پشتوانههای ادبی و فرهنگی در غزلهای محمد علی بهمنی
قدرت اله ضرونی
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چکیده
محمدعلی بهمنی یکی از غزلسرایان روزگار معاصر است که به همراه شاعرانی مانند حسین منزوی ،سیمین بهبهانی و ..جزو
شاعران بزرگ و جریانساز عرصهی «غزل نو» به حساب میآید .نام بهمنی عمدتاً با قالب غزل گره خورده است؛ اگرچه او
در قالبهای دیگری مثل؛ مثنوی ،نیمایی و سپید نیز طبع آزمایی کرده؛ امّا بیشتر شهرت و محبوبیت او مدیون غزلهای نو
اوست که در بستر زبانی نرم و تغزلی در جریانند .غزلهای بهمنی جزو غزلهایی است که در آنها صمیمیت عاطفی و
احساسات عاشقانه در درجهی نخست اهمیت قرار دارد و در نگاه نخست نیز همین خصیصه است که در غزلهایش به شکلی
بارز خود را نشان میدهد .مسألهای که در این پژهش در پی بررسی آن هستیم؛ این است که در غزلهای سرشار از عاطفه و
احساس بهمنی تا چه حد پشتوانههای فرهنگی و ادبی مجال بروز و ظهور داشتهاند؟ به عبارتی عمق دانش شعری و مطالعاتی
بهمنی و پشتوانههای فکری او تا چه حد در غزلهایش بازتاب داشته است؟ عمدهترین منابع و آبشخورهای فرهنگی  -ادبی
بهمنی چیست؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بهمنی تا آنجا که توانسته است ،در پس غزلهای عاطفی و روان خود،
از پشتوانههای فرهنگی و ادبی ایران؛ مثل شاهنامه ،غزلهای حافظ و شعر دیگر شاعران مطرح و نیز پارهای از اشارات
تاریخی بهره گرفته است تا به غزلهای خود عمق و غنای بیشتری ببخشد.
واژگان کلیدی :غزل ،محمد علی بهمنی ،پشتوانههای فرهنگی.

.1مقدمه
محمد علی بهمنی یکی از شاعران توانای معاصر است که در سال  1231به دنیا آمد .وی اصالتاً اهل تهران است؛ امّا
در جریان سفری که خانوادهاش به دزفول داشتند ،در شهر اندیمشک به دنیا آمد .بهمنی سالهای زیادی از عمر
خویش را در شهر بندرعباس گذراند و نقشی تأثیرگذار بر حوزهی شعر آن دیار داشت .بهمنی نزدیک به نیم قرن
است که در فضای ادبی کشور حضوری فعال دارد و در این سالها آثار بسیاری از خود به جای گذاشته است .تا
کنون آثاری مانند «باغ الل» (« ،)1231در بی وزنی» (« ،)1231عامیانهها» (« ،)1233گاهی دلم برای خودم تنگ
میشود» (« ،)1231شاعر شنیدنی ست» (» ،)1211این خانه واژههای نسوزی دارد»(« ،)1233من زندهام هنوز و غزل
فکر میکنم» (« ،)1233تنفس آزاد با محمد علی بهمنی» ( )1211از بهمنی به چاپ رسیده است .این اشعار در
قالبهای گوناگونی مثل سپید ،مثنوی ،شعر نیمایی و غزل سروده شدهاند؛ اما قالبی که بهمنی توانسته است با آن نام
و آوازهای بدست آورد ،غزل است که بسیاری از محققان او را از شاعران طراز اول غزلسرایی در روزگار معاصر
میدانند .گرچه بهمنی در قالبهای دیگر هم ،تا حدودی موفق است؛ اما واقعیت آن است که بیشتر توانایی بهمنی را
باید در غزلهای وی جستجو کرد که در بستر زبانی نرم و تغزلی در جریان هستند.
غزلهای بهمنی در ردهی غزلهای جریان غزل نو قرار دارند که بهمنی خود یکی از بزرگان این جریان است.
«غزلهای بهمنی از چشمانداز بافتشناسی ،در ردهی «غزل نو معتدل» جای میگیرند .جغرافیای ذهنی  -زبانی او
گسترهای است از اقلیم سنت تا قلمرو نوگرایی؛ هرچند که سهم نوگرایی در این محدودهی جغرافیایی بیشتر است.
همین ایجاد تعادل بین دو قطب ذهنی – زبانی ،باعث شده است که بهمنی نه مثل «سایه» در چارچوب غزل سنت
نمون محصور بماند و نه موجب شده که مانند محمد سعید میرزایی و امثال او به ورطهی فراغزل رانده شود (روزبه،
.)111 – 113 :1232
جریان غزل نو در سالهای میانی دههی چهل و با تالش شاعرانی مانند منوچهر نیستانی ،سیمین بهبهانی ،حسین
منزوی و ..شکل گرفت .در آن دوران که شعر نیمایی به شکلی قابل توجه فضا ادبی کشور را در دست گرفته بود؛
 1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمرن اهواز
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برخی از غزلسرایان معاصر سعی کردند با بهرهگیری از اندیشههای نیما ،تحوالتی در عرصهی غزل بوجود آورند.
حاصل این تالشها بعدها با عنوان «غزل نو» مشهور گشت .این حرکت یعنی نوسازی غزل معاصر ،ابتدا توسط
شاعرانی شکل گرفت که برخی از محققان آنها را شاعران «میانه رو» نامیدهاند« .بعد از رواج شعر نو ،شاعران میانه-
روی چون توللی و نادر پور و سایه و چند تن دیگر هنگامی که خواستند غزل بگویند (و بطور کلّی شعر سنتی)
مقداری از عناصر شعر نو را در آن وارد کردند .این عمل بعدها شدّت بیشتری یافت و روز به روز تأثیر شعر نو در
غزل بیشتر گردید» (شمیسا .)311 :1233 ،غزل معاصر با بهرهگیری از این تحوالت به مروز زمان جایگاه و پایگاه
ویژهی خویش را بدست آورد «غزل نو یا نوکالسیک امروز ،رفته رفته متأثر از حرکت شعر نیمایی و آزاد پا به
عرصهی ظهور نهاد .در این مسیر شاعران تالش داشتند تا قالب غزل را از شیوهها و مفاهیم فرسودهی سنتی تهی
کنند و در آن جانمایههای فکری و عاطفی تازهای جاری سازند» (روزبه.)121 :1211 ،
بهمنی به عنوان یکی از سردمداران جریان غزل نو ،سالهاست که مورد توجه خوانندگان و شاعران جوان بوده
است .اگر دنبال چرایی این ماجرا باشیم و اینکه کالً چرا غزلهای بهمنی به محبوبیتی قابل توجه رسیده است ،می-
توانیم بگوییم که موفقیت بهمنی در عرصهی غزل مدیون جهان عاطفی  -احساسی اوست .غزلهای بهمنی دارای
عاطفهای صمیمی و روان هستند که شاعر بدون پیچشهای تصویری و بالغی غزلهایی ارائه میکند که مخاطب به
راحتی میتواند با آنها ارتباط برقرار کند .در غزلهای او ،نخستین چیزی که ذهن مخاطب را درگیر خود میکند نه
پیچیدگیهای هنری است و نه زبانورزیها و سبک گریزیهای خاص شاعران معاصر؛ بلکه عاطفهای مهربان و
صمیمی است که در بستر زبانی نرم و تغزلی در جریان است.
.2مسألهی پژوهش
مسالهی که در این پژوهش مطرح میشود این است که بهمنی در پَسِ این غزلهای عاطفی و روان تا چه حد
توانسته است از پشتوانههای فکری و فرهنگی بهره بگیرد؟ به عبارتی این صمیمت عاطفی و سیال در غزلهای
بهمنی مجالی برای بروز دانشها و مطالعات فرهنگی و ادبی بهمنی داشته است یا نه؟ این مقاله در پی رسیدن به این
هدف به نگارش در آمده است و در صدد است که پشتوانهها فرهنگی و ادبی را در غزلهای بهمنی واکاوی و تحلیل
کند.
.9دامنهی پژوهش
دامنهی بررسی ما در این مقاله ،غزلهای محمدعلی بهمنی است .غزلهایی بهمنی عمدتاً در این کتابها به چاپ
رسیدهاند :گاهی دلم برای تو تنگ میشود ( .)1233چتر برای چه؟ خیال که خیس نمیشود ( .)1233من زندهام
هنوز و غزل فکر میکنم ( ،)1233و گزینهی اشعار وی با عنوان شاعر شنیدنی است ( .)1211کتابهای این خانه
واژههای نسوزی دارد و تنفس آزاد با محمدعلی بهمنی ،مجموعه شعرهای آزاد بهمنی است و در قالب نیمایی و
سپید سروده شدهاند ،بنابراین در این پژوهش به این دو اثر استناد نمیشود و صرفاً غزلهای بهمنی را مورد بررسی
قرار میدهیم.
.0پیشینهی تحقیق
دربارهی غزلهای بهمنی تاکنون چندین مقاله و دو کتاب به چاپ رسیده است .کتاب لذت بُهت زدگی در شعر
محمد علی بهمنی نوشتهی بهروز ثروتیان ( ،)1211کتاب غربت خیس دریا ( ،)1213نوشتهی سپیده یگانه .این دو اثر
به معرفی بهمنی و آثار و و تحلیل برخی از ویژگیهای شعر او پرداختهاند .همچنین در سال  1232جشننامهای برای
بهمنی برپا شد که مقاالت این همایش با عنوان کسی هنوز عیار تو را نسنجیده است ( )1232به چاپ رسید .این اثر
مجموعه مقاالتی است که توسط نویسنده های مختلف نوشته شده است و هر کدام از نویسندگان از جنبه هایی به
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شعر بهمنی توجه نشان داده اند .علی اصغر بشیری در کتاب غزل نو ( )1211فصلی را به زندگی و شعر بهمنی
اختصاص داده است .عالوه بر این مقاالتی مانند دریا و بازتاب آن در شعر محمد علی بهمنی ( )1213نوشتهی
فاطمه کالهچیان و قدرت اله ضرونی و ...وجود دارند که هر کدام گوشهای از شعر بهمنی را بررسی کردهاند .با آنکه
در برخی از این آثار اشاراتی به موضوع مقالهی حاضر دیده میشود اما هیچکدام بهطور خاص به این موضوع
نپرداخته و آن را تحلیل و بررسی نکردهاند .بنابراین نگارنده با بررسی دقیق غزلهای بهمنی سعی کرده است چشم-
اندازی دقیق از وضعیت پشتوانههای ادبی و فرهنگی در شعر بهمنی ارائه کند.
.5تحلیل بحث
در موفقیت یک شاعر ،عوامل و مسائل پیدا و پنهان بسیاری نقش دارند که بخشی از آنها مربوط به خود شعر و
بخشی تحت تأثیر فضاهای دیگری مثل زمان زندگی شاعر و درک وی از مسائل زمانه و ..است .اگر عوامل موفقیت
هر شعر یا شاعری را بررسی کنیم میتوانیم عوامل مختلفی را بررسی کنیم .یکی از مهمترین این عواملها داشتن
پشتوانههای عمیق فرهنگی و ادبی است که هر شاعری بسته به میزان مطالعات و گسترهی ذهن و نگاهش از آن بهره
میگیرد .این مؤلفه عمق مطالعات و میزان دانش شاعر را نشان میدهد .هر قدر شاعری دارای آبشخورهای عظیم
فکری و فرهنگی بیشتری باشد بهتر میتواند با این پشتوانهها ارتباط برقرار کند .واضح است که مقصود ما شاعرانی
است که این پشتوانهها را به صورت طبیعی و نظاممند در شعر خود ارائه میکنند؛ نه شاعرانی که به صورت تصنعی
و برای خودنماییهای شاعرانه ،واژگان و اصطالحاتی از عوالم مختلف در شعر خود میآورند .در واقع این پشتوانه-
ها باید درونی شده باشند و شاعر با استفادهای بجا و مناسب از آنها بتواند حرفی تازه به مخاطب ارائه کند نه اینکه
صرفاً چند واژه از فرهنگهای دیگر بگیرد و بدون اینکه زمینههای الزم را داشته باشد صرفاً به صورت مکانیکی آن-
ها را پشت سر هم بچیند.
هنگامی که غزلهای بهمنی را از منظر پشتوانههای ادبی و فرهنگی بررسی میکنیم مشاهده میکنیم که بهمنی
تقریباً هیچگاه نخواسته است به زور و با رویکردی مکانیکی پشتوانههای فرهنگی را در شعر خود منعکس کند.
استفادههای وی از این پشتوانهها اگر چه اندک است اما همین مقدار ،با زمینهای عاطفی به کار گرفته شده است.
«پشتوانهی فرهنگی ،کم یا زیاد ،هر چه هست ،باید زمینهی عاطفی به خود بگیرد» (شفیعیکدکنی.)133 :1231 ،
برای رسیدن به نتایج دقیق ،پشتوانههای فرهنگی در غزلهای بهمنی را در دو محور کلی پشتوانههای
فرهنگی و پشتوانههای ادبی بررسی میکنیم.
 1.5پشتوانههای فرهنگی
پشتوانههای فرهنگی را در چند محور بررسی میکنیم؛ اسطورههای دینی؛ مانند داستان پیامبران و اشاره به مباحث
مختلف ادیان .3 .داستانهای اسطورهای  .2بهرهگیری از فرهنگ بومی و اقلیمی .1رخدادهای تاریخی .برای هر کدام
از این بخشها ،غزلهای بهمنی را به طور دقیق بررسی کردهایم و نمونههای آنها را ذیل هر بخش آوردهایم.
 1.1.5اسطورههای دینی
داستان پیامبران و حوادث و معجزات پیرامون آنها از دیرباز بازتابی چشمگیر در شعر فارسی داشته است .به
خصوص در قالبهایی مانند قصیده که شاعران برای اثبات تواناییها و تفاخر به دانستهها ،این داستانها را در شعر
خود منعکس میکردند .شاعران غزلسرا نیز کم و بیش به این داستانها توجه نشان دادهاند .محمدعلی بهمنی در
غزلها خود بارها به داستانها و معجزات پیامبران توجه نشان داده است .در اینجا نمونههای از این داستانها را بیان
میکنیم.
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داستانهای حضرت موسی
داستانهای حضرت موسی دو بار در غزلهای بهمنی منعکس شده است .مورد اول مروبط به عصای حضرت موسی
است که در جدال با ساحران به مار تبدیل شد:
آیینززه پززیشِ روی ِ تززو دیززوار مززی شززود
برخیززز تززا بززه چشززم ببینززی چززه دردنززاک
دیگزززر بزززه انتظزززارِ کزززدامین رسزززالتی

وقتززی عصززایِ معجزززههززا مززار مززی شززود؟..

(بهمنی1233 ،الف)31 - 33 :
بهمنی در بیتی دیگر ،به یکی از ماجراهای زندگی حضرت موسی اشاره میکند؛ این اشاره که کمی دیربابتر از
مورد قبلی است ،مربوط به دوران کودکی حضرت موسی است .بر طبق برخی از روایات حضرت موسی دچار لکنت
زبان بود؛ زیرا در دوران کودکی با گذاشتن پارهی آتش (زغال) در دهان ،دچار لکنت شده بود .بهمنی در این بیت
لکنت خود را شبیه لکنت موسی میداند .با این تفاوت که لکنت شاعر بر اثر آتش سوزان غزل بوده است:
دادهام دسز زتب زبزززان آتزززش سزززوزان غززززل
لکنتی با من و پیداست کزه بزس کزودکوار
(بهمنی1233 ،الف)11 :
داستانهای حضرت عیسی
داستانهای مربوط به حضرت عیسی در سه مورد در غزلهای بهمنی بازتاب داشته است .اشارات بهمنی به داستان-
های حضرت عیسی عمدتاً مربوط به معجزات حضرت عیسی است مثل دم مسیحایی و دمیدن روح در در پرندگان
بیجان:
نفسزززززی بزززززود از آن دم کزززززه مسزززززیحا دارد
ایززن چنززین سززرد نبززودم کززه در ایززن گورسززتان
عیسزززات اگزززر جزززان بدمزززد شزززب پزززرهای بزززاز

(بهمنی1233 ،الف)21 :
وام از نفزززس عشزززق کزززن و مزززرغ سزززحر بزززاش

هر خزوابرگزی در خزور خزون تزو و مزن نیسزت

از خزززون منزززی! در رگ بیزززدار خطزززر بزززاش
(بهمنی1233 ،الف)11 :

و اشاره به نماد مسیحیت:
فهمیزززدهام کزززه شزززعر مسزززیحای دیگزززری سزززت

حیفزززا کزززه مثزززل تزززو بزززه صزززلیباش کشزززیدهام

(بهمنی)33 – 31 :1233 ،

آدم و حوا
داستان آدم و حوا؛ جزو داستانهایی است که بهمنی بارها از زمینههای تلمیحی آن استفاده کرده است .در ابیات زیر
شاعر آدم و حوا را استعاره از عاشق و معشوق گرفته است:
حوای من! بر من مگیر این خودستایی را که بی شک
تنها تر از من در زمین و آسمان ات آدمی نیست
(بهمنی ،ا1233الف)13 :
آدم شده بودم که به خونخواهی شیطان
حوّایی از آن دست ،پی آدم من شد
بی گندم و بی سیب!
چه شرحی بنویسم؟
جایی که جهان ماتب من و ماتمِ من شد
(بهمنی)31 :1233 ،
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همچنین در بیت زیر اشاره به اسطورهی سیب و در برخی از روایتها گندم دیده میشود:
هبزززوط ،تجربزززهای در تزززداوم اسزززت ایزززن جزززا
نززه احتیززاج ب زه سززیب و نززه گنززدم اسززت ایززن جززا
نپززززرس وسوسززززهیِ آدم اسززززت یززززا حززززوّا؟

چززه فززرق؟ چهززرهیِ بززازیگران ،گززم اسززت اینجززا

شدیم ساعت و تقویم
خود نمی فهمیم
چه ساعت است؟
و یا
فصل چندم است اینجا؟
به شوق دیدن آرامش پس از توفان
هنوز حوصله ها در تالطم است اینجا
(بهمنی)11 – 11 :1233 ،
حضرت سلیمان
داستان حضرت سلیمان یک بار در غزلهای بهمنی ،بازتاب داشته است .در بیت زیر به ماجرای دزدیده شدن
انگشتری حضرت سلیمان اشاره دارد ،همچنین در مصراع اول به غزلهای سلیمان اشاره دارد:
خنزززدهی دیزززوات نگریانزززد اگزززر دزدیزززد او را
در غزززلهززای سززلیمانیت بنشززاناش کززه چززون مززن
(بهمنی1233 ،الف)121 :
حضرت داوود
یکی از ابعاد شخصیتی داوود پیامبر ،داشتن صدایی خوش و دلنشین بوده است .این ویژگی در یکی از غزلهای
بهمنی بازتاب یافته است:
اگر چه سبحرِ صوتات جذبه یِ داوود بزا خزود داشزت
تو از اول سزالم ات پاسز ِ بزدرود بزا خزود داشزت

( بهمنی 1233 ،الف)111 – 111 :

 2.1.5بهرهگیری از فرهنگ بومی و اقلیمی
از آنجا که بهمنی سالهای بسیاری از عمر خود را در شهر بندرعباس سپری کرده است ،در برخی از اشعارش
برخی از اصطالحان و مباحث فرهنگی این اقلیم را منعکس کرده است .به عنوان نمونه فرهنگ بندریها ،اصطالحات
و تعابیری عامیانه نسبت به دریا و پدیدههای آن وجود دارد .یکی از این تعابیر «خواهر بودن» دریاست .بهمنی غزل
زیر را با توجه به این باور سروده است .از توضیحات شاعر دربارهی این غزل؛ این طور برداشت میشود که ظاهراً
مردم بندرعباس به حالتی از دریا خواهر می گویند و این یک اصطالح جغرافیایی در فرهنگ بندریهاست؛ .وی با
توجه به این باور عامّه و با توجه به روحیهی شاعرانهی خویش ،با نیمهای از یک غزل که در روح او شکل گرفته
است به سراغ دریا میرود ،تا نیمهی دیگر را تکمیل کند .او از دریا (خواهر خواندهاش) میخواهد که با همکاری
هم این غزل نیمه تمام را کامل کنند .این پیوند عاطفی شگفتی که بین شاعر و دریا برقرار شده است ،تنها به خاطر
سرودن یک شعر نیست؛ بلکه دریا دیگر جزئی از وجود شاعر شده است و رابطهی این دو فراتر از رابطه ی انسان
با یکی از مظاهر طبیعت است.
دریا شدهاست خواهر و من هم برادرش
شاعرتر از همیشه نشستم برابرش
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خواهر سالم! با غزلی نیمه آمدم
تا با شما قشنگ شود نیمِ دیگرش
خواهر! زمان زمانِ برادر کُشیست باز
شاید به گوشها نرسد بیتب آخرش
میخواهم اعتراف کنم :هر غزل که ما
با هم سرودهایم ،جهان کرده از بَرَش
با خود مرا ِببَر که نپوسد در این سکون
 شعری– که دوست داشتی از خود رها ترش□
دریا سکوت کرده و من حرف میزنم
حس میکنم که راه نَبُردم به باورش
□
دریا! منم – همو که به تعداد موجهات
با هر غروب خورده بر این صخرهها سرش
هم او که دل زده است به اعماق و کوسهها
خون میخورند از رگب در خون شناورش
خواهر! برادر تو کم از ماهیان که نیست
خرچنگها مخواه بریسند پیکرش
دریا سکوت کرده و من بُغض کردهام
□
بُغض برادرانهای از قهرِ خواهرش
(بهمنی1233 ،ب)31 – 32 :
 9.1.5رخدادهای تاریخی
اشاره به مباحث تاریخی یکی از مباحثی است که میزان آشنایی شاعر را با گذشتهی تاریخی خود نشان میدهد.
بهمنی در غزلهای خود در چند مورد به تخت جمشید یکی از آثار مهم باستانی ایران اشاره میکند .عمدهی نگاه
بهمنی در این اشعار به آتش کشیده شدن تخت جمشید است که در زمان اسکندر و با اشاره و وسوسهی تاییس
روسپی مشهور یونانی (دهخدا ،ذیل تاییس) صورت گرفت .این غزل که به شکل شعر نیمایی نوشته شده است ،یکی
از قوافی آن «تاییس» است و با شاعر با تالمیح به این داستان غزل خود را سروده است:
سؤال کرد از آغازِ سال تأسیسم
و خواست کودکیام را به شرح بنویسم
نوشتم:
از همهی کودکی فقط مادر-
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کمی به خاطر من هست و غربتب خیسم
به اخم گفت که :از نوجوانیات!
[با مکث[
نوشتم:
آه...چه آسان فریفت ابلیسم
اشاره کرد :جوانی!
وَ تخت جمشیدب-
 مرا،دوباره به آتش کشید
تاییسم
نه ،اعتراف نکردم
خودش ولی فهمید
که من هنوز ،غزل خوان آن چهل گیسم
□
نگاه کرد به موی سفیدم و
خندید
وَ ...بُغضِ آینه
در هم شکست
تندیسم
(بهمنی)12 - 13 :1233 ،
در غزل نمادین زیر نیز ،شاعر با تلفیق دو حادثهی مهم تاریخی ،شعر خود را سروده است .وی با اشاره به آتش
تاییس که منجر به سوختن تخت جمشید شد و با اشاره به حملهی خانمانسوز چنگیز خان مغول ،روایت آتش به-
جانی خود را بیان کرده است.
از آتز زشِ دامزززنگیزززر ای سزززبزِ جزززوان پرهیزززز!...
جنگززل همززهی شززب سززوخت در صززاعقهی پززاییز
هیهززات ...نمززیدانززم ایززن شززعله کززه بززر مززن زد

از آتزززش تزززاییس اسزززت یزززا بارقزززه ی چنگیزززز!
(بهمنی1233 ،الف)33 :

 0.1.5اشاره به برخی از داستانها و حکایات مشهور
در غزلهای بهمنی ابیاتی دیده میشود که گاه به یک حادثه یا داستان مشهور دینی ،تاریخی و اسطوره ای اشاره
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:
داستانهای عرفا
در بین داستانهای عرفا ،بهمنی به داستان حالج و ماجرای «انالحق» گفتن او اشاره کرده و دو بار این ماجرا را در
غزلهای خود آورده است:
در پاسززززز انزززززالحقِ وی دار مزززززی شزززززود
باز این کزه بزود گفزت« :انزالحق» کزه هزر درخزت
وحشززت نشسززته بززاز بززه هززر بززرگ ایززن کتززاب

تزززاری را ببزززین کزززه چزززه تکزززرار مزززی شزززود!
(بهمنی1233 ،الف)31 - 33 :
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رسززیدهام بززه کمززالی کززه جززز انززالحق نیسززت

کمزززززالِ دار بزززززرای مزززززن کمزززززال پرسزززززت
(همان)31 :

داستان سرفرود بردن امام علی در چاه
بززززا اینکززززه در زمانززززه ی بیززززداد مززززی تززززوان

سزززر را بزززه چزززاه صزززبر فزززرو بزززرد و داد زد

 -یززا مززی تززوان کززه سززیلی فریززاد خززویش را

بزززا کینزززه ای گداختزززه بزززر گزززوش بزززاد زد:

گزززاهی نمزززی تزززوان بزززه خزززدا حزززرف درد را

بززززا خززززود نگززززاه داشززززت و روز معززززاد زد
(بهمنی1233 ،الف)22 -21 :

اسطورهی ققنوس
ققنوسی نام مرغی افسانه است که در داستانهای اسطورهای جایگاه خاصی دارد .دهخدا دربارهی این مرغ نوشته
است« .گویند ققنوس هزار سال عمر کند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آید هیزم بسیار جمع سازد و بر
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
خود با هیزم بسوزد و از خاکسترش بیضه ای پدید آید و او را جفت نمیباشد و موسیقی را از آواز او دریافتهاند»
(دهخدا ،ذیل ققنوس) بهمنی در غزلهای خود دوبار به این مرغ اساطیری اشاره کرده است:
سردی مکن با این چنین آتش بزه جزان ای دوسزت
در آتزززش تزززو زاده شزززد ققنزززوس شزززعر مزززن
زمزززان زمزززان افسزززانههزززای طزززی شزززده نیسزززت
کبوترانزززه بزززه بزززامم نشسزززته بزززودم – شزززعر

(بهمنی)113 :1233 ،
چززه آتشززیسززت کززه قُقنززوس پززرورم کززرده اسززت
بززرای قززافب تززو سززیمرغِ دیگززرم کززرده اسززت

(بهمنی1233 ،ب)13 :
برخی از داستانها در حد یک بیت در غزلهای بهمنی آورده شدهاند ،به عنوان نمونه داستان اصحاب کهف و
بهشت شداد:
اصحاب کهف
ناگهززان آشززفت کابوسززی مززرا از خززواب کهفززی

دیززدم آوخ ...قززرن هززا راه اسززت از مززن تززا زمززانم
(بهممی1233 ،الف)11 :

بهشت شداد
بهشززت ات سززبزتر از وعززدهیِ شززداد بززود امززا

 -برایم برگ برگ اش دوزخِ نمرود با خزود داشزت

( بهمنی1233 ،الف)111 – 111 :

 2.5پشتوانههای ادبی
مقصود از پشتوانههای ادبی ،استفادهی شاعر از کتب ادبی و مهم ادب فارسی است .با بررسیهایی که در غزلهای
بهمنی داشتهایم؛ مشخص شد که بهمنی از میان کتابهای مشهور ادب فارسی به دو اثر ارادت ویژهای داشته است.
یکی شاهنامه حماسهی بزرگ ایرانیان که شاعر بارها با اشارات و تلمیحات به این داستانها ،از زمینههای اسطورهای
و تلمیحی آن بهره گرفته است و دیگری دیوان غزلیات حافظ که عشق و عالقهی شاعر به غزلهای جاودانهی حافظ
بسیار قابل توجه است .در این قسمت ،بهرهگیریهای بهمنی از این دو متن مهم ادب فارسی را تحلیل میکنیم.
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 1.2.5شاهنامه
شاهنامه ،اثر بیهمتای حکیم ابوالقاسم فردوسی ،حماسهی بزرگ سرزمین ماست که توسط شاعری چیره دست
مدون شده است .در طول تاری شعر فارسی ،شاعران بسیاری به این ثر توجه نشان دادهاند و از زمینههای تلمیحی و
اسطورهای آن بهره گرفتهاند« .بدون تردید فردوسی ده قرن مرجع و مستند اهل ادب بوده است .نیروی تخیل ،وسعت
دائرهی تعبیر ،استواری انشا و استحکام ترکیب ،ریختن افسانههای تاریخی در قالب حماسهی ملی و آفریدن صحنه-
های گوناگونی از عهد باستان ،شاهنامه را شاهکاری ادبی ساخته است که تمام گویندگان بزرگ ،حتی جالل الدین
محمد که سیر روحی او در جهت دیگریست ،بدان روی آورده و از آن منبع فیض نوشیدهاند» (دشتی.)33 :1231 ،
البته طبیعی است که میزان نفوذ شاهنامه در گونههای مرتبط با حماسه و آثار حماسی بیشتر باشد؛ اما شهرت و
محبوبیت این اثر باعث شده است که در قالبهایی مانند غزل نیز نفوذ گستردهای داشته باشد .بهمنی در غزلهای
خود بارها از داستانهای شاهنامه بهره گرفته است .از میان داستانهای عاشقانهی شاهنامه ،بهمنی به داستان «سهراب
و گردآفرید» و «سیاوش و سودابه» توجه نشان داده است و از دیگر داستانها به داستان رستم و شغاد و ضحاک.
سهراب و گُردآفرید
عشق سهراب و گردآفرید در شاهنامه گرچه عشقی پایدار نیست و فراز و نشیب چندانی ندارد؛ اما از دیرباز شهرت
خاصی یافته و شاعران از زمینههای تلمیحی آن استفاده کردهاند .بهمنی به طور خاص در یک غزل از این داستان
استفاده کرده است .زبان و لحن حماسی این غزل ،آن را با فضای اساطیری شاهنامه پیوند مناسبی داده است:
تسزززززخیر گشزززززتی ای دژ تسزززززخیر ناپزززززذیر
گززر چززه بززه یززک اشززارهی ایززن کوتززوال پیززر
«گردآفریزززد» تزززو فقزززط از اسزززباش اوفتزززاد

امززا چززههززا کززه رفززت بززه «سززهراب» قلعززه گیززر

زیزززن پزززس تزززو پایتخزززت جهزززان منزززی ،بزززدان

از تززززو نمززززی رود دگززززر ایززززن فززززاتح اسززززیر

بززانو! ولززی هنززوز هززم ایززن شززهر شززهر توسززت

فرمزززان بزززده بگزززو کزززه« :بزززه دروازهاش بمیزززر»

فرمززانروا تززو بززاش قُززرُق کززن کززه بعززد از ایززن

دیوانززززهای دگززززر نکنززززد میززززل ایززززن مسززززیر
(بهمنی1233 ،الف)132 – 131 :

سیاوش و سودابه
داستان سیاوش و سودابه ،جز داستانهای عاشقانهی شاهنامه است که در آن عشقی ممنوع رخ می دهد .عشق
نامادری (سودابه) به فرزندخوانده (سیاوش) .پس از آنکه رستم سیاوش را به دربار کاووس میآورد ،سیاوش به
جهت زببایی بیش از حد خود ،مورد توجه و عالقهی نامادریش -سودابه -قرار میگیرد .سودابه ،پس از مدتی
سیاوش را به شبستان دعوت میکند و با چیدن مقدماتی ،ماجرای دلباختگیاش را به سیاوش گوشزد مینماید و
خواستار آن است که سیاوش از او کام گیرد .اما از آنجا که اینگونه از عشقورزی ممنوع است و سیاوش هم فردی
پاکباخته ،تن به درخواستها و نیازهای سودابه نمیدهد (ر.ک :فردوسی .)331 -332 :1233 ،ماجرای این عشق
ممنوعه ،بعدها دستمایهی بسیاری از شاعران قرار گرفت .بهمنی نیز در یکی از غزلیات خود از این داستان بهره
گرفته است .توجه بهمنی به ماجرای امتحان گذر سیاوش از آتش است که وی برای اثبات بیگناهی خود مجبور بود
از میان آتش بگذرد:
اگززر چززه سبززحرِ صززوتات جذبززه یِ داوود بززا خززود داشززت
تو از اول سزالم ات پاسز ِ بزدرود بزا خزود داشزت
بهشززت ات سززبزتر از وعززده یِ شززداد بززود امززا

 -بززرایم بززرگ بززرگ اش دوزخِ نمززرود بززا خززود داشززت

ببخشزززای ام اگزززر بسزززتم دگزززر پلز زکب تماشزززا را

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

«سیاوش» وار بیرون آمدم از امتحان گر چه

 -دلِ « سودابه » سان ات هرچه آتش بود با خود داشت
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( بهمنی1233 ،الف)111 – 111 :

رستم و شُغاد
هنگامی که شغاد برادر ناتنی رستم به دنیا میآید ،ستارهشناسان زال را از بدطینتی شغاد آگاه میکنند و به او گوشزد
میکنند که این فرزند هنگامی که بزرگ شود دودمان سام را تباه میکند (ر.ک :فردوسی :1233 ،ج )113 :3پس از
آن که شغاد بزرگ میشود به دربار شاه کاول میرود و دختر او را به زنی میگیرد .شغاد و کاول پس ازین وصلت،
انتظار ندارند که رستم همچنان از شاه کاول باج بگیرد؛ اما برخالف انتظار آنان ،رستم بر طبق روال هرساله ،باج معین
شده را میستاند .همین مساله موجبات ناخشنودی شغاد را فراهم میکند؛ بنابراین وی و شاه کاول با طراحی نقشه-
ای ،زمینه را برای حرکت رستم به کاول فراهم میکنند سپس در مسیر حرکت وی ،چاههای بسیاری کنده و نیزههایی
در آن تعبیه میکنند که سرانجام رستم و برادرش زواره و رخش و دیگر همراهان در آن چاه گرفتار میآیند و کشته
میشوند( .ر.ک :همان .)111 - 131 :این داستان دستمایهی یکی از غزلهای بهمنی شده است و شاعر با استفاده از
بُن مایههای این داستان ،کشتن رستم را ناشی از زخم زدن حیله بر جگر اعتماد داسته است .چرا که شغاد با مکر و
فریب رستم را وادار به حرکت به کاول کرد و رستم هم به خاطر اعتماد به او تردیدی در حرکت نداشت:
زخمزززی کزززه حیلزززه بزززر جگزززر اعتمزززاد زد
زخزززم آنچنزززان بززززن کزززه بزززه رسزززتم شزززغاد زد
بززاور نمززی کززنم بززه مززن ایززن زخززم بسززته را

بزززززا چشزززززم بزززززاز آن نگزززززه خانزززززه زاد زد

بزززا اینکزززه در زمانزززه ی بیزززداد مزززی تزززوان

سزززر را بزززه چزززاه صزززبر فزززرو بزززرد و داد زد

 -یززا مززی تززوان کززه سززیلی فریززاد خززویش را

بزززا کینزززه ای گداختزززه بزززر گزززوش بزززاد زد:

گزززاهی نمزززی تزززوان بزززه خزززدا حزززرف درد را

بززززا خززززود نگززززاه داشززززت و روز معززززاد زد

(بهمنی1233 ،الف)22 -21 :
بهمنی در برخی دیگر از غزلها در حد یک بیت به دیگر داستانهای شاهنامه اشاره کرده که در اینجا نمونههای آن
ذکر می شود:
داستان سهراب
زانززززو زدهی سززززینهی سززززهرابیام ای عشززززق

زخم تو چه زخمزی اسزت؟ کزر آن اینهمزه شزنگم!
(بهمنی)331 :1211 ،

ضحاک و کاوه
ضحاک زمان ز یاد برده است
آن را که درفش کاویان گفت
(بهمنی1233 ،الف)23 :
با این همه ما را به کام خویش میخواهد
این روزگار این اژدهای مار بر شانه
(همان)133 :
 2.2.5غزلهای حافظ
حافظ یکی از بزرگترین غزلسرایان ادب فارسی است که بیشترین تتبع را در اشعار شاعران قبل از خود کرده و در
عین حال شاعران بعد از او به شکلی گسترده به تتبع در دیوانش پرداختهاند .تقریباً از همان قرن نهم به بعد دیوان
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حافظ مورد توجه شاعران غزلسرا بوده است .برخی از محققان راز موفقیت دیوان حافظ را در چند عامل جستجو
کردهاند «اوالً ،توفیق در آفرینش حداکثر زیبایی و گوشنوازی و تناسبات در قالب و صورت شعر .ثانیاً توفیق در
آفریدن چشم انداز نامحدود تخیل و تجسم در مفهوم و محتوای معنوی شعر .ثالثاً ،همنوایی ال زمان حیرتانگیز با
آمال و آالم و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه خواننده (فرد و جامعه)( ».مرتضوی ،1211 ،یادداشت بر چاپ سوم:
بیست و سه)
محمد علی بهمنی از بین غزلسرایان قبل از خود بیشترین ارادت را به حافظ دارد و در غزلهای خود بارها
ابیاتی از حافظ را تضمین کرده و یا اشاراتی به برخی از ابیات حافظ داشته است .وی همچنین ،چندین غزل در
ستایش حافظ سروده است .غزل زیر در ستایش حافظ سروده شده است و به خوبی اهمیت و ارج حافظ را در نزد
بهمنی نشان میدهد:
محرمززی چززون تززو هنززوزم بززه چنززین دنیززا نیسززت
تززا تززو هسززتی و غزززل هسززت دلززم تنهززا نیسززت
از تززو تززا مززا سززخن عشززق همززان اسززت کززه رفززت

کززه در ایززن و صززف زبززان هنززری گویززا نیسززت

بعززدب تززو قززول و غزززل هاسززت جهززان را امززا

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

گرچزه خشزتی از تزو را حتززی بزه ر یزا هزم نززدارم

زیززر سززقف آشززنایی هززات ،مززی خززواهم بمززانم

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

نیسززتی شززاعر کززه تززا معنززای «حززافظ» را بززدانی

ورنززه بیهززوده نمززی خوانززدی بززه سززوی عززاقالنم

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

کززاش مززی شززد ایززن حقیقززت را بززدانی ،یززا بززدانم

(بهمنی1233 ،الف)12 – 11 :
غزل زیر نیز در ستایش غزلهای حافظ است و شاعر با بیان «نیستی شاعر تا معنای حافظ را بدانی» به ارادت
خود به غزلهای حافظ اذعان داشته است:
با خزانت نیزز ،خزواهم سزاخت ،خزاک بزی خززانم
تززا گُززل غربززت نرویانززد بهززار از خززاک جززانم

(همان)31 :
در موارد زیر نیز ،شاعر به اشاره به یکی از مؤلفههای غزل حافظ ،ارادت خود را به وی نشان داده است .در غزل
زیر ،عشق را معادل یا غزلهای حافظ دانسته است که هیچگاه تکراری نمیشود:
عاشززززقی نقلززززیِ اسززززتمراری سززززت
دیر سزالیسزت کزه در مزن جزاری سزت
عشززززق را -ایززززن غزززززل حززززافظ را-

مززیتززوان گفززت مگززر تکززراری سززت

بززززه گمززززان تززززو و آیینززززه ی تززززو

در مزززن ایزززن شزززیفتگی بیمزززاری سزززت
( بهمنی1233 ،الف)133 :

در غزل زیز نیز با شاره به تفأل زدن به دیوان حافظ ،به این رسم دیرین اشاره کرده است:
بززه سززنگ فززرش تززو ایززن خززون تززازه بززاد حززالل
زمانززززهوار اگززززر مززززیپسززززندیام کززززر والل
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

بزززه واژههزززا کزززه مزززرا بزززرده انزززد زیز زرِ سزززوال

تززززو فصززززل پززززنجم عمززززر منززززی و تقززززویمم

بززه شززوق توسززت کززه تکززرار مززیشززود هززر سززال

تززززو را ز دفتززززر«حززززافظ» گرفتززززه ام یعنززززی:

کززه تززا همیشززه ز چشززمات نمززینهززم ای فززال

مززرا ز دسززت تززو ایززن جززان بززر لززب آمززده نیززز

نهززایتی سززت کززه آسززان نمززیدهززم بززه زوال

خوشززا هززر آن چززه کززه تززو بززاغ بززاغ مززی خززواهی

بگزززو رسزززیده بیفزززتم بزززه دامنزززت یزززا کزززال؟

اگززززر چززززه نیسززززتم آری بلززززورِ «بززززا رفزززتَن»

مززرا ولززی مشززکن گززاه قیمتززی سززت «سززفال»

بیززززا عبززززور کززززن از ایززززن پززززل تماشززززایی

ببززین چززه گونززه گززذر کززرده ام از هززر چززه محززال

ببززین بززه جززز تززو کززه پززا مززال درهات شززدهام

کزززززدام قلزززززه نشزززززین را نکزززززردهام پامزززززال

توکیسزززتی؟ کزززه سزززفر کزززردن از هوایزززت را

نمزززیتزززوانم حتزززی بزززه بزززال هزززای خیزززال

(بهمنی)131 – 131 :1233 ،
در بیت زیر نیز با تفاخری شاعرانه ،به سیری ناپذیری مخاطبان از غزلهای حافظ اشاره کرده است:
آخززر کسززی از شززعر«حززافظ» سززیر خواهززد شززد
می گویزد« :از مزن سزیر خزواهی شزد» زبزانش الل

(بهمنی1233 ،الف)112 :
و درخواست شاعرانهی زیر از معشوق که غیر مستقیم از او میخواهد که تا جاودانه با شعر باشد؛ چرا که از از او
درخواست کرده است که به عمر یک غزل حافظانه در کنارش یاشد:
فقزززط همزززین و بیشزززتر از ایزززن نمزززی خزززواهم
بززه عمززر یززک غززز ل«حافظانززه» بززا مززن بززاش
(همان)113:
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

هززم بززرای مززنِبززه خززود رفتززه بززه غرقابززه وهززم

خیزززل در چزززاهب مزززن افتزززاده ،نجزززاتی بفرسزززت

(بهمنی1233 ،ب)311 :
بهمنی در برخی از غزلهای خود با غزلهای حافظ پیوندهای بینامتنی ایجاد کرده است و یک مصرع یا مضمون
از حافظ را در غزلهای خود تضمین کرده است .در این قسمت برخی از ابیات بهمنی که به طور مستقیم متأثر از
حافظ سروده شدهاند و شاعر شعر حافظ را تضمین کرده است آورده میشود:
(صدایی از صدای عشق خوش تر نیست) « -حافظ» گفت
اگرچه بر صدایش زخم ها زد تیغِ تا تاری
( بهمنی)113 :1211 ،
که از این بیت حافظ گرفته شده است:
یادگززززاری کززززه در ایززززن گنبززززد دوار بمانززززد
از صزززدای سزززخن عشزززق ندیزززدم خزززوشتزززر
بزززه پاسز ز تزززو زبزززان اسزززت جملزززه اعضزززایم

(حافظ)233 :1233 ،
بپزززرس! نیسزززت مزززرا هزززولِ «روز رسزززتاخیز»!
(بهمنی1233 ،الف)112 :

که برگرفته از این بیت حافظ است:
پیالزززه بزززر کفزززنم بنزززد تزززا سزززحرگه حشزززر

بززززه مززززی ز دل ببززززرم هززززول روز رسززززتاخیر
(حافظ)323 :1233 ،
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«مززن ملززک بززودم و فززردوس بززر ایززن» مززی دانززد

این ملک شور کزه را داشزت کزه آدم شزده اسزت
(بهمنی1233 ،ب)311 :

برگرفته از این بیت حافظ است:
مززن ملززک بززودم و فززردوس بززرین جززایم بززود

آدم آورد در ایزززززن دیزززززر خزززززرابآبزززززادم
(حافظ)323 :1233 ،

دیگر متنها
بهمنی به دیگر متنهای مهم ادب فارسی ،توجه چندانی ندارد و نشان چندانی از آنها در شعر او دیده نمیشود .وی
به برخی از متنها در حد یک یا دو بیت اشاره کرده است؛ آن هم به بیتهای مشهوری است که به صورت ضرب
المثل درآمده است .مثال بیت مشهور ناصرخسرو :در پای خوکان نریزم.
زیززرا کززه زیززرا کززه زیززرا دُردانززه لفززظ دَری بززود
در پای خوکان؟ نه! زیرا بزا مغزز پوکزان؟ نزه! زیزرا

(بهمنی1233 ،ب)33 – 33 :

گاهی نیز در حد یک بیت به مولوی اشاره کرده است.
دانسززتهام کززه عشززق همززان درک مولززوی سززت

از نزززی کزززه خزززون هفزززت رگزززش را چکیزززدهام

(بهمنی)33 – 31 :1233 ،

اما در مجموع عمده ی نگاه بهمنی به شاهنامه و حافظ بوده است..
نمونههای مطرح شدهی فوق نشان میدهد که بهمنی در غزلهای صمیمی و عاطفی خود هیچگاه به دنبال تکلف
و استفادهی نابجا از علوم مختلف و یا داستانها و اسطورههای دور و نامفهوم نبوده است؛ بلکه به مناسبت کالم
هرگاه که الزم شده است با تکیه بر این پشتوانهها شعر خود را غنا بخشیده است .در واقع اگر چه میزان استفادهی
بهمنی از پشتونههای فرهنگی به نسبت برخی از شاعران مطرح معاصر کمتر است اما همین میزان اندک درست و به
جا استفاده شدهاند و شاعر توانسته است رنگی از عاطفه و احساس خود به آنها ببخشد.
 .3نتیجه گیری
عمدهترین و مهمترین خصیصهی غزلهای بهمنی ،صمیمیت عاطفی و روانی و سادگی است .لحن صمیمانه و
عاطفی باعث شده است که غزلهای او غزلهای مخاطب پسند باشند .همین صمیمیت و سادگی باعث شده است
که بهمنی چندان در بند استفاده از پشتوانههای فرهنگی و اسطورهای نباشد .میزان استفادهی بهمنی از داستانهای
اسطورهای و تاریخی قدیم به نسبت دیگر شعرا کمتر است .اما استفادهی هنرمندانهی بهمنی از این پشتوانهها و
درونی کردن آنها باعث شده است که رنگ تکلف نگیرند و به صورت طبیعی در غزلهای او جلوه کنند .اسطوره-
های دینی ،رخدادهای تاریخی و ایجاد ارتباط بینامتنی با کتابهای مهم ادبیات کالسیک ،مهمترین منابع و پشتوانه-
های فرهنگی در غزلهای بهمنیاند .بهمنی از میان کتاب ادبی بیشتر به شاهنامه گرایش دارد؛ بهخصوص داستانهایی
که رنگ و بوی عاشقانه دارند .مثل داستان سهراب و گردآفرید و داستان سیاوش و سودابه .وی از میان غزلسرایان
نیز عشق و ارادت خاصی به غزلهای حافظ دارد و به گونههای مختلف در غزلیات خود به ستایش از خواجهی
رندان پرداخته است .بهرهگیری وی از غزلهای حافظ گاه در حد اشاراتی به یک غزل یا یک مفهوم است و گاه با
ایجاد پیوندی بینامتنی برخی از مصرعها یا جمالت دیوان حافظ را تضمین کرده است.
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