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 4 ، حسین خسروی 3 ، مظاهر نیکخواه)نویسنده مسئول( 2 عبداله مرادی

 1397تابستان تاریخ دریافت مقاله:

 1397تابستان تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده
هوشنگ ابتهاج)هـ.ا.سایه(یکی از شاعران برجستۀ معاصر است كه هر دو زمینۀ شعرسنتی 

كرده است، اما  عملو نو را در سرایش آزموده است.گرچه او در زمینۀ شعر نیمایی هم موفق 

ت ابتهاج به غزل، آن هم غزل حافظ میتوان گفت در میان تمام قالبهاى شعرفارسى، اراد

كه روح ادبی فارسی  چرا كه غزل از منظر او با مفاهیم بلندى .البهاستگونه، بیش از سایر ق

ها با آن زیسته است و با آن نفس كشیده از قبیل: عشق، رندى، قلندرى، مالمت زبان آن، قرن

ی از           ی او نیز اجرای مدرنتردرآمیخته است. از سوئی دیگر شعر نو... و مرگ آگاهى و

های غزل اوست؛ به گونه ای كه زمانى شعر او داراى پیچیدگیهاى زبانى و هنرى است ایده 

با توجه به  .الممتنع استفاده میکند سهلزبانی و زمانى دیگر براى بیان افکارش از اشعاری با 

معرفی اجمالی  ضمناهمیت آثار شعری ابتهاج در گسترة ادبیات معاصر فارسی، در این تحقیق 

و و جایگاه وی در ادبیات معاصر، به واكاوی و تحلیل سبک، زبان، اندیشه  هوشنگ ابتهاج

 باز میشناسیم. ها شعری او پرداخته و دالیل موفقیت این شاعر را در این حوزه ساختار

 : هوشنگ ابتهاج، صورخیال، غزل معاصر، سبک،  عناصر شعریهاکلیدواژه

                                                             
 نام داده اند رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 98سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یمجالت علم تمام - 1

 (behyad53@gmail.com) دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهركرد -2

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحدشهركرد -3
(mazahernikkhah@gmail.com) 
 (k_khosravi2327@yahoo.com) دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحدشهركرد -4
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 مقدمه -1
آزمایی كرده و حوزة شعر كالسیک و نو طبع هوشنگ ابتهاج شاعری است كه در هر دو

كمتر شاعری توانسته است همچون وی در هر دو زمینه،كارنامۀ قابل قبولی از خود به جای 

بگذارد. اما آنچه او و شعرش را در ذهن و دل و فرهنگ مردم جای داده است غزلیات ناب و 

 لطیف اوست. 

در غزل فارسی »نین نگاشته است: چ«سایه»با شعر دكتر غالمحسین یوسفی در رابطه

معاصر، شعرهوشنگ ابتهاج در شمار آثار خوب و خواندنی است. مضامین گیرا و دلکش، 

آهنگ با غزل تركیب و همتشبیهات، استعارات، صورخیال بدیع، زبان روان و موزون و خوش

 از ویژگیهای شعر اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف آن یادآوِر شیوة دلپذیر حافظ

 (.761روشن، یوسفی:ص  هچشم«)است.

از سویی دیگر، سایه در هیئت یک شاعر نیمایی، چندان از سایه غزلسرا دورنیست، بلکه 

تر در این نوع شعر بیشتر دیده های بیرونیشایدآن بعد اجتماعی و تالش برای رسیدن به ایده

یک شاعر نیمایی، همسنگ  اما بطور كلی بسیاری از منتقداِن سایه، قوّت او را در مقام .شود

 طراوتش در مقام یک غزلسرا نمیدانند.

در مقالۀ حاضر در صدد هستیم ضمن ارائۀ شرح حال و معرفی سایه، به دالیل توفیق این 

شاعر در عرصۀ غزل معاصر فارسی پرداخته و ویژگیهای ساختاری و مضمونی اشعار وی را 

 باز شناسیم.

 بیان مسالۀ تحقیق -2
زبان، موسیقی، صورخیال، عاطفه  :با توجه به تحلیل و بررسی عناصری چونمقالۀ حاضر 

در اشعار هوشنگ ابتهاج  -كه  بخشی از ساختار شعر را پدید می آورند-و اندیشۀ شعری

صورت گرفته است. هدف این پژوهش تحلیل و بازنمائی ویژگیهای اشعار سایه از زوایای یاد 

 ن زمنیه هاست.شده و تبیین دالیل توفیق وی در ای

 سواالتی كه این تحقیق در صدد پاسخگوئی به آنهاست عبارتند از:

( منشاء تخیّل در اشعار سایه چه بوده و گسترة خیال در اشعار وی دارای چه ویژگیهایی 1

 است؟

( ویژگی فرم در اشعار سایه چیست و چه عاملی سبب انسجام ساختاری غزلهای سایه شده 2

 است؟
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و واقعیّت در اشعار سایه چگونه ترسیم شده است و آیا تناسبی بین تخیّل  ( مرزهای تخیل3

 و مضامین اجتماعی اشعار وی وجود دارد؟

 پیشینۀ تحقیق-3
در رابطه با بررسی و تحلیل اشعار هوشنگ ابتهاج، تحقیقات ارزشمندی تاكنون صورت 

 گرفته است از جملۀ این تحقیقات عبارتند از:

« مکالمه گرایی از ساخت متن تا ساخت اجتماع :حافظ و سایه»نوانای تحت عالف( مقاله

هاج از گرایی ابت، فصلنامۀ نقد ادبی. در این تحقیق میخوانیم: مکالمه1392ور، از مجید بهره

ازسویی، ارجاعهای بینامتنی او بیشتر به  .های متنی تا سطِح اجتماع در نوسان استنشانه

زتولید رمزگان زبانی، شیوة بیان و موسیقی شعر حافظ محور همنشینی سخنش از جمله با

محدود شده است و از دیگر سو،گفتمان تاریخی او به ویژه در سه قطبِ جامعه، انسان و 

 .عشق، جدالی با سخن حافظ دارد

تحلیل تطبیقی سبک شناسیک غزل هوشنگ ابتهاج و غزل »ای با عنوان: نامهب( پایان

. در این تحقیق ضمن بررسی 1390پی، دانشگاه مازندران، بنداز هاجر امامی «حسین منزوی

ای اشعار هوشنگ ابتهاج های سبک شناسی غزل در شعر معاصر، به بررسی مقایسهشاخصه

 و حسین منزوی پرداخته شده است.

از «مقایسه فرم و محتوای اشعار سیاوش كسرایی و هوشنگ ابتهاج»ج( تحقیقی با عنوان: 

خوانیم: هوشنگ ابتهاج و سیاوش . در این تحقیق می1392گاه یاسوج، فاطمه كریمی، دانش

كسرایی هر دو  از شاعران نامی معاصر هستندكه در قالبهای غزل، مثنوی، رباعی، دوبیتی، 

ابتهاج و كسرایی در آغاز، اشعار غنایی و تغزلی  .اندآزمایی كردهطبع (نیمایی)قطعه و اشعار نو

هۀ سی، شرایط و اوضاع نابسامان جامعه سبب شدكه به سرودن اشعار ، اما در داندسرودهمی

توجهی مشاهده چه در اشعار ابتهاج مضامین اجتماعی جالب  اگر .اجتماعی روی آورند

شود، اما عمدة محور فکری وی عشق و مضامین غنایی و عمدة محور فکری كسرایی، می

 .مسائل سیاسی و اجتماعی است

تحلیل مفهوم حسرت در محتوا و فرم غزل معاصر بر اساس غزلیّات »: د( تحقیقی با عنوان

. دراین تحقیق 1391از مهدیه میرزایی، دانشگاه رازی، « حسین منزوی و هوشنگ ابتهاج

تواند نقشی مهم در تعیین نحوة نگرش انسان به جهان خوانیم: یکی از عواطفی كه میمی

جا كه غزل، محملی مناسب برای ابراز بسیاری از آن .پیرامون ایفاكند، عاطفۀ حسرت است

های سخن  از عواطف درونی است، تجلّی این عاطفه در قالب غزل، نسبت به دیگر شیوه
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درمیان غزل سرایان معاصر، حسین منزوی و هوشنگ ابتهاج  .سرایی، بیشتر و بارزتر است

منزوی از سرآمدان غزل نو محسوب میشود و ابتهاج از بزرگان غزل  .جایگاهی ویژه دارند

 اند.جای غزلیاتشان از عواطف گوناگون خویش سخنها رانده این دو شاعر در جای .نیمه سنّتی

 روش تحقیق -4
 ةكار و استخراج اطالعات بر اساس شیو ةشیوتحلیلی بوده و -روش این تحقیق، توصیفی

شده است با رجوع به منابع  باشد. در روند این پژوهش تالشفیش می و با ابزار اینهاكتابخ

تحقیق به صورت فیش جمع  ۀمواد اولی و آثار دسته اول و مقاالت و مجالت ادبی و اینترنت،

طرح تحقیق سپس به دسته بندی و ویرایش مواد جمع آوری شده بر اساس  آوری شود.

عر، به ارزیابی نهایی و بیان نتایج حاصله اقدام پرداخته و ضمن تحلیل و بررسی اشعار این شا

 شده است. 

 اشعار ابتهاج هویژگیهای برجست -5

 سطح زبانی -1-5
عاطفی  ۀشعر است و خواننده نیز بیشترین تأثیر را از جنب ةعاطفه از مهمترین عناصر سازند

زیبایی اگر عنصرهای صوری شعر، یعنی خیال، زبان و موسیقی شعر، حس  شعر میگیرد.

را كه ی به باطن او نقب میزند و زیباییهای معنوی پسندی خواننده را اقناع میکنند، عاطفه

 پنهانتر و البته واالتر از زیبایی صورت هستند، نشانش میدهد. 

 سطح آوایی -1-1-5
سطح موسیقیایی و آوایی مجموعه مناسبتهای وزنی، قافیه، ردیف و آرایه های لفظی است 

 های او نقش مؤثر دارد.پیام شاعر و یا تقویت عاطفهكه در القای 

نشان  ابتهاج اتیدر غزل یقیجنبه از موس نیا یبررس: موسیقی بیرونی)وزن(الف( 

الزم به ذكر است  وزن استفاده كرده است.بیست و یک خود از  یدر غزلها یكه و دهدیم

به وزن  یاوزان دور»سروده شده است. یدرصد در اوزان دور 98/37 یعنی شانیغزل ا 49

 پنداشت. یمصراع متساو میكه بتوان خود آن مصراع را مركب از دو ن شودیگفته م یمصراع

 یدر وزن دور .شودیدوم تکرار م ةدر پار ناًیها دو ركن مختلف دارد كه عدو پاره نیاز ا کیهر

 .میکنیحال در وسط مصراع مکث مبه هر  .شودیپاره با ركن دوم تمام م انیكالم در پا اًغالب

 لحن ابتهاج در غزلیاتش شاد و فرح انگیز است. (70 ص:شمیسا شعر، شناسیسبک)

 
 غزلیات در رفته كار به هایوزن و بحرهای -2 جدول
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 درصد بسامد وزن بحر ردیف

مفاعلن فعالتن مفاعلن  محذوفمخبونمثمنمجتث 1

 فعلن

39 23/30 

% 

مکفوف اخرب مثمنمضارع 2

 محذوف

مفعول فاعالت مفاعیل 

 فاعلن

19 72/14 

% 

فاعالتن فاعالتن فاعالتن  رمل مثمن محذوف 3

 فاعلن

7 42/5 % 

فاعالتن فعالتن فعالتن  مخبون محذوفمثمنرمل 4

 فعلن

20 55/1 % 

هزج مثمن اخرب مکفوف  5

 محذوف

مفعول مفاعیل مفاعیل 

 فعولن

11 52/8 % 

مفاعیلن مفاعیلن  مفاعیلن هزج مثمن سالم 6

 مفاعیلن

5 58/3 % 

مضارع مثمن اخرب صدر  7

 سالم عروض

مفعول فاعالتن مفعول 

 فاعالتن

3 32/2 % 

مفعول مفاعیلن مفعول  هزج مثمن اخرب 8

 مفاعیلن

3 32/2 % 

خفیف مسدس مخبون  9

 مقصور

 % 55/1 2 فاعالتن مفاعلن فعلن

مفاعلن مفاعلن مفاعلن  رجز مثمن مخبون 10

 مفاعلن

5 58/3 % 

 %/77 1 مفعول مفاعلن مفاعیلن مقبوضاخربمسدسهزج 11

فعالت فاعالتن فعالت  رمل مثمن مشکول 12

 فاعالتن

1 77/% 

 %/77 1 فعولن فعولن فعولن فعولن متقارب مثمن سالم 13

مفتعلن مفاعلنمفتعلن رجز مثمن مطوی مخبون 14

 مفاعلن

3 32/2 % 
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 های به كار رفته در غزلیاتنمودار بحرهای و وزن -1شکل 

 

 :ی)قافیه و ردیف(کنار یقیموسب( 

 آفرینش در شاعر این دقت و مهارت از تکلف از دور به و ساده های قافیه استعمال: قافیه (1

 سخن به محتوای موزون و زیبا الفاظ كاربرد بر عالوه ابتهاج .میدهد هایش خبر سروده

 .است خویش زمان علوم از او آگاهی خاطر به این و دارد توجه خویش

0
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 ./77 1 لنفاعالتن فعالتن فع محذوفرمل مسدس مخبون  15

مستفعلن مستفعلن مستفعلن رجز مثمن سالم 16

 مستفعلن

2 55/1 

هزج مسدس اخرب مقبوض  17

 محذوف

 %/77 1 مفعول مفاعلن فعولن

 %/77 1 مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلن هزج مثمن مطوی 18

 %/77 1 مفاعیلن مفاعیلن فعولن هزج مسدس محذوف 19

 %/77 1 فاعالتن فاعالتن فاعلن مسدس مخبون محذوفرمل  20

 %/77 1 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن بحر متدارک مثمن سالم 21

 %/77 1 مفاعیل مفاعیلمفاعیلمفاعیل بحر هزج مثمن مکفوف 22
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 از خاطر همین به است آگاه شعر موسیقی غنای بر كناری موسیقی تاثیر از ابتهاج: ردیف (2

 اهداف به شعر در بیشتر پویایی و جنبش ایجاد بر عالوه تا میگیرد بهره فعلی ردیفهای

 حركت و پویایی شعر، فضای به ردیفهای فعلی".یابد دست نیز خود و محتوایی معنایی

 خیال صور )".میشوند ایستایی شعر سبب حرفی و اسمی ردیفهای مقابل در و میبخشند

 از كه میدهد نشان ابتهاج غزلهای در (تأمل 236 ص كدكنی شفیعی فارسی، شعر در

 غزلیات مجموع از درصد 72 دقیقأ یعنی است ردیف دارای غزل 93 وی، غزل 129 مجموع

 دارای غزل7 ضمیری، ردیف دارای غزل 8 فعلی، ردیف دارای غزل 65 تعداد این از. ایشان

 ردیف دارای غزل 3 حرف، ردیف ضمیر و با غزل 2 ای،جمله ردیف با غزل 7 اسمی، ردیف

 الزم شعرش انسجام برای را ردیف سایه. میباشد  قیدی، ردیف دارای غزل 1 ضمیر، و فعل

 از واژگانی، ردیف بر عالوه .افزایدمی شعرش موسیقایی غنای بر آن وسیلۀ به و میداند

 تناسب سایه غزل بافت با كه آن، كهن نوع از خصوصاً نموده، استفاده هم فعلی ردیفهای

 دارد.

 هادرصد و انواع ردیف در غزل -5جدول 
نوع 

 ردیف

اجمله ضمیروحرف اسمی ضمیری فعلی

 ی

قید

 ی

ضمیر و 

 فعل

 جمع

 93 3 1 7 2 7 8 65 تعداد

89/6 درصد

9 

60/8 52/7 15/2 52/7 07/

1 

22/3 10

0/ 

 

 
 هاغزل نمودار درصد و انواع ردیف در -2شکل 
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 :موسیقی درونی ج(
 بار چند بیتی و عبارت در حرف یا فعل یا اسم خواه ایواژه كه گونه بدین»( تکرار كلمه: 1

 شعر خصیصۀ اصلیترین تکرار، اقسام از استفاده( 89: طراز سخن، صادقیان«).شود تکرار

 معاصران دیگر از وی تمایز باعث خصیصه این و است ایشان تشخّص دالیل از یکی و  ابتهاج

 شکی آن در كه باشیم  ابتهاج برای شخصی سبک به قائل اگر این وجود با. است شده

 سطوح در و دانست هاواژه فراوان تکرار را او شخصی سبک ویژگی اولین باید نیست،

  میشود. دیده او شعر در( عبارت و جمله واژه، هجا، واک،) مختلف

 بیاورد جنس هم كلمات سخن، ضمن در نویسنده یا گوینده كه است آن ( جناس: جناس2

 (44: فنون وصنایع ادبی، همایی.)باشند مختلف معنی در و شبیه دیگر یک به ظاهر در كه

 .است رفته بکار سایه غزلیات در اشتقاقی و افزایشی ، تام جناس انواع

جناس در مورد از انواع دیگر 62(جناس زائد، %04/34مورد)32( جناس زائد: كه به جز 3

 غزل او وجود دارد.

 بار، بار -جناس تام: سایه ،سایه -

 جناس محرف: سِر، سَر -

 جناس خط: بیش، پیش -

 جهـــان میســوزد راهرا گــر بدهــم  آه            ستمرا كهآتش  پرجان موش كزین سایه خا

 (147: همان)

 شده ابتهاج غزلیات در موسیقی اعجاز موجب آنچه جناس و تکرار بر ( نغمۀ حروف: عالوه4

 .هاست واج و كلمات صدایی و هم حروفی هم صنعت ،

 یلدا زد و رفت شب چشمبه  شیداب خورخوكنج تنهایی ما را به خیــالی خـوش كرد           

 (255: همان)
 بار تکرار شده كه بر موسیقی كالم افزوده است.4«خ»صامت

در برخی ابیات،امکان تنفس در میان خواندن  یانیم ۀیبا استفاده از قاف ابتهاج( قافیه درونی: 5

 ها به خواننده داده است:مصراع

 گر ســوخـتنم بایـد افــروخـتنـم بایـد             ای عشــق بزن در مآن كز شعله نپرهیزم

 (132:همان)

 سطح لغوی -2-1-5

 هوشنگبه زبان شعر است.  دنیبرجسته كردن و تشخّص بخش یهااز راه یکی ییگراباستان
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 سایه در شعر  .آوردیم یكهنه رو یهابه واژه ش،یشعر خو یانیبا توجّه به ساخت ب ابتهاج 

 است.  ترشیب یواژگان ةحوزاست و بسامد آن، در  یو واژگان ینحو یهادر حوزه ترشیب ییگراباستان

 بشـکن كه نماند جز غباری آبگــینهنرسید آن مــاهی كه به تو پرتوی رساند            دل 

 (142:1378، ابتهاج)

 انـارا تو بمــگس دوهـــان ارا،یـــدرا، ــپ            میتی لـیخ نیتو بمان بر سر ا ارایرــشه

 (                                                           83)همان:

  مشهود است. ابتهاججمالت و عبارات شعر  انیدر م ییگراباستان

 ؟یاكه ز چشمم فکنده دتـامین ــیشرم            ام یق بهشتــز عش ،حس و هنر به هیچ

 (35همان:)

 سطح نحوی -3-1-5

استفاده كرده است كه امروزه  ییاز فعلها شتریبخش، ب نیدر ا سایه: فعلهای ساده الف(

 ای در اشعار سایه دارند.فعلهای سادة قدیمی نیز جایگاه ویژه ندارند. یكاربرد چندان
 ردانـس نهـیت با ســآتش ردــیگر در نگ             ستینعجب  ی، آربفسُرد نجایصد دوزخ ا

 (244همان:)

 برای فعل نهی:« م»استعمال جزء پیشین  (1

 نیل است اــحاصیكه ب یوـــمگپندش             را شیدل مجنون خو نیشناسم ایمن م

 (45همان:)

 :افعال ساده فیتخف (2

 رمیتو م یو من دست بر دعا یمرا بکشت            تو دارم یرو یواــر هـو در س فتادمز پا 

 (21همان:)

 :(%37/47مورد یعنی48فعلهای پیشوندی) (3

 برین بـــاغ بگریـید كه آن سـرو فرارفت            تـخریكه آن الله فرو دیفتیخاک ب نیبر

 (103همان:)

گونه افعال با ساختهای كهن در وجود این( 72/1مورد یعنی2فعلهای پیشوندی مركب ) (4

ظرفیتهای شعر فارسی است. این بافت شعر سایه نشانگر قدرت و توانایی شاعر بر كشف 

 كهن به زبان شعر او شکوه و عظمت خاصی بخشیده است.

 یبار برگ وكه نداشت  یریپ درختآن  منم             آرم سر بردوباره  كهپشتم  شکستنه چنان 

 (144همان:)
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 سایه بیشتر در ساختمان این نوع افعال، خاصه(: %27/23مورد یعنی27فعلهای مركب ) (5

گونه به نظر میرسد كه ایشان در آثار در قسمت پایه از واژههای كهن استفاده میکند و این

های كهن فارسی به ویژه سبک خراسانی تحقیق و تعمق داشته كه به این صورت از ظرفیت

 آنها استفاده میکند و بین زبان پیشین و معاصر ارتباط برقرار میکند.

 نجاستیمرد ا لهیگ ر و ترک وـو كرد و لبلوچ              ستیریشدر قفس  شهیب ز هركه  نگاه كن

 (250همان:)

 فعلهای دعایی: (6

 نکرد غیصبا در مـیوش ز نســخ یكه بو                   گلآن  مبادهرگزش  یلچو غنچه تنگ د

 (59همان:)

 :(58/1مورد یعنی 48گرایی در قیدها )باستان (7

 رگ نسنجند قدر مردـز به مــكه ج دردا            باورت شوددا كنمت ــان فــكه ج یروز

 (89: همان )

 :(%1مورد یعنی17) در صفات ییگراباستان (8

    یخاموش و یسرداز  ترخوشسوختنم  نیا            مـواهـخیـل تو نمـو من آتش وص یآب تو

    (24همان:)

 باستانگرایی در حروف:  (9

 (363گیوی: احمدی و انوری فارسی، )دستورزبان« اگر»ربطبه جای حرف « گر» -

 در گردنش من دست  یدیرسگر  غایدر یا            نماست حسرتگردنش  به گرد سویگ ۀحلق

 (13همان:)

، «و+ اگر» یبه جا« ور»، «و + از» یبه جا« وز» ،«نیو+ ا»حرف ربط یبه جا «نیو» -

 (300: یابوالقاسم فارسی، زبان تاریخی دستور، )«و+ آن» یبه جا« وان»

 یز باشد از منشـو پره زدیبگر نیچن نیو             ـمبه چشزبان خواند  صدبا و  دیآ شیم پـهر دم

 (13همان:)

: 1389)ابوالقاسمی، « كه + این»به جای « كاین»و « كه+ از»به جای حرف ربط « كز» -

298-300) 

 ا پخته گشت خام شماــش دل مــآت كز            دیـآر ادیـــوزان ما به ـــس ۀنــیتنور س

 (11همان:)
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 )دستور« به جای از«ز»، «از+ آن»به جای « زان»، «از+ این»به جای حرف اضافه « زین» -

 (300ابوالقاسمی،:  فارسی، زبان تاریخی

 زلف دو تا مگستر            در پیــش پــای دلهــا دام بــال مگستر پس و پیشن پیش از زی

 (23: همان)

 «اندر»به كار بردن حرف اضافه  -

 زندیذر نمــنا به رهگــآش یالـــص یکی            غم ریاو به غ اندركه تم ـپر س  ستهیگذرگ

 (80همان:)

 «یبرا» یبه معن« را» -

 من ۀوز نالـزهره س رااز تو ــس ستیكه ن             بشکن یچنگ و ن هیغزل سا یچو بشنو

 (21:همان)

 باستانگرایی در ضمایر:( 10

    ازمـــه سـرواز چـوخته پــال و پر سـبا ب            رت پروازــحس کشدمیمس ــدر كنج قف

 (190همان:)

 های فارسی:باستانگرایی در جمع (11

  تو را یدل ربا چشمانر و ـم آن سـببوس            نهم دهیـد یر زلف و به روــآن س رمیبگ

 (160همان:)

 :«ان»با « ها» یبه جا یاز اسام یجمع بستن تعداد (12

 اـاغ دسته دسته كجـب نیــروند ازیكه م            بر باد انــیآش انــمرغز  هیاـــبپرس س

 (114: همان)

 «ان»زمان و مکان با  یجمع بستن اسام (13

 یست بارا یاآسمانش نه ستاره كه به هفت           روزانو  بانــشم دارد از ــچراغ چشچه 

 (142: همان)

 )صوت(: هاجملهگرایی در شبهباستان (14

 ینوشیو م ینوشیون جگرم تا چند مــخ            لبخند کیدل ناخرسند در حسرت  یا آه

 (24همان:)

 گرایی در جمالت و عبارات:باستان (15

 ؟یام فکندهـكه ز چشم امدتین ــیشرم            امیتــق بهشـز عش ،حس و هنر به هیچ

 (35همان:)
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 %( 78/32مورد یعنی 360آغاز ابیات با حروف اضافه) (16

 مسازچه  سازب دم ـل یب میته نـبشکس            ازمـــس چهاتم زده آواز ــدل م نیـا اــب

 (19:همان)

 (:%36/1مورد یعنی 15های منادایی)گروه (17

 یكه قادر به غرامت باش ستیم آن نــغمی         ت باشـالمــم به سـالمــس تادهـفرس یا

 (33همان:)

 سطح ادبی -2-5

 معانی امواج وتالطم تخیل دایره وسعت كه میدهد نشان ابتهاج غزلیات از بعد این بررسی

 از استفاده با رو این از كند بیان وابتدایی راساده آنها تا نداده اجازه شاعر ذهن خالق به

 تر هزند را صورخیال تا خود میریزد تازه تعبیرات قالب را در ادبی و فنون بیانی هایتکنیک

 . نکند را اراده آنها صریح معانی ، كلمات از دارد اصرار شاعر اینکه ضمن سازد.

 تصویرسازی -1-2-5
صورت  كلمه و حروف براساس كه است نمایشی و تصویر بلکه نیست، واژه و حرف تنها شعر

 تصویر. دارد توجه نیز خود سخن محتوای و معنا به ، زیبا الفاظ كاربرد بر سایه عالوه .میگیرد

 در را متحرک و پویا تصاویر این او .است مطلب همین گویای غزل در زیبای او هایآفرینی

 .است برده بکار زیر موارد

 و عشق به انسان، به مربوط صفات یا اعضا ابتهاج از غزلهای بسیاری درالف( تشخیص: 

 % 15/44 –مورد 102 شودمی داده نسبت غیرمحسوس كلی طور به یا انتزاعی مفهوم

ـجر زدست  میرم تو پای به مـن و بیـایی راه ز تو كه روزی حسرت به میبرم جان تو ه

 (21: 1378ابتهاج،) 

مبالغه در غزلیات ابتهاج به ندرت دیده میشود. این آرایه در چهل ب( مبالغه در تصویر: 

 درصد به كار رفته است.  27/4وچهار بیت یعنی 
 راهنشیمرا از لغزش پ دیچنان به رقص آ            چو لغزد بر تنش راهنیپ زیموج رقص انگ

 (13)همان :

خود تحوالت اجتماعی جامعه را همچون ابتهاج در غزلیات ج( تصاویر مینیاتوری: 

-مورد22تابلویی مینیاتوری در قالب الفاظ و تخیالت شاعرانه برای مخاطب به تصویر میکشد)

25/3 .)% 
 خورشـید گرفتۀ خون چشــم او بر سوخــت             خیره خزان حریق در سرسبز جنگل
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 نالیــد و زد پر آشــیانه از شــب شد            مـــرغ پر سوخــته غــبار از دشــت دامـن

 (310همان:)

 بیان -2-2-5
كنایه  و استعاره به ابتهاج گرایش. هستند پربسامد كنایه و استعاره ، تشبیه خیال صور بین در

 است. ینیآفر مضمون و پردازی لفظ شاعرانه، و لطیف حاالت بیان ، كالم در ایجاز طرخا به اغلب

 بدیع و نو تصویرسازیهای و معنایی افقهای خلق دنبال به شاعر تشبیهات درتشبیه:  الف(

 بر را ذهن از دور های شبه وجه گاه دقیق دارد و پرداز دور تخیلی و ذهن كه آنجا از است،

 .آیدحساب می به نیز او شعر فهم دشواری علل از كه میگزیند
 بسامد و درصد انواع تشبیه باعتبار طرفین( 1

 (: %45 /45-مورد10حسی)حسی به  -

 در گردنش مندست  یدیرس گر غایدر یا            نماست حسرتگردنش  به گرد سویگ ۀحلق

 (13)همان: 

 % (: 90/40 -مورد9حسی) –عقلی  -

 زندم زخمه به تار دل ریـش            چون هــوای گــل و مرغـان هماواز كنم خار حسرت

 (47)همان:

 %(: 09/9 -مورد2حسی به عقلی) -

 ستتو یاسز یدشاكه شاد باش  ستدو یا            مــو غـچ یختیآم درگرچه  هیبا جان سا

 (41)همان:

 %(: 54/4 -مورد1عقلی به عقلی) -

 برخیزد جهانی گو مباش توزجان مهر   گر            ستمهر جهان افروز تو منهمنشین جان 

 (57)همان:

 شکل لحاظ به تشبیه ( انواع2

 %(: 5/37-مورد18تشبیه مفروق) -

 یران چهشکفته  گلبن یام ایبه خوار كنون             بودم وـتاغ ـب بیعندل منو  یغنچه بود تو

 (42)همان:

 %(: 50-مورد24تشبیه مضمر) -

ـرآینه خورشـید شود پیـش رخ روشــن او           تاب نظــر خــواه ببین كاینه تابیــد   ام

 (106)همان :
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 %(: 5/12-مورد6تشبیه تفضیل) -

 یانوز خود كه سرو ر یبران هیاــتو س یول            شاهد مهتابچو نم تو سر سود یشا به پاخو

 (42)همان :

 چون میشود و معنا ساده تقریر از مانع شاعر تخیل از سرشار و خالق ذهنب( استعاره: 

 كاربرد .است داده غزلیات به بیشتری زیبایی است گذارتر تاثیر تشبیه از درشعر استعاره

 مورد 129 و است بیشتر ابتهاج شعر در مکنیه استعارة یا تشخیص به نسبت مصرّحه استعاره

 %( استعارة مکنیه است.  15/44مورد)102%(، اسعارة مصرحه و  84/55) یعنی

 بنشستم            كه بشکفی و گلی پیش روی من بنشانی شاخ گلبه پای تو  كهچه سالها 

 (42)همان:

  د زمام شماخرت ـت به دسـآن كه هس از            زمام مراد دهدیما مـت شــان به دسـزم

             (12)همان: 

 كه است كنایه میشود، یافت وفور به ابتهاج غزل در كه بیان عناصر دیگر ازج( کنایه: 

 و پیشه و حرفه اهل رسوم از و عوام اعتقادات از و مردم عادی از زندگی را آنها از بسیاری

 .دارد وجود%  37 حدود كنایه مورد87 تعداد وی ابیات در مجموع. است گرفته آن امثال

ن            گو مخیزدستگیری  از پا فتادم كه منچون   مبتاش گوآستانی  گذشتم سراز  چون كه ـم

 (58)همان:
 افتادن: كنایه از بدبخت شدن. از پا

  معانی -3-2-5
 ذكر غالباً  ابتهاج غزل در و هاستنیابی كام و محرومی و فراق ذكر غزل اصلی مضمون

 موضوع» است. عاشق كشیدن محنت و فراق قصه و او سنگدلی و وفایی بی زیبایی معشوق،

 به متکلم كه است ثانوی كاربردهای و معانی حیث از جمالت بررسی عمده معانی علم

 . ( 331 ص: شمیسا: معانی و بیان«)است. كرده مخاطب ایراد حال مقتضای

 توازن اجتماعی، مضامین با شعری هایدرونمایه پیوند غزل، در نو، نگاهی با توانسته سایه

 كند؛ نفوذ جامعه مختلف هایالیه در موسیقی، و شعر هنرمندانۀ و هدفمند تلفیق آوایی،

بیشترین  كه.است اندوه و تاثر ثانوی معانی در خبری جمالت او غزلیات محور كه است بدیهی

 دهد.می اختصاص خود به را جمالت

 ایپاره فشــان            جز خــون چـه میـرود ز دلِ پارهست خوندلـم لبِ زخمی پارة هر

 (200: همان)
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 بسامد از وصل برای معشوق ترغیب و التماس قالب در امری جمالت ، خبری جمالت از پس

 است. باالیی برخوردار

 تو میرم وفایدر  بس كهتو این  عشقِدل            مرا ز به ســایۀ بی جفابکن هر آنچه توانی 

 (21همان:)

 .دارد اندكی بسامد است استرحام و عاشق عجز حالت بیان در بیشتر كه پرسشی های جمله

ناز  هیخوا چه  سپیدهد كردی چشمـم در انتظـارِ سپــیان            هی شب هجرای سیا سر ـم

 (32همان:)

 بدیع معنوی -4-2-5

 پهلوانی و اساطیری شخصیتهای نام از ابتهاج  استفاده %(: 90/6-مورد 60)تلمیح الف(

 به شاعر كه است مطلب این دهنده نشان آنها زندگی به داستان تلمیح و فردوسی شاهنامه

 عبرت مایه را آنها سرنوشت و زندگی گاهی و اهمیت میداده خود پیشینیان سرگذشت

 و یوسف توجه حضرت ابراهیم به مربوط به داستانهای پیامبران همه از بیش .است میدانسته

 .دارد

 الحزنت تـیب شدهگلستان  كهدل  یمژده ا            شنوم یبا مــز ص فــوسی نـراهیپ یبو

 (136)همان:

 %(: 6/5 -مورد44ب( اغراق)

 ستا درونجامه  كه در ستجان ا خود همهاو             ستین یبدن وشـو خ ی! سخن از نازكهیسا

 (119:همان)

 %(: 78/51 -مورد450ج( تناسب)

 شماخام گشت  تهــخدل ما پش ــآتكز             دیآر ادیـا به ــم وزانــس ۀنیــس ورــتن

 (11)همان: 

 %(: 52/34 -مورد301د( تضاد)

 شما شام افتی دیش طلعت خورشـكه نق            بود زانیخ بحــصردار ــك نهیدق آـز ص

 (12)همان: 

 %(: 34/0 -مورد3ه( لف ونشر)

 دیكنرا افزون  همه نی، انهمیمآتش  من دل بر            دشمنان به چشم یدودستان، دو یبرا یورـن

 (129)همان:
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 %(: 38/1 -مورد12و( ایهام تناسب)

 مرا باش زین یت شبــسرمس یاقــس یا            ستقدح بر لب نوشت نگران ا چشمم چو

 (204)همان:

 فکری سطح -3-5

 مضامین عاشقانه -1-3-5
ابتهاج،پیرو مکتب شعرایی چون حافظ،سعدی و موالنا است و میتوان او را چکیده ای از 

 كه است زمینی معشوق غزلهابقیه  در ، مورد 2 جز او غزل 129 تعداد این افراد دانست. از

 راه در سوختن و عشق كه میبینیم لذا .است پردازی مضمون در شاعر تخیل از برخاسته

 میشود. بیان مختلف اشکال به سایه غزلیات معشوق، در

 دگرست یانـر كـــت از گوهــل لبـــلع            تــرســدگ یتانــز بوس یلــو گـت یور

 (97: 1378)ابتهاج، 

  موهبتی الهیعشق 

 درسراسر كه است موهبتی وی دیدگاه از كه میبخشد عشق به متعالی معنایی ابتهاج

 :دارد جریان شعرش
 میکند كبود جامــه آسمان تو طـلب میکند            در سجود كعبه! صنم ای تو، رخ پیش

 (120:همان)

 مضامین عارفانه -2-3-5
 بهره كالسیک عرفانی های آموزه و عرفانی های اندیشه از است توانسته خوبی به ابتهاج

 آستین همچون مفاهیمی و اصطالحات برخی به سایه غزلیات و اشعار بررسی ببرد با

  خدا برمیخوریم. با ،تجلی و مناجات ایمان ، الست، آن ، برافشاندن

 %(: 81/6-مورد3آستین برافشاندن) -

 جهــــان بــرافشــــانــم            گــر به دامـــان دوسـت دسترسی است برآســـتیـن 

 (233)همان:

 %(: 9 -مورد4آن) -

 میردانـه دل از آن او نگــان او كـــبه جی            ر دانـــتان اگـــالوت آن دلســـدال ح

 (178همان:)
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 %(: 9 -مورد4الست)  -

 عشـق             كــه بر ســر مـــن ز الســـت میــرودان گریخــت زیــن بالی توكجــا 

 (210: همان)

 %(: 54/4-مورد2ایمان) -

ـر                    دام این در نیست خلیلی ایمان!  یهسا  است گشتن گلستان شوق همان را آتش ورنهكف

 (210: همان)

 %(: 9 -مورد4تجلی) -

 یتـــشکف ایـــل رؤــــاز گــــه با نــك            دل خواه نهیــرید یم اـخواهیـو را مــت

 (346: همان)

 %(: 90/15-مورد7دل) -

 ستیجهان به كارش ن ینباش اریتو  گرش             ستین ارشی چـجز تو هیجهان  كه در دو یدل

 (112)همان:

 %(: 63/13 -مورد6سالک) -

 ام زمان استــر گــهن دنـیكه رس یدانی            ریو د یاز دور ورـمخغم  هیگر مرد ر

 (172همان:)

 %(: 25 -مورد11ناپایداری جهان) -

 رگ نسنجند قدر مردـز به مــكه ج دردا            دا كنمت باورت شودـان فـــكه ج یروز

 (89همان:)

 %(: 81/6-مورد3مناجات با خدا) -

 ا به من دهــگ آســـنهن یقـــدر او عش            ن دهــــبه م ایـــدر ــــــیخداوندا دل

 (126: همان)

 مضامین فلسفی -3-3-5
 %(: 38/15-مورد2ستایی) مرگ -

 گرد تندـخیانگ بره ــام اگر چیتـــاز هس            تو یاـــر راه وفـــاز س زمــین بر نخـم

 (89: همان)

 %(: 76/30-مورد4عمر) بودن گذرا -

 رفت خسی موجاین  چه سنجد كه بردریاست             ای وجودیمـر دریــس ما همچو خسی بر

 (15)همان:
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 %(: 46/38مورد:5آرزو) و امید -

 اخ خشک زنده به بوی بهار توستـاین ش            ل آوردنم نرفتــید گــز ز دل امـــهرگ

 (130همان:)

 %(: 38/15-مورد2جدال گذشته وحال) -

 همــه رفتند از این خانه خـدا را تو بمان          با من بی كــس تنها شــده یارا تو بمان  

 (83)همان:

 اجتماعی-مضامین سیاسی -4-3-5

ل اجتماعی میتواند رهاورد انقالب ئپرداختن به مسا(: %16/10-مورد12اجتماعی) مسائل -

به تدریج در سی،  ۀسایه هم از ده برخاسته از آن باشد. مشروطیت و جریانهای شعری

های آرمان اجتماعی او و خویش قرار میگیرد كه بازتاب سیاسی عصر فضای اجتماعی و

 .در اشعارش نمایان است شکستهای اجتماعی مردم، پیروزیها و ۀهمچنین واگوی

 ل زرد و گــــل زرد و گــــل زرد            بیـــــا بــــا هـــم بنالیــم از سـر دردــــگ

 ســتم با مــــرد خواهـــد كـرد نامـرد             عنان تــا در كـــف نامـــردمــان است

 (339)همان: 

 %(: 01/11-مورد13اوضاع جامعه) -

 زندـالل ما پرنده پر نمیــت پر مــبه دش            كسی، كسی به در نمیزنددرین سرای بی

 (79: همان)

 (:%55/13 -مورد16آزادی خواهی) -

 بگشادم یدـخورشخانۀ  سویدخمه  دری زین            اما ب،ــتنم افتاده خونین زیر این آوار ش

 (238: همان)

 %(: 54/2-مورد3گرایی) انسان -

 اک است؟ــالصه خــین خـان همـــانس            ن پاک است؟ــان تــاک این همــای خ

 (172: همان)
 (:%38/3-مورد4نوستالوژی) -

 ن بگوــد كهـــار ز عهـــاد نوبهــــای ب            رـــت پیـــت ز یاد درخـشوق جوانه رف

 (225:  همان)
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 %(: 79/17-مورد21نمادها) -

 رــیدارد ش یتمــند ســردن به كمـــگ            ریدارد ش یس پشت خمـــج قفــدر كن

 (316: همان)
 %(: 59/35-مورد42مذهبی) و عناصرملّی -

 ساقی ای برســان امــیدی نوشـــدارویمیگرید             یلی سهــراب ســر بر رســتمی

 (316: همان)
 %(: 86/11-مورد14مفاهیم) بیان در طبیعت عناصر -

 خون به غرقه پیرهـن این بود بس را الله            یدمیگر خــزان چشـــم او بر كه بهـاری

 (123:همان)

 گیرینتیجه -6
بررسی سبک شخصی ابتهاج در شناخت شعر و شخصیت ایشان بسیار مؤثر است. با انجام 

ها دارای ظرفیت باالیی این تحقیق به این نتیجه دست یافتیم كه غزل ابتهاج  در اكثر زمینه

است و این خود باعث تشخّص ایشان به عنوان یکی از غزلسرایان تأثیرگذار معاصر شده است. 

كه حاصل تامل و حساسیتهای خاص او در مورد -ن و آراستۀ ابتهاجزبان پاكیزه،روا

یکی از دالیل سبک شخصی ابتهاج است.  -حروف،بهگزینی و چینش هنرمندانۀ واژههاست

بسامد باالی تشبیهات و استعارات زیبا و دلنشین،تركیبات و اصطالحات نو و ابتکاری یا به 

نحوی در شعر ابتهاج نیز زیبا و چشمگیر است و گرایی واژگانی و ها،باستانطور كلی نوآوری

میتواند بیانگر سبک شخصی وی باشد. استفادة هوشمندانه و مناسب از اوزان شعری برای 

 -با توجّه به شناخت،توانایی و تسلطی كه در موسیقی داشت -مفاهیم و مضامین شعری خود

تلف موسیقی،حکایت به گونه ای كه روانی كالمش و جاری شدن شعرش در مقام های مخ

از توانایی های خاص او در هم پوشی وزن و محتوا دارد نیز،میتواند از بارزههای سبکی شعر 

آید گرایی در اشعار ابتهاج این گونه برمیهای گوناگون باستاناو به شمار رود. از  بررسی جنبه

بان شعر و بیان گیری از تجارب شاعران گذشته،توانست زكه وی با تحقیق،كاوش و نیز بهره

خود را از آسیب یکنواختی و ابتذال و نارسایی معنایی حفظ كند.آركائیسم واژگانی و نحوی 

با بسامد باال باعث تشخص سبک شخصی و برجسته نمودن كالم ایشان شده است. در میان 

باستانگراییهای ابتهاج،گرایش وی بیشتر به استفاده از واژهها و فعلهای كهن است.  تشبیه 

 مهمترین صُوَر خیال از بین صورتهای خیالی در شعر ابتهاج است. 
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آرایی،جناس و از نظر بدیع معنوی، بیشتر ابتهاج به موسیقی درونی به ویزه تکرار كلمه واج

از نظر فکری ابتهاج از جمله شاعرانی  .نظیر،تلمیح و تضاد،توجّه خاصی داشته استبه مراعات

ای درون و رنجهای روحی و رمانتیسم طبیعت،مهارتهای است كه در پرداختن به خواهشه

زیادی دارد.شعر او از عناصر زیبای طبیعت سرشار است.همچنین وی از دلدادگیهای خود به 

معشوق سخن میگوید و گاه آن را با رمانتیسم غم تلفیق نموده،از هجران و بیوفایی یار ناله 

مابین در اشعارش هم از عشق و مراودات فیسرای برجستۀ معاصر،میکند.  ابتهاج،شاعر و غزل

صحبت میکند و ناز و كرشمه و فراق یار را به تصویر میکشد و هم در اشعارش از 

 ها و رویدادهای عصر و زمانۀ خود سخن میگوید. ،زخمدردها،آرزوها

بخش قابل توجّهی از اشعار سایه به مناسبات عشقی ای كه هم زمینی و هم آسمانی 

ها،تنگناها، امیدها، ظلم و خواهی،بیان مرارتدارد.مسایل اجتماعی،آزادیاست،اشاره 

 .ستمها...بخشهای دیگر درونمایه اشعار او را شامل میشود
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