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چکیده:
حسین منزوی در زمان حیات خود ،به غزل عاشقانه شهرت یافته بود؛ اما پس از فوتش حجم اابم
توجهی شعر آیینی از او منتشر شد .همچنین اجتماعیات بسیاری در سرودههای او دیده میشود کمه
معموال در خواندن شعر منزوی مغفول وااع میشوند .بطمور کیمی ،در مجموعم اشمعار او موتواهمای
متفاوت و متعارضی دربارۀ عشق ،مسائ اجتماعی و مذهب دیده میشود .در این جستار ،بما رویرمرد
تویی موتوا ،سرودههای منزوی کمی و کیفی سنجیده شدهاند و بر اساس اراین زبمانی و شمعری،
عیت دوگانگی رویررد او در عاشقانهها ،اجتماعیات و مذهب بررسی و آشرار شده است .همچنین در
بخش پایانی ،با توجه به نتایج بخشهای پیشین ،تالش شده تا گفتمان منمزوی کشمش شمود .اصمیی
ترین دغدغ شاعر« ،من» اوست و خودپرستی دال مرکزی و مایگان اصیی گفتمان منزوی است.
کلمات کلیدی :حسین منزوی ،تویی موتوا ،شعر عاشقانه ،شعر اجتماعی ،شعر آیینی.
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مقدمه
حسین منزوی ( ) 5232-5231متولد زنجان و متوفای تهران است .مشماغیی از اییم اجمرای در
رادیو ،ویراستاری ،تدریس خصوصی و  ...را تجربه کرده؛ ولی به خاطر روحیات خاص در همی کمدا
دوامی نداشته است .سال  15ازدواج کرده و سال  06جدا شده است و باای عممر را در کنمار پمدر و
مادر گذرانده است (نگاهی به زندگی حسین منزوی ،اربانی).
کتابهای شعر او عیارتند از :حنجمرۀ زخممی تغمزل ( ،)5216صمفرخان ( ،)5213ترجمم منظمو
حیدربابا ( ،)5201با عشق در حوالی فاجعه ( ،)5235از شوکران و شرر( ،)5232با سیاوش از آتمش
( ،)5235از ترمه و تغزل( ،)5230از کهربا و کافور( ،)5233با عشق تاب میآور (نیممایی) (،)5233
به همین سادگی (سپید) ( ،)5231از خاموشیها و فراموشیها( ( )5235آواز جوییاران ،رمضمانی) .بما
توجه به تاریخ اولین چاپ کتابها ،میتوانی منزوی را شاعر دهه هفتاد بدانی .
زندگی منزوی شاعرانه است؛ یعنی بیثیات و بیآرا و ارار .ادبیات میخواند ،بعد رهما ممیکنمد و
سر از جامعه شناسی در میآورد ،بعد دوباره به ادبیات برمیگردد و باالخره لیسانس میگیرد .هیچگاه
شغ ثابت بیند مدتی ندارد؛ ازدواجش فقط شش سال دوا میآورد و ( ...نگاهی به زنمدگی حسمین
منزوی ،اربانی) .منزوی شاعر است؛ به تما معانی؛ لذا ممرن است که در دورههای مختیش زنمدگی
یا حتی در یک دوره ،حرفهایی متنااض داشته باشد و منظوم فرریش کامال منسج نیاشد .تعجیی
ندارد که در کنار غزل عاشقان زمینی ،عشقی آسمانی را بیینی و پس از غزلی در ممد امما سمو
شیعیان ،شعری در بزرگداشت یک نویسندۀ مارکسیست بخوانی (منمزوی )501 :و پمس از ایمن دو
غزلی در ستایش ابییس و ابراز عصیان نسیت به خداوند متعال را کشش کنی .
این تعارضها و چرایی آنها سؤال اصیی این نوشته است .میخواهی به روش تویی موتوا ابتدا تنمو
و کمیت رویرردهای متعارض و متنااض منزوی را کشش کنی و سپس عیت این آشفتگیها را بیابی .
وجه غالب موتوای سرودههای منزوی با سنجش کمیت به دست میآید .زمان سرایشها نیز میتواند
سیر تووالت روحی شاعر را نشان دهد .همچنین کیفیت سرودهها نیمز میتوانمد ارینمهای باشمد بمر
میزان باورمندی شاعر به کالمش .ممرن است برخی شعرها توت تأثیر جریانی خاص یا به سمفارش
شخصی یا زمانهای سروده شده باشد و اگر چنین باشد ،احتماال کیفیت این دست سرودهها پایینتمر
از دلسرودههای شاعر خواهد بود .الیته آفت این سمنجه و میمزان ،تشمریری و سمییقهای بمودن آن
میتواند باشد .نگارنده کوشیده تا حد امران سییقه را کنار بگذارد و برای اطمینان شواهد بسمیاری از
هر میوث ارائه کند تا هر خوانندهای بتواند خود به اضاوت بنشیند.
نویسندگان و موققان بسیاری راجع به منزوی و شعر او نوشتهاند که چریدۀ نظرات آنان در زیر میآید:

ویژگیهای مه شعر منزوی در مقالهای توقیقی و غیر تقییدی ،این گونه برشمرده شده است :بهره
گیری از زبان نمادین در غزل -به کارگیری نوعی زبان حماسمی در غمزل -بمه کمارگیری کیممات
امروزی در غزل -استفاده از اصطالحات و الفاظ خاص عیو ادبی و ریاضی به گونهای خاص -بهمره
گیری از ترکییهای تازه و بدیع در غزل -شرستن هنجارهای دسمتور زبمان -گمرایش بمه آرکائیمک
)آرکائیس ) -استفاده از کیمات و اصطالحات زبان گفتمار -آفمرینش واژههمای جدیمد -اسمتفاده از
شماره به جای نا غزل -مودود نرردن تعداد ابیات غزل -ایجاد بندهای مختیش در غمزل -تخیّم
نداشتن و تخیّ

نیاوردن -عد ذکر تاریخ و مران سروده شدن غزل -غزل عامیانه -توجه به شر

ذهنی (موور عمودی و وحدت ساختاری) -به کارگیری اوزان ک سابقه یا بمی سمابقه -بمره زدن
تساوی طولی مصراعهای داخیی در برخی از اوزان دوری -افزایش تعداد ارکان بیت از هشت رکن به
دوازده رکن -توجه به اوزان نزدیک به آهنگ زبان مواوره و دکالماسمیون طییعمی کمال -کماربرد
عمدی سرتههای وزنی  -حرف گرایی)تشییهات حروفی) -تیمیح به نا برخی از کتابها ،داستانها و
شعرها  -تیمیوات نو -تیفیق اسطورههای ایرانی و اسمالمی -سماختار شمرنی اسمطوره( .نوآوریهمای
حسین منزوی در غزل ،طاهری و سییمان)
روش تحقیق:
عمدۀ شهرت منزوی به غزلهای اوست که در این توقیق یک به یک بررسی شدهاند .غیر از غزلهما،
چند مثنوی ،یک اصیده ،منظوم صفرخان ،تعداد ااب توجهی شعر سمپید و نیممایی و نیمز بخمش
اشعار آیینی شاعر ه مرور شدهاند و هر از گاهی ،اگر در تییین مطییی مفید باشند ،به کمار گرفتمه
میشوند .اما مینای پژوهش غزل های او در مجموعه اشعارش است که به خواست شماعر بمدون نما و
تاریخ آمدهاند و تنها بر اساس شماره نامگذاری شدهاند .بر اسماس سمال چماپ کتمب او و بما انمدکی
تقریب ،شعرهای او به سه دوره تقسی شدهاند :دهمه  56کمه سمالهای آغمازین شماعری او را در بمر
میگیرد شام  22شعر .دهههای  16و  06که سمالهای جموانی شماعر و نیمز اوج التهابمات سیاسمی
(انقالب اسالمی و جنگ تومییی) را شام میشود و مجموعما  535غمزل اسمت .دهمه  36کمه دورۀ
کمال و پختگی منزوی است و  333شعر دارد .از آنجا که تعداد غزلهای دهههای مختیش با ه برابر
نیوده ،اعداد تیدی به درصد شدهاند تا پراکندگی موتواها و مضامین را به درستی نشان دهند.
پراکندگی موتوا در ادوار مختیش زندگی منزوی این چنین است:

پراکندگی موتوا به درصد:
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چنان که دیده میشود ،عشق انتزاعی و زمینی و اشارات اروتیک که فه عممومی شماعر از عشمق را
نشان میدهند ،در مجمو  %01شعر او را تشمری میدهنمد؛ یعنمی اکثریمت مطیمق و وجمه غالمب.
اجتماعیات ،اخوانیهها و حدیث نفس ها که روی ه روبط شاعر با خود و اطرافیان را نشان میدهنمد،
 %21را تشری میدهند؛ یعنی دومین موتوای برجست غزلیات .آیینیها ،اشارات آیینی که در دیگمر
سروده ها حاضرند ،عرفانیها و نیز عصیانها که ضد آیینی موسوب میشوند ،درمجمو  %30سرودهها
را در بر میگیرند .واضح است که جمع درصد این سه گروه بیش از  %566شده است و این به خاطر
ترکییی بودن برخی غزلیات است که برخی ابیاتشان در دسته ای و برخی در دسمتهای دیگمر جمای
گرفته است .از یاد نیری که اینها فقط بخش غزلیات است .در کییات منزوی بخش مجزایمی بما 51
صفوه و  32شعر ،به عنوان شعرهای آیینی وجود دارد که در جدول فوق مواسیه نشده است.
محتوا:
عشق:
برای منزوی عشق به خودی خود موضوعیت دارد .برخی شعرهای او خطاب به خود عشق است .در
موارد بسیاری ،معشوق او یک موجود انتزاعی است؛ هدفی برای عشقورزی جان شیفت شاعر:
نمممامی زنانمممه بمممر تمممو نهممماد بهانمممه را
من عاشق خود تموا ای عشمق و همر زممان
(ص)331
منزوی این معشوق مطیق را «زن» مینامد .این «زن» گاهی مطیقا زن است و گماهی بما صمفت یما
اسمی مشخ میشود .اما صفات و اسامی ه همگی بیانگر یک حقیقتند :ایده آل ذهنی شماعر .زن
آرمانی منزوی هر چه که هست ،آتشین است و سوزان:

تمممو از ایییممم سممموزان آتشمممی شممماید

چنممین کممه سممرکش و پمماب و بینممدباالیی
(ص)25
تممما بیمنممماب صممماعقه و سممموختن شممموی
(ص)135

زنی که صاعقه وارآنک ردای شعیه بمه تمن دارد

فرو نیامده خود پیداست که اصد خرمن من دارد

تممو آتشممی بممه نمما و نشممان هممر دو و میمماد

(ص)30
شممممهریوری سمممموزان بمممما نمممما آذر تممممو
ای آتممممش پنهممممان در زیممممر خاکسممممتر
(ص)503
برای منزوی ک جهان با همین عشق معنا پیدا میرند و ااب توم میشود:
عشممممق تممممو فیسممممف سممممادۀ مممممن
تمممما بممممه تییممممین جهممممان پمممممرداز
(ص)353
بممه تممو پنمماه آوردها از وحشممت بممیایمممانی
با ته مانمدۀ ایممان بمه عشمق تریمه کمرده ا
(ص)353
و طییعتا هم عشق و وظایش آن را در معشوق جیوه گر میییند:
خود نه توجیه من از حسنی به تنهایی که نیست
جمز تممو از عشمق و امیممد و آرزو تییمین مممن
(ص)351
تا اینجا به نظر می رسد که عشق منزوی کامال فرازمینی باشد؛ الیته این الزاما به معنمای آسممانی و
مقدس بودن عشق او نیست؛ فقط به معنای دوری آن از شهوت و هوسهای پست است؛ هممانی کمه
در تداول عامه «عشق پاب» نامیده میشود .منزوی در شعری سپید به صمراحت اعمال میرنمد کمه
عشق او در مرحی انتزا باای نمیماند و ما به ازایی مادی نیز مییابد .او به جد معتقد است که آنچمه
در باالست ،صورتی ه در زیر باید داشته باشد.
 «مث سیب سرخ اصه ها /عشق را /از میان /دو نیمه /میرنی  /نیمه ای از آن برای تو /نیم دگربرای من /بعد / ..نیمهها ه از میان دو پاره میشوند /پاره ای از آن برای رو  /پمارۀ دگمر /بمرای
تن» (ص)311
با این حساب میتوان تصور کرد که عشق زمینی و معشوق او که یک «زن» اسمت ،تنمزل یافتمه و
نیم مادی همان عشق انتزاعیش باشد و اگر هر از گاهی ،این عشق را در چهرهای جدید مییابد ،نمه
از سر هوسبازی و شهوت بیره از باب یافتن معشوق و همد است .مدعی شمدهانمد کمه «بما وجمود
تعیق خاطری که به منزوی عزیز داری  ،از شعر او چنین برمیآید که وی در برابر آغوش «آمدگان و
رفتگان» پرهیزی نداشت» (سیب نقرهای ماه ،کاظمی ،ص .)553اراین شعری نیز این ادعا را تأییمد
میرند؛ اصراری ه در تطهیر شاعر نداری ؛ ولی این نرته نیز نیاید مغفول بماند که حتی اگر چنمین

باشد ،شاعر به دنیال گمشدۀ ذهنی خود است؛ به دنیال آرامش رو است و نه ارضای تمن .بهتمرین
اثیات بر این ادعا این شعر منزوی است:
موعمود سممالهای طیسم ایممن پریمموش اسممت
با یمک نظمر شمناخت دل ممن تمو را کمه آه
تمممما دلممم بمممما چممممه رنگممممش بنامممممد...
گفتممممها بمممما دلمممم خواهممممد آمممممد
پمممیش از اینهممما بمممه خمممود داده بمممود
ممممممژدهاش را بمممممه شمممممعر وسمممممرود
طممممر کاممم م تممممرین نممممو زن بممممود
طرحمممی از او کمممه در ذهمممن ممممن بمممود
وز گممممم سمممممرخ زیمممممور گرفتمممممه...
دسمممممتی از شمممممعر جممممموهر گرفتمممممه
او ولممی بممیش از ایممن ،بممیش از اینهاسممت
ایممن همممه ایممن همممه گممر چممه زییاسممت
کاسمممممممان را ز خممممممود میشمممممممارد
او دلممممممممی اممممممممدر آفمممممممماق دارد
نفممس عشممق اسممت و عشممقی از ایممن سممان
مهربممممان اسممممت بمممما بمممماد و بمممماران
رودهمممممما ،کمممممموههمممممما ،درههمممممما را...
دوسمممممممت دارد زممممممممین را هممممممموا را
عشمممق از اویسمممت و از او جمممدا نیسمممت
معنمممممی مطیمممممق مهربمممممانی اسمممممت
ایممن چنممین اسممت کمماو بهتممرین اسممت
او – زن ذهممن مممن – ایممن چنممین اسممت
اینممممممممک آن روز آن روز موعممممممممود ...
سممممممالیانش دلمممم م منتظممممممر بممممممود
شممماید ایمممن اوسمممت ،ایمممن اوسمممت آری
پممممیش مممممیآیممممد آنممممک سممممواری
(ص)130-135
همچنین است تصویری که از بانوی اسطورهای-آرمانی خود به دست میدهد:
 « آرا و مهربان و صیور /از برگهای نییوفر /شوالی بی نیازی بر تن پیچیده /با پیرهای افتاده /وگونههای رنگ پریده /چونان به نیروانا /تأنیثی از دوبارۀ بودا /در میتقای الر و دود /باری/
تصویر تو همیشه ترین بود /بانوی شعرهای مه آلود» (ص)323
چنان که دیده میشود ،آرمانهای شاعر ما به ازای مادی پیدا میرنند و حتی در هممان سمطح عمالی
نیز ،نیمه ای خاکی وگاه ناپاب (الر و دود) دارند .اتفاق نیست که  366غزل منزوی در دست عشق
انتزاعی جای میگیرد و تنها  565غزل اشاراتی زمینی ه دارد و در دست عشمق زمینمی برشممرده
میشود .دیگر این که مؤ نث بودن برای منزوی رمز دوست داشتن و عشق است؛ حتی اسب مویموب
او ه مادیان است:
میرشممی بممه چشمممانش سممرم غیممارت را
مادیممان مممن پممس کممی مییممری سمموارت را
(ص)511
شگفتتر این که در توصیش ارآن کری ه ابتدا به سورۀ نساء میپردازد:
آیمممه بمممه آیمممه مظهمممر لطمممش خمممداییات
اینمممک گشممموده در نظمممر سمممورۀ النسممماء
(ص)130

بخش دیگری از جدول که به این موضو ارتیاط دارد ،تعابیر و تصاویر اروتیک است .مقصود از ایمن
کیمه ،تعابیر صریح مستهجن نیست؛ بیره تصاویری اسمت کمه بما کنایماتی لطیمش و پوشمیده بمدن
معشوق و زنانگی او را وصش میرند یا از بستر و  ...میگوید؛ مثال:
بممر سممینههمماش بسممته چممرا حیمماب را
بمممر شمممانههممماش ریختمممه آوار مممموج را
(ص)35
سممماغر در اختیمممار بسمممتر در انتظمممار
در دست کیست دنیا انگمار ممن ،کمه باشمد
(ص)202
در ک  520غزل ،فقط  3شعر کامال در این فضاها سروده شده و  51بار نیز یری دو بیت از شمعری
چنین تصاویری داشته است .اما ای از اضاوت توجه به دو نرته الزامی است :یری همان تذکر ای :
او ه صویت و طرف مقاب عشق میخواهد نه همیستر:
بعیمممدتر منشمممین از حمممدود زمزممممهرس
نگویمممت کممه بیممامیز بمما مممن اممما آه
(ص)236
نرت دو این که هر چه از نوجوانی و جوانی فاصیه میگیرد ،درصد غزلهای زمینیش بیشتر میشمود؛
در حالی که اگر ارار بود واوعی سروده باشد ،عیی القاعده باید این نسیت معروس مییود:

اجتماعیات:
در چند شعر اجتماعی منزوی دعوت به میارزه دیده میشود؛ در چند شعر هم یمأس و ناامیمدی از
میارزه و شرایت از وضع موجود موج میزند .در تما این شعرها دشمن مشخ اسمت؛ امما ممرا و
خواست شاعر چندان شفاف نیست؛ به بیان دیگر شاعر میگوید چه چیزی را نمیخواهد امما نممی-
گوید چه چیزهایی را میخواهد؛ لذا از این شعرها نمیتوان به موضع و رویررد سیاسی شاعر پی برد:
افیهممما از دل و از دیمممدۀ مممما بگشمممایند
با کییدی کمه بمه نما ممن و تمو ممیچرخمد
پیشممممتازان ره توفممممان شممممما بگشممممایند
تمما بریزنممد ز بنیمماد بممه همم نظمم سممت
بمماور نیسممت کممه درهمما بممه دعمما بگشممایند
ز آسمان آنچه طیب میکنی از خمود بطیمب
تمما اشممارت کنممی :ایممن در بگشمماب بگشممایند
حر حرم تمو و دسمتان گشمایندۀ توسمت
(ص)16

شعر فوق ،خصوصا در بیت سو نشانههای ضعیفی از رویرمرد خیقمی دارد؛ در طمرف مقابم همر از
گاهی اشاراتی مذهیی ،روحیات اسالمی شاعر را نشان میدهد:
تممما آفتممماب درخشمممان ایممممان روانمممی
خورشید در ماست تابمان و مما ایمن سمفر را
(ص)03
بسیاری از اجتماعیات منزوی مربوط به یک تصویر است :میارزی که تیرباران شده و چهمار گیولمه
به سینهاش خورده است .با خوانش دایق ابیات میتوان دریافت که این شهید اعمدامی بمرادر شماعر،
حسن منزوی ،است و جهت گیریهای شماعر بمر اسماس احساسمات شخصمی و خمانوادگی اسمت نمه
روحیات اجتماعی (رب .بیات  .)5211مضامین عمدۀ دیگری که در اجتماعیات منزوی دیمده ممی-
شود آزادی ،وطن و یأس و ناامیدی از اوضا بد اجتماعی است کمه الیتمه در همم ایمن مموارد جمز
اشارات کیی چیزی به چش نمیآید.
مدایح
مدایح منزوی در هر سه بخش اشعار او حضور دارد :االیهای سنتی ،نوسمرودههما و اشمعار آیینمی.
ممدوحان منزوی و تعداد مدیوههای او برای هر ممدو بدین ترتیب است:
در غزلها و نوسرودهها = ( :غزل؛ ص= شماره صفوه در نوسرودهها)
توحیممد عرفممانی ،322 :ص -365زیممارت -224 :اممما زمممان( ) -360 ،12 :احتممماال اممما
زمان( ) ،395 ،297 ،254 ،94 :ص -000اما حسمین( )  - 287 ،64مممدو مقمدس
نامشخ  -22 :عاشقانه با الفاظ مذهب :ص .333بیانیه اعتقادی شاعر ،ص.352
در بخممش اشممعار آیینممی :خداونممد متعممال ،اممرآن کممری  ،پیممامیراکر (ص) ،مممادر پیممامیر(ص)،
امیرالمؤمنین( )  3شعر ،حضرت فاطمه(س)  3شمعر ،امما حسمن( ) ،امما حسمین( ) ،حضمرت
زینب(س) ،حضرت عیاس( )  3شعر ،امامان چهار تا دوازده ( ) ،هر اما یک شعر.
جز این مدایح ،ابر از دلیستگیهایی ه دارد به برخی شاعران نامدار مثم حمافو و مولموی ،اهرممان
مرد آذربایجان (کوراوغیی) ،یک میارز دوران پهیوی (صفرخان= صفر اهرمانیان) و شیخ سمهروردی
که طیق یادداشت انتهای شعر ادای دین شاعری زنجانی اسمت بمه همشمهری فرزانمهاش؛ چمرا کمه
سهرورد از توابع زنجان به شمار میرود .پس از اینها چنمد اخوانیمه دارد بمرای بمرادرش و پمدرش و
دخترش و چند دوست و آشنا که هویت و نا برجستهای در تاریخ معاصر ندارند.
چنان که از هر شاعر دلیسته به مذهیی انتظار میرود ،مدایح منزوی نیز اغیب به اه بیت عصممت
و طهارت عییه السال تعیق دارد .اما چند نرت در خور تأم :
 -5بخشی را به عنوان سروده های آیینی جدا کرده ،ولی در میمان غزلهمای آزادش نیمز  51سمرودۀ
آیینی دارد .به نظر می آید این مجموعه در بازۀ زمانی خاص یا با دالی خاصی سروده شده باشمند و
از آن حیث با  51شعر دیگر متفاوت باشند؛ چنان که کیفیت اشعار ه این مسأله را نشان میدهند.

 -3در بخش اشعار آیینی ،برای هر چهارده معصو عییه السال شعر دارد؛ چیزی که در دیوان اغیب
مذهیی سرایان پیش نیامده است .این نرته ذهن را به سمت سفارشی بودن سرودههای منزوی سوق میدهد؛
سفارشی بیرونی (مث دغدغ معاش ،رفع اتها از خود یا  )...یا سفارشی درونی (مث نذر).

 -2عالوه بر امامان معصو عییه السال  ،برای حضرت زینب(س) ،حضرت عیاس( ) (3شمعر) ،ممادر
پیامیر(س) و ارآن کری ه شعر گفته است .این انتخابها در بین مذهیی سرایان متعارف نیست .به
طور مثال بعید است شاعری آیینی پیدا شود کمه بمرای حضمرت رایمه و عیمی اکیمر و عیمی اصمغر
عییه السال شعر نداشته باشد؛ ولی برای مادر پیامیر داشته باشد .این مسأله را میتموان بمه حسماب
درونی بودن سفارش گذاشت .بدین معنی که شاعر به پسند جامعه و مورد مصرف شعر (هیئت و )...
توجهی ندارد و برای انگیزههای شخصی خود میسراید.
 -5مدایح مذهیی او نخستین بار یک سال و اندی پس از درگذشتش ،در اسفند  35منتشر شمدند؛5
اگر این اشعار سرودۀ یک بازۀ زمانی مودود باشند ،به نظر میرسد کمه حاصم یمک دوره مطالعمات
اسالمی شاعرند .چنان که شاعر در دیگر مدایوش ه نشان داده ،ای از سرودن ،مطالعمه میرنمد و
دانسته های خود را به بیانی هنری مطر میرند .در اینجا ه اندیشههای صویح اعتقادی را به نظ
درآورده است؛ لذا اما باار عییه السال در شعر منزوی جا دارد؛ ولمی حضمرت عیمی اکیمر-کمه امما
نیست -نه .نو انتخابهای او در غیر امامان نیز مؤید همین نرته میتواند باشد .به طور معمول ،ممادر
پیامیر یا مثال اما باار یا اما صادق یا اما هادی عییه السال مورد توجه و احساسات شاعرانه امرار
نمیگیرند و میتوان تصور کرد که پس از خواندن فرازی از تاریخ برای مدتی کوتاه این حس در شاعر
به وجود آمده است .اگر این احساس ماندگار بود ،باید در جای دیگری نیز خود را نشان میداد.
نقد مدایح:
الف) بخش اشعار آیینی :اطالعات کیی مدایح بخش آیینی این چنین است:
ردیش

نا

ممدو

االب

تعداد بیت

وزن

1

تماشای ایزدی

خداوند متعال

ترکیب بند

13

مفعول فاعالت مفاعی فاعین

2

کتاب عشق

ارآن کری

ترکیب بند

19

مفعول فاعالت مفاعی فاعین

4

پیی بهشت

پیامیر اکر (ص)

ترکیب بند

9+1

مفعول فاعالت مفاعی فاعین

7

سیمر

امیرالمؤمنین ( )

ترکیب بند

9+1

مفعول فاعالت مفاعی فاعین

9

چیچرا

حضرت زهرا(س)

ترکیب بند

9+1

مفعول فاعالت مفاعی فاعین

10

زییاترین

اما حسن مجتیی( )

ترکیب بند

9

مفعول فاعالت مفاعی فاعین
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11

تو کشتی نجات و...

سید الشهداء ( )

ترکیب بند

18

مفعول فاعالت مفاعی فاعین

13

ای ماه فیک گردانب

حضرت عیاس ( )

ترکیب بند

10

مفعول مفاعیین مفعول مفاعیین

15

شب خوشه چین...

اما سجاد( )

ترکیب بند

9

مفعول فاعالت مفاعی فاعین

16

آئینه داری

اما مومد باار ( )

ترکیب بند

12

مفعول فاعالت مفاعی فاعین

18

تو خرمن جالل

اما موسی کاظ ( )

ترکیب بند

12

مفعول فاعالت مفاعی فاعین

20

آن سر خط سخا

اما جواد ( )

ترکیب بند

15

مفعول فاعالت مفاعی فاعین

21

جان مستدا

اما عیی النقی ( )

ترکیب بند

13

مفعول فاعالت مفاعی فاعین

23

با نرگس

اما مهدی ( )

ترکیب بند

9

مفعول فاعالت مفاعی فاعین

5

آفتابی تازه

مادر پیامیر اکر (ص)

مثنوی

44

فاعالتن فاعالتن فاعین

6

ای نماز تو عاشقانه

امیرالمؤمنین ( )

مثنوی

18

فاعالتن مفاعین فعین

14

شب عاشورا

حضرت عیاس ( )

چهارپاره

30

مستفعین مستفعین فعین

8

ناخدای کشتی موال

حضرت زهرا (س)

اصیده

9

مستفعین مستفعین مستفعین فع

17

طیو تازه

اما جعفر صادق( )

اصیده

9

مفاعیین مفاعیین فعولن

19

گنج شایگان

اما رضا ( )

اصیده

13

مفاعیین مفاعیین مفاعیین مفاعیین

3

آئین تاریخ

پیامیر اکر (ص)

مثنوی

19

مستفعین مستفعین مستفعین فع

12

امیره زینب (س)

حضرت زینب (س)

مثنوی

23

مستفعین مستفعین مستفعین فع

22

میر عرب شاه عج

اما حسن عسرری( )

مثنوی

13

مستفعین مستفعین مستفعین فع

چند توضیح راجع به جدول:
 .5این که االب بسیاری از اشعار این بخش اصیده ذکر شده ،به عیت موتوا و لون آنها اسمت؛ وگمر
نه از حیث تعداد ابیات به غزل شیاهت بیشتری دارند.
 .3این که تعداد ابیات برخی اصاید  5+1ذکر شده از این روست که در پایان  1بیمت ،یمک بیمت بما
ردیش و اافیهای مجزا آمده است؛ گویی که پایان یک بند ترکیببند است.
 .2با اندکی دات ،دیده میشود که وزن بسمیاری از اصماید یرمی اسمت« :مفعمول فماعالت مفاعیم
فاعین» .در پایان برخی از آنها ه بیت ترکیب آمده است .این اراین این حدس را تقویت ممیکننمد
که اینها اجزای یک ترکیببند نارس هستند؛ ترکیببندی که ارار بوده در هر بند ،یری از معصومان
عییه السال را بستاید .در مثنویها ه وضعیت مشابهی را مییمابی  :چنمد مثنموی بما وزن واحمد «
مستفعین مستفعین مستفعین فع» .با این حساب ،موتوا و بالغت این اشعار باید با ه سازگار باشند

و منتقد با دو شعر بیند و تعدادی شعر پراکنده مواجه خواهد بود .جدول فوق بمر اسماس فرضمی دو
شعر بیند نارس مرتب شده است .اعدادی که در ستون ردیش ذکر شدهاند ،ترتیب چینش اشمعار در
دیوان منزوی را نشان میدهند .همچنین ،در جدول ،اطعات دو شعر بیند نارس با رنمگ خاکسمتری
به ه پیوند داده شدهاند.
ابتدا به چهارده بند موجود ترکیببند میپردازی  :در ایمن سمرودههما ،شماعر بمه برشممردن فضمای
ممدوحان میپردازد و اتفااات و ویژگیهای آنان را مرور میکند .تناسیات موجود در ابیات بمه شمر
چشمگیری پایین است و در بسیاری از ابیات تنها وزن و اافیه است کمه بمه عیمارات شمر شمعری
میدهد؛ به عنوان نمونه بند مربوط به اما جواد عییهالسال را مرور میرنی :
5

ای ریخته نسی

تو گیهای یاد را

سرمست کرده نفو یاد تو باد را

2

خورشید ،فخر از آن بفروشد که هر سور

بوسیده آستان اما

جواد را

3

بیرنگ کرده بددلی دشمنان او

افسان

سیاهدلیهای

را

3

تنگ است دل به یاد اما زمان ،مگر

بویی

از اما

نُه

«عاد»

عطر یاد را

 56جز آستان جود و سخایت کجا بر

این نام سیاهِ گناه ،این سواد را

 53خط امان خویش به ما ده که بشرنی

دیوارِ امتوانِ غالظ و شداد را

 52ای آنره هرگز از درِ جودت نراندهای

دلدادگان خسته دلِ نامُراد را

 55بگذار تا به نزد تو ساز شفیع خود

جدت اما

ساجد زین العیاد را

 51تا روز حشر یار غرییی شوی که بست

از توش

والی تو زادالمعاد را

در چند بیت واضح است که اجیار اافیه مفهو را به بیت القا کرده است :ابیات  53 ،56 ،3و .55
در بیت  3با مفهو شگفتی مواجهی  :عطر اما زمان( ) یعنی اما زنده را از اما نهم  ،یعنمی امما
شهید بشنوی ؛ اگر آن اما شهید اما رضا عییهالسال بمود ،ممیشمد تصمور کمرد کمه امرب مرمانی
جانشین بعد زمانی شده است؛ ولی اما جواد عییه السال که در عراق مدفون است؛ چگونه میتوانمد
این نقش را برای شاعر داشته باشد تنها توجیه چنین بیتی این میتواند باشد کمه شماعر ،در حمر
کاظمین این شعر را سروده باشد که آن فرض ه نمه در ابیمات دیگمر شمعر ارینمهای دارد و نمه در
زندگی شاعر نشانه ای .هی جای فرهنگ دینی و میی ما او عاد به سیاه دلمی مشمهور نیمودهانمد و
حداکثر یری از ااوا هالب شده توسط عذابهای آسمانی بودهاند؛ بدون آن که پیمامیری را بمه طمور
جدی شرنجه کنند و بیازارند یا حتی مث ثمود ،ناامهای را برشمند .امما سمجاد عییمهالسمال چمه
تناسب ویژهای با اما جواد عییه السال دارد که بخواهد شفیع شماعر در پیشمگاه امما نهم باشمد و
اساسا امامی که شهرتش به بخشندگی است ،چه نیازی به شفیع دارد اینها بخشی از سؤاالتی است
که در این ابیات ،ذهن مخاطب را درگیر میرنند.

مصرا اول ظاهرا ذ شییه به مد است :ای کسی که نسی تو ( ) گیهای یاد را ریخته است (=پرپر
کرده است)ب
بیت سو یری از مدایح مشهور کییشهای است که شاعران بسیاری در مد ممدو خود (کمه همر
پادشاه و حاک و  ...میتواند باشد) سروده اند؛ اما این بار خوش ننشسته است؛ چمرا کمه بارگماه امما
جواد عییه السال در غرب موطن شاعر ارار دارد و به هی تموجیهی نمیتموان خورشمید سمورگاه را
آستان بوس آن درگاه دانست.
بیت  53مخاطب را رو در روی چند سؤال جدی میگذارد :چرا امتوان به دیوار تشییه شده است
اگر امتوان است و طییعتا این دنیایی ،چگونه غالظ و شداد است توضیح آن که امتومان و ترییمش
هر کس به ادر وسع اوست (رب :ارآن کری 330 /3؛ 513 /0؛ 53 /3؛ )03 /32؛ اگر امتوان اسمت
چرا باید شرسته شود این چه خط امانی است که امتوان الهی را میشرند
در ابیات  56 ،0 ،1 ،5 ،3و  ،55شاعر اطالعاتی مطالعه شده را به مخاطب ارائه ممیکنمد؛ مطالعماتی
که چه بسا برای خود شاعر هض نشده باشند یا الاا انگیخته نشده باشمند و دانسمتههمایی خنثمی
موسوب شوند .اطالعاتی از ایی نا و لقب مشهور اما نه و چنمد بمازی معممولی زبمانی بما ایمن
اسمها .در دیگر سرودهها نیز تقرییا با همین فضا مواجهی  .تویی نمونههایی دیگر از ایمن گونمه در
یادداشت «فانوسهای آفتابی :کتاب مستق مدایح آیینی منزوی» آمده است.
نرت ااب توجه در پایان اغیب اشعار این بخش ،حضور خود شاعر و اشاره به شعر است .منمزوی از
تخی استفاده نمیکند ولی در بیت پایان اشعارش حضور دارد .ذکر بیت پایانی چند بند ترکیب-
بند کیفیت این حضور را نشان میدهد:
وی بممی شمممار چممون ممنِ عاشممق فممداییات
جان جهان فمدای تمو بماد ای کتماب عشمقب
شمممعر بینمممد ممممن شمممود آیینمممه دارش
تمما چممار صممد سممال دگممر بعممد از هممزارش
زیممرا تممو نیممز سمموخت زهممر کممین شممدی
دا تو سوخت جان مرا نیمز و ایمن سزاسمت
اشعار مذهبی در بخش غزلها و نوسرودهها:
اشعار مذهیی منزوی در بخش غزلها و نوسرودهها با اشعار بخش آیینی کتمابش تفماوت بسمیار دارد.
برای مقایس بهتر دو نو سرودههای آیینی منزوی ،دو موضو مشترب این دو بخش ،یعنی توحیمد
و اما حسین عییهالسال را با ه میسنجی :
توحید:
در بخش آیینیها این ابیات را در توحید سروده است:
5

ای خمموبِ بممی مضممایقه و پممابِ سممرمدی

وارسممته آسممتانِ جاللممت ز هممر بممدی

3

آه ای خدایِ خوانده «خمود–آ» یمت کسمان ب کمه کمس

آممممد تمممما از تمممو  ،تمممو از کمممس نیاممممدی
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گفتی « :شو» و جهان همه شد وآنگه از فمراز

گفتی « :بمیر» و مُرد که تا مرگ را کُنمی
آنرممس کممه ابتممداش نیممود انتهمما نداشممت
تو اص ِ وص و فصیی و بی حرمتت نیمود
ای فض چون کمال تو سمنجید  ،افضمیی
تو میتدای هر خیر خوش  ،که خمود نیمود
ای آفتممابِ سممر زده از بممی کممرانِ خممویش
بمما وال بممه امممر تممو آذیممن شممد و شمرُفت
ای واژۀ بمممزرگ جهمممانی کمممه میشممموی
شک را به آستان تو ره نیست ای که مُمرد
تمممو مطیمممق جممممالی و آیینمممه دار شمممد

بیرق به نا خمویش بمه بما جهمان زدی
دییاچمممهای بمممرای حیمممات مجمممددی
ایممن رمممز جمماودانگی اسممت و مخیممدی
پممممماییزِ کهربممممما و بهمممممار زممممممردی
وی مجد چون جمال تو را دیده  ،امجدی
بمممی مسمممندتالیه تمممو آیمممین مُسمممندی
یممک شممعیه از چممرا تممو انمموارِ احمممدی
در وی دوازده گممم سممممرخ مومممممدی
بمما هممر نممماز  ،سممجدگیان را زبممانزدی
بممما جیممموۀ یقمممین تمممو شممما ممممرددی
حُسمممن تمممو را همممزار تماشمممای ایمممزدی

در بیت  5یای نرره با یای مصدری و  ...اافیه شده است 5و در بیت  55یای پایان اافیه کامال زائد و
مخ معناست.
بیت  5و  3و  52مدایوی مطیق است با چند اس معنی (فض  ،کمال ،مجد و  .)...این گونمه ممدایح
معموال خشک و رسمیند و اادر به نشان دادن عمق فه و احساس گوینده نیستند .موتموای شمعر
در بیت  3تا  1ترجم منظو عقاید اسالمی و دانستههمای رسممی از خداسمت .بیمت  0شماعرانهای
است که در ادبیات فارسی ک سابقه نداشمته اسمت :دیمدن نشمانههمای خمدا در طییعمت .بمازی بما
اصطالحات دستوری مسمند و مسمند الیمه و  ...ممورد عالام منمزوی اسمت و در غمزل توحیمدی و
عاشقانهاش 3نیز نمونه دارد؛ الیته در غزل توحیدیش همراه با حسن تعیییی است که آن را نسیت به
دو نمون دیگر برتر مینمایاند:
خیر خوش است و خوشایند میتدا که تمویی
مگر به سیب تو را نسیتی بمه بمدها نیسمت
(ص)550
در بیت  1و  56به خاندان وحی میپردازد و در ابیات بعد دوباره بمه ممد مطیمق و اسم معنمی بماز
میگردد .بیت  53به آیهای از ارآن کری ( )56 :55اشاره دارد :أَ فِی الیَّهِ شَکت
بیت آخر تنها بیتی است که رنگی از اندیشههای عرفانی دارد« :هزار تماشای ایزدی» آین حسن خدایند.
اما غزل توحیدی که در کتاب ،با عنوان غزل  233مشخ شده است:
5

چگونه بمال زنم تما بمه ناکجما کمه تمویی

بینممد میپممر اممما  ،نممه آن همموا کممه تممویی

 5اافیه کردن یای نرره با دیگر ااسا یاء نزد ادما عیب موسوب میشد (آشنایی با عروض و اافیه ،شمیسا ،ص)535؛
الیته امروزه برخی معاصرین این مورد را مجاز میدانند.
 3به جمی دل من مسند الیه «آن زن» /و «است» رابطه و «با شروه» مسند بود (ص)516

 3تما طول خط از نقط که پر شده اسمت
 2ضممممیرها بمممدل اسم م اعظمنمممد هممممه
 5تممویی جممواب سممؤال اممدی بممود و نیممود
 1مگر به سیب تو را نسیتی به بدها نیسمت
 0به عشق معنمی پیچیمده داده ای و بمه زن
 3به رغم خمار مغمیالن نمه ممرد نمی رهم
 3طنمممین غیغیمممه در روزگمممار میفرمممن
 1رها ز چون و چرا بمرون از ایمن ممن و مما
 56نهممماد آینمممهای پمممیش روی آینمممهات
 55تممما شممعر مممرا همم ز عشممق د زدهای

از ابتدا کمه تمویی تما بمه انتهما کمه تمویی
از او و ما که من تا من و شمما کمه تمویی
چنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که تمویی
خیر خوش است و خوشایند میتدا کمه تمویی

ادی تازه و بمی ممرز بسمته تما کمه تمویی
از این سفر همه پایان آن خوشا که تمویی
اگر صمدا برسمان بمه آن صمدا کمه تمویی
کسی نشسته در آن سوی ماجرا که تمویی
جهان پر از تو و من شد پر از خمدا کمه تمویی

نوشته ها که تمویی نانوشمتههما کمه تمویی

طول دو شعر تقرییا برابر است .هر دو خطاب به خدا سروده شدهاند و خدا در هی کدا از ایمن دو
شعر ،غایب و سو شخ نیست .در غزل  233آموزههای رسمی مذهیی دیده نمیشوند .خدای همر
دو شعر همه جا و همیشه حضور دارد .در بیت  1غزل آیینی ،یک حر کیی و منطقی در کار است:
«آن کس که ابتداش نیود انتها نداشمت» و در بیمت  55تنهما سمجده کننمدگان نما او را بمه زبمان
میآورند؛ اما در غزل  ،233هم جهان پر از خداست(بیت )56؛ ضمیرها بدل اس اعظمند(بیت )2و
اواعممد هندسممه (خممط مجموع مهای از بممی نهایممت نقطممه اسممت) حضممور خممدا در جهممان را نشممان
میدهند(بیت)3؛ حتی در نیستیها ه خدا حضور دارد (بیت  :55نانوشتهها که تویی) و بدیها ه بمه
سیب به او منسوبند (بیت .)1خدای مطر شده در غزل  ،233بزرگتر و همگانی تمر از خمدای غمزل
آیینی منزوی است .مهمترین دغدغههای منزوی ،یعنی عشق و شمعر هم نممودی از خمدا هسمتند
(بیت 0و .)55بر خالف اشعار آیینی که در پایانشان شاعر خود و شعرش را مطر میرمرد تما اظهمار
خاکساری و بندگی کرده باشد« ،منِ» غزل  ،233مسیمان موتاج شفاعت و توجه خدا و اهم بیمت
عییه السال نیست؛ بیره خود جهان است« :از او و ما که من »؛ آینم خمدا و بیرمه خمود خداسمت
(بیت )56و عجیبتر این که این من مث هم جهان (که آن هم خمود اوسمت) ،بمدل اسم اعظم
خداست(بیت.)2
همین مفاهی عینا در شعر سپید «اس اعظ » (صفوه  )365نیز تررار شدهاند .این اندیشمههما در
کتب عرفانی سابق بسیار دارد؛ اما منزوی آنها را به زبان خود سروده است؛ در کتب متداول عرفمانی
که در دسترس شخصی مث منزوی میتوانسته باشد ،حرفی از ضمیر و بدل و هندسه نیست و اینها
حاص کشش خود اوست.

امام حسین علیهالسالم:
در بخش اشعار آیینی یازدهمین شعر مربوط به اما حسین عییهالسال است که به جهت اختصار
فقط چند بیتش نق میشود .شماره ابیات نشان دهندۀ جایگاه بیت در شعر کام هستند.
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ای ترنممممواز نابغمممم نینمممموا ،حسممممین
ه جان فدای راه وفا کمرده ،هم جهمان،
یممک کمماروان ذبممیح ،بممه همممراه داشممتی
یممک کمماروان اسممیر بممه همممراه داشممتی
وز آسممتین لعنممت ابیممیس رسممته بممود

وی ترسممموار وااعممم کمممربال ،حسمممین
ه جان و ه جهان به وفایت فمدا ،حسمین

از فطممرت خجسممته شممیر خممدا ،حسممین
از عتممرت شرسممته دل مصممطفا ،حسممین
دستی که رگ گسیخت ز خون خدا ،حسین
تا خود جهان چگونه دهد ،خونیهما ،حسمین

56
55

شسته است خون پاب تو ،چرب جهمان هممه
در پیش روی سبّ و ست  ،خیزران چمه کمرد

با آن سر بریده بمه جمور از افما ،حسمین

کممامروز همم تممالوت اممرآن رسممد بممه گمموش

زان سر که رُست چون گ خون بر جِدا ،حسمین
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چمماب افممق رسممید بممه دامممان آسمممان
سوب تو کرد زلزله ،چندان کمه خمواهرت
«آزاده بمماش بمماری اگممر دیممن نداشممتی»
تمممو کشمممتی نجمممات و چمممرا همممدایتی

واتی فیک گرفت به سوکت عزا ،حسمین
زینب فرنمد ولولمه از «وا اخما» حسمین
زییمماترین سممفارش ممموالی ممما ،حسممین
دریاب مان در این شب تاریک ،یا حسین

چنان که در دیگر آیینیها ه دیده شد ،ردیش شعر خطاب به ممدو است .تناسیات در حد لغمات
شناخته شدهای مث «جان» و «جهان» و آرایهای مث تررار است(ب .)2خیمال در حمداا ممرمن
است (ب )3و گاهی به صفر می رسد و بیت تنها اشارات صریح و مستقی به تماریخ دارد(ب،56 ،0 ،1
 .)50تعابیر راجع به ممدو از حد شنیدههای مشهور و مأثور فراتر نمیرود (ب .)53توییم و عممق
بخشیدن به وااعه فقط در بیت  1اتفاق میافتد و آن ه اول مشهوری است.
برجستهسازیهای شاعر این دو مورد است:
بیت  :1کیم فطرت به معنای طینت ،ذات یا چیزی شییه به این .نس کسی را طینمت او دانسمتن،
کنایه یا مجازی است که سابقهای برای آن به ذهن نمیآید.
بیت « :55جِدا» که در کتاب ه با کسره نوشته شده ،در لغتنامههای دهخدا و معین و عمید یافمت
نشد .تنها کیم شییه به آن «جَدا» به فتح جی است که در دهخدا به معنای باران عما آممده و در
کاربردهای مجازی در ترکیب «جدا الدهر» معنای «همیشه» از آن برداشت شده است .اگمر چنمین
باشد ،میشود مصرا را معنی کرد که الیته بسیار دشوار است و اما و اگر زیادی میطیید.
بیت  :53چاب افق تعییر نویی است .افق چاکی دانسته شده بر پارچم یمک دسمت آسممان .ایمن
چاب به نشان عزاست .اما در عزا گرییان میدرند؛ یعنی چاب باالی لیاس و عمودی است؛ نه مثم
افق که در دامان آسمان است و شرافی افقی موسوب میشود.

غزل  05تصریوی به نا ندارد؛ ولی موتوایش نشان میدهد که راجع به اما حسین عییهالسال است:
5
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شب میرسد از راه و شفق سرخ ترین اسمت
تا خون که نوشمد چمه کسمی را بفروشمد،

وان ابر چنان لر خونش بمه جیمین اسمت
این بار «یهودا» که شب باز پسین است ...

غزل  333نیز حسینی است و باز ه هی تصریوی به نا اما ندارد:
 5ای خممون اصممییت بممه شممترها ز غممدیران
 3جمماری شممده از کممرب و بممال آمممده وآنگمماه
 2تممو اختممر سممرخی کممه بممه انگیممزۀ ترثیممر
 5ای جممموهر سمممرداری سمممرهای بریمممده
 1خرگمماه تممو میسمموخت در اندیش م تمماریخ
 0آن شب چه شیی بود کمه دیدنمد کواکمب
 3و آن روز که با بیرای از یک سمر بمی تمن
 3تممما بممما شمممقایق بشممموند و بشمممروفند
 1تممما انمممدکی از حمممق سمممخن را بگزارنمممد
 56حد تو رثا نیست عمزای تمو حماسمه سمت

افشمممانده شمممرفها بمممه بینمممدای دلیمممران
آمیختممه بمما خممون سممیاووش در ایممران
ترکیممد بممر آیینمم خورشممید ضمممیران
وی اصممم نمیرنمممدگی نسممم نمیمممران
هر بمار کمه آتمش زده شمد بیشمه شمیران
نظمم تممو پراکنممده و اردوی تممو ویممران
تمما شمما شممدی اافیممه سمماالر اسممیران
بایممد کممه ز خممون تممو بنوشممند کممویران
بایممد کممه بممه خونممت بنگارنممد دبیممران
ای کاسته شأن تمو از ایمن معرکمه گیمران

در هر دو شعر همانندسازیهایی با داستانهای میی و مذهیی بمه چشم میخمورد (یهمودا و حضمرت
مسیح ،سیاوش) .در هر دو شعر تصریح در حداا است .شعر اول فقط با کیم شهید و شعر دو بما
کیمات کرب و بال و شا و اسیر صراحت نسیی دارنمد .شمعر اول در دو بیمت پایمانی بمه امما زممان
عییهالسال اشاره دارد .همچنین ک داستان را عاشمقانه تفسمیر کمرده اسمت .چنمان کمه شمعر دو
تفسیری شجاعانه و شرف موور از کربال به دست داده است .درحالی که شعر آیینی منزوی ،جمز در
بیت  1و بوث شستن گناه مرد  ،هی تفسیری از اما حسین عییهالسال مطر نمیررد .شاعر غزل
 333ممدوحش را در تاریخ میییند؛ در بیش شیران ،در هم نمیرنمدگان ،در طییعمت و شمقایق ،و
حتی در سخن که برای شاعر مقدس ترین مقدسات است .شاعر این شعر مرثیه سمرایان معممول را
معرکه گیرانی میداند که با نا حسین عییهالسال برای خود معرکه میسمازند بمه طیمب آب و نمان و
شهرتی؛ یعنی دایقا همان چیزهایی که شاعر بخش آیینی در پایان شعرهایش از ممدوحان مقمدس
خود میخواهد .منزوی غزل  333با منزوی بخش آیینی به ک فرق دارد .منزوی غزلسرا شاعر چنین
ابیاتی را معرکه گیری میداند که شأن اما حسین عییهالسال را شرسته و حد او را عزا دانسته نه حماسه:

 5یممک کمماروان اسممیر بممه همممراه داشممتی
 3در پیش روی سبّ و ست  ،خیزران چمه کمرد
 2چمماب افممق رسممید بممه دامممان آسمممان

از عتممرت شرسممته دل مصممطفا ،حسممین
با آن سر بریمده بمه جمور از افما ،حسمین
واتی فیک گرفت به سوکت عمزا ،حسمین

 5سوب تو کرد زلزله ،چندان که خواهرت

زینممب فرنممد ولولممه از «وا اخمما» حسممین

در ساحت زبانی و تصویری نیز غزل  333سرشار است از برجسته سازی :شتک ،غدیر ،آمیختگی با
خون سیاوش ،ترکیدن اختر سرخ ،سرداری سرهای بریده ،اص نمیرندگی ،نس نمیران و . ...
نرت مهمی که در مذهیی های منزوی وجود دارد این است که مذهب را مطابق فه خویش و برای
نیاز خود تعریش میرند؛ لذا صممیمانهتمر و جانمدارتر از شمعرهای منضمیط و سفارشمیش از کمار در
می آید .به عنوان نمونه زیارت برای او مفاهی عمیق معنوی و عرفانی و  ...ندارد؛ او به زیارت میمرود
که حاجتش را بخواهد و حاجتش چیزی نیست جز معشواش .سخن بر سر عیو مفاهی نیست؛ بیره
حول موضو صداات است:
نهاد بر ضریوی سر  ،که عرش آنجا  ،جیمین سما بمود

نهمماد بممر ضممریح عشممق پیشممانی و اشممر را
حضممور عشممق ه م مثم نسممیمی میوزیممد ،آری،
من و یاد تو بودی و به هر سو  ،سر زدیم  ،از مما
شفاعت خواست از او کمه تما پیمدا کمن خمود را
در آن د از خدای خود تمو را تنهما طیمب کمرد

کمویری بمود  ،امما  ،دیممدگان مثم دریما بممود
به گستاخی رها کرد که نه  ،از هی پروا بمود
تو میگویی نیود  ،اما  ،یقین دار کمه آنجما بمود
حمایت کرد معصمومی کمه صماحیخان مما بمود
از او دامممان و از مممن دسممت کوتمماه تمموال بممود
اگممر چممه در دل م صممد آرزو و صممد تمنمما بممود

در کنار اشعار مذهیی منزوی که در جایجای کتاب به چش میخورد و اشارات مذهیی او حتمی در
عاشقانهها یش ،بخشی از اشعار او اشارات ضد مذهب دارند و برخی اشعار کمال بما مووریمت موضمو
عصیان و حتی ستایش شیطان سروده شدهاند .مه ترین شمعرش در ایمن حموزه غمزل  256اسمت.
تفصی این بخش در یادداشتی با عنوان «سرودههای مذهیی اصی منزوی» به ای نگارنده آمده است.
گفتمان منزوی
عاشقانههای منزوی که بدن اصیی اشعار او را تشری میدهند ،خالی از حضور «من» شاعر نیستند:
 «مث سیب سرخ اصهها /عشق را /از میان /دو نیمه /میرنی  /نیمهای از آن برای تو /نیم دگربرای من» (ص)311
اجتماعیاتش ،چنان که دیدی  ،عمدتا حول موضو بمرادرش سمیر میرنمد و حتمی جهمت گیمریش
نسیت به انقالب ،کامال وابسته به اعدا برادرش است .در واامع شمعرهای اجتمماعی اش ،بیشمتر بمه
اخوانیات شییه است.
مدایوش عمدتا با حضور خود او در پایان شعرها همراه است؛ در بیت پایانی ،گاه عرض نیماز میرنمد
و گاه خودستایی .ممدوحان غیر معصو او نیز به نووی وابست اویند؛ یا دختر و پدر و بمرادرش ،یما
ه زبانش (صفرخان) ،یا همشهریش (سهروردی).
هر زمان که عرصه بر او تنگ شود نیز ،بی هی درنگ و مالحظهای راه عصمیان در پمیش میگیمرد و
خداوند را بازخواست میرند که «گرفت بهشت است اینجا ولی کو پسند دل ما » (ص.)152

با این مقدمات ،میتوان گفت که دال مرکزی و مایگمان اصمیی شمعر منمزوی« ،ممن» و خودپرسمتی
اوست .او بیش از هر چیزی به خود میاندیشد و نگران خود است .در شعر سپید «کدا ستاره» میگوید:
« چرا باید برای گالییه اشک بریز  /خورشید مرکز جهان باشمد یما نیاشمد  /زممین بچرخمد یما
نچرخد  /برای من چه فرق میرند  /که همین ادر میدان برای رسیدن به کیید چراغمی کمه بمه
شب شییک میرند  /پاهای را فقط باید روی شانههای خود بگذار » (ص)133
در این شعر ،هی اتفاای ،هر چند اصییترین وااعیات حیات ،برای شاعر مه نیسمت؛ حاضمر نیسمت
برای دیگری ،هر چند کاشش حقیقت باشد ،دل بسوزاند؛ تنها و تنها به خود فرر میرنمد و ایمن کمه
باید به خود تریه کند.
اگر «خود» شاعر را موضو اصیی شمعر او بمدانی  ،میتموانی تغییمر موضمعهای جمدی و تعارضمهای
فاحش موتوایی شعر او را نیز توجیه کنی ؛ چرا که آدمی هر لوظه در حالی است؛ خصوصا هنرمنمد
جماعت که بیشتر تابع احساس و دل است تا عق و به هممین خماطر توموالت روحمیش بیشمتر و
شدیدتر است .خود در غزل  535میگوید:
گهی تنگ است دنیای گهی در مشمت گنجمای
گهی بما کموه بسمتیز گمه از کماهی فمرو ریمز
به زخمی مرهم کس را و زخمی میزن کس را

فممرو مانممده سممت عق م مممدعی در کممار ابعمماد
به حیمرت مانمده حتمی آن کمه افرنمده سمت بنیماد

شممگفت آورتممرین  ،مممن چنیممن  :جمممع اضممداد
(ص)503

نتیجه:
سرودههای حسین منزوی به سه دست کیی تقسی میشوند :عاشقانهها ،اجتماعیات و آیینیها .در هر
سه بخش تنااضات فراوانی در سرودههای او دیده میشود .عاشقانههایش اغیب انتزاعی است ،گاهی
زمینی و میموس است و گاهی اشاراتی اروتیک به همراه دارد .اجتماعیاتش عمال اخوانیه است و
موضعگیریهایش ثیاتی ندارد .مذهییهایش در دو بخش مختیش آمده است :آنگاه که در بین اشعار
دفاتر مختیفش به مذهب پرداخته سرودههای آیینیش بیشتر رنگ و بوی میارزه ،عرفان و گاهی
عصیان دارند و آنگاه که در بخش اشعار آیینی به این موضوعات برخورده ،سرودههایی منطیق با
اطالعات رسمی مذهیی ،ک احساس و فااد خالایت سروده است .چنان که به نظر میرسد بخش
اخیر حاص اجیاری بیرونی(جامعه) یا درونی(نذر) است نه انگیختگی شاعرانه.
با بررسی دایق سرودهها و خصوصا تنااضات موتوایی ،در مرکز تما آنها «من شاعر» و خودپرستی
او دیده میشود و این گفتهها و جهتگیریهای متنااض حاص اتفااات زندگی و تووالت شاعر بر
اساس حوادث و حاالت ارزیابی میشود .گویی منزوی ایدئولوژی و گفتمان خاصی را در سر ندارد و
حاالت گذرای روحی است که او را پیش میبرد.
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