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شعر و ادب

تحلیلفرمالیستیوساختاریغزلیعاشوراییازحسینمنزوی

در ساحت حماسه

ای خون اصیلت به شتکها ز غدیران
افشانده شرفها به بلندای دلیران
جاری شده از کرب و بال آمده و آنگاه
آمیخته با خون سیاووش در ایران

تو اختر سرخی که به انگیزه تکثیر
ترکید بر آیینه خورشید ضمیران
از جوهر سرداری سرهای بریده
وی اصل نمیرندگی نسل نمیران

حمیدرض�ا شکارس�ری :موضوع پیام عاشورا در طول
تاریخ با  3چهره انتقال یافته است ،به گونهای که خود
ی نفسه کانون توجه قرار گیرد و وجه هنری شعر
پیام ف 
زیر سوال نرود یا حداقل کمترین آسیب را متحمل شود:
سوگ ،حماسه و عرفان.

سوگ
تاریخ اسالم حادثهای تأثیربرانگیزتر و اندوهناکتر
از عاشورا به یاد ندارد .در کربال  72گل باغ پیامبر(ص)
در بارش تیر و شمشیر و در لهیب عطش و آتش ،پرپر
شدند .از کودک  6ماهه تا سپیدموی کهنسال در خون
خود غوطه خوردند و سرهاش��ان بر فراز نیزهها به بزم
تاریک جالدان فرس��تاده شد و در همان حال زنان و
کودکان س��وگوار و بیپناه در شام غریبانهای که رونق
از آتش خیمهها و آه سینهها و قهقهه تازیانهها گرفته
بود ،به ناله نشستند.
اما این پایان داس��تان نیس��ت؛ این کاروان که جز
بار رس��التی س��نگین و داغی س��همگین بر دوش و
دل احس��اس نمیکند ،با نوای زنجیرهای اس��ارت تا
غریبس��تان درد و نیرنگ و خیانت (کوفه) و سپس به
مقر ظالمان (شام) میرود.
بیش��ک هر قلبی که بویی از عاطفه برده باش��د،
از تصور این تصاویر میش��کند و اش��ک را در پش��ت
پلکهای ملتهب میجوشاند؛ اشکی که راز ماندگاری
این حادثه عظیم در طول تاریخ بوده است؛ اشکی که
بغض مظلومان تاریخ را شعلهور و کینه به ظالمان تمام
اعصار را افروختهتر کرده است.
«س��وگمندی» عاش��ورا آنچنان سترگ و سنگین
اس��ت ک��ه بیش از تم��ام دیگر وجوه آن بر ش��اعران
عاش��ورایی موثر بوده است .ش��اید بتوان ارتباط این
وجه را با بعد عاطفی ش��اعران که از ارکان اصلی شعر
محس��وب میش��ود ،دلیل این تاثیر دانست .شاعر در

خرگاه تو میسوخت در اندیشه تاریخ
ش زده شد بیشه شیران
هر بار که آت 
آن شب چه شبی بود که دیدند کواکب
نظم تو پراکنده و اردوی تو ویران

حقیقت با س��رودن اشعار سوگوارانه ،مخاطب خود را
به اش��کی دعوت میکند که ترجمان مظلومیت است
و آش��کارکننده ظلم و ظالمان در طول تاریخ و در هر
مکان؛ که «کل یوم عاشورا و کل ارض کربال».

حماسه
کربال در عین سوگمندی از حماسیترین صحنههایی
است که ارواح بشری تاکنون کمتر موفق به آفرینش
آن ش��دهاند .رزمی شکوهمند و دلیرانه از مردانی که
بهرغم برخورداری از فرصتهای بیش��مار برای رفتن
و جس��تن ،ماندند و هیچ توجیهی را برای تس��لیم و
سستی نپذیرفتند و هستی خویش را «در باران متواتر
فوالد» گم کردند و باز جس��تند .کافی است  72مرد
تشنه را در دفاع از کاروانی از زنان و کودکان بیدفاع و
ستمدیده در برابر لشکری تا بن دندان مسلح متشکل
از هزاران گرگ گرسنه یا خطبههای شجاعانه شیرزنی
داغدیده در محاصره کفتاران پست و خونخوار ،آن هم
در کنار س��ر بریده برادر را به یاد آوریم تا به عظمت
وجه حماس��ی واقعه عاش��ورا ،همتراز با عظمت وجه
سوگمندانه آن پی ببریم.
«حماسه» اما در شعر شاعران عاشورایی ،بازتاب و
درخششی درخور و شایسته نیافته است .شاید بتوان
علت را در عظمت بیحد و حصر وجه سوگمندانه حادثه
عاشورا جستوجو کرد که دیگر وجوه آن را تحتالشعاع
خود قرار داده است.

عرفان
کربال تجلیگاه عشق و محبت است و عاشورا فصل
سبز مشتاقی .عشق به پروردگار ،محبت به اولیاءاهلل و
اشتیاق ش��هادت .اباعبداهلل(ع) آیینهای است که انوار
حضرت حق در آن متجلی شده است و اصحاب ایشان

و آن روز که با بیرقی از یک تن بیسر
تا شام شدی قافلهساالر اسیران
تا باغ شقایق بشوند و بشکوفند
باید که زخون تو بنوشند کویران

آیینههایی که نور موالیشان را به تمام بازمیتابانند.
کربال عرصه رضا و تسلیم است که «الهی رضا برضائک
و تسلیما المرک و المعبود سواک».
این وجه از وجوه عاشورا در شعر شاعران عاشورایی
پرس��ابقه نیس��ت و از نظر کمیت نی��ز همچون وجه
حماسی ،قابل قیاس با حجم اشعار سوگمند عاشورایی
نیس��ت .جس��ارتی لطیف و دقیق که اینگونه نگاه به
حادثه کربال میطلبد ،نزد کمتر ش��اعر عاشورایی به
تمام رخنمون شده است ،لذا حجم کم اینگونه اشعار
عاشورایی از این طریق قابل توجیه است.
***
غزل «حسین منزوی» را میتوان از آثار عاشورایی
حماسی به ش��مار آورد .منزوی ماهیت حماسی اثر
خ��ود را ه��م از طریق بافتار موس��یقایی کالم و هم
از طریق س��اختار معناش��ناختی س��خن به نمایش
میگذارد.
وزن مطنطن ،مواج و پرضرب این غزل از مهمترین
عوامل حماس��ینمایی آن اس��ت .وزن��ی که فرصت
زی��ادی به کاربری هجاه��ای کوتاه میدهد و همین
باعث ضرباهنگ پرشتاب و پرطنین کالم میشود .در
این وزن نمیتوان مویه سر داد و به سختی میتوان
به س��وگ نشست .این وزن بیش��تر نمایش هقهق
است تا زنجموره؛ گریهای پرطپش و پرانرژی و حتی
خشمناک.
از س��وی دیگر بافت��ار موس��یقایی کالم به خاطر
تجمع خوش��ه کلم��ات کهن (و نه کهنه!) به س��مت
نوعی نخراشیدگی و نتراشیدگی مایل است که زبان را
خشن مینماید .آرکاییسم زبانی خواهناخواه زبان را از
نرمی و روانی و صمیمیت اسلوب محاوره دور میسازد
و به متن ادبیت میبخش��د؛ ادبیتی که پررنگترینش
در شعر «شاملو» رخ مینماید و متنهای او را سخته
و حماسی نشان میدهد.
واجآراییها ،همآوای��ی هجاهای بلند و همصدایی

تا اندکی از حق سخن را بگزارند
باید که زخونت بنگارند دبیران
حد تو رثا نیست عزای تو حماسهست
ای کاستهشأن تو از این معرکهگیران

هجاه��ای کوتاه در این غ��زل ،بیش از پیش زمینه را
برای بیانی حماسی بر بستری از زبانی آرکاییک آماده
کرده است.
***
ساختار معناشناختی سخن نقشی همتراز یا حتی
پررنگتر از بافتار موسیقایی این غزل در شکلگیری
هویت حماسی آن دارد.
اگر «خون» در متنهای سوگمند ،همواره ریختنی
اس��ت و این ریختن حالتی از انفعال با خود دارد ،در
نخس��تین مصرع این غزل شتک میزند و میپاشد و
نهتنها منفعل نیست ،بلکه فاعل است .این خون شرف
را میپاشاند بر بلندای دلیران ،پس سوگآفرین نیست،
بلک��ه غرورآفرین و برانگیزاننده اس��ت .خونی که در
بستری از تخیل شاعرانه از کربال تا ایران روان میشود
با خون یکی از ش��خصیتهای اسطورهای برخاسته از
متنی حماسی چون «شاهنامه» درهم میآمیزد .همین
درهم آمیختگی ،ساختار معناشناختی سخن را در کانال
حماسه شکلبندی میکند.
در بیت سوم اگر منزوی ،امام حسین(ع) را اختری
سرخ مینامد اما باز هم در مصرع دوم ،این اختر سرخ
تنها به سوسویی منفعل بسنده نمیکند ،بلکه میترکد
و باز هم کنش��ی فعال و محرک از خود بروز میدهد.
او به این طریق تکثیر میشود .تکثیر ،فعلی پیشرو و
تهاجمی است و ذاتی حماسی دارد.
در بی��ت چهارم باز هم اگر در مصرع اول از س��ر
بریده حرف میزند ،از سرداری و نامیرایی سرداران
ه��م میس��راید .همچنان که در بی��ت بعد وقتی از
خیمههای س��وخته کربال میگوید ،از آتش در بیشه
ش��یران نی��ز س��خن میگوید و از نماد ش��جاعت و
دلی��ری بهره میبرد و در ضمن به جای خیمهگاه از
لفظ «خرگاه» استفاده میکند که به معنای اردوگاه
نظامی و لشکرگاه هم هست .در این گفتمان حتی
سر بریده امام بر نیزههای دشمن نیز نشانه هزیمت

و شکست نیست و همین سر بریده ،قافلهساالر است
و اس��یران را راهبری میکند .خون این گلوی بریده
کویر را ش��قایقپوش میکند ،یعنی باعث شکوفایی
و آیندهساز است .از خصوصیات حماسه ،امیدبخشی
و امی��دواری اس��ت .امید به پی��روزی نهایی ...و این
خون شکوفاست.
در واپس��ین بیت ،شاعر علنا از حماسی بودن متن
خود یاد میکند و رثا ،س��وگ و عزایی منفعالنه را در
ش��أن ممدوح خود نمیدان��د .در همین بیت باز هم
لحن ستیزهجوی شاعر با حمله به معرکهگیران عزای
اباعبداهلل(ع) که تنها در پی نام و نان خودند ،آش��کارا
به چشم میآید.
***
این غزل «حس��ین منزوی» را میتوان از غزلهای
شاخص عاشورایی در ساحت حماسی به حساب آورد.
اگر چه همچون هر شعر عاشورایی ،رگههای سوگ در
آن هم دیده میش��ود ام��ا گفتمان کلی حاکم بر آن،
ی است.
چنانکه دیدیم ،گفتمان حماس 
غزل «حسین منزوی» را میتوان از
آثار عاشورایی حماسی به شمار آورد.
منزوی ماهیت حماسی اثر خود را هم
از طریق بافتار موسیقایی کالم و هم
از طریق ساختار معناشناختی سخن
به نمایش میگذارد.
وزن مطنطن ،مواج و پرضرب این غزل
از مهمتری�ن عوامل حماس�ینمایی
آن اس�ت .وزن�ی که فرص�ت زیادی
به کارب�ری هجاهای کوتاه میدهد و
همین باعث ضرباهنگ پرش�تاب و
پرطنین کالم میشود

جلوههایعاشورادرشعردکترقیصرامینپور

تا عاشورا با شعر
بر راههاي كوبيده رفتن ،سادهتر از عبور از راههاي ناشناخته و طينشده
اس�ت .در هنر اما درس�ت برعكس ،عبور از راههاي كوبيده پيچيدهتر از
گذشتن از راههاي بكر است.
در اين حكم ،پارادوكس�ي نهفته است و آن اينكه سرايش شعر با فرم و
ساختار اشعار پيشين از يك سو سهل است ،چراكه تكنيكها و شگردهاي

شعر عاش��ورايي نميتواند خود را شاخهاي جدا از
درخت شعر معاصر بداند .شاعر عاشورايي نيز همچون
ديگر شاعران روزگار خود يا به سهولت سرايش شعر
در چارچوبهاي منجمد سنت شعري رو ميآورد يا به
جنگ چالشهاي بدعتگذاري هنري ميرود.
ت سر خود راه كوبيده طوالني
شعر عاشورايي در پش 
و همواري دارد .اين ش��عر خصوصا قوالب سنتي را با
تم��ام ويژگيهايش بخوبي به خدمت خود درآورده و
از مختصات آن به نفع خود بهره برده است .موسيقي
اين قوالب و آش��نايي بيش��تر عامه م��ردم به عنوان
مخاطبان اصلي اين نوع ش��عر با اين قوالب ،از عوامل
مهم گرايش شاعران عاشورايي به قوالب سنتي شعر
فارسي محسوبميشود.
در اي��ن بين اما ش��اعر امروز چ��ه موضعگيري و
عكسالعملي بايد داشته باشد؟
طبعا گروهي از ش��اعران عاشورايي با هدفگيري
مخاطب��ان عام همچن��ان در چارچوبهاي س��نت
ش��عري پيش از خود قدم ميزنند ك��ه خواهناخواه
اكثريت ش��اعران را تشكيل ميدهند .گروهي ديگر
ام��ا با خروج از چارچوبها به نوآوري در اين ش��عر
نظر دارند و به همين دليل بخش��ي از مخاطبان عام
را از دس��ت ميدهند اما در عوض شعر عاشورايي را
به جريان ش��عر پيشرو معاصر نزديك و حتي در آن
جاري میکنند.
پافشاري بر سنتهاي گاه فسيل شده شعري ،اگر
چه در جريان كلي شعر معاصر پسنديده نيست اما در
شعر عاشورايي به خاطر گستردگي طيف مخاطبان اين
نوع شعر چندان نسنجيده محسوب نميشود .نميتوان
اين گروه عظيم از مخاطبان را صرفا به خاطر رعايت
اصول مدرن شعري از حوزه ادبيات اخراج و آنان را از
لذت رويارويي با شعر محروم کرد.

بايد پذيرفت كه ش��عر عاش��ورايي مانند هر شعر
متعهد و ملتزم ديگر عالوه بر وجه ادبي ،منعكسكننده
وجوه اجتماعي ،سياسي و ايدئولوژيك شاعر هم است.
ش��اعر با واس��طه ش��عرش حرف ميزند و پيامش را
منتقل ميكند؛ پيامي كه ماهيتي اجتماعي ،سياسي
و ايدئولوژيك ،محل ارجاعي عيني و مابهازایی بيروني
دارد .پس ش��عر در اين وضعيت در حكم يك رس��انه
عمل میکند .انتظار ش��عر ناب ب��ه مفهوم متني كه
كامال خودارجاع و خودبسنده باشد از شاعر عاشورايي
خودبهخود منتفي است.
«قیصر امینپور» مش��رب شعری متعادلی دارد و
این تعادل را در عاشورایینویسیهای او میتوان دید.
اگرچه میتوان او را در گروه شاعران سادهنویس معاصر
محسوب کرد اما هرگز در دام مبتذلنویسی نمیافتد.
بنابراین عاشوراییهای او نه کامال هیاتی هستند و نه
کامال نوگرایانه و بغرنج اما همواره با بیانی ساده بیشتر
به رونق و درخشش تفکر عاشورایی میاندیشد تا وجه
عاطفی و احساسی آن:
راستی آیا
کودکان کربال ،تکلیفشان تنها
دائما تکرار مشق آب! آب!
مشق بابا آب بود؟
از ای��ن رو عاش��وراییهای «امینپ��ور» حتی در
مستعدترین لحظات برای گریاندن مخاطب ،رگههایی
روشن از تفکر و آیاتی محکم از حماسه را به نمایش
میگذارد:
من
در سوگ خویش مرثیه میخوانم.
ای کاش
آنگونه عاشقانه نمیخواندند!
آنگونه آسمانی

شاعرانه از پيش موجود بوده و تجربه شد ه و به صنعت بدل شدهاند .شاعر در
اين وضعيت صنعتگرياست كه به بازتوليد اشكال قبلي مبادرت ميورزد و
خالقيت او در بهكارگيري درست سنت شعري خالصه ميشود.
اينگونه سرايش اما از سوي ديگر سخت است ،چرا كه بيشتر شاعران اساسا
بداعت را اصل اول هنر ميدانند و اصال بداعت را عامل اصلي لذت هنري

که بالهای مرتعش ما را دنبال خویش کشاندند
اما با حسرت رسیدن
در بالهای کال
ما را به سوگ خویش نشاندند...
در واقع با تقس��یمبندی بیان در ش��عر عاشورایی
به بیان س��وگمندانه ،حماس��ی و عرفانی ،بیان اشعار
عاشورایی «امینپور» به سمت حماسه متمایل است،
اگرچه از ماتم و سوگ هم تهی نیست.
به تشییع زخم تو آمد بهار
که جز سبز ،رخت عزای تو نیست
کسی کز پی اهل مرهم رود
دگر شیعه زخمهای تو نیست
به آن زخمهای مقدس قسم
که جز زخم ،مرهم برای تو نیست
«قیص��ر امینپور» در مثنوی «نینامه» به س��نت
عاشوراییسرایی عرفانی نزدیک میشود .تاثیرپذیری
و حتی تبعیت او از «عمان س��امانی» در این مثنوی
کامال روشن است و به همین خاطر است که نمیتوان
رنگ و بوی عمومی حاکم بر ش��عرهای «امینپور» را
در این شعر مشاهده و استشمام کرد.
سزد گر چشمها در خون نشیند
چو دریا را به روی نیزه بیند
شگفتا بیسر و سامانی عشق!
به روی نیزه سرگردانی عشق!
ز دست عشق عالم در هیاهوست
تمام فتنهها زیر سر اوست
اما در ش��عرهایی که «امینپور» زبان و بیان نرم و
صمیمی خود را به کار میبرد ،ش��عر هم به عاطفهای
سرش��ار مجهز میش��ود و ه��م در عین ح��ال پیام
ایدئولوژیک ش��اعر را ،ش��اعرانه به مخاطب پیشنهاد
میدهد .نگارنده «حضور اللهها» را نوترین و بدیعترین

ميشمارند و خالقيت و آفرينش ادبي را بدون اين عامل ممكن نميدانند.
شاعراني كه با وجود تسلط قابل قبول و تجربهاي قابل تامل در سرايش شعر
سنتي به سرايش در عرصههاي ناشناخته و غيرمنتظره شعر نو رو آوردند
و موفق هم بودند« .نيما»« ،فروغ فرخزاد»« ،اخوان»« ،سهراب سپهري »
و ...از اين گروه شاعرانند.

اثر عاش��ورایی «قیصر امینپور» میداند که در عین
برخورداری از عاطفهای تاثیرگذار ،از اندیشهای ژرف
نیز سرشار است و توأمان میتوان از خالل سطرهای
آن ،لحن حماسی رایج در اشعار عاشورایی «امینپور»
را هم احساس کرد .به عبارت دیگر ،میتوان در لفافه
ش��عر عاشورایی تعهدات سیاسی و اجتماعی شاعر را
هم به تماشا نشست:
باز هم اول مهر آمده بود  /و معلم آرام  /اسمها را
میخواند - / :اصغر پورحس��ین!  /پاسخ آمد :حاضر /
قاسم هاشمیان!  /پاسخ آمد - :حاضر  - /اکبر لیالزاد
 / ... - /پاسخش را کسی از جمع نداد  /بار دیگر هم
خواند - / :اکبر لیالزاد!  ... - /پاس��خش را کس��ی از
جمع نداد /همه س��اکت بودیم  /جای او اینجا بود /
اینک اما تنها  /یک سبد الله سرخ  /در کنار ما بود /
لحظهای بعد معلم سبد گل را دید  /شانههایش لرزید
 /همه س��اکت بودیم  /ناگهان در دل خود زمزمهای
ح��س کردیم  /غنچهای در دل ما میجوش��ید  /گل
فریاد شکفت!  /همه پاسخ دادیم - / :حاضر!  /ما همه
اکبر لیالزادیم!
بهراستی اگر زمینه عاشورایی این شعر نبود با متنی
شعارگونه و حتی میتوان گفت با متنی سطحی روبهرو
بودیم اما بهکارگیری درست نامها و ارتباط دقیق آنها
با حادثه عاشورا ،کل کار را به ساحتی استعاری برده
و از توان و پتانسیلی نمادین بهرهمند کرده است .حاال
مخاطب میتواند به ادعای اتصال جنگ تحمیلی با قیام
عاشورا ،با استدالل هنری «امینپور» بیشتر بیندیشد.
و باالخره میرس��یم به ش��عر نیمایی نس��بتا بلند
«منظومه ظهر روز عاشورا»! شعری تقدیم به شهدای
نوجوان حادثه کربال!
این منظومه بیش��تر به نظم پهلو میزند تا ش��عر.
«امینپور» در این دلنوش��ته ،تمام توان خود را روی

روایت منظوم حادثه نهاده و بخوبی از پس آن برآمده
است .استعارههایی آش��نا ،نمادهایی مألوف و زبان و
بیانی س��اده و دمدست ،خش��وع و کرنش شاعر را به
محتوای برجس��ته متن نشان میدهد .در انتها متنی
به مخاطب عرضه میشود که به دلیل اتصال کامل به
سنت ،کمتر نشانی از نوآوری دارد اما مخاطب عام را
بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد.
شور محش��ر بود  /نوبت یک یار دیگر بود  /خطی
از مرز افق تا دشت میآمد  /خط سرخی در میان هر
دو لشکر بود  /آن طرف انبوه دشمن  /غرق در فوالد
و آهن بود  /این طرف ،هفتاد س��یاره  /بر مدار روشن
منظومه میچرخید  /دشمنان ،بسیار  /دوستان ،اندک
 /ای��ن طرف ،کم بود و تنه��ا بود  /این طرف ،کم بود
اما عشق با ما بود...
در ش�عرهایی که «امینپور» زبان و
بی�ان ن�رم و صمیمی خ�ود را به کار
میبرد ،شعر هم به عاطفهای سرشار
مجهز میش�ود و ه�م در عین حال
پیام ایدئولوژیک ش�اعر را ،شاعرانه
به مخاطب پیشنهاد میدهد .نگارنده
«حضور اللهها» را نوترین و بدیعترین
اث�ر عاش�ورایی «قیص�ر امینپور»
میدان�د که در عین برخ�ورداری از
عاطفهای تاثیرگذار ،از اندیشهای ژرف
نیز سرشار است و توأمان میتوان از
خالل س�طرهای آن ،لحن حماس�ی
رایج در اشعار عاشورایی «امینپور»
را هم احساس کرد

