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عشق و تغّزل؛ بُن مایه  ی اصلی شعر حمید مصدق
 منوچهر تشکری*
قدرت اله ضرونی**               

چكیده
      یکی از جریان های نشـأت گرفته از شـعر نیمایی، جریان شـعر نو تغّزلی اسـت که شاعرانش 
بیش از هر مفهوم دیگری از عشـق و تغّزل سـخن گفته اند. حمید مصدق، یکی از شـاعران این 
جریـان اسـت که در اکثر اشـعارش به عشـق و تغـّزل پرداخته و در توصیف لحظـات و تجارب 
حاصـل از آن، اشـعار در خـور توّجهـي از خود بـه یادگار نهاده اسـت. با آن  که پاره اي از اشـعار 
مصـدق بـا مفاهیـم سیاسـي و اجتماعـي گـره خورده انـد و وی از ایـن مفاهیم نیز غافـل نبوده؛ 
اّمـا غلبـه ی ذهنیـت تغّزلي شـاعر بر افکار اجتماعی و سیاسـی اش مشـهود اسـت؛ بنابراین برای 
دریافـت دنیـای ذهنی مصدق، باید مشـخّصه ها و مولّفه های عاشـقانه های وی، بررسـی وتحلیل 
شـوند. با توّجه  به اهّمیّت این موضوع در شـناخت فضای فکری- عاطفی شـعرمصدق، در این 
پژوهـش کوشـیده ایم که بـه تحلیل عاشـقانه های وی پرداخته و مشـخّصه ها و ویژگی های آن ها 
را تبیین و تحلیل کنیم. یافته هاي این تحقیق، نشـانگر آن اسـت که بیان سـاده و شـّفاف مفاهیم، 
دوری از کلیشـه  هـا و سـنّت  هـای مرسـوم، بیان صریـح مکان عشـق ورزی ها، معشـوق زمینی 
و ملمـوس و توّجـه عمیـق بـه فردیت گرایـی، جـزو اصلی ترین مشـخّصه های اشعارعاشـقانه ی 
حمیـد مصـدق  هسـتند. صمیمیت عاطفـی و حقیقت نمایـی عاشـقانه های او تا حّدی اسـت که 
می تـوان  گفـت، مصـدق از عاشـقانه هاي خویـش جدا نیسـت و درحقیقـت، عاشـِق موجود در 
ورای شـعرهاي او، کسـي جزخود شـاعر نمی تواند باشـد که تجارب روحي خاص خود را در 

بسـتر زباني نـرم و تغّزلی ارائـه مي دهد. 
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1(مقّدمه
      حمیـد مصـدق در سـال )1318ش( در یکـي از شـهرهاي اسـتان اصفهـان )شـهرضا( بـه 
دنیـا آمـد. بـا اینکـه تحصیـل آکادمیـك خـود را در رشـته ي حقـوق بـه پایـان رسـانده بود و 
سـال ها بـه عنـوان مدرس ایـن رشـته در دانشـگاه فّعالیت داشـت؛ اما عالقـه و توانایـي ذاتي 
او در آفرینـش شـعر، باعـث شـد که بعدهـا جزو شـاعران موفّق معاصـر به حسـاب آید. وي 
داراي شـش دفتـر شـعر اسـت. نخسـتین دفتـر شـعري او در سـال )1341( با عنـوان »درفش 
کاویـان« بـه چـاپ رسـید که متناسـب با شـرایط سیاسـي- اجتماعـي ایـران در آن دوران بود 
و در واقـع پاسـخي بـود بـه نیازهاي اجتماعي- سیاسـي مـردم آن روزگار. زمانـي که مصدق، 
درفـش کاویـان را سـرود، »جامعـه ي آن روزگار هنـوز در تـب و تـاب اوضاع کسـل کننده و 
مأیوسـانه ی پـس از کودتـاي 28 مـرداد32 مي سـوخت و سـخت خسـته و ملـول شـده بود و 
نیـاز داشـت بـه نفخ صـوري که در کالبـد نیمه جانش دمیده شـود و بـه او روحي تـازه بدمد. 
ایـن شـعر،  دقیقـاً به ایـن نیاز جمعي زمـان، پاسـخ مي گفـت.« )زرقانـي، 1387: 636(  مصدق 
در ایـن مجموعـه »بـه بیانـي ِشـبه حماسـي، اّمـا خـام و نپالـوده گرایید کـه تأثیر شـدید لحن 
و زبـان "آرش کمانگیـر" کسـرایي در آن بـه وضـوح دیـده مي شـود.« )روزبـه، 1389: 391( 
منظومـه ي دوم مصـدق »آبي،  خاکسـتري، سـیاه« بود که در سـال )1343( به چاپ رسـید. این 
منظومـه ي بلنـد، یکـي از زیباتریـن منظومه هـاي مصـدق بـود که بعدهـا نـام و آوازه ي زیادي 
بـراي وي کسـب کـرد؛ بـه طوری کـه بسـیاري از بندهـا و مصراع های این شـعر، بعدهـا ِورد 
زبـان مـردم شـد. محتـواي این شـعر، عاطفـي و سیاسـي- اجتماعي بـود که فـراز و فرودهاي 
بسـیاري در آن وجـود داشـت؛ بـه گونه اي کـه بخش هایـی از آن، محتوایـي کامـاًل تغّزلـي و 
عاشـقانه و بخش هایـي دیگـر، محتوایـي کاماًل سیاسـي و اجتماعي داشـت و ایـن دو رویکرد 
بـه مـوازات هـم در ایـن منظومـه دیـده مي شـوند. ایـن مجموعه بـا رویکـردي کامـاًل تغّزلي 
آغـاز مي شـود و شـاعر پـس از آنکـه عواطف و مناظـر مختلفـي را روایت مي کنـد، با دعوت 
بـه مبـارزه، آن را بـه پایـان مي رسـاند: »ایـن شـعر چـه در مرحلـه ي عاشقانه سـرایي و چه در 
مرتبـه ي اجتماع گرایـي اش، بیـان حـس غربـت و دوراُفتادگـي دل هـا و دسـت ها در روزگار 
انجمـاد عاطفه هاسـت. جان مایـه ي این منظومه، دعوت به پیوسـتن اسـت در عصر گسسـت ها 
و شکسـت ها. سـیر تعالي جویانـه ي شـعر از نگـرش فـردي بـه بینـش اجتماعـي. چه بسـا به 
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گونـه اي نمادیـن رونـد گـذار اجتماعـي -  ادبـي آن روزگار را بـه نمایـش مي گـذارد؛ یعنـي 
حرکـت از رمانتیسـم فـردي بـه سـمت سمبولیسـم اجتماعي. شـاعر، خـود زاییـده و بالیده ي 
این دو فضاي متضاد بوده و از همین رو شـعر و شـعورش از این دو آبشـخور )تفّکر مسـّلط 
هنري دهه هاي 30 و 40( سـیراب شـده اسـت. پس، از مسـیر عشـق و تغّزل رمانتیك به سـر 
منـزل بینشـي جامعه گرا مي رسـد.« )همـان: 405( اثر بعدي مصـدق در سـال )1347( با عنوان 
در »رهگـذار بـاد«  بـه چـاپ رسـید که در آن، شـاعر با یـادآوري خاطـرات و دوران شـکوه و 
عظمت گذشـته، با لحني حسـرت بار و نوسـتالژیك و در زباني نرم و شـفاف، آرزوهاي برباد 
رفتـه و شـرایط نابه سـامان روزگار را بـه تصویر می کشـد. شـاعر در این مجموعـه، رویکردی 
جـّدی بـه طبیعـت و عناصـر طبیعـی دارد: »او از طبیعـت هـم بـراي تلطیف زمینـه ی عاطفي 
شـعر بهـره بـرده و هـم ایماژهـاي شـعرش را بـا کمـك عناصـر طبیعـي مي سـازد. در تالقي 
بـا طبیعـت، هـم بـه توصیـف شـاعرانه پرداخته و هـم طبیعـت را در هیـأت انسـاني و داراي 
شـعور درآورده اسـت. گاهـي هـم یـك گام باالتر مي گـذارد و از منظري سـمبلیك به طبیعت 
مي نگرد.«)زرقانـي، 1387: 639( مصـدق در ایـن مجموعـه کـه با یك دو بیتی یـا چهار پاره ی 
زیبـا و مهیّـج آغـاز می شـود، با قاطعیت، همسـاالن خود را بـه پیکار فرا می خواند و شکسـت 
دشـمن را از آنـان می خواهـد... اّمـا »محتـوای در رهگـذار بـاد، بیانگر حدیث عشـقی تند نیز 
هسـت؛ عشـقی کـه اگر نه بر سـر هـر کوی و گذر، دسـت کم در میـان دانشـجویان و جوانان 
همسـن و سـال مصدق شـناخته اسـت و هنوز هم درهنگامه ی میانسـالی او گهگاه نقل محافل 
اسـت و پیگیـری همیـن عشـق بی فرجـام شـاید جاذبه ی شـعر مصـدق را حمیـدی وار افزون 
کـرده باشـد.« )بهبهانـی، 1378: 464  - 463( طـرز بیـان مصـدق در دو منظومـه ي ذکـر شـده 
»بـه روانـي و سـادگي گراییـد: شـعري ممـزوج از احساسـات عاشـقانه و عواطـف اجتماعي، 
و برخـوردار از زیبایـي شناسـي معتـدل شـاعران دهه هـاي 30 و40.« )روزبـه، 1389: 391( 
مصـدق در مجموعه شـعر بعـدي اش که آن را در سـال)1358( با عنوان »از جدایي ها« سـرود، 
بـا رویکـردي رمانتیـك بـه توصیـف لحظـات عاشـقانه و شـکایت از نامرادي هـاي روزگار و 
مسـائل اجتماعـی پرداخـت. اثـر دیگـر مصـدق »سـال هاي صبـوري« نام داشـت که در سـال 
)1369( به چاپ رسـید. مصـدق در ایـن دفتـر، مفاهیـم عاشـقانه، سیاسـي و اجتماعـي را پا به 
پاي هم به کاربرده و از دو بخش »چشـمه ی عشـق و اشـارات« شـکل گرفته اسـت. چشـمه ی 
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عشـق، شـامل عاشـقانه های دل نشـینی اسـت که لحظه هـای خصوصی شـاعر را بیـان می کند 
و اگرچـه زمینـی و فـردی اسـت، شـباهتی صـوری بـا بعضـی از عارفانه هـای مشـهور دارد. 
)بهبهانی، 1378: 465(  سـرانجام آخرین مجموعه شـعر مصدق »شـیر سـرخ« نام دارد که در 
سـال )1376(  منتشـر شـد. ایـن دفتـر نیز عمدتـاً شـامل مفاهیم عاشـقانه، اجتماعی، عشـق به 
وطـن و...اسـت کـه همه ي ایـن دفاتر شـعري را بعدهـا در یك مجموعـه ي کامل، انتشـارات 

نـگاه به چاپ رسـانید.

2(پیشینه ی بحث
     دربـاره ی آثـار حمیـد مصـدق تـا کنـون چندین مقاله و یك کتاب به چاپ رسـیده اسـت، 
کتـاب در هـای و هـوی بـاد )1387( نوشـته ی احمـد ابومحبـوب بـه زندگی و شـعر مصدق 
پرداختـه اسـت. علـی باقـر طاهـری نیـا و دیگـران، در مقاله ی »بررسـی سـیمیالوژی مضمون 
عشـق دراشـعار نـزار قبانـی و حمیـد مصـدق« )1388(، بـه مقایسـه ی مفهوم عشـق در شـعر 
مصـدق و نـزار قبّانـی پرداخته انـد. نجمـه ی نظری و فاطمـه ی کولیونـد، در مقاله ی »بررسـی 
نوسـتالژی در شـعرحمید مصـدق«) 1389(، بـه بررسـی عنصـر نوسـتالژی در شـعر مصـدق 
پرداختـه و عبـداهلل حسـن زاده و سـیده هاجـر حسـینی در مقالـه ی »اسـطوره در شـعرحمید 
مصـدق«)1391( جنبه هـای اسـاطیری را در شـعر وی تحلیـل و بررسـی کرده انـد. همچنیـن 
مقـاالت دیگـری بـا عناویـن »قاعده افزایـی در شـعر حمیـد مصـدق«)1388( نوشـته ی فاطمه 
مدرسـی و امیـد یاسـینی، »زبـان و فرهنـگ عامیانه در اشـعار حمید مصدق«)1394( نوشـته ی 
نداسـادات موسـوی و... »بازتـاب دیدگاه هـای جامعه شناسـانه در شـعر محمدرضـا شـفیعی 
کدکنـی و حمیـد مصـدق« )1395( وجـود دارد کـه همان طور کـه مالحظه می شـود، هر کدام 
از ایـن پژوهشـگران بـه بررسـی جنبه ای از اشـعار مصـدق پرداخته انـد. در این مقالـه، یکی از 
مشـخصه های اصلـی شـعر وی، یعنـی نگرش تغّزلی، تحلیل و بررسـی می شـود؛ نگرشـی که 

سـایه ی آن بـر تمامی سـاحت  شـعر مصدق افکنده شـده اسـت.

3( مفهوم عشق و تغّزل در شعر فارسی و سروده های حمید مصدق
      یکـي از اصلي تریـن موضوعـات و مفاهیـم شـعر فارسـي از دیربـاز تـا کنـون، عشـق 



97 96                  س1. ش1. پژهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

و توصیـف لحظـات حاصـل از آن بـوده کـه بـه گونه هـاي مختلـف از آغـاز تـا امـروز، در 
شـعر فارسـي جـاري شـده اسـت؛ البتّـه ایـن مفهـوم همچـون بسـیاري از مفاهیـم دیگـر، در 
طـول حیـات شـعر فارسـی و بر اثـر تحـّوالت تاریخي، سیاسـي، اجتماعـي و... دچـار تحّول 
شـده اسـت. ازسـویی، عشـق و عاشقانه سـرایي، همـواره بـا اقبال زیـادي از طرف شـاعران و 
مخاطبـان ادب فارسـی رو بـه رو بـوده اسـت؛ به طوري  کـه مي توان گفت عشـق درگونه هاي 
مختلفـش، جـزو مهم ترین مفاهیم شـعر فارسـي اسـت و ادبیات فارسـي بر محـور و مدار این 
مفهـوم مي چرخـد. یکـي از دالیـل عمـده ي توّجـه مخاطبان به شـعر عاشـقانه، این اسـت که 
عشـق، یکـي از عاطفه هـاي مشـترك در میـان تمامـي انسان هاسـت و قلمروي بسـیار وسـیع 
و گسـترده دارد. هـر قـدر هـم دایره ي شـمول مفهوم و مضموني، بیشـتر و گسـترده تر باشـد، 
قطعـاً بیشـتر مـورد اقبـال و توّجه قـرار مي گیـرد. )ر.ك: یوسـفي، 1369: 753( اهّمیّت عشـق 
و عاشقانه سـرایی بـه حـّدی اسـت کـه برخـی، همیـن عامـل را سـبب جذابیـت شـعر غنایی 
دانسـته اند؛ زیـرا »در قسـم عاشـقانه ی شـعر غنایی، غالبـاً عاطفـه ای حقیقی زمینـه و انگیزه ی 
شـعر را رقـم می زنـد و به همین سـبب اسـت که شـعر عاشـقانه بیشـتر به شـعر نـاب نزدیك 
می شـود و از مفهـوم شـعر در مقـام صناعتـی کـه بـا کسـب مهـارت در آن بـدون نیـاز بـه 
احسـاس می تـوان دربـاره ی هر موضوعی شـعر گفـت، دور می شـود.« )پورنامداریـان، 1384: 
53( در واقـع از آن  جـا کـه شـعر غنایـي بـا احسـاس و عواطف پاك انسـاني سـر و کار دارد، 
بـه راحتـي مي توانـد بر روح و روان انسـان تأثیر بگذارد؛ زیرا شـعر غنایي: »شـعري اسـت که 
بـراي بیـان احساسـات انسـاني از عشـق و دوسـتي و نامرادي ها و هرچـه روح آدمـي را متأثّر 
مي کند، سـروده مي شـود.« )صورتگر، 1345: 67( شـعر عاشـقانه ي فارسـي، در ادوار گذشـته 
به ویـژه پـس از شـکل گیری عرفـان و رواج اندیشـه های عارفانه، بیشـتر رویکردی آسـمانی و 
معنا گـرا داشـت تـا اینکـه در روزگار مشـروطه و پـس از آن و بـا توّجـه به تحوالت سیاسـي، 
اجتماعـي، فرهنگي...رویکردهـای شـاعران بـه سـمت زمین، سـوق پیـدا کـرد؛ به خصوص با 
ظهـور »نیما یوشـیج« پدر شـعر نو فارسـي، عشـق زمیني در مفهـوم ملموس و عینـي آن رواج 
بیشـتري یافـت. »نیمـا هـم از سـنّت عشـق افالطوني فاصلـه مي گیـرد و هم از مشـخصه هاي 
صـوري شـعر سـنّتي که به گونه اي تقـّدس آمیز، تثبیت شـده اند.« )باباچاهـي، 1384: 81( پس 
از نیمـا بسـیاري از شـاعران بـه سـبك وی گرایـش پیـدا کردند و کوشـیدند راهکارهـاي نیما 

عشق و تغّزل؛ بُن مایه  ی اصلی شعر حمید مصدق



99 98                  س1. ش1. پژهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

را در آفرینـش شـعر بـه کار گیرنـد. در واقـع موفّقیـت نیما در گشـودن راهي تازه، باعث شـد 
کـه ریشـه ی بسـیاری از جریان های شـعر نو فارسـی بـه آثار و اندیشـه های او برگـردد. نیما با 
سـرایش شـعر مشهور»افسـانه« توانسـت نگاه تـازه اي در عاشـقانه هاي معاصر به وجـود آوَرد. 
خـود نیمـا هـم اعتقاد داشـت که بـا منظومه ی افسـانه »تغییـری در ادای احساسـات عاشـقانه 
پدیـد آورده اسـت.« )همـان: 79( از جملـه جریان هاي شـعري کـه خود را متأثّر از سـبك نیما 
مي دانسـت، جریـان شـعر نـو تغّزلـي و به تعبیـري رمانتیك بود کـه در دهه هاي سـی و چهل، 
فضـاي بسـیاري از عاشـقانه هاي آن دوران را بـه خـود اختصـاص داده بود. یکي از شـاعراني 
کـه آغـاز کارشـاعري اش، در اوایـل دهـه ي چهـل و جـزو پیـروان جریـان شـعر نـو تغّزلـی 
بـود، حمیـد مصدق اسـت کـه عمده تریـن رویکرد شـعري اش به عشـق و توصیـف لحظات 
عاشـقانه ي حاصـل از آن بـر مي گردد؛ هرچند مصدق گرایش بسـیاری نیز به مضامین سیاسـی 
و اجتماعـی دارد و ایـن مفاهیـم در کنار عاشـقانه ها دو بال اصلی شـعر او هسـتند؛ اّما می توان 
گفـت کـه بـال عشـق و عاشقانه سـرایي، همـواره بـر گرایش های اجتماعـی وی سـایه افکنده 
اسـت. در واقـع، مصـدق در کنـار عشـق و عاشقانه سـرایي کـه معمـوالً بـا زباني سـاده و گیرا 
ارائـه مي شـود، از رویکردهـاي سیاسـي- اجتماعي نیز غافل نیسـت: »وجه شـاخص شـاعري 
مصـدق در ایـن اسـت کـه مي خواهـد بـه زبـان سـاده، شـعر بسـراید و از این جهـت در کنار 
شـاعراني مثـل مشـیري و تولّلي قـرار مي گیرد؛  با این تفـاوت که الهه ی عشـق و تغّزل، همه ی 
آفـاق شـعر آن دو را بـه خـود اختصـاص داده؛ ولـي مصـدق بر آن اسـت که از قافله ی شـعر 
سیاسـي- اجتماعـي هـم بـاز نمانـد. از قضـا، آنچـه بـراي اّولین بـار، نـام او را بر سـر زبان ها 
افکنـد،  قسـمت پایانـي شـعر " آبي، خاکسـتري،  سـیاه" بود کـه محتوایي سیاسـي- اجتماعي

دارد...«)زرقانـي،  1387: 635( البتّـه برخي از محّققان، اعتقاد دارند که مصدق به دلیل روحیه ي 
تغّزلي و عاشـقانه اي که داشـته، چندان در عرصه ي شـعر اجتماعي موفّق نبوده اسـت: »حمید 
مصدق از شـاعراني اسـت که تغّزل و جامعه گرایي را به موازات هم پاس داشـته اسـت. شـعر 
او پرنـده اي اسـت بـا دو بـال؛ یکـي از جنـس آب و دیگري از جنـس آتش؛ البتّـه آن آب، ولو 
نوازنـده باشـد، که هسـت، این آتـش، چندان گدازنده نیسـت. آمیختگي لطافـت و صالبت در 
کالم مصـدق، البتّـه باعـث راه بـردن او بـه اوج و عروجي خیره کننده نشـد.« )روزبـه، 1389: 
391( گرایـش مصـدق بـه عاشقانه سـرایی بـه حّدی بـود که وی حتّـي اشـعار اجتماعي اش را 
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بـا زبانـي تغّزلـي و عاشـقانه ارائـه مـي داد؛ چنانکه خـود او در این زمینـه مي گویـد: »من تأثیر 
مسـایل اجتماعي را در زبان لیریك بیشـتر مي پسـندم تا در بیان خشـك حماسـي.« )حریري، 
1368: 126( مصـدق در بسـیاری از اشـعار بـر ایـن نکته تأکید مي کند که جان مایه ي شـعرش، 
عشـق و توصیـف معشـوق اسـت و حتّـي اگر گاهـي، ناخودآگاه، شـعري مي گوید کـه در آن 

نشـاني از معشـوق نیست، آن شـعر را شـعري فاقد ارزش مي داند:  
وقتـي / در سـطِر سـومِ شـعرم / دیـدم کـه واژه ها تهـي از تو / از چلـه ی کمان خیالم گذشـته 
اسـت / و هیچ واژه اي / و هیچ سـطِر شـعري / دیگر نشـاني از تو ندارد / غیظم گرفت از این 
همـه واژه/ بي هیـچ نقـِش روي تـو/ از خامه ی خیال/ بربسترسـپیدِي کاغذ فرو چکید/ شـعري 

که بي نشـان تو باشد/نگفتني ا سـت.)مصدق،1386: 730 - 729( 
       بـا توّجـه بـه اینکـه خـود شـاعر نیـز اذعـان دارد کـه جان مایه ی اصلی اشـعارش، عشـق 
اسـت و عاشقانه سـرایی، در این پژوهش با تأّمل در سـروده های وی، مهم ترین مشـخصه های 

آن ها بررسـی و تحلیل می شـوند.
 1.3( گالیه های شاعر از نبود عّشاق راستین در دنیاي امروز

       مصـدق شـاعري بـود کـه همـواره عاشـق بـود و عاشـقانه بـه زندگـي نـگاه مي کـرد. 
درخاطراتـي کـه دوسـتان قدیمي مصـدق از وي دارند، همـواره برخصلت عاشـقي وي تأکید 
داشـته  و او را فردي همواره عاشـق دانسـته اند. دکتر صنعتي در این زمینه مي نویسـد : »حمید 
عاشـق بـود. این عشـق به زندگي بود، بـه فرد خاصي بود، به شـعر بود.« )ابومحبـوب، 1387: 
39(  دوسـت و همشـهري دوران کودکـي اش، محمـد حقوقـي، نیـز در ایـن زمینـه مي گویـد: 
»حمیـد، ناخـودآگاه، همـواره عاشـق بـود.« ) همـان: 39( دلیـل ایـن خصلت عاشـقانه ی روح 
مصـدق را بایـد در ایـن مسـأله جسـت وجـو کرد کـه وی به شـکلی ملمـوس و واقعی، طعم 
عشـق را چشـیده بـود؛ چنانکـه خود در مـورد عشـق روزگار جوانـی اش می گوید: »در سـال 
هـزار و سـیصد و چهـل و دو، ماجـرای عاشـقانه ای داشـتم کـه مـرا بـه طـرف شـعر لیریـك 
کشـانید.« )حریـری، 1368: 126( ایـن عشـق واقعـی و ملمـوس، بر شـیوه ی شـاعری مصدق 
تأثیـری پایـدار گذاشـت: »ماجرای عاشـقانه ای هم کـه در زندگی من به وجودآمـد، به بیان من 
یـك حالت لیریك بخشـید و این شـیوه ای  را کـه دارم، به  وجود آورد.« )همـان: 127( بنابراین 
از نـگاه مصـدق که خود، تازیانه های سـهمگین عشـق را لمس کرده، عشـق و عاشـقی، فرایند 
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بسـیار مهمـی اسـت کـه متأسـفانه در روزگار معاصـر بـر اثـر تحـوالت مختلـف اجتماعی و 
فرهنگـی، عشـق و عّشـاق واقعـي به ندرت یافت مي شـود. وي همـواره در شـعرش از دنیایي 
گله مند اسـت که در آن دیگر نشـان چنداني از عشـق نیسـت و عّشـاق نامدار و پاك باخته اي 
مثـل فرهـاد و مجنـون در آن رشـد پیـدا نمي کنند. وي در اشـعاري مثل نمونه ی زیـر، از اینکه 
دیگـر در دوران معاصـر، عاشـقان واقعـي وجود ندارند کـه مجنون وار دل در گـرو یار بندند و 
شـکوه عشـق را دوباره برگردانند، سـخت انتقاد مي کند و خواهان عاشـقاني مثل فرهاد اسـت 

تا شـور عشـق را در جهـان طنین انـداز کنند:  
شـب از شـب هاي بي پایـان / میـاِن باغ هـاي پُـر گل و ریحـان / صداي شـعِر شـبگردان / کجا 
رفتنـد مجنون هـا / مگـر فرهادها از یادِ شـیرین ها فراموشـند؟... کجا رفتنـد آن فرهادها / فریاد 
/ چـه شـیرین بـود آن شـب هاي شـور انگیـز / شـراب و شـعر و بـي هوشـي / فراموشـي / و 
آن شـب هاي بیـداري و بـي خوابـي و / هشـیاري / و آن آوازهـا، / - آن رازهـاي ناگشـوده / 
در شـِب تـاري / چـه مجنون هـا / جنون هایـي کـه دیگر نیسـت / دریـغ از آن همه شـب هاي 
سرمسـتي / و این شـب ها / که دیگر هیچ کس را شـور در سـر نیسـت / کجا آن سـوزها / آن 
سـازها / آن دلنـواز آوازهـا رفتنـد؟ / کجا رفتند آن فریادهـا، / فریاد / و آن فرهادهـا، از یادها / 
آیـا فراموشـند؟ / و مجنون هـاي صحراگـرد / خاموشـند؟ / و مـا از یادها؟ / - فریـاد / و ما در 

حسـرِت فریـاد از ایـن بیدادهـا، / اي داد / اي فریاد ... .)مصـدق، 1386: 642  - 639(
        وی از اینکـه دیگـر کسـي سـراغ مجنون هـا و فرهادها را نمي گیرد، سـخت انتقاد مي کند 
و از دسـتان خویش مي خواهد که با توّسـل جسـتن به تیشـه، داسـتان عشـق فرهاد را دوباره 

کند:  تازه 
دیگـر زمـان، زمانـه ی مجنون نیسـت / فرهاد، / در بیسـتون ُمراد نمي جوید؛ / زیرا بر آسـتانه ي 
خسـرو، بـي تیشـه اي به دسـت، کنون سرسـپرده اسـت / در تلخي تـداوم و تکـرار لحظه ها، / 
آن شـور عشـق / - عشـق به شـیرین را، / از یاد برده است / تنهاسـت گردباد بیابان، / تنهاست 
/ و آهـوان دشـت / پـاکانِ  تشـنگانِ  محبـت / چـه سال هاسـت / دیگـر سـراغ مجنـون، - آن 
دلشکسـته ی عاشـق محـزوِن رام را - / از بـاد و از درخـت نمي گیرند / زیـرا که خاك خیمه ی 
ابـن سـالم را / خادم تریـن و عبدتریـن خـادم / مجنون دلشکسـته ی محزون اسـت / در عصر 
مـا / - عصـر تضـاد، عصـر شـگفتي - / لیلـي / داّلله ی محبت مجنون اسـت! / اي دسـت من 
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بـه تیشـه توّسـل جو، / تا داسـتان کهنه ی فرهـاد را، / از خاطرات خفته، برانگیـزي... .)مصدق، 
)196 -  198 :1386

2.3( معشوق در شعر حمید مصدق
      در شـعر شـاعرانی ماننـد حمیـد مصـدق کـه رویکـردی عمدتـاً تغّزلـی بـه شـعر دارنـد، 
معشـوق جایگاه بسـیار مهمی دارد و به نوعی هسـته ی مرکزی شـعر آنان را تشـکیل می دهد. 
عمـده ی توصیفـات و رویکرد آنان به سـمت معشـوق اسـت و شناسـایی و تحلیـل جایگاه او 
می توانـد رهیافتـی دقیـق بـه دنیای شـعری شـاعر باشـد. در اینجا بـا تمرکز بر مشـخصه های 

معشـوق در شـعر مصـدق، جایـگاه معشـوق در شـعر او را در چند محور بررسـی می کنیم.  
1.2.3( معشوق زن در شعر مصدق

       معشـوق شـعر فارسـی در گـذار از ادوار مختلـف، تحـّوالت بسـیاری داشـته اسـت. 
بررسـی ها نشـان می دهنـد که معشـوق زن در شـعر عاشـقانه ی قدیـم جایگاه چندانی نداشـته 
و همیـن مسـأله یکـی از ضعف های اساسـی شـعر عاشـقانه ی فارسـی اسـت: »اگـر از دیدگاه 
فرهنگـی و اجتماعی به شـعر گذشـته ی فارسـی بنگریم، یکـی از بزرگترین کمبودهـای آن را 
فقـدان زن خواهیـم یافـت؛ چـرا کـه همانقـدر که بـرای باقی ماندن نسـل های انسـانی، وجود 
عشـق واقعی و عاشـق و معشـوق سـالم الزم اسـت، برای پیدا شدن شعر عاشـقانه ی سالم نیز 
وجود عاشـق و معشـوق الزم اسـت. عاشـق و معشـوقی که وضع غیرعادی جنسـی درآن ها، 
به نسـبت سـالمت جنسـی بـه حداقل تقلیل داده شـده باشـد.« )براهنـی، 1380: 535( در یك 
نـگاه کّلـی، معشـوق شـعر کالسـیك فارسـی »غالباً شـامل غالمـان، کنیـزان، ترکان لشـکری، 
سـاقیان بـزم پادشـاهان و گاه تلفیقـی از این هاسـت کـه گرچـه در پـاره ای از مـوارد بـه علت 
مبهـم بـودِن نـوع توصیفـات شـاعران، جنسـیت آن به درسـتی قابل تشـخیص نیسـت، اما در 
یـك نـگاه کلـی می تـوان آن را دارای سـیمایی مردانـه و مذّکـر دانسـت؛ امـا بـه طـور خاص 
در ادبیـات پـس از مشـروطه، شـاهد تحـول در جایـگاه معشـوق شـعر فارسـی هسـتیم و از 
آن پـس عمدتـاً زنـان در مقام معشـوق، حضـوری پایـدار دارنـد.« )روزبه و ضرونـی، 1393: 
168 - 166( در واقـع، در دوران معاصـر، شـاعران بـا اشـاره ي مسـتقیم به اینکه معشـوق آنان 
»زن« اسـت، شـعر عاشـقانه ي فارسـي را به یك سـالمت عاشـقانه رهنمـون کرده انـد؛ چرا که 
در گذشـته ي شـعر فارسـي، توجـه چنداني به معشـوق زن نمي شـد و یـا شـاید توصیفات از 
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معشـوق، آنقـدر مبهـم بود کـه به گونه هـاي مختلفي قابل تأویـل بود و مخاطب نمي توانسـت 
درك و تصویـر درسـتي از یـك معشـوق مشـخص را به دسـت آورد. این تحـوالت در جایگاه 
زنـان، حاصـل تالش روشـنفکران عصر مشـروطه بود که بـا قلم و فکر خویش، سـعي کردند 
کـه جایـگاه زنـان و حقـوق آنـان را باالتـر از قبـل ببرنـد: »در پرتو ایـن تحول بنیـادي بود که 
حـال و هـواي شـعر عاشـقانه ی فارسـي در نیمـه ی دوم قرن بیسـتم، دگرگون شـد و "زن" که 
در شـعر عاشـقانه ی فارسـي، غالبـاً حضـوري آشـکار نداشـت، به-گونه ی معشـوقي زمیني و 

انسـاني درمقابِل دوسـتدارِخویش ظاهرشـد.« )شـفیعي کدکني، 1390: 87(
       بـا تاّمـل در اشـعار حمیـد مصـدق، مشـخص می شـود کـه معشـوق اصلـی شـعر او، زن 
اسـت. وی در عاشـقانه هایش گاه بـا واژه هـای زن، بانـو و... به معشـوق خطـاب می کند. برای 
نمونـه در شـعر زیـر، شـاعر بـا اشـاره بـه نـوع معشـوق )زن( رفتارهـاي معمولـي وی را نیز 
بـه تصویـر مي کشـد؛ عاشـق و معشـوق کـه پـس از سـال ها جدایـي و فـراق در کتابفروشـي 
همدیگـر را مي بیننـد، در یـك لحظـه، تمامـي خاطرات گذشـته در ذهنشـان تداعي مي شـود:  
دیدم او را آه بعد از بیسـت سـال / گفتم: این خود اوسـت؟ یانه، دیگري اسـت / چیزکي از او 
در او بـود و نبـود / گفتـم: ایـن زن اوسـت؟ یعني آن پري ا سـت؟ / هردو تن دزدیـده و حیران 
/ نگاه / سـوي هم کردیم / و حیران تر شـدیم / هر دو شـاید با گذشـت روزگار / در کف باد 
خزان پرپر شـدیم / از فروشـنده، کتابي را خرید / بعد از آن آهنگ رفتن سازکرد/خواسـت تا 
بیـرون رود بي اعتنـا / دسـت مـن در را برایـش بازکرد / عمر من بود او که از پیشـم گذشـت/ 
رفـت و در انبـوه مـردم گم شـد او/باز هم مضمون شـعري تازه گشـت/ باز هم افسـانه ی مردم 

شـد او.) مصدق،  1386: 425 - 424( 
یا در شعر زیر که شاعر با لفظ "بانو" معشوق را مورد خطاب قرار داده است:  

وقتـی بلنـد بانـو / بنشسـت در برابـِر مـن / بعد از چه سـال های صبـوری / بعد از هزار سـال 
/ دوری / دیـدم هنـوز هـم / آبـش بـه جـوی جوانی ا سـت / دیـدم / تندیـس جاودانی ُحسـن 
اسـت / زیباتر از همیشـه / زیبای جاودانی ا سـت... حتی هنوز هم / او شـاهکار خداوند اسـت 

/ یعنـی که آیتی اسـت. )همـان: 410  - 408( 
       توصیفـات وی از بانـو و معشـوق، بسـیار ملمـوس و زمینـی اسـت؛ هـم جنسـیت او 

مشـخص اسـت و هـم نـوع پوشـش و رفتـار و کـردار او:
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 در عصـِر چشـم هاي تماشـایي/ بـا هیـأت غریـِب درختـان بیـد / در وزشِ  بـاد / تصویري از 
تمامـِت تنهایـي / بانـو / بلنـد بـاال / با قامتي بلندتر از ابتداي تابسـتان / با گیسـوانش افشـان / 
در دسـت بادهـا / گـوي سـبق ربـوده ز یلـدا / آن آفتاب روشـن / آن نازنیِن من / دامن کشـان 
گذشـت و / مرا غرِق غم گذاشـت / آن یار / خورشـیِد بي کسـوِف زمین بود / و سـرِو قامتش 
/ بـي هیـچ شـك و شـبهه و تردیـد / در چشـمِ  مـن یگانه تریـن بـود / بـاري / بلنـد بانـو / با 
چشـم جاودانـه خـود در نـگاه من / چونـان که آفتاب جهـان، جاودانـه بـود / آري یگانه بود. 

)مصـدق، 1386: 593  - 592(
2.2.3( عشق به همسر در شعر مصدق

       فاصلـه و شـکاف عمیقـی کـه میـان عشـق و زناشـویی در فرهنـگ و زندگـی اجتماعـی 
گذشـته ی ایـران وجـود داشـت، )سـتاری، 1388: 127( مانع مهمی بود که همسـران شـاعران 
در جایگاه معشـوق قرار گیرند؛ لذا با تأّمل در شـعر کالسـیك فارسـی، به ندرت با شـاعرانی 
مواجـه می شـویم کـه بـه سـتایش از همسرشـان در جایـگاه معشـوق پرداختـه باشـند. امـا با 
ظهـور فردیـت در شـعر معاصـر، بـه تدریـج اشـعار عاشـقانه از آن روحیـه ي کّلـي و عمومي 
فاصلـه گرفتنـد و شـاعران در توصیـِف معشـوق بـه جنبه هاي عینـي و ملموس، توجه نشـان 
دادنـد. )روزبـه و ضرونـی، 1393: 188  - 165( حمیـد مصـدق، یکـی از شـاعرانی بـود که به 
صراحـت، اشـعاري در سـتایش همسـرش »اللـه« سـرود. وي در پیشـانی یکـی از اشـعارش، 

مسـتقیماً نـام همسـرش )اللـه( را بـرده و این شـعر را بـه او تقدیم کرده اسـت:
 »به همسرم الله

بیـا  که پنجـره ي رو به صبحدم باز اسـتزشـب هراس مدار این هنوز اول راه اسـت            
طلـوع پاك تو درشـب قرین اعجاز اسـتچو آفتاب درخشـان چه خوش درخشیدی
گـردان  مـن  نثـارِ  را  خـود  مهربانـی  اسـتتـو  فیـاض  آفتـاب  نکنـم  اگـر  غلـط 
کـرد تغافـل  دمـی  حـوادث  ترکتـاز  کبوتـر دلـم از آن بـه چنگ شـهباز اسـتز 
دیـدی   و  آزمـودی  مـرا  بـار  "حمیـد" در رهِ ایـران هنوز جانباز اسـت«هـزار 

)مصدق، 1386: 373  - 372( 
     وي در شـعر دیگـري، بـا عنـوان »حاصـل عمـر« که به همسـرش تقدیم کرده، به سـتایش 
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فرزندانش نیز پرداخته و در پیشـاني شـعر، نوشـته اسـت »به همسـرم الله،  مادر غزل و ترانه« : 
درسـت امسـال / چهـل سـال اسـت دارم شـعر مي گویـم  - و یـا چیزي شـبیه شـعر  - و اکنون 
بعـد از آن ایـامِ  طوالنـي / و بعـد از آن همـه شـب هاي در خلوت... براي من چه مانده اسـت؟ 
/ دو شـعرِ ناب / دو شـعر نـابِ  بـي ماننـد / کـه هرکـس گوي نپسـندد / من آن را بیشـتر حتي 
زجـان خویـش دارم دوسـت / دو شـعر نغـز، بي پیرایـه، / بي حشـو و زوائد، ناب / دو شـعر 
سـادة  کمیـاب / و اینـك حاصـل عمري / کـه بیش از نیم قرنش طي شـده بر ِگـردة  این خاك 
/ سراسـر سـاده و غمنـاك / همیـن اسـت و جـز اینـم نیسـت / یکي از شـعرهاي مـن / غزل 
نامـش / نخسـتین روز کمتـر بـود / از یـك مصـرع اندامش / کنـون سروي اسـت آزاده / و بي 
پیرایـه و سـاده / غـزل، / حسـاس / غـزل، / - ایـن جوهر احسـاس / و شـعر دیگر خـود را / 
ترانـه خوانـده ام / بـاري / نـه از آن شـعرهاي چند مصـرع / - با یکي مضمون تکـراري / ترانة 
مـن / یکـي مضمـوِن نـابِ  بـي نظیـر / از هر خلـل، عـاري / و بعد از نیـم قـرن،  آري / همین 

اسـت و جـز اینم نیسـت / همیـن! / کافي ا سـت. )مصـدق،1386: 679  - 676 (
       همچنیـن مصـدق در شـعر دیگـري کـه آن را به همسـرش »الله خشـکنابي« تقدیم کرده، 
بـه سـتایش هاي عاشـقانه اي از وي پرداختـه اسـت. در واقـع بـا توجـه بـه بـروز فردیـت و 
جزیي نگري شـاعرانه، همسـر درشـعر امروز، شـأن معشـوقگي یافته و شـاعر به همسـرش در 
مقـام معشـوق و در ابعـادي صمیمانه، عشـق مـي ورزد و در شـعرش به سـتایش او مي پردازد. 
شـاعر، چشـم هاي نجیب معشـوق را آفتابـي پُر از صداقـت مي داند که با همراهي دسـت هاي 

سـپیدش، معنـاي اصلـي واژه ي »رفاقت و دوسـتي« را براي شـاعر توصیـف کرده اند: 
بـه چشـم هاي نجیبـش / - کـه آفتـاب صداقت / و دسـت هاي سـپیدش / که بازتـاب رفاقت 
/ و نرمخنـِد لبانـش نـگاه مي کـردم / و گاه گاه / تمـام صورت او را / صعود دود ز سـیگار من 
کِـدر مي کـرد / و مـن / بـه آفتـاِب پـِس ابر خیـره مي گشـتم / و فکـر مي کـردم / در آن دقیقه 
کـه بـا مـن / نـه تاِب گفتـن و / - نـه طاقِت نگفتن بـود / و رنِج مـن همـه از درد خود نهفتن 
بـود / سـیاه گیسـوي مـن / - مهربان تـر از خورشـید / از ایـن سـکوت مـن آزرده گشـت و / 
هیـچ نگفـت / و نرمخنـده ی نشـکفته بر لبش پژمـرد / و گرم گونـة گلگلوِن نـرم و گرمش را 
/ نسـیم سـرد سـکوتي هراسـناك آشـفت / تواِن گفتـن از من رمیده بـود این بـار / در آخرین 
دیـدار / تمـام تـاب و توانـم رهیـده بـود از تـن / اگرچه ایـن سـخِن / - از تو مي گریـزم را / 



105 104                  س1. ش1. پژهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

چـه بارهـا کـه بـا طعنـه / شـنیده بـود از من / تـوان گفتن از مـن رمیده بـود این بـار / چرا؟ / 
کـه ایـن جداییـم از او نبـود / از خود بود / و سرنوشـت من آنگونه اي که مي شـد بود/ سـخن 
تمـام / - مـرا دسـت هاي نامرئـي  - بـه پیـش مي راندنـد / سـخن تمـام / مـرا کـوه و جنگل و 

صحـرا / بـه خویش مي خواندنـد. )مصـدق،1386: 324  - 321( 
        بـه مـوازات گسـترش این گونـه از عشـق در شـعر معاصـر، رفتـار و کردار معشـوق هم، 
ایـن جهانـی و معمولی شـد. حاال دیگر، معشـوق، سـاکن آپارتمانی اسـت که طبعـاً محیطش 
متناسـب بـا زندگی انسـان معاصر اسـت. عاشـق با معشـوق، فاصلـه ی چندانی نـدارد و دیگر 
مثـل معشـوق درادبیـات قدیـم، در فضایی قدسـی و دسـت نیافتنـی زندگی نمی کند کـه از او 
جـز خـاِك کِف پایی، نصیب عاشـق نمی شـد. او کارهایی را انجـام می دهد که زنـان خانه دار، 
در زندگـی روزمـره ی خویـش انجام می دهنـد؛ یعنی قناری هـای قفـس را آب و دانه می دهد، 
بـه گل هـای گلـدان رسـیدگی می کنـد و آن هـا را سـیراب می نمایـد. پرده هـای تـوری را بـه 

پنجره هـا آویـزان می کنـد و فـردی اسـت کاماًل عـادی و قابـل لمس و دسـت یافتنی: 
اگـر تـو بـاز نگردی / قناریان قفـس، قناریاِن غمگیـن را / که آب خواهد داد / کـه دانه خواهد 
داد؟... / اگـر تـو بـاز نگـردی / نهال هـای جـوان اسـیرگلدان را / کـدام دسـت نوازشـگر آب 
خواهـد داد/ چـه کـس بـه جـای تـو آن پرده هـای تـوری را / بـه پشـت پنجره ها پیـچ و تاب 
خواهـد داد / اگـر تـو بـاز نگـردی/ امیـد آمدنـت را بـه گـور خواهـم بـرد/ و کـس نمی داند/ 
کـه در فـراق تـو دیگـر / چگونـه خواهم زیسـت / چگونه خواهم ُمـرد. )همـان: 305  - 302(
       لحـن، فضـا و مـکان ایـن شـعر، کاماًل امروزي اسـت و بـه تبع آن، معشـوق نیز وجودي 
عینـي و ملمـوس دارد: »در قلمـرو شـعر امـروز، شـاعر بیشـتر مي کوشـد تـا شـعرش بازتاب 
عینـي احساسـات فـردي یـا جمعـي او باشـد؛ یعنـي بـا چشـم خـود ببینـد، بـا گـوش خود 
بشـنود، بـا مغـز خـود بیندیشـد و بـا قلـب خود عشـق یـا نفرت بـورزد. مثالً  معشـوق شـعر 
سـنّتي، )خصوصـاً در شـعر عارفانـه( وجودي ازلي، دسـت نیافتنـي و پنهان در هاله اي قدسـي 
اسـت؛ اّمـا در شـعر امـروز، غالبـاً وجـودي عینـي دارد و همـان معشـوق کوچـه و خیابـان 
شـاعر اسـت.«)روزبه، 1388: 34( وي از گل هـاي کاکتوسـي سـخن مي گویـد کـه در پشـت 
دریچه هـاي اتـاِق معشـوق بوده انـد و شـاعر هر شـب بـراي دیدار معشـوق بـه کوچه ي محل 
اقامـت او مي رفتـه اسـت و با اشـك هاي حسـرت بار خویـش، دیوارهاي کوچه ی معشـوق را 
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نمنـاك مي کرده اسـت: 
افسـوس! / آیـا هنـوز هـم / گل هـاي کاکتـوس / پشـت دریچه هـاي اتـاق توسـت؟ / آه / اي 
روزهـاي خاطـره / اي کاکتوس هـا / آیـا هنـوز هم / دیوارهـاي کوچة آن خانه / از اشـك هاي 
هـر شـبة مـن/ نمنـاك مانـده اسـت؟ / آیا هنوز هـم/ امید مـن به معجـزة خاك مانده اسـت؟/ 

افسـوس! گل هاي کاکتوس)مصـدق،1386: 224  - 223( 
        به طورکّلـي، »این گونـه رویکـرد بـه معشـوق و توصیـف روابـط عـادي و ملمـوس میان 
عاشـق و معشـوق، در دهه هاي سـی و چهل در شـعر شـاعران معاصر، رواج پیدا کرد. اسـت.« 

)شـفیعی کدکنی، 1387: 62-63( 

3.3( رسالت معشوق در شعر مصدق
      در مقابِل عشـِق عاشـق، در یك عشـق سـالم، معشـوق نیز داراي نقش و رسـالت ویژه اي 
اسـت. اگـر عاشـق با نثارِ جـان و مـال و روح خویش حاضر اسـت، همه ي نیازهاي معشـوق 
را برطـرف کند، معشـوق نیز به واسـطه ي عشـِق عاشـق، توانایـي و قدرت کم نظیـري مي یابد 
کـه بایـد آن را همـراه و همگام عاشـق کند؛ نـه علیـه او و در نقطه ي مقابل او؛ چـرا که وجود 
عاشـق و معشـوق و عظمت آن دو، بسـته به وجود همدیگر اسـت و تا عاشـق وجود نداشـته 
باشـد، نقـش معشـوقي نیـز وجـود نـدارد و بالعکـس. در واقع هر قـدر، روح عاشـق بزرگ و 
عشـق او پایدارتر باشـد، در نوع خود، باعث عظمت و شـکوه معشـوق نیز مي شـود و این دو، 
الزمـه و بـه تکامل رسـاننده ي همدیگرند. مصدق براي معشـوق این توانایـي و نقش کم نظیر 
را قایـل اسـت؛ همـه چیـز شـاعر در وجود معشـوق نهفتـه اسـت و او مي تواند بـا خنده هاي 

دل ربـاي خویـش، فاصله هاي میان عاشـق و معشـوق را بردارد: 
در میـان مـن و تـو فاصله هاسـت / گاه مي اندیشـم، / - مي توانـي تو به لبخندي ایـن فاصله را 
بـرداري! / تـو توانایـي بخشـش داري / دسـت هاي تـو توانایـي آن را دارد؛ - که مـرا زندگاني 
بخشـد / چشـم هاي تو به من مي بخشـند / شـورِ عشـق و مسـتي / و تو چون مصرع شـعري 

زیبا / سـطر برجسـته اي از زندگي من هسـتي )مصدق،1386: 73  - 72(
      درحقیقـت، رسـالت مهـم و حیاتـي معشـوق، نقـش الهـام آفریني او و کمك به احسـاس 
سـرودن شـعر، در روان عاشـق اسـت و شـاعر با یاد و خاطره ي معشـوق و نیز با نگاه به او، 
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عواطـف و غلیانـات روحـي موثّـری در درونـش ایجاد مي شـود که جزو سرچشـمه هاي مهم 
آفرینـش شـعر و منبـع الهام او هسـتند. مصدق در شـعر زیـر بیان مي کند که وي زمانی دسـت 
به سـرودن شـعر زده که چشـمان زیبای معشـوق را تماشـا کرده اسـت. در واقع، معشـوق با 
حضـور رنگیـن خویـش، الهـام بخش روح شـاعر بـوده و شـاعر تمامـی اشـعارش را مدیون 

وجود معشـوق است:
کـردمزان لحظـه کـه دیده بـر ُرَخـت وا کردم انشـا  عشـق  شـعر  و  دادم  دل 
تـو شـعر سـرودی و مـن امضـا کـردم  نـی، نـی غلطـم، کجـا سـرودم شـعری

)مصدق،1386: 381(
 4.3( جایگاه واالی معشوق در شعر مصدق

      معشـوق در شـعر مصـدق، همـواره جایگاهـي بلنـد مرتبـه و عظیـم دارد و شـاعر بـه 
نـدرت از وی و رفتـار و کـردارش ِشـکوه مي کنـد. در عاشـقانه هاي مصـدق »خودخواهـي 
نیسـت و معشـوق نـه تنهـا آمـاج تیـر تهمـت و دشـنام نمي شـود، بلکـه بـراي همیشـه چون 
تندیسـي مقـدس در خلـوت شـعر او باقـي مـي مانـد.« )بهبهانـي، 1378: 464( سـتایش هاي 
وي از معشـوق، گرچـه گاهـي هـم رنـگ تصاویر و تشـبیهات عاشـقانه هاي قدیـم را به خود 
مي گیـرد، اّمـا در همـه حال، نشـانگر جایگاه و پایگاه بلند معشـوق در نزد وي اسـت و شـاعر 
سـعي مي کند با ترفندهایي مثل تشـبیه تفضیل، معشـوق خود را باالتر از مشـبّه به هاي اشـعار 
عاشـقانه ي قدیـم، مثـل سـرو، مـاه و... نشـان دهـد. در شـعر زیـر، وي بـا تشـبیه معشـوق به 
»درخـت افـرا« و بـا تشـبیهي تفضیلـي، وي را از »درخـت افرا« نیز گـردن فرازتـر مي داند و از 

سـرو سـربلند نیـز پاکبازتـر، و نیـز از نور آفتـاب بسـي دلنوازتر:
 اي قامت بلند / اي از درخت افرا / گردن فرازتر / از سـرو سـربلند بسـي پاکبازتر / اي آفتاب 
تابـان / از نـور آفتـاب بسـي دلنوازتـر / اي پاك تـر / از برف هـاي قلـة الوند / تـو مهربانتر از / 
لطِف نسـیِم سـاکت شـیرازي / در سـینه خیز دشـِت دماوند / و دست تو، / دسـِت  ظریِف تو، 
گل هـاي بـاغ را /  زیـور گرفتـه اسـت / و شـعرهاي من، - ایـن برکة زالل- تصویر پر شـکوه 
تـو را، در برگرفتـه اسـت / من کاشـف اصالت زیبایي تـوام / مفتون روح پـاك و فریبایي توام 
/ تـو، / بـا نوشـخند مهـر، / با واژة محبت / فرسـوده جان محتضرم را ز بنـِد َدرد / آزاد مي کني 
/ و بـا نوازشـت، / این خشـك زارِ  خاطـره ام را، / آباد مي کني... .) مصـدق، 1386 : 216  - 214(  
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       همان طـور کـه مشـخص اسـت، شـاعر، خود را کاشـِف اصالـِت زیبایي معشـوق مي داند 
و هنـر خویـش را در توصیـف و بیـان زیبایي هـاي وي بـه کار می بـرد. احترام به معشـوق، در 
جنبه هـاي مختلـف، جزو خصیصه هاي اصلي شـعر مصدق اسـت. در واقع، عشـق بواسـطه ي 
نیـروي شـگفت انگیـزش، روح انسـان را بـه مرتبـه اي مي رسـاند کـه حاضـر اسـت دیگـري 
)معشـوق( را بسـي برتـر از خـود بپندارد و همین عشـق و نیروي شـگفت انگیز آن اسـت که 
روح انسـاِن عاشـق را تلطیـف مي کنـد و باعـث مي شـود، روح عاشـق در ابعادي وسـیع تر به 
"انسـانیت" عشـق بورزد : »عشـق به دیگري به ناچار متضمن عشق به انسـانیت است.«)فروم،  
1370: 84( این عشـق اسـت که به عاشـق وسـعت نگاه مي بخشـد و قدرت درك او را بسـیار 
بـاال مي بـرد. ایـن عاطفـه ي نیرومنـد باعـث مي شـود، عاشـق از قیـد و بند مسـائل پیـش و پا 
افتـاده ي زندگـي، رهـا شـود و بـه افق هاي عاطفي و احساسـي روح انسـان، بیشـتر بهـا دهد. 
هـر قـدر عاطفـه ي عشـق، در وجـود انسـاني، بیشـتر جلوه کنـد، بي گمـان درجه ي انسـانیت 
و عاطفـه و مهربانـي اش نیـز بیشـتر و بارورتـر مي شـود؛ تـا جایـي که مي تـوان گفت، انسـاِن 
عاشـق، داراي روح تلطیـف شـده و مهربـان و ارزشـمندي مي گـردد که همه ي آدمیـان را قابل 
احتـرام و دوسـت داشـتني مي بینـد و کمتـر در پـي آزار دیگران بر مي آید: »عشـق به بشـریت 
ثمره ی رشـد عشـق به یك فرد اسـت، از یـك آدم به همـه ی آدمیان.«)بوسـکالیا، 1384: 163( 
مصـدق در شـعر زیـر، مقام معشـوق را در بلندترین مرتبه هـا توصیف مي کنـد. در واقع اینجا، 
شـاعر در سـتایش معشـوق داد سـخن مي دهـد و ایـن زیباتریـن نـوع عشـق اسـت: »برترین 
وجـه عشـق کـه بـه ندرت تحّقـق و واقعیت مي یابد، عشـقي اسـت کـه مي تـوان آن را ایثاري 
)oblatif( نامیـد؛  یعنـي عشـقي کـه با مقیاس قابلیت براي ایثارگري سـنجیده مي شـود و آن 
عشـق بـه نوعي بـا عشـق خیرخواهانه ي علمـاي الهي، یعني عشـقي که هدفش خیر اسـت و 
نیکـي، ماننـد عشـقي کـه در حق خـود داریم، تالقـي مي کنـد و مقـارن مي افتـد.« )باباچاهي، 
1384: 122( وي بیـان مي کنـد کـه معشـوق را به گونه اي سـتایش کرده اسـت کـه همه بدانند 

کـه معشـوق و محبوب وي مانند خدایان سـتودني اسـت:
 ایـن سـر/ - نـه مسـت بـاده،/ ایـن سـر که مسـت/ مسـِت دو چشـم سـیاه توسـت/ اینك به 
خـاك پـای تـو می سـایم/ کایـن سـر بـه خاك پـای تـو با شـوق سـتودنی اسـت/ تنها تـو را 
سـتودم/ آنسـان سـتودمت کـه بدانند مردمـان/ محبوب من به سـان خدایان ستودنی سـت/ من 
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پاکبـاز عاشـقم/ از عاشـقان تـو/ بـا مرگـم آزمای با مـرگ اگر که شـیوة تو آزمودنی سـت/ این 
تیـره روزگار/ در پـرده غبـار دلـم را فروگرفـت/ تنهـا به خنده/ یـا به شـکرخنده های تو/ گرد 

و غبـار از دل تنگـم زدودنی ا سـت. )مصـدق، 1386: 384  - 383(
      از سـویی، عاشـق در وجود معشـوق، زیبایي هایي مي بیند که مشـاهده ي آن ها از عهده ي 
انسـان هاي معمولـي و »نابـرده بـوي عشـق« بـر نمي آیـد. بایـد عاشـق بـود تـا زیبایي هـاي 
معشـوق را کشـف کـرد. چـه بسـا عاشـق، خوبي هـا و زیبایي هایـي در وجود معشـوق نهفته 
مي بینـد کـه خـود معشـوق نیـز بـر آن ها واقـف نیسـت. شـاعر در بیت زیر بـا نگاه بـه قامت 
معشـوق و اشـاره بـه آن، بیـان مي کنـد کـه معیارهـاي تـازه ي زیبایي، بـا قامت بلند معشـوق 
وي سـنجیده مي شـود. شـاعر، در این بین با یك مفاخره ي شـاعرانه، زیبایي معشـوق را مانند 

زیبایـي شـعر خویـش مي داند و مي سـتاید: 
اي مهربـان مـن / مـن دوسـت دارمـت / چـون سـبزه هاي دشـت / چـون بـرِگ  سـبز رنـِگ  
درختـاِن  نـارون / معیارهـاي تـازه ی زیبایـي / بـا قامـت بلنـد تـو سـنجیده مي شـود / زیبایي 

عجیـب تـو معیـار تـازه اي اسـت... )همـان: 213  - 212(  
     از سـوی دیگـر، هـر عضـوي از انـدام معشـوق در نـگاه شـاعر، هویـت ویـژه ای دارد. در 
سرتاسـر ادبیـات فارسـي، توصیفـات نـاب و زیبایـي از اندام معشـوق دیـده مي شـود. در این 
میـان، چشـِم معشـوق همـواره جایـگاه و پایگاهـي ویـژه داشـته اسـت و شـاعران از دیرباز، 
نقش هـاي جادویـي بسـیاري بـراي چشـم معشـوق قایـل شـده اند. مصدق نیـز در شـعر زیر، 
فقـط بـه توصیـف چشـم هاي معشـوق پرداختـه اسـت؛ چشـم هایي کـه بـا جذبـه و گیرایـي 
خـاص خـود، روح عاشـق را گرفتـار خویـش کرده انـد؛ چشـم هاي پُـر جذبـه اي کـه مایـه ي 

آرامـش روح عاشـقند و قادرنـد بـه عاشـق، قـدرت خدایي عطـا کنند: 
بـه چشـم هاي سـیاهت کـه راحت جانند / بـه آن دو جام بلور / - آن شـراب بي ماننـد / به آن 
دو اختـر روشـن / - دو آفتـاب پُـر از مهـر / به آن دو مایه امید / به آن دو شـعِر شـررخیز - آن 
دو مرواریـد / مـرا از خویـش مـران - بـا خود آشـنایي ده / مـرا از این غم بیگانگـي رهایي ده 

/ بیـا / بیـا و باز مـرا قدرت خدایـي ده. )همان: 283( 
       وي تمامـي شـعر خـود را وصـف دالرایـي معشـوق مي دانـد و اشـعارش را تنهـا بـا این 

انگیـزه مي سـراید که شـاید معشـوق، خواننده ي آن اشـعار باشـد: 
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زندگـی، قافیـه ی شـعر مـن اسـت / شـعر مـن وصـف دالرایـی توسـت / در ازل شـاید ایـن / 
سرنوشـت مـن بـود / می سـرایم بـه امیـدی کـه تـو خوانـی، / - ور نـه / آخریـن مصـرِع مـن 
قافیـه اش »مردن« بـود. )مصدق، 1386: 759( همچنین )ر.ك: مصـدق، 1352: 7-6 و همان: 10(

5.3( لحن امروزی و ملموس در عاشقانه ها
      لحن هـا و نحـوه ي به کارگیـري زبـان، در عاشـقانه هاي مصـدق، امـروزي و متناسـب بـا 
شـرایط اجتماعـي دوران معاصـر اسـت: »هـر کسـی بایـد بـه زبانـی دربـاره ی عشـق و یا هر 
مضمـون شـاعرانه ی دیگـر سـخن بگوید که متعلق بـه دنیای معاصـر خود او نیز باشـد؛ یعنی 
محتـوای شـاعرانه ی عشـق، بایـد در بافـت زبان امـروز بـه خواننده ی شـعر ارائه گـردد، باید 
محتوای عشـق تمام خصوصیات معاصر را در برداشـته باشـد؛ یعنی در ارائه ی آن از شـکل ها، 
لحن هـا و آهنگ هـای زبـان معاصر اسـتفاده گـردد.« )براهنـی، 1380: 385  - 384( مصدق این 

لحن هـا و آهنگ هـا را به خوبـي در شـعرش رعایـت مي کنـد: 
مـن تمنّـا کـردم / کـه تـو با من باشـی / تو بـه من گفتـی / - هرگز، هرگز! / پاسـخی سـخت 

و درشـت / و مـرا غصـه ی این / هرگز / کشـت. ) مصـدق، 1386: 403 ( 
      ارتباطـات گسـترده ی عاشـق و معشـوق در دنیـای معاصـر و حضـور هـر دوی آن هـا در 
عرصه هـای مختلـِف اجتماعـی و فرهنگـی، باعـث شـده اسـت کـه ایـن دو از هـم فاصلـه ی 
چندانـی نداشـته باشـند. در واقـع معشـوق، یـك معشـوِق شـهری اسـت کـه در محیط هـا و 
مکان هـای مختلـف، بـا عاشـق قرار مالقات می گذارد. شـاعر براي شـنیدن پاسـخ و گذاشـتن 

وعـده ي دیـدار بـا معشـوق، نیازمند پاسـخ مثبت وي اسـت: 
آه، ای عشـق تـو در جـان و تـن مـن جـاری / دلم آن سـوی زمـان / با تـو آیـا دارد / وعده ی 

دیـداری؟ / چـه شـنیدم؟ / تـو چه گفتـی؟ / آری؟! ) همـان : 399  (
      ایـن ارتبـاط مسـتقیم و بـدون واسـطه، باعـث مي شـود کـه عاشـق بـراي ابـراز عشـق بـه 
معشـوق، آزادانـه و بـدون واسـطه عمل کند و عشـق خویش را نسـبت به معشـوق بیـان نماید. 
معشـوق نیـز در گرفتـن تصمیـم، آزادانه عمـل مي کند و تصمیـم گیرنده ي واقعي خود اوسـت. 
بازتاب این وقایع در شـعر، واژگان و لحن جدیدي را وارد شـعر عاشـقانه ي معاصر کرده اسـت: 
یـاد داری کـه بـه مـن می گفتی: / »هیـچ کس، حتّی تـو« / من سـخن های تو باور کـردم، - اما 
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تو...؟! ) مصدق، 1386: 744( 
مـن چـه دارم کـه تـو را درخـور؟ / هیـچ. / مـن چـه دارم کـه سـزاوار تـو؟ / هیـچ. / تو همه 
هسـتی مـن / تـو همـه زندگی من هسـتی. / تـو چـه داری؟ / - همه چیـز/ توچه کـم داری؟ 

- هیچ...)مصـدق،1352: 24(

6.3( اشاره به مكان عشق ورزی ها در عاشقانه های مصدق
     در عاشـقانه هاي قدیم و سـنّتي شـعر فارسـي، مکان عشـق ورزي ها غالبًا  مکاني نامعلوم و 
مبهـم اسـت و مخاطـب نمي توانـد، تصویر روشـني از زمـان و مکان در این اشـعار به دسـت 
آورد؛ امـا در اشـعار مصـدق بـا توجـه بـه  بروز فردیـت و تحوالتي کـه در دنیـاي معاصر رخ 
داده اسـت، به خوبـي مي تـوان مکان عشـق ورزي ها را مشـخص کـرد؛ در حالي کـه مکان هایي 
کـه معشـوقان گذشـته ي شـعر فارسـي در آن زیسـته اند، غالباً مبهـم و نامعلوم اسـت. اگر هم 
اشـاراتي بـه محیـط زندگانـي آنان مي شـود، بر اسـاس یك سـنّت ادبـي، آنان را به شـهرهاي 
ُحسـن خیـزي مثـل ختن و چـگل و... منسـوب مي کنند؛ اّما در شـعر معاصر، ایـن روند تغییر 
کـرد و برخـي از شـاعران بـه توصیـف مکان هایـي پرداختنـد کـه معشـوق در آن جـا زندگي 
مي کنـد و بـا عاشـق لحظاتـي از جنـس عشـق را تجربـه کـرده اسـت. عمده تریـن فضاهایـی 
کـه ماجراهـای شـعرهای عاشـقانه ی مصـدق در آن ها شـکل می گیـرد، مکان های زیر اسـت: 

طبیعـت، فضای درس و دانشـگاه، محیط شـهری.
1.6.3(  طبیعت

      عاشـقانه هاي مصـدق - بـا توّجـه بـه اینکـه عاشـقي واقعـي در پَـِس  آن ها نهفته اسـت- 
حاصـل نـگاه امروزیـن شـاعري اسـت که عشـق را تـا اعماق وجـود خویش، احسـاس کرده 
اسـت. در واقـع مصـدق بـراي توصیف عشـق و معشـوق از سـنّت هاي ادبي حاکم بر اشـعار 
عاشـقانه، تـا حـدودي فاصله مي گیرد و سـعي مي کنـد، عشـقي امروزین را به تصویر بکشـد. 
در شـعر زیـر حمیـد مصدق بـه توصیـف لحظاتي مي پـردازد که معشـوق خویـش را در »باِغ 
حیـدر و ریـگ آبـاد« دیـده اسـت. مصـدق در ایـن شـعر بـه توصیف معشـوق مي پـردازد که 
پـاي در دامـن دشـت و صحرا نهاده و با حضور خویش، گیاهان و سـبزه ها را شـاد و شـادمان 
کـرده اسـت. بـا اینکه معشـوق در برخي از سـنّت هاي ادبي شـعر فارسـي به جهـت زیبایي و 
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لطافـت بـه عناصـر طبیعت تشـبیه مي شـد، حاال مصـدق راز شـادابي عناصر طبیعـت را منوط 
بـه حضـور معشـوق مي دانـد و بوي خـوش باغ را نشـأت گرفتـه از بوي زلف یار و معشـوق 

مي داند:  خویـش 
مگـر آن خوشـه ی گنـدم / مگر سـنبل / مگر نسـرین / ترا دیدند / که َسـر َخم کـرده خندیدند 
/ مگـر بسـتان / َشـمیِم گیسـوانت را /  چـو آب چشـمه سـاران روان نوشـید /  مگـر گل های 
سـرخ بـاغ ریـگ آبـاد / در عطـر تن تـو غوطه ور گشـتند / که سـر نشـناس و پا نشـناس / از 
خـود بی خبـر گشـتند / مگـر دسـت سـپید تـو / تِن سـبِز چنـاراِن بلنـِد بـاِغ حیـدر را نوازش 
کـرد / کـه می شـنگند و / می رقصنـد و /  می خندنـد /  مگـر نـاگاه /  نسـیِم سـردِ گسـتاخ از 
سـر زلفـت... چـه می گویـی؟ / تـو و انکار؟ /  تـرا بر این وقاحت هـا که عـادت داد؟ / صدای 
بوسـه را حتـی / درخـِت تـاِك َقـد َخم کرده ی بسـتان شـهادت داد / مگر دیوار حاشـا تا کجا، 
/ - تـا چنـد؟ / خـدا دانـد کـه شـاید خاِك این بسـتان؟ هـزاران / صد هـزاران / بوسـه بر پای 

تـو / دیگـر اختیارم نیسـت/  توانم نیسـت / تابم نیسـت ... )مصـدق،1386: 392  - 390( 
      وي در ادامـه ي ایـن شـعر بـه عناصـر طبیعت، حسـادت مي ورزد که به راحتي توانسـته اند 
بـا معشـوق وي دیـدار کننـد؛ چـرا کـه بـا حضـور معشـوق در میـان ایـن عناصـر طبیعـت، 
خوشـه ي گندم و سـنبل و نسـرین از دیدن او شـادمان گشـته اند و بسـتان بوي خوش گیسوان 
او را چون آب روان نوشـیده اسـت و گل هاي سـرخ »باغ ریگ آباد« از عطِر تن وي سرگشـته 
و بـي خـود و مسـت شـده اند. در واقـع در اینجـا شـاعر، غیرت عاشـقي را مطـرح مي کند که 
حتّـي حاضـر نیسـت، نسـیم بر زلف یـارش بـوزد و یا دسـتان معشـوِق وي تِن سـبز چناران 
بلنـد بـاغ حیـدر را نـوازش کنـد. به همیـن خاطر بیـان مي کند که نسـیم به خاطر ایـن کارش 
جـان سـالم از دسـت مـن نخواهـد بـرد! وي همچنیـن اعـالم مي کنـد کـه »چنـاران بلنـِد باغ 

حیـدر« را بـه علـت ایـن گسـتاخي و رفتارشـان با معشـوق، با تبر تکـه تکه خواهـد کرد: 
بـه خـود مـی پیچـم از ایـن رشـك / امـا خنده بر لـب با تـو گویـم / اضطرابم نیسـت /  مگر 
دیگـر مـن و ایـن خـاك، / وای از مـن / چنـاراِن بلنـِد بـاِغ حیـدر را / تبربـاران مـن در خاك 

خواهـد کـرد / نسـیم صبحگاهـی جان ز دسـت مـن نخواهد بـرد... )همـان: 392-393(
    وي تنهـا راه ممکـن را کـه از گناهـان نسـیم و چنـاراِن بلنـِد بـاغ حیـدر بگـذرد-  کـه بـا 
معشـوق وي گسـتاخي کرده انـد- شـفاعت معشـوق مي دانـد و از او مي خواهد کـه حداقل به 
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خاطر این چنارها و نسـیم، به شـفاعت برخیزد و کوه خشـم عاشـق را با بوسـه اي ذوب کند 
تـا از گناهان نسـیم و چنـار در گذرد: 

... ترحـم کـن / نـه بـر مـن، بر چنـاراِن بلنِد بـاِغ حیدر، /  بر نسـیم صبح / شـفاعت کـن! / به 
پیش خشـم، این خشـم خروشـانم / که در چشـم اسـت به پیش قلة آتشفشـاِن درد / شـفاعت 

کـن! / کـه کوهِ خشـِم من با بوسـة تو / ذوب می گـردد )مصـدق، 1386: 393( 
     یکي از زیباترین اشـعار عاشـقانه ي مصدق، که محبوبیت بسـیاري براي وي کسـب کرد، 
شـعري اسـت بـه نام »سـیب«. مـکان وقوع ماجراي این شـعر، باغ همسـایه اسـت که عاشـق 
و معشـوق بـراي گلگشـتي عاشـقانه به آنجـا رفته اند. عاشـق از باغ همسـایه سـیبي مي َکند و 
بـه معشـوق مي دهـد. در ایـن هنـگام صاحب باغ َسـر مي رسـد و غضب آلـوده به عاشـق نگاه 
مي کنـد. سـیب دنـدان زده از دسـت معشـوق بـه زمیـن مي افتـد و او آرام آرام محـل حادثه را 
تـرك مي کنـد و شـاعر )عاشـق( را با حسـرتي جاودانه رهـا مي کند که چـرا باغچه ي کوچك 
خودشـان سـیب نداشـته اسـت. ایـن شـعر یکـي از زیباتریـن عاشـقانه هاي مصدق اسـت که 
عـالوه بـر ایـن که روایتگر یك خاطره ي عاشـقانه اسـت، داراي بـن مایه اي کهن و اسـاطیری 

نیـز هسـت. شـاعر این ماجـراي عاشـقانه را به شـکل زیر مجّسـم مي کند:
تـو بـه مـن خندیـدي / و نمي دانسـتي / مـن بـه چـه دلهـره از باغچـه ي همسـایه / سـیب را 
دزدیـدم / باغبـان از پـي مـن تنـد دوید / سـیب را دسـت تـو دید / غضـب آلوده بـه من کرد 
نـگاه / سـیب دنـدان زده از دسـت تـو افتاد به خـاك/ و تو رفتي و هنوز، / سـال ها هسـت که 
در گـوش مـن آرام،/ آرام/ خـش خـِش گامِ تـو تکـرار کنـان، / مي دهـد آزارم / و من اندیشـه 
کنـان / غـرق ایـن پنـدارم / که چـرا، / خانه ي کوچك ما / سـیب نداشـت )همـان : 56  - 55( 
      محمدرضـا روزبـه در تحلیـل ایـن شـعر مي نویسـد: »شـعر سـیب از متـن حادثـه آغـاز 
مي شـود: تـو بـه من خندیدي/ و نمي دانسـتي ... شـتاب و چابکي سـطرها توأم بـا نرمش بیان 
شـاعر، تصویـري از حرکـت چـاالك اما دلهره آمیز عاشـق به سـوي بـاغ همسـایه و چیدن و 
دزدیـدن سـیب را به تماشـا مي گـذارد. سـطرهاي بعدي نیز گویـاي صحنه ي تعقیـب و گریز 
اسـت: باغبان از سـویي و عاشـق از سـوي دیگر. اّما از اواسـط شـعر، از مرحله ي مکث باغبان 
و نـگاه خشـم آلـودش بـه عاشـق سـارق! کـه محـل تالقـي نگاه هـا و آه هاسـت، بیان شـاعر 
هنجـاري آرام تـر مي یابـد تـا نگاه هـا عمیقـاً رد و بـدل شـوند و زمینـه بـراي واکنـش عاطفي 
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معشـوق و سـرخوردگي و دل آزردگـي او مهیّـا گـردد. به دنبـاِل رفتن معشـوق و صداي خش 
خـش گام او- کـه هنـوز در ذهن و ضمیر عاشـق، طنینـي مکـّرر و دردآور دارد- کالم خود به 
خـود بـه وقـار و تأنّـي خاصـي مي گرایـد کـه با فضـاي عاطفـي این قسـمت از شـعر، متالئم 
اسـت. بلنـدي مصراع "سـال ها هسـت که در گـوش ...« همرا بـا تکرار پُـر ضرباهنگ کلمه ي 
"آرام" و سـکته ي سـنگین موجـود در آن، ایـن تأّمل و تأنّي را محسـوس مي نمایـد؛ کما اینکه 
سـطرهاي کوتـاه  و تأّمل برانگیـِز پایـان شـعر نیـز با نرمشـي عاطفي، انـدوه دیرینه ي  عاشـق را 

باز تابانـده  اند.«  )روزبـه،1389: 395(.
2.6.3( فضای درس و دانشگاه

       در دنیـاي معاصـر و بـا توّجه به حضور فردیّت در شـعر شـاعران، هرکس باید بر اسـاس 
دریچـه ي ذهنـي خویـش به دنیاي بیرون نگاه کند. اگر شـاعري بتواند احساسـات شـخصي و 
ویژگي هـا و مسـائلي را کـه در اعمـاق جـان خویش احسـاس کرده اسـت، به تصویر بکشـد، 
قطعـًا  نـوع نگاهـش با شـاعران دیگر متفـاوت خواهد بود. بـا نگاهي گذرا بـه زندگي مصدق، 
مشـخص مي شـود کـه وي سـالیان زیـادي را در محیط هـاي دانشـگاهي بـه عنـوان دانشـجو 
حضور داشـته اسـت و خاطرات حاصل از این نوع زندگي، در شـعر او بازتاب داشـته اسـت. 
مصـدق پـس از آنکـه تحصیالتـش را به اتمام رسـاند، بـه عنوان عضـو هیأت علمي، سـالیان 
سـال در دانشـگاه هاي مختلف کشـور تدریـس مي کرد. بنابرایـن یکي از محل هـا و مکان هاي 
وقوع عاشـقانه هاي او، محیط درس و دانشـگاه اسـت که شـاعر با اسـتفاده از تجارب خویش 
و خاطرات آن سـال ها، اشـعار عاشـقانه ي زبیایي از خویش به یادگار نهاده اسـت. این نوع از 
اشـعار کـه خاصیـت »حقیقت نمایي« در آن ها بسـیار نمود پیـدا کرده اسـت، حاصل تحوالتي 
اسـت کـه در دنیـاي معاصـر رخ داده و بـه دلیل گسـترش دانشـگاه ها و حضور هر چه بیشـتر 
عاشـق و معشـوق در اجتمـاع، بـه عنـوان دو انسـان تحصیـل کـرده، محیـط دانشـگاه به یکی 
از محیط هـای خـاص، برای عشـق ورزی عاشـق و معشـوق تبدیل شـده اسـت. در شـعر زیر، 
شـاعر بـرای اولیـن بـار و بر فرازِ پله ي دانشـکده، معشـوق را دیـده و در اولین نـگاه به او دل 

باخته اسـت: 
بـه یـاد مانـده از آن روزهـا مـرا، کـه هنـوز / فـرازِ پلـه ی دانشـکده نگاهـی گـرم / از آن دو 
چشـِم گدازنـده / جـان مـن آشـفت / و بـا نگاه تو دل گشـت آشـنا / - که هنوز / بـه آن نگاه 
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می اندیشـم / آن گدازنـده / همـان نـگاه /  کـه از پله هاِی سـنگِی ظهر / ظهورِ حادثـه ای بود در 
تپیـدِن دل / دلـی کـه گشـت گرفتار ماجـرا / - که هنوز / خلد به سـینه ام آن رازنـاِك جادویی 
/ بـه مهربانـی آن "عطـِر مسـکوا" / - کـه هنوز / پس از فـرو ریزی / میان ذهِن وسـیعم گرفته 
جا / - که هنوز / چو برِف سـاحِل سـیبری / سـیاهِ سـردِ یخسـتان / نشسـته سرتاسـر /  به هر 
کجـا کـه هنـوز... / میان سـینة من مجمری زآتش هاسـت/ همیشـه در دِل من با تـو/ این چنین 

نجواسـت/ همیشـه تا نفِس آخرین،/ بیا،/ کـه هنوز...)مصـدق،1386: 604 - 602 (
     ایـن نحـوه ي توصیـف از دنیـای معشـوق، شـاعر را بـه حسـرت بـه گذشـته وا مـی دارد. 
حسـرت بـه روزگارانـی که شـاعر با معشـوق خویـش و در هنـگام صبح، قدم زنان به سـمت 
دانشـگاه می رفته و در میانه ی راه، لحظاتی سرشـار از عشـق و سرمسـتی و شـور با معشـوق 
داشـته اسـت، ولـی اکنون با رفتن معشـوق »جـز خاطراتی تَـَرك خـورده« از آن روزها چیزی 

به جـای نمانده اسـت:
هـر گاه، در بهـار کـه می آمـد / در َدم َدمـای صبـح / کـه خورشـید هـم هنـوز / از شـرمِ روی 
او رخ خـود را نمی نمـود / و می رفتیـم / در زیـِر سـایه سـارِ درختـاِن سـبزپوش /  تا چـار راهِ 
سـاحِت دانشـگاه / و دسـت های مـا که گره می شـد در امتـدادِ راه / با آن صدای پـای چه آرام 
او کـه بـود / بـر روی ریگ هـای خیابـان / - که من بر آن / بسـیار رشـك بـرده ام، / آن لحظه، 
ناگهـان / می کـرد او بـه گوشـة چشـمیم میهمـان / و آن بهـارِ خـرمِ تا جـاودان، هنـوز / مانند 
نقـِش بـر َحجر و / درِس کودکان / در ذهن من همیشـه نشسـته اسـت... )همـان: 610  - 608(
      وي بـه لحظاتـي اشـاره مي کنـد کـه در دانشـگاه گذرانـده و بـا حضـور معشـوق در ایـن 
محیـط، لحظـات زبیایـي بـراي وي رقم خـورده اسـت. همان طور کـه مالحظه می شـود، این 
عشـق، عشـقي اسـت تجربه پذیـر و بـه دور از فضاهاي مبهم و محیط هاي کلیشـه اي شـاعران 
قدیـم؛ چنان کـه شـاعر سـعي کرده اسـت کـه تصاویـر و مفاهیم متناسـب بـا عشـقش را بیان 
کنـد؛ اّمـا در اینجـا شـاعر از ایـن قید و بندهـا رهایي مي یابد و عشـق و تجربـه اي واقعي را به 
تصویـر مـي کشـد. معشـوق در ایـن گونه از اشـعار، قابـل تأویل و تفسـیر به گونه هـاي دیگر 

نیسـت و معشـوقي اسـت کاماًل زمینـي و ملموس: 
آن روزهـا کـه مـن / از دیدن تو سـیر نمي گشـتم / آن روزها کـه دیدن رویت / مثـل هوا براي 
تنفـس / الزم بـود / وقتـي کـه بـا تـو بـودن / فیضي عظیم بـود و نامـت را / در اسـتعاره من / 
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»عظمـت« خوانـدم / هـرگاه / پرهیـِب تـو  ز راه / در سـایه سـار سـاحت دانشـگاه / مي آمد / 
در مـن فـوِج طنیـِن بـاِل تپـش بـود و / پرواز رنگ ز رخسـار / و حسـرتِ  نـگاه ملتمس من / 
بـا یـك سـالم مضطرِب ترسـان / که پَرپَـر زن / در نیمـه راهِ حسـرِت پرواز / چـون کبِك تیر 
خـورده / مي افتـاد / اي داد فریـاد / وقتـي کـه دیـدِن تو / با دیگـران / مصیبِت ُعظمـي بود / و 
قلـب ُملتهـِب مـن / چـون ماهـي فتـاده به سـاحل یا مرغ نیم بسـمل / بـر لب خروِش شـعلة 
شـیون / وقتـي کـه رفتـن تـو / بي اعتنایـي همه دنیا بـود / بر بي بهایـي من / اینك بـا این غِم 
قدیـم چـه بایـد کـرد؟ / بـا روزهـاي رفتة بي برگشـت / بـا خاطرات زنـده / این یـاد بودهاي 
نمیرنـده / یـا ایـن تـو / ایـن تـوِي دیرنده با حسـرِت عظیم چـه بایدکـرد؟/ هم بیم هـم امید/

ازآمـدِن تسـت/ باانتظارو بیم چـه  بایدکرد؟ )مصـدق، 1386: 755  - 752( 
3.6.3( محیط شهری

       محیطـی کـه عاشـق و معشـوِق شـعر مصـدق در آن زندگـی می کننـد با محیـط زندگانی 
عشـاق قدیـم، متفـاوت اسـت، وي بـا بـه تصویـر کشـیدن شـرایط زندگانـي امـروز و محیط 
شـهري کـه یکـي از ویژگي هـاي بـارز آن شـلوغي و ازدحـام جمعیـت و گرفـت وگیرهـاي 
اداري اسـت، سـعي در توصیف معشـوق در همین مکان هاي عیني و مشـخص دارد. در واقع 
معشـوق در این جا معشـوقي دور از دسـترس و انتزاعي نیسـت؛ بلکه انسـاني عادي و معمولي 
اسـت کـه بـرای گرفتـن ویـزا، در صف هـای طوالنـی در انتظـار اسـت. او یـك انسـان عادی 
اسـت کـه در روابـط اجتماعـی بـه انجـام دادن کارهـای خویـش می پـردازد. در طـرف مقابل، 
شـاعران )عاشـقان( هـم مثـل او رفتـاري کامـاًل  عـادي و واقعـي دارنـد؛ آن هـا هـم در انتظار 
چـاپ کتاب هایشـان، در پشـت باجه هـای سانسـور نشسـته اند. دیگر فضای عشـق و عاشـقی 
از هاله های ابهام موجود در عاشـقانه هاي ادبیات کالسـیك پاك شـده اسـت؛ هر چه هسـت، 

تصویـر واقعیـت اسـت و شـرایطی کـه در روابط زندگی عاشـق و معشـوق وجـود دارد:  
در شـاهراه ها / -در ازدحـامِ سـرعت و آهـن- / - کـه در کرانه هـاش / دیگر گیـاه نمی روید / 
و اعتبـار بـودن و نابـودی / تنهـا تصادفی سـت کـه از سـر گذشـته اسـت / دیگر به عشـق چه 
اندیشـی؟ / مجنـون بـرای خویش بیابان داشـت / و می گذاشـت /  با جمله ی وحـوش راز دل 
خویـش در میـان /  فرهـاد / بـا ضربه هـای تیشـه / اندوه عشـق را /  بـا کوه می سـرود / امروز 
/ در شـهر و بیابـان / طومـارِ جاده هاسـت /- انبـوه زارِ سـرعت و آهـن /-  و نیسـت / با هیچ 
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کـس تـواِن شـنیدن / شـاعر / آن عاشـِق قدیمـی / در زیـِر بـارِ الـم / پیر می شـود / معشـوق / 
پشـِت َدرِ سـفارت در یـك صـف طویـل / در انتظـارِ نوبـت ویزا نشسـته اسـت / شـاعر / در 
انتظـارِ چـاِپ کتابش / در پشـِت باجه ی سانسـور / تنها نشسـته اسـت/ تنها نشسـته اسـت و/ 

چـه بی جا نشسـته اسـت )مصـدق، 1386: 680  - 670( 
       همان طـور کـه مشـخص اسـت در اینجا معشـوق، معشـوقي اسـت کاماًل زمینـي و عادي 
کـه دیگـر نشـاني از آن معشـوق کلـي و مبهم گذشـته را نـدارد: »اسـاطیری بودن معشـوق تا 
ظهـور ادبیـات جدیـد، بـر شـعر فارسـی، حاکـم بـود و فقـط در شـعر دوران معاصر بـود که 
گاهـی صـورت معشـوق به صـورت چهـره نمـوده شـد.« )شمیسـا، 1386: 262 ( مصدق در 
شـعر دیگـري، مسـافرت معشـوق را بـا تِـرن توصیـف می کنـد کـه به خوبـی نشـانگر تحول 
در رفتـار و کـردار معشـوق و همگامـي او بـا تحـوالِت رخ داده در دنیـای معاصـر و شـرایط 
جدیـد حاکـم بـر آن اسـت. وي کـه بـراي بازگرداندن معشـوق و منصـرف کردن او از سـفر، 
بـه ایسـتگاه قطـار رفته اسـت، معشـوق را صـدا مي زند تا شـاید از رفتن پشـیمان شـود؛ اما با 
سـرْد مهـري معشـوق رو بـه رو مي شـود که ناله هاي سرشـار از تمناي عاشـق را نمي شـنود و 
بـا تِـِرن به سـرزمین هاي دور دسـت مسـافرت مي کنـد و شـاعر، نومیدانه نظاره گـر لحظه هاي 

رفتن معشـوق اسـت: 
تـو را صـدا کـردم / تـو عطـر بـودی و نور / تو نـور بـودی و عطِر گریـز رنِگ خیـال / درون 
دیـدة مـن ابـر بـود و بـاران بود / صدای سـوِت تِـرن / صوِت سـوگواران بـود..../ تـو را صدا 
کـردم تـو رفتـی و گل و ریحـان تـرا صدا کردنـد/ و برگ برِگ درختـان / تو را صـدا کردند / 
صـداِی بـرِگ درختـان صـدای گل ها را سرشـك دیده ی من /  نالـه ی تمنا را /  نـه دیدی و نه 
شـنیدی / - تِـرن تـو را می بـرد / - تِـرن تـو را به تب و تاب تـا کجا می بـرد؟ / و من / حصار 
فاصلـه ی فرسـنگ های آهـن را / غـروب غمـزده در لحظه هـای رفتـن را / نظـاره می کـردم. 

)مصـدق، 1386: 271  - 269( 
        شـاعر همـگام بـا تحـّول در مکان و فضاي عشـق ورزي ها، زباني تـازه و واژگان جدیدي 
را نیـز بـه کار گرفتـه اسـت. بـه طـور کلی، مصـدق در سـاخت ترکیبـات و واژه هـاي جدید، 
تجربه هاي شـاعران کالسـیك را نیز پیش رو دارد؛ اما این مسـأله هیچ گاه باعث نشـده اسـت 
کـه وي از ورود لغـات و ترکیبـات تازه و متناسـب با فرهنگ امروزي، در اشـعارش جلوگیري 
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کنـد. ، زبـان اشـعار او آنقـدر سـاده و صمیمـي اسـت کـه عامه ي مـردم، بـدون هیـچ ابهام و 
غموضـي مي تواننـد اشـعار او را دریابنـد. ایـن زبـان سـاده و صمیمـي، و صحبـت کـردن از 

عواطـف پـاك انسـاني، از جملـه دالیل عمـده ي محبوبیت شـعر مصدق اند. 

نتیجه گیري
       حمیـد مصـدق یکـي از شـاعران توانـاي معاصـر اسـت که در بیشـتر اشـعارش، رویکرد 
تغّزلـي و توصیفـات عاشـقانه دیـده مي شـود. بـا اینکـه مصـدق در برخي از اشـعارش سـعي 
کـرده اسـت کـه خطابه هاي سیاسـي - اجتماعـي را هم وارد شـعرش کند، اّما به نظر مي رسـد 
کـه ایـن مضامیـن در مقابـل حجـم زیـاد اشـعار عاشـقانه ي او نمـود کمتـري دارنـد. اصـوالً 
گرایـِش شـاعراني مثـل مصـدق کـه عمدتـًا  رویکـردي تغزلـي و رمانتیك بـه شـعر دارند، به 
مسـائل سیاسـي- اجتماعـي و جامعه گرایـي، رهاورد شـرایط سیاسـي- اجتماعـي دوراني بود 
کـه جامعـه ي ایـران در تـب و تاب تحّوالت این چنینی قرار داشـت و شـاعران خـواه و ناحواه 
تحـت تأثیـر ایـن رخدادها قـرار مي گرفتنـد. بنابراین، مصدق سـعي کرده اسـت، رویکردهاي 
سیاسـي و اجتماعـي را پـا بـه پـاي مفاهیم عاشـقانه پي گیـري کند؛ اما سـیطره ي زبـان و بیان 
تغزلـي بـر اکثـر اشـعار او امري کاماًل مشـهود اسـت. وی حتی مسـائل اجتماعـی را در بافتی 
تغزلـی و بـه تعبیر خودش در زبانی لیریك می پسـندد. فردیت و تشـخص معشـوق، احترام به 
معشـوق، ذکـر مکان عشـق ورزی ها، گالیـه از نبود عشـق های واقعی در جوامع امـروزی، بیان 
سـاده و روان عواطـف عاشـقانه و... جـزو خصیصه هـای اصلـی اشـعار عاشـقانه ی مصدق اند 
کـه در زبانـی نـرم و تغّزلـی بیـان شـده اند. در مجمـوع، عاشـقانه هاي مصـدق، حاصـل نـگاه 
شـاعري اسـت که عشـق و عاشـقانه زیسـتن را تا اعماق جان خویش احسـاس کرده و یکي 
از دغدغه هـاي ذهـن او بـوده اسـت. حتـي در اشـعاري که شـاعر سـعي کـرده یك مسـأله ی 

اجتماعـي را بیـان کنـد، تأثیـر لحن لیریك و عاشـقانه، به خوبي مشـخص اسـت.
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