
 

 های محمد علی بهمنیهای ادبی و فرهنگی در غزلپشتوانه
 

 1 قدرت اله ضرونی

 چکیده
سرایان روزگار معاصر است که به همراه شاعرانی مانند حسین منزوی، سیمین بهبهانی و.. جزو محمدعلی بهمنی یکی از غزل

آید. نام بهمنی عمدتاً با قالب غزل گره خورده است؛  اگرچه او به حساب می« غزل نو»ی ساز عرصهشاعران بزرگ و جریان
های نو های دیگری مثل؛ مثنوی، نیمایی و سپید نیز طبع آزمایی کرده؛ امّا بیشتر شهرت و محبوبیت او مدیون غزلدر قالب

ها صمیمیت عاطفی و هایی است که در آنهای بهمنی جزو غزلر جریانند. غزلاوست که در بستر زبانی نرم و تغزلی د
هایش به شکلی ی نخست اهمیت قرار دارد و در نگاه نخست نیز همین خصیصه است که در غزلاحساسات عاشقانه در درجه

های سرشار از عاطفه و ر غزلای که در این پژهش در پی بررسی آن هستیم؛ این است که ددهد. مسألهبارز خود را نشان می
اند؟ به عبارتی عمق دانش شعری و مطالعاتی های فرهنگی و ادبی مجال بروز و ظهور داشتهاحساس بهمنی تا چه حد پشتوانه

ادبی  -ترین منابع و آبشخورهای فرهنگی هایش بازتاب داشته است؟ عمدههای فکری او تا چه حد در غزلبهمنی و پشتوانه
های عاطفی و روان خود، جا که توانسته است، در پس غزلدهد که بهمنی تا آنهای این پژوهش نشان می؟ یافتهبهمنی چیست
ای از  اشارات های حافظ و شعر دیگر شاعران مطرح و نیز پارههای فرهنگی و ادبی ایران؛ مثل شاهنامه، غزلاز پشتوانه

 غنای بیشتری ببخشد.های خود عمق و تاریخی بهره گرفته است تا به غزل
 های فرهنگی.: غزل، محمد علی بهمنی، پشتوانهواژگان کلیدی

 .مقدمه1
به دنیا آمد. وی اصالتاً اهل تهران است؛ امّا  1231محمد علی بهمنی یکی از شاعران توانای معاصر است که در سال 

های زیادی از عمر آمد. بهمنی سالاش به دزفول داشتند، در شهر اندیمشک به دنیا در جریان سفری که خانواده
ی شعر آن دیار داشت.  بهمنی نزدیک به نیم قرن خویش را در شهر بندرعباس گذراند و نقشی تأثیرگذار بر حوزه
ها آثار بسیاری از خود به جای گذاشته است. تا است که در فضای ادبی کشور حضوری فعال دارد و در این سال

گاهی دلم برای خودم تنگ »(، 1233« )ها عامیانه»(، 1231)  «در بی وزنی»(، 1231) «باغ الل»کنون آثاری مانند 
ام هنوز و غزل من زنده»(، 1233«)های نسوزی دارد این خانه واژه«  (،1211« )شاعر شنیدنی ست»(، 1231« )شود می

ه است. این اشعار در ( از بهمنی به چاپ رسید1211« )تنفس آزاد با محمد علی بهمنی»(، 1233« )کنم فکر می
اند؛ اما قالبی که بهمنی توانسته است با آن نام  های گوناگونی مثل سپید، مثنوی، شعر نیمایی و غزل سروده شده قالب

سرایی در روزگار معاصر  ای بدست آورد، غزل است که بسیاری از محققان او را از شاعران طراز اول غزل و آوازه
های دیگر هم، تا حدودی موفق است؛ اما واقعیت آن است که بیشتر توانایی بهمنی را  بدانند. گرچه بهمنی در قال می

 های وی جستجو کرد که در بستر زبانی نرم و تغزلی در جریان هستند.  باید در غزل
های جریان غزل نو قرار دارند که بهمنی خود یکی از بزرگان این جریان است. ی غزلهای بهمنی در ردهغزل

زبانی او  -گیرند. جغرافیای ذهنی  جای می« غزل نو معتدل»ی  در رده  شناسی، انداز بافت های بهمنی از چشم غزل»
غرافیایی بیشتر است. ی ج ای است از اقلیم سنت تا قلمرو نوگرایی؛ هرچند که سهم نوگرایی در این محدوده گستره

در چارچوب غزل سنت « سایه»باعث شده است که بهمنی نه مثل   زبانی، –همین ایجاد تعادل بین دو قطب ذهنی 
ی فراغزل رانده شود )روزبه،  نمون محصور بماند و نه موجب شده که مانند محمد سعید میرزایی و امثال او به ورطه

1232 :113 – 111.) 
ی چهل و با تالش شاعرانی مانند منوچهر نیستانی، سیمین بهبهانی، حسین های میانی دههالجریان غزل نو در س

منزوی و.. شکل گرفت. در آن دوران که شعر نیمایی به شکلی قابل توجه فضا ادبی کشور را در دست گرفته بود؛ 
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ی غزل بوجود آورند.  ی در عرصههای نیما، تحوالت گیری از اندیشه سرایان معاصر سعی کردند با بهرهبرخی از غزل
مشهور گشت. این حرکت یعنی نوسازی غزل معاصر، ابتدا توسط « غزل نو»ها بعدها با عنوان  حاصل این تالش

-بعد از رواج شعر نو، شاعران میانه»اند.  نامیده« میانه رو»ها را  شاعران  شاعرانی شکل گرفت که برخی از محققان آن

ر و سایه و چند تن دیگر هنگامی که خواستند غزل بگویند )و بطور کلّی شعر سنتی( روی چون توللی و نادر پو
مقداری از عناصر شعر نو را در آن وارد کردند. این عمل بعدها شدّت بیشتری یافت و روز به روز تأثیر شعر نو در 

مروز زمان جایگاه و پایگاه گیری از این تحوالت به  (. غزل معاصر با بهره311: 1233)شمیسا، « غزل بیشتر گردید
غزل نو یا نوکالسیک امروز، رفته رفته متأثر از حرکت شعر نیمایی و آزاد پا به »ی خویش را بدست آورد  ویژه
ی سنتی تهی  ها و مفاهیم فرسوده ی ظهور نهاد. در این مسیر شاعران تالش داشتند تا قالب غزل را از شیوه عرصه

 (.121: 1211)روزبه،   «ای جاری سازند ی و عاطفی تازههای فکر کنند و در آن جانمایه

هاست که مورد توجه خوانندگان و شاعران جوان بوده بهمنی به عنوان یکی از سردمداران جریان غزل نو، سال
-است، می های بهمنی به محبوبیتی قابل توجه رسیدهاست. اگر دنبال چرایی این ماجرا باشیم و اینکه کالً چرا غزل

های بهمنی دارای غزل. اوست احساسی - عاطفی ی غزل مدیون جهانموفقیت بهمنی در عرصه که بگوییم نیمتوا
کند که مخاطب به هایی ارائه میهای تصویری و بالغی غزلای صمیمی و روان هستند که شاعر بدون پیچشعاطفه

 نه کندمی خود درگیر را مخاطب که ذهن چیزی نخستین های او،ها ارتباط برقرار کند. در غزلتواند با آنراحتی می
 و مهربان ایعاطفه بلکه معاصر؛ شاعران خاص هایگریزی سبک و هاورزیزبان نه است و هنری هایپیچیدگی
 است. جریان در تغزلی و نرم زبانی بستر در که است صمیمی

 ی پژوهش.مسأله2
های عاطفی و روان تا چه حد بهمنی در پَسِ این غزلشود این است که ی که در این پژوهش مطرح میمساله

های های فکری و فرهنگی بهره بگیرد؟ به عبارتی این صمیمت عاطفی و سیال در غزلتوانسته است از پشتوانه
ها و مطالعات فرهنگی و ادبی بهمنی داشته است یا نه؟ این مقاله در پی رسیدن به این بهمنی مجالی برای بروز دانش

های بهمنی واکاوی و تحلیل ها فرهنگی و ادبی را در غزله نگارش در آمده است و در صدد است که پشتوانههدف ب
 کند. 

 ی پژوهش.دامنه9
ها به چاپ هایی بهمنی عمدتاً در این کتابهای محمدعلی بهمنی است. غزلی بررسی ما در این مقاله، غزلدامنه
ام (. من زنده1233شود )(. چتر برای چه؟ خیال که خیس نمی1233ود )شاند: گاهی دلم برای تو تنگ میرسیده

های این خانه (. کتاب1211ی اشعار وی با عنوان شاعر شنیدنی است )(، و گزینه1233کنم )هنوز و غزل فکر می
نیمایی و های نسوزی دارد و تنفس آزاد با محمدعلی بهمنی، مجموعه شعرهای آزاد بهمنی است و در قالب واژه

های بهمنی را مورد بررسی شود و صرفاً غزلاند، بنابراین در این پژوهش به این دو اثر استناد نمیسپید سروده شده
 دهیم.قرار می

 ی تحقیق.پیشینه0
های بهمنی تاکنون چندین مقاله و دو کتاب به چاپ رسیده است. کتاب لذت بُهت زدگی در شعر ی غزلدرباره

ی سپیده یگانه. این دو اثر (، نوشته1213(، کتاب غربت خیس دریا )1211ی بهروز ثروتیان )ی نوشتهمحمد علی بهمن
ای برای نامهجشن 1232اند. همچنین در سال های شعر او پرداختهبه معرفی بهمنی و آثار و و تحلیل برخی از ویژگی

( به چاپ رسید. این اثر 1232را نسنجیده است ) بهمنی برپا شد که مقاالت این همایش با عنوان کسی هنوز عیار تو
 به هایی جنبه از نویسندگان از کدام هر و است شده نوشته مختلف های نویسنده توسط که است مقاالتی مجموعه
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( فصلی را به زندگی و شعر بهمنی 1211علی اصغر بشیری در کتاب غزل نو ) .اند داده نشان توجه بهمنی شعر
ی ( نوشته1213عالوه بر این مقاالتی مانند دریا و بازتاب آن در شعر محمد علی بهمنی ) اختصاص داده است. 

اند. با آنکه ای از شعر بهمنی را بررسی کردهفاطمه کالهچیان و قدرت اله ضرونی و... وجود دارند که هر کدام گوشه
طور خاص به این موضوع کدام بهچشود اما هیی حاضر دیده میدر برخی از این آثار اشاراتی به موضوع مقاله

-های بهمنی سعی کرده است چشماند. بنابراین نگارنده با بررسی دقیق غزلنپرداخته و آن را تحلیل و بررسی نکرده

 های ادبی و فرهنگی در شعر بهمنی ارائه کند.اندازی دقیق از وضعیت پشتوانه

 .تحلیل بحث5
 و شعر خود به مربوط هاآن از بخشی که دارند نقش بسیاری پنهان و پیدا مسائل و عوامل شاعر، یک موفقیت در

 موفقیت عوامل اگر. است.. و زمانه مسائل از وی درک و شاعر زندگی زمان مثل دیگری فضاهای تأثیر تحت بخشی
 داشتنها عوامل این ترینمهم از یکی. کنیم بررسی را مختلفی عوامل توانیممی کنیم بررسی را شاعری یا شعر هر

 بهره آن از نگاهش و ذهن یگستره و مطالعات میزان به بسته شاعری هر که است ادبی و فرهنگی عمیق هایپشتوانه
دهد. هر قدر شاعری دارای آبشخورهای عظیم گیرد. این مؤلفه عمق مطالعات و میزان دانش شاعر را نشان میمی

ها ارتباط برقرار کند. واضح است که مقصود ما شاعرانی توانهتواند با این پشفکری و فرهنگی بیشتری باشد بهتر می
کنند؛ نه شاعرانی که به صورت تصنعی مند در شعر خود ارائه میها را به صورت طبیعی و نظاماست که این پشتوانه
-پشتوانه آورند. در واقع اینهای شاعرانه، واژگان و اصطالحاتی از عوالم مختلف در شعر خود میو برای خودنمایی

ها بتواند حرفی تازه  به مخاطب ارائه کند نه اینکه ای بجا و مناسب از آنها باید درونی شده باشند و شاعر با استفاده
-های الزم را داشته باشد صرفاً به صورت مکانیکی آنهای دیگر بگیرد و بدون اینکه زمینهصرفاً چند واژه از فرهنگ

 ها را پشت سر هم بچیند. 
کنیم که بهمنی کنیم مشاهده میهای ادبی و فرهنگی بررسی میهای بهمنی را از منظر پشتوانههنگامی که غزل

های فرهنگی را در شعر خود منعکس کند. گاه نخواسته است به زور و با رویکردی مکانیکی پشتوانهتقریباً هیچ
ای عاطفی به کار گرفته شده است. مقدار، با زمینه ها اگر چه اندک است اما همینهای وی از این پشتوانهاستفاده

 (. 133: 1231کدکنی، )شفیعی« ی عاطفی به خود بگیردی فرهنگی، کم یا زیاد، هر چه هست، باید زمینهپشتوانه»
های های بهمنی را در دو محور کلی پشتوانههای فرهنگی در غزلبرای رسیدن به نتایج دقیق، پشتوانه

 کنیم.  های ادبی بررسی مینهفرهنگی و پشتوا

 های فرهنگیپشتوانه 5.1
های دینی؛ مانند داستان پیامبران و اشاره به مباحث کنیم؛ اسطورههای فرهنگی را در چند محور بررسی میپشتوانه

هر کدام . رخدادهای تاریخی. برای 1گیری از فرهنگ بومی و اقلیمی. بهره2ای های اسطوره. داستان3مختلف ادیان. 
 ایم.ها را ذیل هر بخش آوردههای آنایم و نمونههای بهمنی را به طور دقیق بررسی کردهها، غزلاز این بخش

 های دینیاسطوره 5.1.1
ها از دیرباز بازتابی چشمگیر در شعر فارسی داشته است. به داستان پیامبران و حوادث و معجزات پیرامون آن

ها را در شعر ها، این داستانها و تفاخر به دانستهد قصیده که شاعران برای اثبات تواناییهایی ماننخصوص در قالب
اند. محمدعلی بهمنی در ها توجه نشان دادهسرا نیز کم و بیش به این داستانکردند. شاعران غزلخود منعکس می

ها را بیان های از این داستاندر اینجا نمونهها و معجزات پیامبران توجه نشان داده است. ها خود بارها به داستانغزل
 کنیم. می
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 های حضرت موسی داستان
های بهمنی منعکس شده است. مورد اول مروبط به عصای حضرت موسی های حضرت موسی دو بار در غزلداستان

 است که در جدال با ساحران به مار تبدیل شد:
 دردنززاک چززه ببینززی چشززم بززه تززا برخیززز

 

 شززود مززی دیززوار تززوِ  روی پززیشِ آیینززه 

 

 رسزززالتی کزززدامین انتظزززارِ بزززه دیگزززر

 

 شززود؟.. مززی مززار هززامعجزززه عصززایِ وقتززی 

 

  (31 - 33 الف:1233 بهمنی،)
تر از کند؛ این اشاره که کمی دیرباببهمنی در بیتی دیگر، به یکی از ماجراهای زندگی حضرت موسی اشاره می

حضرت موسی است. بر طبق برخی از روایات حضرت موسی دچار لکنت مورد قبلی است، مربوط به دوران کودکی 
ی آتش )زغال( در دهان، دچار لکنت شده بود. بهمنی در این بیت زبان بود؛ زیرا در دوران کودکی با گذاشتن پاره

 داند. با این تفاوت که لکنت شاعر بر اثر آتش سوزان غزل بوده است:لکنت خود را شبیه لکنت موسی می
 وارلکنتی با من و پیداست کزه بزس کزودک   

 

 ام دسزززتب زبزززان آتزززش سزززوزان غززززل داده 

 

 ( 11الف: 1233)بهمنی، 

 های حضرت عیسیداستان
-های بهمنی بازتاب داشته است. اشارات بهمنی به داستانهای مربوط به حضرت عیسی در سه مورد در غزلداستان

عیسی است مثل دم مسیحایی و دمیدن روح در در پرندگان های حضرت عیسی عمدتاً مربوط به معجزات حضرت 
 جان:بی

 گورسززتان ایززن در کززه نبززودم سززرد چنززین ایززن

 

 دارد مسزززززیحا کزززززه دم آن از بزززززود نفسزززززی 

 

  (21: الف1233 بهمنی،)
  بزززاز ایپزززره شزززب بدمزززد جزززان اگزززر عیسزززات

 

 بزززاش سزززحر مزززرغ و کزززن عشزززق نفزززس از وام 

 

 نیسزت  مزن  و تزو  خزون  خزور  در رگزی خزواب  هر

 

 بزززاش  خطزززر  بیزززدار  رگ در! منزززی  خزززون از 

 

 (11: الف1233 )بهمنی،
 و اشاره به نماد مسیحیت:

 سزززت دیگزززری مسزززیحای شزززعر ام کزززهفهمیزززده

 

 امکشزززیده اشصزززلیب بزززه تزززو مثزززل کزززه حیفزززا 

 

 (33 – 31: 1233)بهمنی، 
 آدم و حوا

تلمیحی آن استفاده کرده است. در ابیات زیر  هایهایی است که بهمنی بارها از زمینهداستان آدم و حوا؛ جزو داستان
 شاعر آدم و حوا را استعاره از عاشق و معشوق گرفته است:

 شک بی که را ستاییخود این مگیر من بر! من حوای
 نیست آدمی ات آسمان و زمین در من از تر تنها

 (13: الف1233ا بهمنی،)
 آدم شده بودم که به خونخواهی شیطان

 دست، پی آدم من شدحوّایی از آن 
 بی گندم و بی سیب!

 چه شرحی بنویسم؟                              
 جایی که جهان ماتب من و ماتمِ من شد

 (31: 1233)بهمنی،                              
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 شود: ها گندم دیده میی سیب و در برخی از روایتهمچنین در بیت زیر اشاره به اسطوره
 جززا ایززن اسززت گنززدم نززه و سززیب هبزز احتیززاج نززه

 

 جزززا ایزززن اسزززت تزززداوم در ایتجربزززه هبزززوط، 

 

 حززززوّا؟ یززززا اسززززت آدم یِوسوسززززه نپززززرس

 

 اینجززا اسززت گززم بززازیگران، یِچهززره فززرق؟ چززه 

 

 تقویم و ساعت شدیم
 فهمیم نمی خود
 است؟ ساعت چه

 یا و                  
 اینجا؟ است چندم فصل
 توفان از پس آرامش دیدن شوق به

 اینجا است تالطم در ها حوصله هنوز
 (11 – 11: 1233)بهمنی، 

 حضرت سلیمان
های بهمنی، بازتاب داشته است. در بیت زیر به ماجرای دزدیده شدن داستان حضرت سلیمان یک بار در غزل

 های سلیمان اشاره دارد:انگشتری حضرت سلیمان اشاره دارد، همچنین در مصراع اول به غزل
 مززن چززون کززه اشبنشززان سززلیمانیت هززایغزززل در

 

 را او دزدیزززد اگزززر نگریانزززد دیزززوات یخنزززده 

 

 (121: الف1233 )بهمنی،

 حضرت داوود
های یکی از ابعاد شخصیتی داوود پیامبر، داشتن صدایی خوش و دلنشین بوده است. این ویژگی در یکی از غزل

 بهمنی بازتاب یافته است:
 تو از اول سزالم ات پاسز ِ بزدرود بزا خزود داشزت       

 

 ات جذبه یِ داوود بزا خزود داشزت   اگر چه سبحرِ صوت 

 

 (111 – 111الف:  1233) بهمنی، 

 گیری از فرهنگ بومی و اقلیمیبهره 5.1.2
اشعارش های بسیاری از عمر خود را در شهر بندرعباس سپری کرده است، در برخی از جا که بهمنی سالاز آن

ها، اصطالحات عنوان نمونه فرهنگ بندری برخی از اصطالحان و مباحث فرهنگی این اقلیم را منعکس کرده است. به
دریاست. بهمنی غزل « خواهر بودن»های آن وجود دارد. یکی از این تعابیر و تعابیری عامیانه نسبت به دریا و پدیده

شود که ظاهراً ی این غزل؛ این طور برداشت میوضیحات شاعر دربارهزیر را با توجه به این باور سروده است. از ت
هاست؛. وی با مردم بندرعباس به حالتی از دریا خواهر می گویند و این یک اصطالح جغرافیایی در فرهنگ بندری

شکل گرفته ای از یک غزل که در روح او ی خویش، با نیمهی شاعرانهتوجه به این باور عامّه و با توجه به روحیه
خواهد که با همکاری اش( میی دیگر را تکمیل کند. او از دریا )خواهر خواندهرود، تا نیمهاست به سراغ دریا می

هم این غزل نیمه تمام را کامل کنند. این پیوند عاطفی شگفتی که بین شاعر و دریا برقرار شده است، تنها به خاطر 
ی این دو فراتر از رابطه ی انسان ئی از وجود شاعر شده است و رابطهسرودن یک شعر نیست؛ بلکه دریا دیگر جز

 با یکی از مظاهر طبیعت است.
 است خواهر و من هم برادرش    دریا شده

 شاعرتر از همیشه نشستم برابرش  
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 خواهر سالم! با غزلی نیمه آمدم                     
 تا با شما قشنگ شود نیمِ دیگرش  
 

 ست باز          زمانِ برادر کُشی خواهر! زمان
 ها نرسد بیتب آخرششاید به گوش   
 
 خواهم اعتراف کنم: هر غزل که ما       می
 ایم، جهان کرده از بَرَشبا هم سروده 
  

 با خود مرا بِبَر که نپوسد در این سکون       
 که دوست داشتی از خود رها ترش –شعری - 
□ 

 زنم                  حرف میدریا سکوت کرده و من 
 کنم که راه نَبُردم به باورشحس می 
□ 

 هات         همو که به تعداد موج –دریا! منم 
 ها سرشبا هر غروب خورده بر این صخره

 
 ها          هم او که دل زده است به اعماق و کوسه

 خورند از رگب در خون شناورشخون می 
 

 اهیان که نیست            خواهر! برادر تو کم از م
 ها مخواه بریسند پیکرشخرچنگ 
 

 ام        دریا سکوت کرده و من بُغض کرده
   □ 
 ای از قهرِ خواهرش بُغض برادرانه 
 ( 31 – 32ب: 1233)بهمنی،  

 رخدادهای تاریخی 5.1.9
دهد. ی تاریخی خود نشان میگذشتهاشاره به مباحث تاریخی یکی از مباحثی است که میزان آشنایی شاعر را با 

ی نگاه کند. عمدههای خود در چند مورد به تخت جمشید یکی از آثار مهم باستانی ایران اشاره میبهمنی در غزل
ی تاییس بهمنی در این اشعار به آتش کشیده شدن تخت جمشید است که در زمان اسکندر و با اشاره و وسوسه

ذیل تاییس( صورت گرفت. این غزل که به شکل شعر نیمایی نوشته شده است، یکی روسپی مشهور یونانی )دهخدا، 
 است و با شاعر با تالمیح به این داستان غزل خود را سروده است:« تاییس»از قوافی آن 

 تأسیسم سال آغازِ از کرد سؤال
 بنویسم شرح به را امکودکی خواست و

 :نوشتم
 -مادر فقط کودکی یهمه از
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 خیسم غربتب و هست من خاطر به کمی
 !اتنوجوانی از :که گفت اخم به

 ]مکث ]با              
 :نوشتم
 ابلیسم فریفت آسان چه...آه       
 !جوانی :کرد اشاره
 -جمشیدب تخت وَ

 مرا، -                  
  کشید آتش به دوباره                 

 تاییسم                                   
  نکردم اعترافنه، 

 فهمید ولی خودش
 گیسم چهل آن خوان غزل هنوز، من که
□ 

 نگاه کرد به موی سفیدم و
 خندید                               

 وَ... بُغضِ آینه
 در هم شکست 
 تندیسم               

 (12 - 13: 1233 )بهمنی،
تاریخی، شعر خود را سروده است. وی با اشاره به آتش ی مهم در غزل نمادین زیر نیز، شاعر با تلفیق دو حادثه

-سوز چنگیز خان مغول، روایت آتش بهی خانمانتاییس که منجر به سوختن تخت جمشید شد و با اشاره به حمله

 جانی خود را بیان کرده است.
 ی پززاییزی شززب سززوخت در صززاعقهجنگززل همززه

 

 گیزززر ای سزززبزِ جزززوان پرهیزززز!...از آتزززشِ دامزززن 

 

 زد مززن بززر کززه شززعله ایززن دانززمنمززی... هیهززات

 

 !چنگیزززز ی بارقزززه یزززا اسزززت تزززاییس آتزززش از 
 

  (33 الف:1233 )بهمنی،

 ها و حکایات مشهوراشاره به برخی از داستان 5.1.0
شود که گاه به یک حادثه یا داستان مشهور دینی، تاریخی و اسطوره ای اشاره های بهمنی ابیاتی دیده میدر غزل

-دارند. بسامد این دسته چندان زیاد نیست و گاه در حد یک یا دو بیت است. در اینجا این دسته از ابیات آورده می

 شود:

 های عرفاداستان
گفتن او اشاره کرده و دو بار این ماجرا را در « انالحق»های عرفا، بهمنی به داستان حالج و ماجرای در بین داستان

 های خود آورده است:غزل
 درخزت  هزر  کزه  «انزالحق : »گفزت  بزود  کزه  این ازب

 

 شزززززود مزززززی دار وی انزززززالحقِ پاسززززز  در 

 

 کتززاب ایززن بززرگ هززر بززه بززاز نشسززته وحشززت

 

 !شزززود مزززی تکزززرار چزززه کزززه ببزززین را تزززاری  
 

 (31 - 33 الف:1233 بهمنی،)



 1931 همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر فارسی آذر/      011

 ام بززه کمززالی کززه جززز انززالحق نیسززت     رسززیده

 

 کمزززززالِ دار بزززززرای مزززززن کمزززززال پرسزززززت 

 

 (31)همان: 
 سرفرود بردن امام علی در چاه داستان
 تززززوان مززززی بیززززداد ی زمانززززه در اینکززززه بززززا

 

 زد داد و بزززرد فزززرو صزززبر چزززاه بزززه را سزززر 

 

 را خززویش فریززاد سززیلی کززه تززوان مززی یززا - 

 

 :زد بزززاد گزززوش بزززر گداختزززه ای کینزززه  بزززا 
 

 را درد حزززرف خزززدا بزززه تزززوان نمزززی گزززاهی 

 

 زد معززززاد روز و داشززززت نگززززاه خززززود بززززا 

 

 (22 -21 الف:1233 بهمنی،)

 ی ققنوساسطوره
ی این مرغ نوشته ای جایگاه خاصی دارد. دهخدا دربارههای اسطورهققنوسی نام مرغی افسانه است که در داستان

سازد و بر   گویند ققنوس هزار سال عمر کند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آید هیزم بسیار جمع»است. 
باالی آن نشیند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بر هم زند چنانکه آتشی از بال او بجهد و در هیزم افتد و 

« اند باشد و موسیقی را از آواز او دریافته ای پدید آید و او را جفت نمی بیضه خود با هیزم بسوزد و از خاکسترش
 های خود دوبار به این مرغ اساطیری اشاره کرده است:)دهخدا، ذیل ققنوس( بهمنی در غزل

 در آتزززش تزززو زاده شزززد ققنزززوس شزززعر مزززن   

 

 سردی مکن با این چنین آتش بزه جزان ای دوسزت    

 

 (113: 1233)بهمنی، 
 هزززای طزززی شزززده نیسزززتزمزززان زمزززان افسزززانه

 

 سززت کززه قُقنززوس پززرورم کززرده اسززتچززه آتشززی 

 

 شزززعر –کبوترانزززه بزززه بزززامم نشسزززته بزززودم    

 

 بززرای قززافب تززو سززیمرغِ دیگززرم کززرده اسززت       

 

 ( 13ب: 1233)بهمنی، 
نمونه داستان اصحاب کهف و  اند، به عنوانهای بهمنی آورده شدهها در حد یک بیت در غزلبرخی از داستان

 بهشت شداد:

 اصحاب کهف
 کهفززی خززواب از مززرا کابوسززی آشززفت ناگهززان

 

 زمززانم تززا مززن از اسززت راه هززا قززرن... آوخ دیززدم 

 

 (11 الف:1233 بهممی،)

 بهشت شداد
 یِ شززداد بززود امززا      بهشززت ات سززبزتر از وعززده  

 

 برایم برگ برگ اش دوزخِ نمرود با خزود داشزت   - 

 

 (111 – 111الف: 1233) بهمنی، 

 های ادبیپشتوانه 5.2
های هایی که در غزلی شاعر از کتب ادبی و مهم ادب فارسی است. با بررسیهای ادبی، استفادهمقصود از پشتوانه

ای داشته است. های مشهور ادب فارسی به دو اثر ارادت ویژهایم؛ مشخص شد که بهمنی از میان کتاببهمنی داشته
ای های اسطورهها، از زمینهی بزرگ ایرانیان که شاعر بارها با اشارات و تلمیحات به این داستانیکی شاهنامه حماسه

ی حافظ های جاودانهی شاعر به غزلو تلمیحی آن بهره گرفته است و دیگری دیوان غزلیات حافظ که عشق و عالقه
 کنیم.ی بهمنی از این دو متن مهم ادب فارسی را تحلیل میهاگیریبسیار قابل توجه است. در این قسمت، بهره

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D9%87_(%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86)
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 شاهنامه 5.2.1
ی بزرگ سرزمین ماست که توسط شاعری چیره دست همتای حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسهشاهنامه، اثر بی

های تلمیحی و اند و از زمینهمدون شده است. در طول تاری  شعر فارسی، شاعران بسیاری به این ثر توجه نشان داده
بدون تردید فردوسی ده قرن مرجع و مستند اهل ادب بوده است. نیروی تخیل، وسعت »اند. ای آن بهره گرفتهاسطوره
-ی ملی و آفریدن صحنههای تاریخی در قالب حماسهی تعبیر، استواری انشا و استحکام ترکیب، ریختن افسانهدائره

ا شاهکاری ادبی ساخته است که تمام گویندگان بزرگ، حتی جالل الدین های گوناگونی از عهد باستان، شاهنامه ر
(. 33: 1231)دشتی، « اندمحمد که سیر روحی او در جهت دیگریست، بدان روی آورده و از آن منبع فیض نوشیده

شهرت و های مرتبط با حماسه و آثار حماسی بیشتر باشد؛ اما البته طبیعی  است که میزان نفوذ شاهنامه در گونه
های ای داشته باشد. بهمنی در غزلهایی مانند غزل نیز نفوذ گستردهمحبوبیت این اثر باعث شده است که در قالب

سهراب »ی شاهنامه، بهمنی به داستان های عاشقانههای شاهنامه بهره گرفته است. از میان داستانخود بارها از داستان
 ها به داستان رستم و شغاد و ضحاک. شان داده است و از دیگر داستانتوجه ن« سیاوش و سودابه»و « و گردآفرید

 سهراب و گُردآفرید
عشق سهراب و گردآفرید در شاهنامه گرچه عشقی پایدار نیست و فراز و نشیب چندانی ندارد؛ اما از دیرباز شهرت 

خاص در یک غزل از این داستان  اند. بهمنی به طورهای تلمیحی آن استفاده کردهخاصی یافته و شاعران از زمینه
 استفاده کرده است. زبان و لحن حماسی این غزل، آن را با فضای اساطیری شاهنامه پیوند مناسبی داده است: 

 پیززر کوتززوال ایززن یاشززاره یززک بززه چززه گززر

 

 ناپزززززذیر تسزززززخیر دژ ای گشزززززتی تسزززززخیر 

 

 اوفتزززاد اشاسزززب از فقزززط تزززو «گردآفریزززد»

 

 گیززر قلعززه «سززهراب» بززه رفززت کززه هززاچززه امززا 

 

 بزززدان منزززی، جهزززان پایتخزززت تزززو پزززس زیزززن

 

 اسززززیر فززززاتح ایززززن دگززززر رود نمززززی تززززو از 

 

 توسززت شززهر شززهر ایززن هززم هنززوز ولززی! بززانو

 

 «بمیزززر اشدروازه بزززه: »کزززه بگزززو بزززده فرمزززان 
 

 ایززن از بعززد کززه کززن قُززرُق بززاش تززو فرمززانروا

 

 مسززززیر ایززززن میززززل نکنززززد دگززززر ایدیوانززززه 

 

 ( 132 – 131الف: 1233)بهمنی، 

 سیاوش و سودابه
ی شاهنامه است که در آن عشقی ممنوع رخ می دهد. عشق های عاشقانهداستان سیاوش و سودابه، جز داستان

آورد، سیاوش به که رستم سیاوش را به دربار کاووس مینامادری )سودابه( به فرزندخوانده )سیاوش(. پس از آن
گیرد. سودابه، پس از مدتی قرار می -سودابه -شی نامادریحد خود، مورد توجه و عالقهجهت زببایی بیش از 

نماید و اش را به سیاوش گوشزد میکند و با چیدن مقدماتی، ماجرای دلباختگیسیاوش را به شبستان دعوت می
نوع است و سیاوش هم فردی ورزی ممگونه از عشقخواستار آن است که سیاوش از او کام گیرد. اما از آنجا که این

(. ماجرای این عشق 331 -332: 1233دهد )ر.ک: فردوسی، ها و نیازهای سودابه نمیپاکباخته، تن به درخواست
ی بسیاری از شاعران قرار گرفت. بهمنی نیز در یکی از غزلیات خود از این داستان بهره مایهممنوعه، بعدها دست

گناهی خود مجبور بود امتحان گذر سیاوش از آتش است که وی برای اثبات بی گرفته است. توجه بهمنی به ماجرای
 از میان آتش بگذرد:

 تو از اول سزالم ات پاسز ِ بزدرود بزا خزود داشزت       

 

 ات جذبززه یِ داوود بززا خززود داشززتاگززر چززه سبززحرِ صززوت 

 

 بهشززت ات سززبزتر از وعززده یِ شززداد بززود امززا        

 

 بززا خززود داشززت  بززرایم بززرگ بززرگ اش دوزخِ نمززرود     - 

 

 ببخشزززای ام اگزززر بسزززتم دگزززر پلزززکب تماشزززا را 

 

 که رقصِ شعله ات در پزیچ و تزاب اش دود بزا خزود داشزت      

 

 وار بیرون آمدم از امتحان گر چه  « سیاوش»

 

 سان ات هرچه آتش بود با خود داشت« سودابه » دلِ  - 
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 مرا با برکه ام بگذار دریا ارمغانِ تو           

 

 حقیری آرزویِ رود با خود داشت بگو جویِ 

 

 ( 111 – 111الف: 1233) بهمنی، 

 رستم و شُغاد
کنند و به او گوشزد شناسان زال را از بدطینتی شغاد آگاه میآید، ستارههنگامی که شغاد برادر ناتنی رستم به دنیا می

(  پس از 113: 3: ج1233)ر.ک: فردوسی، کند کنند که این فرزند هنگامی که بزرگ شود دودمان سام را تباه میمی
گیرد. شغاد و کاول پس ازین وصلت، رود و دختر او را به زنی میشود به دربار شاه کاول میآن که شغاد بزرگ می

انتظار ندارند که رستم همچنان از شاه کاول باج بگیرد؛ اما برخالف انتظار آنان، رستم بر طبق روال هرساله، باج معین 
-کند؛ بنابراین وی و شاه کاول با طراحی نقشهستاند. همین مساله موجبات ناخشنودی شغاد را فراهم میمیشده را 

هایی های بسیاری کنده و نیزهکنند سپس در مسیر حرکت وی، چاهای، زمینه را برای حرکت رستم به کاول فراهم می
آیند و کشته و دیگر همراهان در آن چاه گرفتار میکنند که سرانجام رستم و برادرش زواره و رخش در آن تعبیه می

از  های بهمنی شده است و شاعر با استفادهی یکی از غزلمایه(. این داستان دست111 - 131شوند. )ر.ک: همان: می
و های این داستان، کشتن رستم را ناشی از زخم زدن حیله بر جگر اعتماد داسته است. چرا که شغاد با مکر بُن مایه

 فریب رستم را وادار به حرکت به کاول کرد و رستم هم به خاطر اعتماد به او تردیدی در حرکت نداشت:
 زد شزززغاد رسزززتم بزززه کزززه بززززن آنچنزززان زخزززم

 

 زد اعتمزززاد  جگزززر بزززر حیلزززه کزززه زخمزززی 

 

 را بسززته زخززم ایززن مززن بززه کززنم نمززی بززاور 

 

 زد زاد خانزززززه نگزززززه آن بزززززاز چشزززززم بزززززا 

 

 تزززوان مزززی بیزززداد ی زمانزززه در اینکزززه بزززا 

 

 زد داد و بزززرد فزززرو صزززبر چزززاه بزززه را سزززر 

 

 را خززویش فریززاد سززیلی کززه تززوان مززی یززا - 

 

 :زد بزززاد گزززوش بزززر گداختزززه ای کینزززه  بزززا 
 

 را درد حزززرف خزززدا بزززه تزززوان نمزززی گزززاهی 

 

 زد معززززاد روز و داشززززت نگززززاه خززززود بززززا 

 

 (22 -21 الف:1233 )بهمنی،
های آن های شاهنامه اشاره کرده که در اینجا نمونهبیت به دیگر داستان ها در حد یکبهمنی در برخی دیگر از غزل

 ذکر می شود:

 داستان سهراب
 عشززززق ای امسززززهرابی یسززززینه یزده زانززززو

 

 !شزنگم  اینهمزه  آن کزر  اسزت؟  زخمزی  چه تو زخم 
 

 (331: 1211 بهمنی،)

 ضحاک و کاوه
 است برده یاد ز زمان ضحاک

 گفت کاویان درفش که را آن
 (23 الف:1233بهمنی، )

 خواهدبا این همه ما را به کام خویش می
 این روزگار این اژدهای مار بر شانه

 (133)همان: 

 های حافظغزل 5.2.2
سرایان ادب فارسی است که بیشترین تتبع را در اشعار شاعران قبل از خود کرده و در ترین غزلحافظ یکی از بزرگ

اند. تقریباً از همان قرن نهم به بعد دیوان شکلی گسترده به تتبع در دیوانش پرداختهعین حال شاعران بعد از او به 
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سرا بوده است. برخی از محققان راز موفقیت دیوان حافظ را در چند عامل جستجو حافظ مورد توجه شاعران غزل
صورت شعر. ثانیاً توفیق در اوالً، توفیق در آفرینش حداکثر زیبایی و گوشنوازی و تناسبات در قالب و »اند کرده

انگیز با آفریدن چشم انداز نامحدود تخیل و تجسم در مفهوم و محتوای معنوی شعر. ثالثاً، همنوایی ال زمان حیرت
، یادداشت بر چاپ سوم: 1211)مرتضوی، « آمال و آالم و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه خواننده )فرد و جامعه(.

 بیست و سه(
های خود بارها سرایان قبل از خود بیشترین ارادت را به حافظ دارد و در غزلبین غزل محمد علی بهمنی از

ابیاتی از حافظ را تضمین کرده و یا اشاراتی به برخی از ابیات حافظ داشته است. وی همچنین، چندین غزل در 
رج حافظ را در نزد ستایش حافظ سروده است. غزل زیر در ستایش حافظ سروده شده است و به خوبی اهمیت و ا

 دهد:بهمنی نشان می
 تززا تززو هسززتی و غزززل هسززت دلززم تنهززا نیسززت    

 

 محرمززی  چززون تززو هنززوزم بززه چنززین دنیززا نیسززت  

 

 از تززو تززا مززا سززخن عشززق همززان اسززت کززه رفززت       

 

 کززه در ایززن و صززف زبززان هنززری گویززا نیسززت     

 

 تززو قززول و غزززل هاسززت جهززان را امززا                          بعززدب 

 

 غززززل توسزززت کزززه در قزززولی از آن امزززا نیسزززت  

 

 تززو چززه رازی کززه در هززر شززیوه تززو را مززی جززویم 

 

 تزززازه مزززی یزززابم و بزززازت اثزززری پیزززدا نیسزززت  

 

 شزززب کزززه آرام تزززر از پلزززک تزززو را مزززی بنزززدم             

 

 بزززا دلزززم طاقزززت دیزززدار تزززو تزززا فزززردا نیسزززت  

 

 ایززن کززه پیوسززت بززه هززر رود کززه دریززا باشززد                   

 

 از تززو گززر مززوج نگیززرد بززه خززدا دریززا نیسززت       

 

 مززن نززه آنززم کززه بززه توصززیف خطززا بنشززینم                    

 

 این تو هستی کزه سززاوار تزو بزاز ایزن هزا نیسزت         

 

 (  12 – 11الف: 1233)بهمنی، 
ارادت به « نیستی شاعر تا معنای حافظ را بدانی»های حافظ است و شاعر با بیان غزل زیر نیز در ستایش غزل

 های حافظ اذعان داشته است:خود به غزل
 تززا گُززل غربززت نرویانززد بهززار از خززاک جززانم            

 

 با خزانت نیزز، خزواهم سزاخت، خزاک بزی خززانم        

 

 گرچزه خشزتی از تزو را حتززی بزه ر یزا هزم نززدارم            

 

 مززی خززواهم بمززانم   زیززر سززقف آشززنایی هززات،    

 

 بززی گمززان زیباسززت آزادی ولززی مززن چززون قنززاری        

 

 دوسززت دارم در قفززس باشززم کززه زیبززاتر بخززوانم    

 

 در همین ویرانزه خزواهم مانزد و از خزاک سزیاهش       

 

 شززعرهایم را بززه آبززی هززای دنیززا مززی رسززانم        

 

 گززر چززه تززو مجززذوب کجززا آبززاد دنیززایی، مززن امززا              

 

 جذبززه ای دارم کززه دنیززا را بززدین مززی کشززانم       

 

 را بززدانی           « حززافظ»نیسززتی شززاعر کززه تززا معنززای   

 

 ورنززه بیهززوده نمززی خوانززدی بززه سززوی عززاقالنم    

 

 !  عقل یا احساس، حق با چیست؟ پیش از رفتن ای خوب

 

 یززا بززدانم کززاش مززی شززد ایززن حقیقززت را بززدانی،  

 

 (31)همان: 
های غزل حافظ، ارادت خود را به وی نشان داده است. در غزل شاعر به اشاره به یکی از مؤلفهدر موارد زیر نیز، 

 شود:گاه تکراری نمیهای حافظ دانسته است که هیچزیر، عشق را معادل یا غزل
 سزت کزه در مزن جزاری سزت     دیر سزالی 

 

 عاشززززقی نقلززززیِ اسززززتمراری سززززت     

 

  -ایززززن غزززززل حززززافظ را-عشززززق را 
 

 مگززر تکززراری سززت  تززوان گفززت  مززی  

 

 بززززه گمززززان تززززو و آیینززززه ی تززززو  

 

 در مزززن ایزززن شزززیفتگی بیمزززاری سزززت  

 

 ( 133الف: 1233) بهمنی، 
 در غزل زیز نیز با شاره به تفأل زدن به دیوان حافظ، به این رسم دیرین اشاره کرده است:

 ام کززززر والل             پسززززندیوار اگززززر مززززی زمانززززه

 

 بززاد حززاللبززه سززنگ فززرش تززو ایززن خززون تززازه   

 

 مجزززال شزززکوه نزززدارم ولزززی ماللزززی نیسزززت           

 

 کززه دوسززت جززان کززالم مززن اسززت در همززه حززال 
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 قسززم بززه تززو کززه دگززر پاسززخی نخززواهم گفززت            

 

 هزززا کزززه مزززرا بزززرده انزززد زیزززرِ سزززوال بزززه واژه 

 

 تززززو فصززززل پززززنجم عمززززر منززززی و تقززززویمم     

 

 شززود هززر سززال بززه شززوق توسززت کززه تکززرار مززی  

 

 گرفتززززه ام یعنززززی:                  « حززززافظ»تززززو را ز دفتززززر

 

 نهززم ای فززال       ات نمززیکززه تززا همیشززه ز چشززم    

 

 مززرا ز دسززت تززو ایززن جززان بززر لززب آمززده نیززز           

 

 دهززم بززه زوال  نهززایتی سززت کززه  آسززان نمززی     

 

 خوشززا هززر آن چززه کززه تززو بززاغ بززاغ مززی خززواهی    

 

 ل؟ بگزززو رسزززیده بیفزززتم بزززه دامنزززت یزززا کزززا     

 

                    «بززززا رفززززتَن»اگززززر چززززه نیسززززتم آری بلززززورِ 

 

 «سززفال»مززرا ولززی مشززکن گززاه قیمتززی سززت       
 

 بیززززا عبززززور کززززن از ایززززن پززززل تماشززززایی                        

 

 ببززین چززه گونززه گززذر کززرده ام از هززر چززه محززال   

 

 ام   ات شززدهببززین بززه جززز تززو کززه پززا مززال دره     

 

 ام پامزززززال نکزززززردهکزززززدام قلزززززه نشزززززین را  

 

 توکیسزززتی؟ کزززه سزززفر کزززردن از هوایزززت را           

 

 تزززوانم حتزززی بزززه بزززال هزززای خیزززال      نمزززی 

 

 (131 – 131: 1233)بهمنی،  
 های حافظ اشاره کرده است:در بیت زیر نیز با تفاخری شاعرانه، به سیری ناپذیری مخاطبان از غزل

 زبزانش الل      « از مزن سزیر خزواهی شزد    »می گویزد:  

 

 سززیر خواهززد شززد « حززافظ»آخززر کسززی از شززعر  

 

 ( 112الف: 1233)بهمنی،  
خواهد که تا جاودانه با شعر باشد؛ چرا که از از او ی زیر از معشوق که غیر مستقیم از او میو درخواست شاعرانه

 درخواست کرده است که به عمر یک غزل حافظانه در کنارش یاشد:
 بززا مززن بززاش              « حافظانززه»بززه عمززر یززک غززز ل  

 

 فقزززط همزززین و بیشزززتر از ایزززن نمزززی خزززواهم  

 

 (113)همان:                    
 و بیت زیر که به شاخ نبات حافظ اشاره دارد:

 هززر چززه از خززاک سززرودم بززه سززماعم نکشززاند          

 

 هززززم از افززززالک بززززرایم کلمززززاتی بفرسززززت    

 

 هزززم اگزززر شزززاخه نباتانزززه غززززل هزززایم نیسزززت               

 

 دلخوشزززی هزززای مزززرا حزززب نبزززاتی بفرسزززت    

 

 بززه خززود رفتززه بززه غرقابززه وهززم                  هززم بززرای مززنِ 

 

 خیزززل در چزززاهب مزززن افتزززاده، نجزززاتی بفرسزززت    

 

 (311ب: 1233)بهمنی، 
تنی ایجاد کرده است و یک مصرع یا مضمون های حافظ پیوندهای بینامهای خود با غزلبهمنی در برخی از غزل

های خود تضمین کرده است. در این قسمت برخی از ابیات بهمنی که به طور مستقیم متأثر از از حافظ را در غزل
 شود:اند و شاعر شعر حافظ را تضمین کرده است آورده میحافظ سروده شده

 گفت« حافظ» -)صدایی از صدای عشق خوش تر نیست( 
 اگرچه بر صدایش زخم ها زد تیغِ تا تاری   

 ( 113: 1211) بهمنی،      
 که از این بیت حافظ گرفته شده است:

 تزززراز صزززدای سزززخن عشزززق ندیزززدم خزززوش  

 

 یادگززززاری کززززه در ایززززن گنبززززد دوار بمانززززد  

 

 (233: 1233)حافظ، 
 بزززه پاسززز  تزززو زبزززان اسزززت جملزززه اعضزززایم  

 

 ! «روز رسزززتاخیز»بپزززرس! نیسزززت مزززرا هزززولِ     

 

 (112الف: 1233)بهمنی، 
 که برگرفته از این بیت حافظ است:

 پیالزززه بزززر کفزززنم بنزززد تزززا سزززحرگه حشزززر     

 

 بززززه مززززی ز دل ببززززرم هززززول روز رسززززتاخیر  

 

 (323: 1233)حافظ، 
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 مززی دانززد        «مززن ملززک بززودم و فززردوس بززر ایززن »

 

 این ملک شور کزه را داشزت کزه آدم شزده اسزت         

 

 ( 311ب: 1233)بهمنی، 
 برگرفته از این بیت حافظ است:

 مززن ملززک بززودم و فززردوس بززرین جززایم بززود     

 

 آبزززززادمآدم آورد در ایزززززن دیزززززر خزززززراب   

 

 (323: 1233)حافظ، 
 هادیگر متن
 وی .شودنمی دیده او شعر در هاآن از چندانی نشان و ندارد چندانی توجه فارسی، ادب مهم هایمتن دیگر به بهمنی

 ضرب صورت به که است مشهوری هایبیت به هم آن است؛ کرده اشاره بیت دو یا یک حد در هامتن از برخی به
 .نریزم خوکان پای در: ناصرخسرو مشهور بیت مثال. است درآمده المثل
 زیزرا  نزه!  پوکزان؟  مغزز  بزا  زیرا نه! خوکان؟ پای در

 

 بززود دَری لفززظ دُردانززه زیززرا کززه زیززرا کززه زیززرا 

 

 ( 33 – 33ب: 1233)بهمنی، 
 .است کرده اشاره مولوی به بیت یک حد در نیز گاهی

 سززت مولززوی درک همززان عشززق ام کززهدانسززته

 

 امچکیزززده را رگزززش هفزززت خزززون کزززه نزززی از 

 

 (33 – 31: 1233)بهمنی،  
 .است. بوده حافظ و شاهنامه به بهمنی نگاه ی عمده مجموع در اما

گاه به دنبال تکلف های صمیمی و عاطفی خود هیچدهد که بهمنی در غزلی فوق نشان میهای مطرح شدهنمونه
های دور و نامفهوم نبوده است؛ بلکه به مناسبت کالم ها و اسطورهنی نابجا از علوم مختلف و یا داستاو استفاده

ی ها شعر خود را غنا بخشیده است. در واقع اگر چه میزان استفادههرگاه که الزم شده است با تکیه بر این پشتوانه
های فرهنگی به نسبت برخی از شاعران مطرح معاصر کمتر است اما همین میزان اندک درست و به بهمنی از پشتونه
 ها ببخشد. اند و شاعر توانسته است رنگی از عاطفه و احساس خود به آنجا استفاده شده

 گیری نتیجه. 3
 و صمیمانه لحن. است سادگی و روانی و عاطفی صمیمیت بهمنی، هایغزل یخصیصه ترینمهم و ترینعمده
 است شده باعث سادگی و صمیمیت همین. باشند پسند مخاطب هایغزل او هایغزل که است شده باعث عاطفی

 هایداستان از بهمنی یاستفاده میزان. نباشد ایاسطوره و فرهنگی هایپشتوانه از استفاده بند در چندان بهمنی که
 و هاپشتوانه این از بهمنی یهنرمندانه یاستفاده اما. است ترکم شعرا دیگر نسبت به قدیم تاریخی و ایاسطوره
-اسطوره. کنند جلوه او هایغزل در طبیعی صورت به و نگیرند تکلف رنگ که است شده باعث هاآن کردن درونی

-پشتوانه و منابع ترینمهم کالسیک،ادبیات  های مهمکتاب تاریخی و ایجاد ارتباط بینامتنی با رخدادهای دینی، های

هایی خصوص داستانگرایش دارد؛ به شاهنامه به بیشتر ادبی کتاب میان از بهمنی. اندبهمنی هایغزل در فرهنگی های
 سرایانغزل که رنگ و بوی عاشقانه دارند. مثل داستان سهراب و گردآفرید و داستان سیاوش و سودابه.  وی از میان

 یخواجه از ستایش به خود غزلیات در مختلف هایگونه به دارد و حافظ هایغزل به خاصی دتارا و نیز عشق
های حافظ گاه در حد اشاراتی به یک غزل یا یک مفهوم است و گاه با گیری وی از غزلبهره .است پرداخته رندان

 است.ها یا جمالت دیوان حافظ را تضمین کرده ایجاد پیوندی بینامتنی برخی از مصرع

 منابع
 . چاپ اول. تهران: انتشارات نسل آفتاب.غزل نو(. 1211علی اصغر )  بشیری، -

 ی اشعار(. چاپ اول. تهران: نشر دارینوش.  گزینه . )شاعر شنیدنی ست (.1211) بهمنی، محمدعلی -

 چاپ دوم. تهران: نشر دارینوش. شود. چتر برای چه؟ خیال که خیس نمی(. 1233بهمنی، محمدعلی ) -
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 . تهران: نشر دارینوش.شودگاهی دلم برای خودم تنگ می(. 1233بهمنی، محمدعلی ) -
 تهران: انتشارات فصل پنجم. کنم.ام هنوز و غزل فکر میمن زنده(. 1233بهمنی، محمدعلی ) -
 . چاپ اول. تهران: فصل پنجم.لذت بهت زدگی در شعر محمد علی بهمنی(. 1211ثروتیان، بهروز ) -

(، دیوان حافظ، جلد اول غزلیات به تصحیح و توضیح پرویز ناتل 1233شمس الدین محمد )حافظ شیرازی،  -
 خانلری، چاپ دوم، تهران: انتشارات خوارزمی.

 چاپ چهارم )اول اساطیر(. تهران: انتشارات اساطیر. خاقانی شاعری دیر آشنا.(. 1231دشتی، علی ) -

 . تهران: نشر روزنه.مشروطه تا انقالب اسالمی سیر تحول در غزل فارسی از(. 1211روزبه، محمدرضا ) -

)کسی هنوز عیار تو را  ی محمد علی بهمنی نامه جشن«. در ستایش دلتنگی و تغزل(. »1232)روزبه، محمدرضا  -
 .111 -111نسنجیده است(. به سعی علیرضا قزوه. شیراز: انتشارات داستان سرا.   صص 

. چاپ پنجم. تهران: فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنتدوار شعر (. ا1231شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -
 انتشارات سخن.

 . (علم اول چاپ) علم، نشر. تهران: فارسی شعر در غزل سیر(. 1233شمیسا، سیروس ) -
دفتر. چاپ اول. تهران: مرکز دائره المعارف  3به کوشش جالل خالقی مطلق  شاهنامه.(. 1233فردوسی، ابوالقاسم ) -

 بزرگ اسالمی.

ی مطالعات و مجله«. دریا و بازتاب آن در شعر محمدعلی بهمنی(. »1213هچیان، فاطمه و قدرت اله ضرونی )کال -
 .  11 – 31. صص 11ی . شمارهتحقیات ادبی

 ، چاپ سوم، تبریز: انتشارات ستوده.مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظ شناسی(. 1211مرتضوی، منوچهر ) -
 . چاپ اول. تهران: انتشارات نسل افتاب.دریاغربت خیس (. 1213یگانه، سپیده ) -


