعر معاصر. اندي آن را سيب برشمردهعرفت
و غالباً سيب و گـاه سـمبل گمراهـي و سمبل عشق، آگاهي، معرفـت رمز ميوة ممنوعه

و عصيان قلمداد شده است ظاهراً فروغ فرخـزاد نخسـتين شـاعري اسـت كـه. نافرماني
و نمـادي از گنـ تحت تأثير فرهنگ غرب، سيب را به جاي ميوه اه، نافرمـاني،ي ممنوعه
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و وسوسه وارد شعر فارسي كرد مي«: لذت مي/ دانندهمه آن/ دانندهمه و تـو از كه مـن
را/ي بـازيگر دور از دسـتو از آن شـاخه/ باغ را ديـديم/ي سرد عبوسروزنه سـيب

مي/ چيديم مي/ ترسندهمه توهمه و و آينـه پيوسـتيم/ ترسند، اما من و آب و/ به چراغ
)384-383: 1373فرخزاد،(».نترسيديم

وي زنـدگي فروغ همه«: گفته است» سيب را چيديم«كدكني در توضيح شفيعي اش
ميشعرش نشانه ،“سـيب را چيـديم”: گويـدي پررنگ تأثيرپذيري از غرب است، وقتي

ي ممنوعه در عالم اسالمي گندم اسـت اين نهايت جذب فرهنگ غربي است؛ چون ميوه
)42: 1380ي، كدكنشفيعي(».نه سيب

و خوردن ميوهحسين منزوي از شاعراني است كه اسطوره و حوا ي درخـتي آدم
و به ايـن وسـيله، عشـق زمينـي ممنوعه را دستمايه ي بسياري از غزليات خود قرار داده

و حوا پيوند زده اسـت ي ممنوعـه در شـعر تجلـي ميـوه. خود را با عشق اساطيري آدم
در)ع(ات بـه داسـتان آدمو بيشـترين بخـش تلميحـ منزوي بسـيار گسـترده اسـت را

ي معاصر، همـاني ممنوعه در شعر منزوي به تبعيت از سنت ادبي دورهميوه. گيرد برمي
هـم بـه: سيب است؛ با اين تفاوت كه سيب در شعر منزوي غالباً مفهـومي دوگانـه دارد

و هـم رمـزي اسـت از ميـوه  در شـعر.ي ممنوعـه معني سيب زنخـدان معشـوق اسـت
هـا در فرورفتگـي معمـول كالسيك فارسي نيز تشبيه چانه به سيب به علت شـباهت آن 

و اين فرورفتگي چانه يكي از مؤلفه ميبوده منزوي كـه. شده استهاي زيبايي محسوب
در غزليات خود به خصوصيات ظاهري معشوق توجه فراواني دارد، بـا سـيب زنخـدان 

ي كننـده است؛ سيب زنخداني كه براي شـاعر تـداعي معشوق نيز مضامين زيبايي ساخته 
:ي ممنوعه استميوه

ز بهشت رانده گشتم به هواي سيبت اكنون، به بهشت ديگر آيم  من اگر براي سيبي،
)89: 1388منزوي،(

ي زنخدانت نيز مرا بي تو عين زندان است كجاست سيب رهاننده بهشت
)55: همان(

و ي سيب معمـوالً همـراه بـا اژهو به سبب همين تداعي است كه در شعر منزوي،
اي كه اغلب به به كار رفته است؛ وسوسه» بهشت«و» گناه«،»پرهيز«،»وسوسه«هاي واژه

و منزوي بارها گناه زميني منجر مي و اروتيسـمي آن تأكيـد بـر جنبـه شود ي جسـماني
:كرده است
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نا سيبي ميچاست زنخدان بهشتيت كه  هايششكند وسوسهار پرهيز مرا
)83: همان(

كنـد كـه هنـوز از خطـاب مـي»هنازنين درخـت نخسـتين گنـا«شاعر، معشوق را
و در سايه» هاي وسوسه ميوه« » هاي راه به پرهيز بستهسيب«سار زلف خود، بارآور است

:دهدرا پرورش مي
!درخت نخسـتين گنـاه مـننازنيناي

هــاي راه بــه پرهيــز بســته را آن ســيب
هاي وسوسـه، بـارآوري هنـوزاز ميوه

ميدر سايه پـروري هنـوز سار زلف تو
)129: همان(

نيز با تضـمين بيـت دوم مثـال قبـل، سـيب بهشـت را بـا» سيب«منزوي در شعر
و از معشوق كه مفهومي دوگانه به كار مي » سيب بهشـت«است،» باغبان باغ بهشت«برد

راكان سيب«:/ شعري نوشت عاشق«: كندطلب مي سـار در سـايه/ هاي راه به پرهيز بسته
ميزل و پرسيد/»پروري هنوزف تو عاشـق/ اي هـيچ تو سـيب خـورده :/ معشوق خواند

مـن سـيب !/ اي يـار! اي باغبان باغ بهشـت/ يعني كه از تو، از تو چه پنهان!/نه: نوشت
نه/ ام اماخورده را به جـاي» درخت وسوسه«گاه نيز تعبير) 753: همان(»!سيب بهشت،

از»ي ممنوعهشجره« ميو استعاره :بردمعشوق به كار
هاي من امشب به سيب او نرسيدكه دستدرخت وسوسه، بارآوري نكـرد مگـر؟

)217:همان(
كنـد، بلكـه بـا صـراحت ميـل منزوي در اشعارش نه تنها از گناه آدم ابراز ندامت نمي

ميخود را به تكرار  ي اغوا شدن آدم از سوي حـوا او هرچند از سابقه. كنداين گناه بيان
:آگاه است، ولي باز هم حاضر است سيب فريب را از معشوق بستاند

و فريب؟ آري بده، آدم نصيبش از سفره ي حوا به جز اغوا شدن نيستسيب
) 406: همان(

زن) عاشق(اغوا شدن مرد در)معشوق(از سوي ، ريشه در نگرش تورات دارد؛ زيـرا
مي تورات، مار ابتدا به سراغ حوا مي و بعد حوا آدم را به خـوردن رود، او را فريب دهد

ميميوه ي مقصـرلهكند؛ به عبارت ديگر، تورات زن را به منزي درخت ممنوعه وسوسه
مياصلي معرفي مي و مرد را در ذات خود از گناه مبرّي كـه قـرآن در صـورتي. داندكند

و حـوا از ميـوه هنگامي كه به ماجراي وسوسه و خوردن آدم ي ممنـوع اشـارهي شيطان
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آنكند، همهمي و نقش هر دو ها را در ارتكـاب ايـن جا ضمير را به صورت تثنيه آورده
و حتي طبق آيهدگناه يكسان مي ي طه، شـيطان ابتـدا آدم را بـه خـوردن سوره20ي اند

.كندميوه وسوسه مي
و مشقات بنيمنزوي در بيت زير تمام سختي آدم در زمين را مكافات همان گناه ها

و حوا، يعني خوردن ميوه مي)سيب(ي ممنوعه نخستينِ آدم :داند،
و شر، براي بشر همه ي دندان زدن به سيبي نيست؟به جزيه مگر تدارك اين شور

) 228: همان(
ي ممنوعه را مطابق تفسير تورات سيب ناميـده؛، ميوه»كدام ستاره«منزوي در شعر

و اولين فري آورده اسـت) آدم(خورده را پدربولي متأثر از قرآن، عامل فريب را ابليس
ميهاي انساندريو تقصير تمام دربه اندازد كه درخت سـيب را بـه ها را به گردن ابليس

و او را به خوردن آن وسوسه كرد مي«: آدم نشان داد كنم كـه اگـر ابلـيس اما گاهي فكر
ين بـه شـانه او باز هم قادر بود بـي تكيـه كـرد/ سيب را به پدرم نشناسانده بود/ لعنتي

)928: همان(» دري را از درخت بچيند؟دربه/ بزرگترها
و سكه«منزوي در شعر ميگونه به ميوهاي ايهامنيز به شيوه» سيب : كنـدي ممنوعه اشاره

و مـرگش/و يا همين سكّه« روي هـوا/ بـاقي اسـت/تـا جهـان/ كه بـا دو روي عشـق
و مي با/ چرخد مي/ هر چرخ/ انگار سخره را/ صـد بـار/ گيردبه ».سـيب سـرخ اسـحق

) 770-769: همان(
طبعـاً اسـحق نيوتـون،: نويسـد مـي» سيب سـرخ اسـحق«منزوي خود در توضيح

و البته بعد از آن سيب سرخ پيشكشي حـوا  صاحب مشهورترين سيب اين دوزخ خاكي
(به همسرش در آن بهشت افالكي هرچنـد منـزوي بـه پيـروي از نگـرش) 770: همان.

ي ممنوعه در شعر خود آورده است، ولي در بيتيي ميوهغرب، همواره سيب را به منزله
و گندم ، تلفيـق ايجـاد كـرده)ي ممنوعه در باور اكثر مفسـران اسـالمي ميوه(ميان سيب

مي. است و او و گندم را در دست ديگـر بگيـرد خواهد اغواگرانه سيب را در يك دست
: كند) معشوق(پيشكش حوا 

ميــاگـــ  بينــير در مـن هنــوز آاليشـي از مـار
تــم در اغوايــر باشـــكمك كن تا از اين پيروزت

و دستي خوشه ي گندم كمك كن تا به دستي سيب
و چيـ )389-388: همان( وزم به حوايـتــــدن را بيـامــرسيـدن را
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و روايـت تـورات از اشاره به اغواگري مار در اين اب يات نيز ريشه در اسـرائيليات
و حـوا در خـوردن ميـوه  و حوا دارد؛ زيرا قرآن كريم، نافرماني آدم ي داستان فريب آدم

ميممنوعه را بر اثر وسوسه ولي در تورات،)36/ بقره(»فَأَزلَّهما الشَّيطانُ«: داندي شيطان
و آدم معرفي شده است  كـه صـحرا حيوانـاتيهمـهاز كـه مار«: مار عامل فريب حوا

 خـوردناز هرآينـه«: گفـتاو بـهو داد فريبرازن بود، هوشيارتر بود ساخته خداوند
 چشـم بخوريـد،آناز كـه روزيدر دانـدمي خدا بلكه مرد؛ نخواهيد درختآنيميوه
 درخـتآن كـه ديـدزن چون.»بود خواهيدبدو نيك عارف خدا مانندو شود باز شما

 بـهو خـوردآنيميـوهاز آيـد،مي دلپذيرو نماخوش نظربهو نيكوست خوراك براي
هاي مار در افسانه«)8-1 آيات سوم، باب،پيدايش سفر(».بخوردكه داد نيز خود شوهر

و عالوه بر اين، در فرهنگ عاميانهيافتهمذهبي، استحاله ي بومي نيز، مـاري شيطان است
و و الگـوي به خوش خط خالي معروف است؛ هم از اين روست كه منزوي آن را نماد

)126: 1388كاظمي،(».اغواگري دانسته است
در موضـوع چگـونگي آمـدن«: فرمايـد عالمه طباطبايي در نقد چنين رواياتي مـي

و وسيله آنشيطان و معتبـر چيـزي وارد اي كه ها را با آن فريب داد، در روايات صحيح
و ي دو كمـك كـار شـيطان به منزلـه» طاووس«و» مار«اي اخبار، لي در پارهنشده است؛

ميمعرفي شده و گويـا ايـن مطالـب را عينـاً از اند كه به نظر رسد از اخبار مجعوله باشد
)184: 1363طباطبايي،(».تورات گرفته شده باشند

دهمنزوي بـا تـأويلي تـوراتي، ميـو» باطل«در شعر و انـاييي ممنوعـه را معرفـت
و هبوط خود را نتيجه مي انگـار«: خوانـدمي» درخت دانايي«ي اولين نافرماني زير شمرد

مننطفه و شيطان/ي شد/ در خوابگاه خدا آن/ بسته زير/ اي كه گفتم»نه«با اولين/ گاهو
و برق نخستين/ درخت دانايي جـدا/ جز توفـان نداشـت/ از مادرم كه نامي/ همراه رعد

) 788: 1388زوي،من(».امشده
دري ميوهتوان تلميح به اسطورهدر مجموع مي ي ممنوعه را از تلميحـات مركـزي
كـه در آثـار يـك شـاعر دايـم دور تلميح مركزي تلميحـي اسـت«. شعر منزوي دانست

مي مي و تكرار بسـامد تكـرار آن تلمـيح در بـين تلميحـات ديگـرش كـامالً شود يا زند
از ديدگاه روانكاوانه، تلميحات مركزي با ناخودآگاه هر شاعر در ارتباط. چشمگير است

و به طور غيرمستقيم عالقه و نفرتهستند و خواستهها و نخواستهها هـاي او را بـراي ها
)16: 1385محمدي،(».كنندما آشكار مي
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و كبوتر)ع(نوح.3.2

در)ع(يكي از زواياي زندگي حضرت نوح كه در تورات به آن اشاره شده اسـت ولـي
و كبـوتر اسـتي آن به چشم نميقرآن كريم هيچ مطلبي درباره . خورد، مـاجراي نـوح

رفتـه فرونشسـت تـا اينكـه كشـتي آب رفتـه:روايت تورات در اين بـاره چنـين اسـت
ط سـه مـاه بعـد،. هاي آرارات قرار گرفـت وفان، روي كوهصدوپنجاه روز پس از شروع

ي كشتي را گشود پس از گذشت چهل روز، نوح پنجره. ها نيز نمايان شدندهاي كوهقله
و آن سو پـرواز و كالغي رها كرد؛ ولي كالغ به داخل كشتي بازنگشت، بلكه به اين سو

آ. كرد تا زمين خشك شد توانـد زمـين يا كبـوتر مـي پس از آن كبوتري رها كرد تا ببيند
خشكي براي نشستن پيدا كند؛ اما كبوتر جايي را نيافت؛ زيرا هنوز آب بر سـطح زمـين 

و بـه داخـل. بود و كبـوتر را گرفـت وقتي كبوتر برگشت، نوح دست خود را دراز كرد
و بار ديگر همان كبوتر را رها نمود. كشتي برد اين بـار،. نوح هفت روز ديگر صبر كرد

اي به منقـار داشـت، نـزد نـوح غروب آفتاب، كبوتر در حالي كه برگ زيتون تازه هنگام
(پس نوح فهميد كه در بيشتر نقاط، آب فرونشسته است. بازگشت ، بـاب سفر پيـدايش.

8:3-11(
اي كه در سرگذشـت نـوح بـه كبـوتر داده شـده بـود، در شايد تحت تأثير وظيفه«

و نامـه ها، از جمله فرهنگ بسياري از فرهنگ و ايران، از وجود كبوتر به عنوان پيـك بـر
و. قاصد ياد شده است قاصـد«در ارتباط با اين روايت، كبوتر به نوح اختصـاص يافتـه

)662: 1388ياحقي،(».نام گرفته است» نوح
ي، براي به تصوير كشيدن زندگاني پـرتالطم خـود، همـه»هنگام«منزوي در شعر

خواند؛ او عناصري همچون نـوح، طوفـان، كشـتي، را فرامي عناصر مرتبط با طوفان نوح
و برگ زيتون را كنار هم قرار مي و چهل سال زندگي خود را بـه چهل روز، كبوتر دهد

و تـا چشـم/ سراسـر/ مه گرفتـه/ جهان مرا«: كندچهل روز بارش طوفان نوح تشبيه مي
يـك/ چهل سال/ روز در اين جا به جاي چهل/ در چارسوهاي منظر/ آب است/ بيندمي
و روي در ستيزيده/ غريده توفان/ وقفهبي/ چهل سال/ باريده باران/ ريز ام پنجه در پنجه

كفچهل سال با موج/ روي راام كشتيو بيرون كشانيده/ آلود جوشانهاي چهل بـار/ ام
من/ هاي خروشاناز كام خيزاب راهايپيرهن/ اند ابرهاچالنيده«/ چهل سال بر و/»شان

راكفن/ اشباح قربانيان جزاير و نـوح/ توفـان نشسـته اسـت/و اكنون كه انگـار/ هايشان
نـه هنگـام آن اسـت !/ اال اي خجسـته كبـوتر/ خسته اسـت،/ چهل سال در من ستيزيده
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و آشتي/ هايمكه از دست/ ديگر / هايـت بـرايمو از چشم/ پر در آري؟/ به ديدار آرامش
)755-754: 1388منزوي،(»ي؟بيار/ دو برگ درخشان زيتون

. را به قصد تأكيد تكرار كرده اسـت» چهل«ي شاعر در اين بند شعر هفت بار واژه
و منزوي در ايـن زمينـه نيـز در قرآن به تعداد روزهاي طوفان نوح اشاره اي نشده است

بـه«: روز ذكـر شـده اسـت وامدار تورات است كه در آن مدت طوفان نوح، چهل شبانه
ميروز باران سيلشبانه مدت چهل و به تدريج زمـين را مـي آسا سـفر(».پوشـانيد باريد

و محنتتأكيد شاعر، بر سختي)7:17، باب پيدايش هايي اسـت كـه همچـون بـاران، ها
كفتوفان، موج و خيزابهاي هاي خروشان در طول چهل سال زندگي بـر آلود جوشان

و اكنون اميدوار است كه سـاله همچـون نـوح پس از اين توفان چهل او وارد آمده است
و كبوتر دو برگ زيتون  و آشتي(كبوتري را پرواز دهد بـرايش بـه ارمغـان) نماد آرامش

منزوي در بيت ديگري بدون ذكر نام نوح، خود را به كبـوتر نـوح تشـبيه كـرده. بياورد
و آرامـش(اي زيتون وجوي شاخهاست كه در جست و همـواره در تـالش) نماد صـلح

:تكاپوست
ميبه تكاپوي شاخه: كبوترم  رسد نه مگس اي زيتون قياس من نه به سيمرغ

)370: 1388منزوي،(

و دخترانش)ع(لوط.3.3

بر شـهر سـدوم كـه قـوم بر طبق مندرجات تورات، هنگام فرا رسيدن زمان عذاب الهي
دوي مأمور عذاب بـه لـوط مـي لوط در آن ساكن بودند، دو فرشته و گوينـد بـا همسـر

مي. دخترش از شهر فرار كند و تبـديل بـه در هنگام فرار، همسر لوط به عقب نگاه كند
و هـالك تمـام ستون نمك مي و دو دخترش پـس از نـابودي شـهر سـدوم و لوط شود

د ميساكنان آن، به غاري آن«: روندر كوهستان جا را ترك نموده، با دو دختر خـود لوط
و در غاري ساكن شـد  در قـرآن)19:30، تـورات، سـفر پيـدايش(».به كوهستان رفت

.مطلبي در اين خصوص نيامده است
منزوي اين بخش از داستان حضرت لوط را در تـورات، بـه زيبـايي در بيـت زيـر

و ايجازوار، بر و نااميدي خود از تلمـيح منعكس كرده است اي به تصوير كشيدن تنهايي
و دخترانش در غار استفاده مي و رنـج. كنـد سكونت لوط و تنهـايي خـويش او غربـت

و اين چنين با لوط ناشي از آن را در لوط پيامبر جستجو مي مي)ع(كند :گرددهمزاد
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و ما در غار پنهان خلق، بي  جان، شهر گورستان
و دخترانيأس و من، مانند لوط ـشـو تنهايـي

)141: 1388منزوي،(
كممي اين تلميح را و سابقه در ادب فارسي قلمداد كرد كه توان از تلميحات نادر

كمتنها راه درك آن، مراجعه به مأخذ اصلي آن يعني تورات است  سـابقه بـودنو همين
. تلميح سبب شده است كه برخي آن را به اشتباه، اشاره به داستان اصحاب كهف بداننـد 

ر( )1389:201عبدي،:ك.براي مثال
كنـد، تلقـي استفاده مـي»ما«ي جالب اينكه وقتي شاعر در مصراع اول از لفظ نكته

ولي هنگامي كه شاعر در مصراع اند؛ خواننده اين است كه چندين نفر در غار پنهان شده
و تنهايي«دوم، همراهان خود را  و غربتمي» يأس » مـنِ«خواند، خواننده به اوج تنهايي

و غربت منزوي بـه ويـژه در زادگـاهش شاعر پي مي و اين تنهايي قـولي«) زنجـان(برد
.»است كه جملگي برآنند

و جالوت)ع(داود.3.4

و كشته و جالوت  251تـا 246شدن جالوت بـه دسـت داوود در آيـات داستان طالوت
عمالقـه در فلسـطين اسـت كـه بـا جـالوت نـام پادشـاه جبـار.ي بقره آمده استسوره

آن بني و بر اسـرائيل از پيـامبر خـود برجسـتگان بنـي. هـا چيـره شـد اسرائيل پيكار كرد
و. ها تعيين كند؛ پيامبر هم طالوت را برگزيدخواستند پادشاهي براي آن لشـكر طـالوت

و داوود كه در لشكر طالوت بود با وجود ضعف جثـه،  جالوت با هم به جنگ پرداختند
و سپاهش را هزيمت كرد . جالوت را كشت

و قَتَـلَ«: در قرآن كريم تنها به كشته شدن جالوت به دست داوود اشاره شده است
جالوت وو درباره) 251/رهبق(» داود ي چگونگي آن سخني گفته نشده؛ ولي در تورات

. به تبع آن در قصص اسالمي، ماجراي قتل جالوت به دست داوود به تفصيل آمده است
بـرادران داوود بـه ميـدان. بر طبق روايت تورات، داوود كوچكترين پسر يسي بود

ي كـوچكي داشـت، بـههرفته بودنـد؛ ولـي داوود چـون جثـ) جالوت(جنگ با جليات 
و. پرداختچوپاني مي و آذوقه به او داد تا براي برادرانش ببـرد روزي پدرش كمي نان

و رجزخواني جليات را شنيد،. از حال آنان جويا شود وقتي داوود به ميدان جنگ رسيد
شـائول لبـاس جنگـي. خواست كه اجازه دهد او با جليـات بجنگـد) طالوت(از شائول 
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ا ميخود را به ها را از تن خـود لباس. توانست راه برودو داد؛ ولي داوود ديد به زحمت
و در كيسه و پنج سنگ صاف از كنار رودخانه برداشت ي چوپاني خود گذاشت درآورد
و فالخن را به دست گرفته، به سراغ جليات رفت را.و چوبدستي جليـات وقتـي داوود

و ديد پسر ظريفي بيش نيست او داوود به سرعت به طـرف. را مسخره كرد برانداز كرد
و دست به داخل كيسه و به طرف او دويد و سنگي برداشته، در فالخن گذاشت اش برد

و او را نقـش زمـين كـرد. جليات نشانه رفت . سنگ درست به پيشاني جليات فرورفت
و جليات( )51-12: تورات، كتاب اول سموئيل، باب داود

و» جـالوت«هـاي را نياورده اسـت، واژه)ع(نام داوود منزوي در بيت زير هرچند
:گر اين است كه به ماجراي اين پيامبر در تورات نظر داشته است، نشان»فالخن«

و جبر او؟ نه مگر، تو تاب داده ز جالوت و هراس منمن  اي از گيسوان فالخن
)397: 1388منزوي،(

با شاعر دل بـه هراس ستمگري هيچ دشمناز معشوق خود وجود معتقد است كه
ميداشت؛ همان نخواهد :سرايدگونه كه حافظ نيز خطاب به معشوق خود چنين

گَرَم تو دوستي از دشمنان ندارم باك هزار دشمنم ار مي  كنند قصد هالك
)604: 1362حافظ،(

)ع(هاي سليمان غزل.3.5

اي كه به شـكل اي است دلنشين از اشعار عاشقانهدر تورات، مجموعههاغزل غزلكتاب
و معشوق، در وصف يكديگر سراييده شده كتـاب بـه اين. اندسرودهايي از زبان عاشق

نيز معروف است؛ زيرا اعتقاد بر اين است كه ايـن كتـاب را سـليمان» هاي سليمانغزل«
منـزوي در ) هـاي سـليمان غزل غزلي كتاب تورات، مقدمه:ك.ر(2.پادشاه نوشته است

هاي سليماني ناميده كه امضاي چشمان معشـوق العارفي بديع، اشعار خود را غزلتجاهل
نهاده شده است؛ به بيان ديگر، اين چشمان معشوق است كه شـاعر ها پاي تمام اين غزل

و خالق اصلي اشعار اوست :را به سرودن غزليات عاشقانه برانگيخته است
 شاعرم من يا تو؟ اي چشمان تو امضاي خود را

ه يـــپاي  هاي سليمـاني نهادهك زين غزلـــر
)173: 1388منزوي،(
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و اين عشق زميني، انگيـزه ي شـاعري منزوي در جواني عشقي ناكام را تجربه كرد
)14: 1388كاظمي،:ك.ر(.او شد

 تلميح به انجيل.4

و مرقس از اناجيل و مقـدس مسـيحيان هسـتند كـه چهار انجيل متي، لوقا، يوحنا معتبر
عي مضمون اصلي آن )ع(و يحيـي)ع(، زكريـا)ع(سـي ها، حـوادث زنـدگي حضـرت

بيشتر متأثر از قرآن)ع(تلميحات شاعران كالسيك به زندگاني حضرت عيسي. باشد مي
و تفاسير اسالمي بود؛ حال آن كه شاعران معاصر، در تلمـيح بـه زنـدگي ايـنو روايات

ا و باورهاي مسيحيان توجه داشتهپيامبر و عناصر تلميحـي لهي غالباً به روايات انجيل اند
و انجيـل دربـاره. اندجديدي را از اين كتاب وارد شعر فارسي كرده ي هرچند بيان قرآن

و معجـزات، بـه هـم شـباهت، همچون نحوه)ع(برخي زواياي زندگي عيسي ي تولـد
آناي با هم دارند كه مهمعمده زيادي دارد، در مواردي نيز اختالفات ها مربوط بـه ترين

مصـلوب نشـد؛)ع(بنابر نص صريح قرآن كـريم، عيسـي. پايان زندگي اين پيامبر است
بلكه مخالفان او كسي را كه شبيه او بود به جاي او به صـليب آويختنـد؛ ولـي بـر طبـق 

دشـمنان خـود بـهيهاي فراوان بـه وسـيله پس از تحمل رنج)ع(اناجيل اربعه، مسيح 
. صليب كشيده شد

و اقبـال فراوانـي بـه شاعران معاصر در تلميح به داستان حضـرت عيسـي، توجـه
و شايد بتوان شـاملو را آغـازگر ايـن رويكـرد در شـعر معاصـر روايات انجيل داشته اند

يكي از منابع اصـلي در آفـرينش)ع(روايات انجيل از زندگاني حضرت عيسي. دانست
ترين مضاميني كـه متـأثر از انجيـل، برخي از مهم. عرانه در شعر معاصر استتصاوير شا

ازدر شعر معاصر بازتاب يافته و نـان(شام آخـر: اند، عبارتند ، خيانـت يهـودا،)شـراب
و حـوادث پـس از آن .جلجتا، تاج خار، به دوش كشيدن صليب، مصلوب شدن عيسي

حسين منزوي از شاعراني است كه در اشعار خود به طورگسترده به روايات انجيـل، بـه
و مصلوب شدن ايشان، اشاره كـرده ويژه زواياي مختلف مراحل پاياني زندگي اين پيامبر

و خيال و اين روايات اساطيري را در زباني شاعرانه هاي جنبه. انگيز گنجانده استاست
از گوناگون تجليات شاعرانه :مسيح در غزليات منزوي عبارتند
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و شراب(شام آخر.4.1 )نان

» شـام آخـر«هاي تأثيرپذيري منزوي از روايت اناجيـل، مـاجراي يكي از مهمترين جلوه
وجـود» آخرين شام عيسي بـا شـاگردانش«در اناجيل فصلي با عنوان. است)ع(عيسي

خو)ع(دارد كه بر طبق آن، وقتي عيسي  ميبا شاگردان يـك)ع(خوردند، عيسـيد شام
و شكر نمود؛ سپس آن را تكه و فرمـود تكه نان برداشت و بـه شـاگردان داد : تكـه كـرد

آن.»بگيريد بخوريد، اين بدن من است« و به و شكر كرد هـا پس از آن، جام را برداشت
و فرمود اين چون اين خون من است كه با آن،. هر يك از شما از اين جام بنوشيد«: داد

مي. كنمپيمان جديد را مهر مي . شود تا گناهـان بسـياري بخشـيده شـود خون من ريخته
من ديگر از اين محصول انگور نخواهم نوشـيد تـا روزي: اين سخن مرا فراموش نكنيد

)22:و لوقا26: انجيل متي(».كه آن را تازه با شما در ملكوت پدرم بنوشم
و آن را با عشـق)ع(به شام آخر عيسي منزوي در سروده هاي خود اشاراتي دارد

ي او شب وصـل را بـه شـام آخـر تشـبيه كـرده كـه بوسـه. زميني خود پيوند زده است
و دهان او نان اين شام است :معشوق، شراب

منگو باد شام آخر من، شام وصل تو اي بوسه و دهان تو، نان  ات شراب
)113: 1388منزوي،(

از» شام آخر«در بيت زير هرچند تعبير يي شـبانه سـفره«ذكر نشده است، منظور
و شراب :همان شام آخر است» نان
ميي شبانهوان سفره و شراب را بر ميزهاي خواب، تو  گستري هنوزي نان

)129: همان(
:هاي تكرارشونده در شعر منزوي استتشبيه بوسه به شراب از موتيف

و از هر شراب خوشتر ساقي اگر تو باشي حالم خراب خوشتر اي بوسه  ات شراب
)324: همان(

ي من ترين بادهات، نابي مـن بوسهاي لبـت ساغــر بيجــاده
)242: همان(

و خـون دل را بـه عنـوان البته گاه معشوق از سر جور درآمده، سنگ را به عنوان نـان
: كندشراب براي شام آخر عاشق آماده مي

و خون دل بخشيد آن كه واپسين شامم، كرده بود، آماده و شرابم را، سنگ  نانم
)174:نهما(
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دل« از«: در شام آخر نيز دارد)ع(ي مسيح در اين بيت اشاره به گفته» خون پـس
و به آن و شكر كرد هـر يـك از شـما از ايـن جـام: ها داده، فرمـود آن، جام را برداشت

منـزوي در ابيـات زيـر)22:و لوقـا26: انجيل متي(».چون اين خون من است. بنوشيد
:آورده است» صبح نخستين«و» صبح والدت«شام آخر را در تقابل با 

تو!ي هميشه، در خاطرات بيشهاي زنده  وان شام آخرينت، صبح والدت
)102: 1388منزوي،(

 شام آخر را نخواهم باخت همراهش لذت صبح نخستين را دمي بازم دهند
)385: همان(

 خيانت يهودا.4.2

و حواري داشت كه همه جـا)ع(بر طبق روايت انجيل، عيسي همـراه او دوازده شاگرد
و در باب دهم انجيل متي كه به  موسـوم اسـت، نـام ايـن» دوازده شاگرد عيسـي«بودند

بنا بر روايـت. نام دارد» يهوداي اسخريوطي«ها دوازده تن ذكر شده است كه يكي از آن
و)ع(عيسي)14:و مرقس12:؛ لوقا26: متي(اناجيل  در آخرين شامي كه بـا شـاگردان

آنحواريون خود مي و ايـن» كنـد يكي از شما بـه مـن خيانـت مـي«: ها گفتخورد به
ي علت خيانت يهودا به عيسي در انجيل متي چنين درباره. كننده، همان يهودا بودخيانت

يهوداي اسخريوطي كه يكي از دوازده شاگرد عيسي بود، نزد كاهنان اعظـم«: آمده است
و گفت مي”:رفت بهچقدر به من ي آنان سي سكه“شما تحويل دهم؟ دهيد تا عيسي را

از آن هنگام او دنبال فرصت مناسبي بود تا عيسي را بـه ايشـان تسـليم. نقره به او دادند
)16-26،14: متي(».كند

و تنها از ياران خـاص و خيانت يهودا نرفته است در قرآن كريم ذكري از شام آخر
آن)ع(عيسي  و تعداد منـزوي بـا. ياد شده اسـت» حواريون«ها، با عنوان، بدون ذكر نام

ي يهوداصفتان را از حواري بودن، داغ خيانت بر جبين تكيه بر روايات انجيل، تنها نشانه
:داندمي

ز حواري بودن  چه نشاني است به جز داغ خيانت به جبين اين يهوداصفتان را،
)420: 1388منزوي،(

و مضـامين تكرارشـونده در خيانت يهودا در شام آخر، يكي از تلميحـات مركـزي
و. شعر منزوي است منزوي اغلب از اين تلمـيح بـراي بيـان سـمبليك مفـاهيم سياسـي
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و نشان دادن هراس روشنفكران جامعه از خيانت ياران نزديـك خـود اسـتفاده اجتماعي
:كندمي

و شفق سرخشب مي ترين استرسد از راه
كه نوشـد؟ چـه كسـي را بفروشـد، تا خون

به جبين اسـتوان ابر چنان لكه ي خونش
كه شب بازپسيـن اسـت»يهودا«اين بـار ؟

)1388:95منزوي،(

، يكي از مبـارزان»صفر قهرمانيان«كه براي» صفرخان«ي نيمايي منزوي در منظومه
هـاي مختلـف دوران حكومت پهلوي كه بيش از سي سـال از عمـر خـود را در زنـدان

صـفر”«: شماردسپري كرد، سروده است، او را قرباني خيانت يهوداصفتان عصر خود مي
كه تا عمـق/ اي پيچ در پيچيهاز پله/ بگو/ حكايت كن،!.../ مرد سي پاييز پيوسته“ خان

ميراهي/ جهنم تـا صـليب/ كشـيدت كه بـاال مـي/ هاي يهوداييو نيز از نردبان/ كردات
)958: همان(».درد

و و ستم آكنده شده است كه باراني از شمشـير به اعتقاد او، زمين آن چنان از ظلم
ي خيانـت خـاطره اي كـه حتـي سيلي از خون الزم است تا ظالمين نابود شوند؛ به گونه

:يهودا در شام آخر نيز از ذهن صليب برود
و مـيمي شـويي زمـين راباري اي باران

ــر و از ابـــر ديگـ بـــاران ديگـــر بايـــد
و آن گه سيلي از خـون باراني از شمشير

 ســيلي كــه خواهــد بــرد از ذهــن چليپــا

شـــويي دل انـــدوهگين راامـــا نمـــي
را تا شويد از دل و كـين هاي ما اين خشم

ســيلي كــه خواهــد كَنــد، بــيخ ظــالمين را
ــين را ــام واپســ و شــ ــودا را ــاد يهــ يــ

)114:همان(
و ها، پرتو جديدي در نگـاه مخاطـب ايجـاد مـي منزوي با تسلط بر اسطوره« كنـد

بهمخاطب را مجبور مي و بارها آن را اي ديگر به قصهگونه كند كه اي نگاه كند كه بارها
مياو گاه در داستان روايت. خوانده است و مـا را بـا پرسشـي شده، پرتوي ديگر افكنـد
،»پرسـش«بـراي مثـال در شـعر) 373-371: 1390فيروزيان،:ك.ر(».كندتازه آشنا مي

و در قالب استفهامي انكاريميي مسيح قلمدادي افسانهكنندهخيانت يهودا را كامل كند
)815: همان(»بود؟/ كامل/»مسيحا«ي افسانه/ آيا اگر يهودا نبود«: پرسدمي

و منزوي از شاعراني است كه گاه به زيبايي، مفاهيم عاشقانه را با مضامين سياسـي
خوريم كه تماماً بـه مضـامين در اشعار او گاه به غزلياتي برمي. اجتماعي پيوند زده است

و  سياسي اختصاص يافته است؛ بـراي مثـال منـزوي در غـزل زيـر، بـا زبـاني نمـادين
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و و خيانـت يهـودا در جهـت تبيـين واقعيتهـاي سياسـي سمبليك، از ماجراي شام آخر
:اجتماعي عصر خود بهره برده است

ز رؤياسخن مگـو وقتي كه خواب نيست،
و گذشـتبهخدا صليب وقتي دوش آمـد

آري هنــوز پاســخ آن پرســش بــزرگ
!اين باغ مزدكي است، بهل بـاغ عيسـوي

اعـدام بسـته شـديخورشيد ما، به چوبه

ز دريا سخن مگـو ...آنجا كه آب نيست،
ي ظهــور مســيحا ســخن مگــواز وعــده

و يهـودا، سـ ! خن مگـو با شام آخر است
ز چليپـا سـخن مگـو حرف از بشر بزن،
و آفتاب در اينجـا سـخن مگـو از صبح

)259: همان(

 به دوش كشيدن صليب.4.3

اسـت، هـاي زيبـايي كـرده يكي از وقايع زندگي عيسي كه منـزوي بـا آن تصويرسـازي
ي جلجتا كه در آنجا به صليب صليب خود را تا باالي قله)ع(اي است كه عيسي صحنه

و لوقا هيچ اشاره. كشدكشيده شد، به دوش مي اي به ايـن مسـأله در اناجيل متي، مرقس
)23،26:؛ لوقـا15،21:؛ مـرقس27،32: متـي(نشده است؛ بلكه بر طبق ايـن اناجيـل 

به» شمعون قيرواني«سربازان رومي در راه به مردي به نام شـهر برخوردند كه از مزرعه
و به دنبال او ببردبازمي و او را مجبور كردند كه صليب عيسي را بردارد در. گشت تنهـا

انجيل يوحنا كه متأخرترين انجيل است، به صليب بر دوش كشيدن عيسـي اشـاره شـده 
را. پس پيالطوس عيسي را در اختيار ايشان گذاشت تا اعـدام شـود«: است سـربازان او

ب و صليب را و از شهر بيرون بردندگرفته، بردند -19:16يوحنـا،(».ر دوشش گذاشتند
17(

از همين رو غالباً صليب در شعر شاعران معاصر از جمله در شعر منـزوي، داللـت
و مشقت دارد ميبهمنزوي گويي تصوير صليب.بر رنج و دوشي عيسي را در خود بينـد
ميذاتاين چنين با مسيح هم : كندپنداري

آهاين رنج، مي! چليپاوار، بر دوش من، و صليبي را، در ناصره  بينمانگار مردي
)305: 1388منزوي،(

در«است؛ زيرا)ع(همان عيسي» مردي در ناصره«منظور از ناصـره شـهري اسـت
آني اينكه زماواسطهجليل كه به  و كودكي مسيح در جـا سـپري گشـت، بـهن طفوليت

ي ناصـره واژه. نام اين شهر اول بار در انجيل ذكر شده اسـت. وطن مسيح مشهور است
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و مسـكن 29 و در آنجا بود كه فرشته به مريم ظـاهر گشـت بار در انجيل مذكور است
و بعد از مراجعت از مصر بدان و مريم بود و شـاگرد. جـا رفـت يوسف انش بـه عيسـي

را. ناصري شهرت داشتند و نوشـته» عيساي ناصري«خود عيسي هم خود اي هـم ناميـد
-865: 11383هـاكس،(».كه بر باالي صليب وي گذاردند، عنوانش عيساي ناصري بود

را) 867 و خـود منزوي در اين بيت بدون ذكر نام عيسي، به وطن او، ناصره اشاره كرده
ص و ايـن صـليب ليب رنج را در شهر به دوش مـي به مسيح تشبيه كرده است كه كشـد

:كشيدتمام عمر بر دوش مي3،»شاعر هميشه عاشق«همان عشق است كه منزوي، 
مي من  گيرم كه همين تويي چليپايم! برم به دوش اي عشقبار تو

)205: 1388منزوي،(
: اسـت كـه پيـامبري معروف جبران خليل جبران در كتاب اين تشبيه يادآور جمله

مي« فيروزيـان،:ك.ر(».كشـد نهد، به صـليب نيـز مـي عشق چنان كه شما را تاج بر سر
1390 :172(

 جلجتا.4.4

سربه معني جمجمه يا كاسه(جلجتا آن)ي جـا، نام جـائي اسـت كـه عيسـي مسـيح در
و در تعيين موضع آن اختالف بسيار است (مصلوب گرديد وقتي«) 287: 1383هاكس،.

به محلي به نام جلجتا رسيدند، سربازان به او شرابي مخلوط به مواد مخدر دادند تـا درد 
)34-27:33ي،مت(» ...را احساس نكند

و بر دوش كشيدن صليب تـا تپـه ي جلجتـا، منزوي ضمن اشاره به ماجراي مسيح
گويد كه همچون عاشقي راستين صليب عشق را به دوش خواهـد كشـيد؛ با اطمينان مي

:ي جلجتا باشدحتي اگر همانند مسيح، سرانجام مصلوب شدن بر تپه
بردآن مسيحايي كه بر دوشش چليپا ميگر مقصد است»جلجتا«توانم بود حتيمي

)1388:137منزوي،(

 مصلوب شدن عيسي.4.5

و«ي مسلمانان بنا بر آيه مـاقَتَلوه و رسـولَ اهللاِ ـريمي بنَ معيس سيحهِم إنّا قَتَلنَا المقَول و
لَهم هن شُبلكو لَبوهبنابر روايـات. منكر مصلوب شدن عيسي هستند4،)157/ نساء(» ماص

 
1 Hastings, James  
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و او را بـه جـاي عيسـي بـه دار اسالمي، شخصي به نام شمعون به شكل عيسي درآمـد
و عيسي به آسمان عروج كرد؛ ولي بر طبق اناجيل چهارگانه، يهوديان مسيح را  آويختند
و سـپس بـه آسـمان صـعود كـرد  . به صليب آويختند، عيسي پس از سه روز زنده شـد

هـاي اسـالمي مضمون به دار آويخته شدن عيسي يك تفكر مسيحي است كـه بـا ارزش
و به تأسي از اناجيل  منـزوي. در شعر معاصر بازتاب فراواني يافته استهمخواني ندارد

و شعر مصـلوب گشـته  خود را عيسايي ديگر خوانده كه با صليبي ساخته شده از عشق
:است

من پس ! عيسي ديگر: از فرزند مريم اينك اين
و بازوي شعـرم چليپايم  كه شد باالي عشـق

)282: 1388منزوي،(
» اهليت«منزوي در غزلي ديگر از مضمون مصلوب شدن عيسي، براي تبيين مفهوم

و تفاوت انسان : ها در اين مسئله استفاده كرده استو قابليت
و من، مايه هاي ما شدن نيستبا هر تو

جا صليبي خفته، امادرخت اين در هر
ــت ــدن نيس ــا ش ــت دري ــر رود را اهلي ه

ي عيسا شدن نيستمايهبا هر جنين، جان
)406:همان(

ميمنزوي معشوق را واسطه« و ايـن اي داند براي رسيدن به مفهـوم قدسـي عشـق
و عاشـق مهـم. داشته باشدمعشوق بايد اهليت  به عبارت ديگر، تنها خواسـت معشـوق

ها بايد توانايي نيـز وجـود داشـته باشـد؛ ايـن توانـايي هـم در نيست؛ بلكه در كنار اين
و هم در گسترهي موهبت حيطه و بـه) 178: 1390فيروزيان،(»هاكردنيي كسبهاست

:قول مالهادي سبزواري
 ورنه اين زمزمه اندر شجري نيست كه نيستق شنود اي نيست كه دعوي اناالحموسي

و بـه آسـمان مسيحيان معتقدند عيسي سه روز پس از مصلوب شدن، زنـده شـد
و عروج) 158/ نساء(» الَيه اهللاُرفعَهبل«ي آيه مسلمانان نيز بر طبق. صعود كرد به صعود

منـزوي در بيـت زيـر بـا. دارندبه آسمان، البته قبل از مصلوب شدن، اعتقاد)ع(عيسي 
و  و عروج او بـه آسـمان نگريسـته اسـت نگاهي ساختارشكنانه به مصلوب شدن مسيح

:منكر صعود مسيح به آسمان شده است
ميهاي خونالشه ي صعودي نيست، با مسيح آونگي پوسند وعدهآلود، روي دار

)461: 1388منزوي،(
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در راســتاي همــين» يح مصــلوبمســ«بــه جــاي» مســيح آونگــي«كــاربرد تعبيــر
در. استزدايي به كار رفته اسطوره اين بيت از جمله ابياتي اسـت كـه منـزوي شـعر را

و اجتماعي به كار گرفته است .خدمت بيان مضامين سياسي

 گيرينتيجه.5

سـراي معاصـر اسـت كـه بـه سـبب يكي از توانمنـدترين شـاعران غـزل حسين منزوي
ي ايـن قالـب شـعري هايي كه در قالب غزل فارسي ايجاد كرد، او را احياكننـده نوآوري

و تنـوع تلميحـات هاي عمدهيكي از ويژگي. نامندمي ي سبك شعر منزوي، بسـامد بـاال
و عمق بخشيدن به شـعر او شـده اسـت از. است كه سبب زيبايي منـزوي بـراي گريـز

و نادر به كار ببرد يـا تلميحـات كاربرد تلميحات تكراري، سعي مي كند تلميحات جديد
. شعر كالسيك را بازآفريني نمايد

و روايـات يكي از خاستگاه هاي مهـم تلميحـات منـزوي عـالوه بـر قـرآن كـريم
و جديـد  و انج(اسالمي، كتب عهد قـديم حـات بررسـي ايـن تلمي. اسـت) يـل تـورات

بيدهنده نشان و و رجوع مستقيم آنواسطهي آشنايي منزوي با اين منابع . هاستي او به
و تأثيرگـذاري بيشـتر بـر مخاطـب منزوي از اين تلميحات در راستاي نوآوري در شعر

بيشترين اشاره داستاني متأثر از تورات در شعر منـزوي، مربـوط بـه. استفاده كرده است
ي ممنوعه را سيب منزوي به تأسي از تفاسير تورات، ميوه. استي ممنوعهماجراي ميوه

و بيشترين تلميح برگرفته از انجيل، ماجراي شام آخر است .دانسته است
و منزوي و جسماني است فضاي حاكم بر اكثر اشعار منزوي توصيف عشق زميني

و عشق زميني خود پيونـد زد  ه اسـت؛ بـه غالباً داستان پيامبران را با احساسات شخصي
عبارت ديگر، هدف او از اين تلميحات بيشتر برقراري تشابه ميان زندگي شخصي خـود

ي ممنوعـه،و پيامبران است تا بيان حوادث زندگي پيامبران؛ بـراي مثـال بـراي او ميـوه 
و شام آخر، شام وصال اوست .سيب زنخدان معشوق

ها يادداشت
به مجموعه اشعار منزوي است.1 .ارجاعات اين مقاله
و برخي منتقدان معتقدند تـأثير» هاي سليمانغزل غزل«اي از احمد شاملو ترجمه.2 منتشر كرد

و آهنگ اين قسمت از تورات در اشعار شاملو به . شـود هاي او ديـده مـي ويژه عاشقانهمضمون
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سـورنا. نهـاده اسـت هاي سورنا غزل غزلد را منوچهر آتشي نيز نام يكي از مجموعه اشعار خو

كه آتشي براي خويش برگزيده بود .تخلصي است
در.3 .، منـزوي را شـاعر هميشـه عاشـق معرفـي كـرد تماشـا در مجلـه 1351منوچهر آتشـي
)1390:235فيروزيان،(
كه.4 در)به دروغ(و هم از اين رو گفتند ما مسيح عيسـي ابـن مـريم رسـول خـدا را كشـتيم

به دار كشيدند بلكه بر آن و نه كه او را نكشتند شد صورتي .ها امر مشتبه

 فهرست منابع

(قرآن كريم قممهدي الهي قمشهي ترجمه). 1385. .دانش: اي،
(كتاب مقدس .2002) و ). .، انتشارات ايالم)عهد جديدشامل كتب عهد عتيق

(الدين محمدحافظ، شمس و توضيح پرويـز ناتـل خـانلري، . ديوان). 1362. به تصحيح
.خوارزمي: تهران

(زرقاني، مهدي ثالث با همكاري انتشارات: تهران. ايران معاصر شعر اندازچشم). 1383.
و ادبيات فارسيدبيرخانه .ي شوراي گسترش زبان

(درضاكدكني، محمشفيعي . ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سـقوط سـلطنت ). 1380.
.سخن: تهران

(شميسا، سيروس .ميترا: تهران. نگاهي تازه به بديع). 1383.
(ــــــــــــــــ .ميترا: تهران. فرهنگ تلميحات). 1389.

(شواليه، ژان، گربران، آلن و تحقيـق سـودابه فضـايلي، . فرهنگ نمادها). 1382. ترجمـه
.جيحون: تهران

(طباطبايي، محمدحسين و فكري عالمـه:، تهران1ج.تفسير الميزان). 1363. بنياد علمي
.طباطبايي

(عبدي، ساالر و تأملي بر شـاعرانگي( شناسيدش؟نام او عشق است، آيا مي). 1389. نقد
. ابتكار دانش:قم). حسين منزوي

(فرخزاد، فروغ .مرواريد: تهران.ديوان اشعار). 1373.
(فيروزيان، مهدي و تندر). 1390. و تحليل اشعار حسين منـزوي( از ترانه ). زندگي، نقد

. سخن: تهران
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(اهللاكاظمي، روح : تهـران ). هـاي حسـين منـزوي نقـد غـزل( اي مـاه سيب نقره). 1388.
.مرواريد

(محمدي، محمدحسين . ميترا: تهران. فرهنگ تلميحات شعر معاصر). 1385.
و همكاران (مكارم شيرازي، ناصر . دارالكتب االسالميه: تهران.تفسير نمونه). 1385.

(منزوي، حسين و: به كوشش محمـد فتحـي، تهـران.مجموعه اشعار). 1388. آفـرينش
.نگاه

(وحيديان كاميار، تقي .سمت: تهران. شناسيبديع از ديدگاه زيبايي). 1383.
(هاكس، جيمز .اساطير: تهران. مقدس قاموس كتاب). 1377.

(ياحقي، محمدجعفر و داستان). 1388. : تهـران.ها در ادبيات فارسيوارهفرهنگ اساطير
. فرهنگ معاصر


