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چکيده
شعر از عواملِ سازنده ای برخوردار است که يکی از آنها ،عاطفه و احساسِ شاعر است .هر چند در دورهای
از تاريخِ ادبيّاتِ فارسی ،اگر نوشتهای در ا وجِ عاطفه و احساس ،ولی خالی از وزنِ عروضی بود ،شعر شمرده
نمیشد ،ولی در دوره یِ معاصر ،در وجه تمايزِ شعر از نثر ،عاطفه و احساس بر وزنِ عروضی مقدّم شمرده
میشود .هوشنگ ابتهاج متخلّص به سايه از شاعران توانا در زمينه ی غزل و شعرِ معاصر است .غزلهایِ وی،
سرشار از عاطفهای صميمی است که اصلیترين عاملِ زيبايی و جذابيّتِ غزلهایِ وی محسوب میشود.
غزلهای سايه از نمونههای بارزِ شعر رمانتيک میباشد .در اين پژوهش به بررسیِ جنبههایِ عاطفه و اقسامِ آن
در غزلهایِ سايه پرداخته شده است .میتوان گفت سايه بيشتر با به کارگرفتن من اجتماعی و من انسانی
است که انديشهیِ خود را بروز میدهد.
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مقدمه
عاطفه از عناصر معنوی شعری است که مربوط به احساسات وحالت روانی شاعر میشود و در تعريف آن
میتوان گفت:عاطفه يا احساس ،زمينه درونی و معنوی شاعر است ؛ يعنی چگونگی بر خورد شاعر با حوداث
واتفاقاتی که در اطرافش رخ میدهد که انعکاسی از ((من)) شخصی اوست .پور نامداريان در اين باره می-
نويسد« :عاطفه حالت اندوه و شادی و يأس و اميد و ....حيرت واعجابی است که حوادث عينی را ذهنی در
ذهن شاعر ايجاد میکند و وی میکوشد که اين حالت تأثر ناشی از رويدادها را آنچنان که برای خودش
تجربه شده است به ديگران منتقل کند»(پورنامداريان .)91 :9839 ،استاد شفيعی کدکنی در يک تعبير
ديگر چنين مینگارد« :منظور از عاطفه  ،اندوه يا حالت حماسی يا اعجابی است که شاعر از رويدادها حادثه
ای در خويش احساس میکند واز خواننده يا شنونده میخواهد که با وی در اين احساس شرکت داشته
باشد» (شفيعی کدکنی.)01:9832 ،
هر دو تعريف به يک چيز اشاره دارد .اينکه عاطفه آن حالت احساسی است که از وقايع بيروی يا ذهنی به
انسان دست میدهد.واکنش انسان در برابر رخدادهای عينی ،حالت عاطفی انسان است ،گريستن ،خنديدن
،اندوه ،شادی ،تأثر ،اميد ،يأس و ...مصاديق عاطفهاند که در وجود آدمی بصورت ملموس ديده می شود .با
توجه به مصداقهای عاطفه در موارد ذکر شده است که زرقانی عاطفه شعر را اينگونه تعريف میکند« :عاطفه
شعری ،عبارت است از نسبت احساسی که در يک لحظه خاص ميان "شاعر با يک پديده ديگر" برقرار می-
گردد»(زرقانی.)03:9831 ،
انسان بنابر سرشتی که دارد ،دوست دارد ديگران در عواطف او شريک باشند و او نيز البته چنين
همنوايیای با همنوعان خويش حس میکند.هنر،وسيلهیِ اين همنوايی است و پُلی که بين عواطف هنرمند
و مخاطب ساخته میشود.شعر نيز تأثير عاطفی خويش را مرهون اين خاصيت انسانهاست .شعر ،حاصل
عاطفه است چرا که عکس العمل انسان در برابر رخدادهای عينی يا ذهنی باعث خلق شعر می شود پس
خلق شعر نتيجه عملکرد عاطفی انسان است .ميزان تأثيرگذاری شعر نيز مربوط به سطح عاطفی آن میشود.
هرچه سطح عاطفی در شعر باال برود به همان پيمانه ميزان تأثيرگذاری آن باالتر میرود به عنوان نمونه
شاعر در غزل"بانی کسايی" به خوبی اين عنصر را به کار میگيرد:
دلـم گـرفته خـدا را تـو دلگشايی کن

من آمدم به اميدت تو هم خدايی کن

به بوی دلکش زلفت که اين گره بگشای

دل گـرفته مـا بـين و دلـگشايی کـن
(ابتهاج)9/30 :9831،

که ماهيت وحقيقت اين غزل برانگيختهی عاطفۀ شعر در ارتباط با شاعر میباشد و عامل انگيزندهی عاطفه
در ارتباط با معنا را در سطح عاطفی تر آشکار میکند« .درتمام نظريههايی که درباره ماهيت و حقيقت شعر
ابراز شده است به اين موضوع که شعر انگيختهی عاطفه ،در ارتباط با شاعر و انگيزندهی عاطفه درارتباط با

مخاطب است،اذعان شده است.هر عاطفهای با انگيزش معنا و پيامی همراه است،چنان که هر معنی و پيامی
نيز میتواند انگيزهی عاطفیای باشد» (پورنامداريان )11 :9839 ،نگارنده سعی دارد تا در بررسی سطح
عاطفی شعر موازين زير را مشخص کند.
الف :اينکه شاعر با چه موضوعاتی و يا پديدههايی ارتباط عاطفی برخوردکرده است .موضوعات مورد نظر
شاعر فردی میباشد يا اجتماعی و يا نوعی
ب :عمقی يا سطحی بودن رابطه عاطفی شاعر با پديده هاست؛ زيرا هرچه شاعر ارتباط عاطفی عميق تری با
موضوع شعرش برقرار کرده باشد .ارزش هنری آن برخورد عاطفی بيشتر است .و به قول سعدی «سخن کز
دل برآيد ،الجرم بر دل نشيند» (سعدی) 421 :9818،دقيقاً بيان کنندۀ همين مساله میباشد.
ج :ميزان تأثيرگذاری عاطفهی شعر شاعر بر مخاطب.
شفيعی کدکنی در تعريف عاطفه اين «من» را به سه نوع تقسيم میکند.
«-9من» فردی و شخصی :
مثل شعر بسياری از گويندگان درباری يا شعرهای رمانتيک عاشقانه در دوره معاصر
«-0من» اجتماعی :
نحوهْ برخورد احساس و عاطفه شاعر با مسائل و اتفاقات پيرامونش صرفاً شخصی نيست بلکه خود را نمايندهْ
گروهی از هم سرنوشتان در يک برش زمانی و مکانی خاص میداند.
«-8من» بشری و انسانی:
عواطف و احساس شاعر نسبت به اتفاقات فراتر از مرز زمان و مکان است و به مشکالت و مسائل کل حيات
انسانی میپردازد.
بدين روش میتوان عنصر عاطفه را در غزل ابتهاج مورد بررسی قرار داد و دايرهْ وسعت حوزهْ عاطفی او را
تحليل کرد چرا که عاطفه مهمترين عنصر شعر است و ديگر عناصر بايد در خدمت آن قرار گيرند ،عاطفه
است که زندگی و حيات انسانی را در اشکال مختلف ترسيم میکند و شعری که از عاطفه خالی باشد فاقد
حيات و پويندگی است و شعری مرده به حساب میآيد هر چند از ديگر عناصر به کمال بهره مند باشد ،پس
هيچ عنصری نمیتواند جای عاطفه و احساس را پرکند و خواننده را با خود همراه سازد .در شعر ابتهاج نيز
عاطفه نقش مهمی بازی میکند و موفق ترين غزل های ابتهاج غزل هايی است که اين عنصر به بهترين
شکل در آن ديده می شود .و در همين زمينه جواد مجابی میگويد ... « :در شعر سايه نيز گاهی اين شعريت
را می بينيم و شعر سايه از اين موهبت «ارتباط عاطفی انسانی» بهره دارد(».مجابی،بی تا.)118 :
بررسی انواع من در غزلهاي ابتهاج
الف) من شخصی:

تعدادی از غزلهای ابتهاج که در سايه من شخصی او پديد آمده اند به موضوعاتی از اين قبيل پرداخته اند:
رثای عزيزان ،گلههای عاشقانه ،عشق ،وصال ،هجران ،وبي ان حوادث ناگواری که بر حيات شخصی او سايه
افکنده است واندوه برخاسته از آن به دنبال شعر او راه يافته است .اکنون به بيان نمونههايی از اين موضوعات
در غزل های او میپردازيم.
-1عشق ،وصال ،هجران و گله هاي عاشقانه
به عنوان مثال در غزل «نياز» با مطلع:
موج رقص انگيز پيراهن لغزد برتنش

جان به رقص آيد مرا از لغزش پيراهنش
(ابتهاج)9/0 :9831،

يا غزل« پيام پرستو » با مطلع:
بيا که بار دگر گل به بار می آيد

بيار باده که بوی بهار می آيد (همان )9/91 :

يا « ترانه » با مطلع:
تا تو با منی زمانه با من است

بخت و کام جاودانه با من است(همان )9/81 :

يا غزل« لب خاموش» با مطلع:
امشب به قصه دل من گوش میکنی

فردا مرا چو قصه فراموش میکنی(همان )9/81 :

يا غزل«نمود»با مطلع:
پيش رخ تو ،ای صنم! کعبه سجده می کند

در طلب تو آسمان جامه کبود می کند (همان )9/41 :

يا غزل « به پايداری آن عشق سربلند» که گواه صادقی بر زندگی شخصی شاعر است.
بود که بار دگر بشنوم صدای تو را ؟

ببينم آن رخ زيبای دلگشای تو را؟ (همان )9/11 :

-2رثاي عزيزان:
غزل « رحيل » با مطلع:
فرياد کزين عمر جهان هر نفسی رفت

ديديم کزين جمع پراکنده کسی رفت (همان )9/8 :

فضای اين غزل نمودار غمی است که جان شاعر را میآزارد اين غزل با توجه به قراين معنايی و تاريخی
احتماالً رثای شاعر است در مرگ مادر که در سال  9801ه.ش چشم از جهان فرو بسته است.
يا غزل « بعد از نيما » با مطلع:
با من بی کس تنها شده يارا تو بمان همه رفتند ازين خانه ،خدا را تو بمان (همان )9/12 :
زمانی که اين غزل را میخوانيم به خوبی در میيابيم که اين شعر از عميق ترين بخش وجود شاعر سرچشمه
گرفته است و اين شعر آن گونه عميق و برآمده از اعماق جان شاعر است .که دست کم تارهای عاطفی
وجودمان به لرزه میآيد و همين موضوع سبب میشود که ارزش هنری اين غزل از منظر برخورد عاطفی

شاعر بيشتر باشد .که سايه آن را در سال  9883ه.ش در رثای نيمای يوشيج خطاب به ديگر دوست ديرينش
شهريار سروده است.
-3حوادث تلخ و غمهاي که شاعر را متأثر ساخته است.
به عنوان نمونه غزل « گريهْ شبانه» با مطلع:
شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت دوباره گريهْ بی طاقتم بهانه گرفت (همان )9/10 :
که تحت تأثير حادثه تلخی که باعث صدمه به چشم پسر شاعر شده در سال  9812ه.ش سروده شده است
اين غزل بسيار غم انگيز و زيبا است بخصوص بيت
زهی پسند کماندار فتنه کز بن تير

نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت

يا غزل « گنج گم شده » با مطلع:
هوای روی تو دارم نمی گذارندم

مگر به کوی تو اين ابرها ببارندم (همان )9/11 :

يا غزل «سرای سروده» که شاعر از خستگی ها و ترسيدن ها سخن میگويد.

ب) من اجتماعی
مقصود از من اجتماعی ،عاطفهای است که شاعر در برابر حوادث نه از ديدگاه خويش ،بلکه از نظرگاه گروهی
از هم سرنوشتان خود عکس العمل نشان میدهد هرچند آن موضوع يا حادثه هيچ آسيبی به خود شاعر
نرسانده باشد اين من اجتماعی در شعر ابتهاج به معنی کامل ديده میشود .ابتهاج با اينکه از يک خانواده
نسبتاً مرفه بوده و هميشه از نظر امکانات در سطح بااليی زيسته است اما نتوانسته به عنوان يک شاعر عصر
جديد (شاعر متعهد)نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت باشد.
ابتهاج از آن هنگام که به دنيای شاعری پای می نهد ،همواره مسائل اجتماعی يکی از مهمترين دغدغه های
ذهنی او به شمار میرود .او نمیتواند نسبت به اتفاقات و حوادثی که در پيرامونش رخ میدهد بی تفاوت
باشد و اين حساسيت ذهنی را در نخستين نغمه ها نيز بروز میدهد .اين توجه و دل مشغولی پس از آشنايی
ابتهاج با نيما و جريان شعر نو در سروده هايش شکل ملموس تری به خود میگيرد و او را به عنوان شاعری
متعهد و سياسی مطرح میکند.
همچنين اين عالقه در غزل او تأثير میگذارد شايد خواننده معمولی نتواند به راحتی به اين موضوع پی ببرد
اما به واقع تعداد زيادی از غزلهای ابتهاج تحت تأثير من اجتماعی او پديد آمده اند و البته اين پوشيدگی و
پنهانی من اجتماعی خود در غزل هايش آن ها را از شعارزدگی و سياسی بودن حفظ کرده و به عمر و
ماندگاری آنها افزوده است .آنچه در پی میآيد ،ابيات برگزيده است از اين غزلها که گواه صادق اين
مدعاست:

غزل « در کوچه سار شب» با مطلع:
در اين سرای بی کسی کسی به در نمی زند

به دشت پر مالل ما پرنده پر نمی زند(همان )9/83 :

که در سال های خفقان و نااميدی پس از کودتای  9880سروده شده است.
« در ساختار انديشهْ غزل سرايان اين دوره ،شب نماد بيرونی جامعه است و نيز نماد سياهکاری و خفقان و
اختناق حاکم بر فضای درونی جامعه» (مظفری ساوجی.)902 :9838 ،
يا غزل «قدر مرد » با مطلع:
بگذر شـبی به خـلوت همـنشـين درد

تا شرح آن دهم که غمت با دلم چه کرد

خون میرود نهفته از اين زخم اندرون

ماندم خموش و آه که فرياد داشت درد
( ابتهاج)9/18 : 9831،

يا غزل « درفتنهیِ رستاخيز» با مطلع:
کنار امن کجا،کـشتی شـکسته کجا

کجا گريزم از اينجا به پای بسته کجا

زبام و در همه جا سنگ فتنه میبارد

کجا به در برمت ای دل شکسته کجا
(همان )9/41:

يا غزل «بهار سوگوار » با مطلع:
نه لب گشايدم از گل ،نه دل کشد به نبيد

چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسيد!

نشان داغ دل مـاست الله ای کـه شکفت

بـه سـوگواری زلـف تو اين بنفشه دميد
( همان )9/41:

يا غزل « دوزخ روح» با مطلع:
خفتگان را به سحر خوانی من حاجت نيست

من چه گويم که کسی را به سخن حاجت نيست

مرده را عـربده خـواب شـکن حاجت نيست

ايـن شـب آويخـتگان را چـه ثـمر مژدهْ صبح

( همان )9/12:
غزل « حصار» با مطلع:
ای عاشقان ،ای عاشقان پيمانه ها پرخون کنيد

و زخون دل چون الله ها رخساره ها گلگون کنيد
( همان )9/18:

غزل « زندان شب يلدا» با مطلع:
چند اين شب و خاموشی؟ وقت است که برخيزم
گــر سـوختـم بـايـد افـروخـتـنـم بـايــــد

وين آتش خندان را با صـبح برانگيزم
ای عشق بزن در من کز شعله نپرهيزم
(همان )9/14 :

يا در غزلياتی از جمله « دلی در آتش» « ،به نام شما» « ،خون بها» « ،در پردهْ خون» « ،غزل گل افشان
خون » « ،غزل در اوج آرزو» و......
ج) من انسانی:
در بين غزلهای ابتهاج تعدادی نيز در سايه من انسانی او پديد آمدهاند يعنی شاعر نه فقط از زبان خود بلکـه
از زبان کل بشريت نغمهای ساز کرده است که هر خوانندهای با خواندن آن خود را در جايگاه شـاعر مشـاهده
می کند و آن موضوع را نه فقط مرتبط با شاعر بلکه مربوط به خود نيز میداند از نمونههـای موفـق ايـن نـوع
غزل ،میتوان به اين غزل ها اشاره کرد.
غزل « بهانه» با مطلع:
ای عشق همه بهانه از توست

من خامشم اين ترانه از توست

آن بـانگ بـلند صـبحگاهی

ويـن زمـزمهْ شـبانه از توست

مـن انـدوه خويش را ندانم

ايـن گريـهْ بی بهانه از توست
( همان )8-9/81 :

غزل « آواز بلند » با مطلع:
وقت است که بنشينی و گيسو بگشايی

تا بـا تـو بگويم غم شبهای جدايی

بـزم تو مرا مـی طلبد ،آمـدم ای جان

من عودم و از سوختنم نيست رهايی
(همان )9/11 :

غزل « هميشه در ميان » با مطلع:
نامـدگان و رفـتـگـان از دو کـرانـهْ زمـان

سوی تو میدوند ،هان ای تو هميشه در ميان

در چـمن تـو مـیچرد آهوی دشت آسمان

گـرد سـر تـو مـیپرد بـاز سـپيد کهکشان

هر چه به گرد خويشتن مینگرم درين چمن

آيـنهْ ضـمـير مـن جز تـو نـمیدهد نشان
(همان )8-9/19 :

غزل « مرغ چمن آتش » با مطلع:
ای عشق تو ما را به کجا میکشی ای عشق جز محنت و غم نيستی ،اما خوشی ای عشق( همان )9/19 :
غزل « غزل کهنه » با مطلع:
ندانمت که چو اين ماجرا تمام کنی

از اين سرای کهن راهی کجا کنی ! ( همان )9/908 :

غزل « يگانه » با مطلع:
هـمان يـگانهیِ حُسـنی اگـر چـه پنهانی

و گـر دوبـاره برآيی هزار چندانی

چه مايه جان و جوانی که رفت در طلبت

بيا که هر چه بخواهی هنوز ارزانی
(همان )9/901 :

يا در غزلياتی چون « عشق هزار ساله » « ،گهواره خالی» « ،در دام کفر» و. ...
اقسام عاطفه
همانطور که میدانيم عواطف از لحاظ ماهيت خود قابل تقسيم نمیباشد زيرا در همهیِ انسانها وجود دارد
و همهیِ ابناء آدم در آن مشترکاند ولی ازين بُعد که آيا معطوف اليه فرد است يا کثير؟ قابل تجزيه میباشد.
از اينرو عواطف را اينگونه تقسيم کردهاند به :
الف)عواطف فردی
ب)عواطف جمعی
الف)عواطف فردی آن عواطفیاند که در ساعات خاصی برای شخص واحدی پيش میآيد و معطوف اليـه نيـز
يک فرد مشخصی میباشد مثل اينکه شاعری بياييد از عشقش نسبت به فالن شخص يا منطقه يا ديارش ياد
کند يا شعری را برای شخص خاصی بسرايد و احساسات خود را نسبت به آن بيان نمايد .سايه به تجربه ها و
آثار شاعری چون «شهريار» که ابتدای شاعری خويش در رشت با شعرهايش و اندکی پس از آمدن به تهـران
با خود او آشنا گشته است ،توجه کامل دارد و سرودن اشعار ،اين دو برای هم حکايـت از مريـدی و مـرادی و
دلدادگی دو انسان پاک نهاد است .او در غزلی با نام «سايه سرگردان» در رشت، 9801 ،با تقديم بـه شـهريار
اين عالقه را نشان می دهد.
پای بـند قفـسـم بـاز و پَـرِ بازم نيست

سـر گـل دارم و پـروانهیِ پـروازم نيست

گل به لبخند و مرا گريه گرفته است گلو

چـون دلـم تنـگ نباشـد که پر بازم نيست

بـه گـره بـندی آن ابروی باريک انديش

که به جز روی تو در چشم نظر بازم نيست
( همان)9-3/82 :

نيز سايه ،يکی از معروفترين غزل هايش را در سال  9803به نام«زبان نگاه» به شهريار تقديم کرد:
نشود فاش کسی آنچه ميان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

روزگاری شد و کس مرد ره عشق نديد

حاليا چشم جهانی نگران من و توست
( همان) 9-8/01:

سايه غزلی با نام«مرغ پريده» در ديماه ، 9801 ،به استقبال يکی از شعر های شهريار چنين سروده است.
هنوز چشم مرادم رخ تو سير نديده

هوا گرفتی و رفتی ز کف چو مرغ پريده ( همان)9/98:

«مجموعهیِ سراب که دومين دفتر شعری او به شيوۀ جديد ،و در غالب چهارپاره اسـت کـه در آن مضـمون
تغزل ،عواطف و احساسات شخصی و طبيعی و واقعی بيـان شـده اسـت» (زريـن کـوب .)921 :9843 ،سـايه
در«سراب» شاعر رمانتيک می شود و نيز به نوعی مضمون يابی تازه مـیرسـد مضـمون يـابی کـه بـه شـکل

داستانی يا نيمه داستانی در تمام شعر او منتشر میشود مثال در قطعهیِ «در لبخند او» او با مطلع زير اشـاره
کرده .
خندۀ تلخی نهاده بر لب پر نوش

ديدم و می آمدم از مقابل من دوش

دوخته بر روی من نگاه غم انگيز . .

غــمزده چـون ماهتاب آخر پاييز

(ابتهاج)00 :9831،
در اين قطعه شعر شاعر با معشوق مراوده میکند و با شيوۀ روايتی ضمن بيان حال خود و معشوق به توصيف
مکان و لحظه لحظۀ اطوار عاشقانه میپردازد و در پايان از گذر عمر و جوانی شکوه سر میدهد.
ب)عواطف جمعی يا گروهی آن عواطفیاند که جمع کثيری در آن اشـتراک داشـته باشـند مـثال شـاعری از
عشق ياد میکند اما مشخص نمیسازد که اين عشـق مربـوط بـه کيسـت.نه از عاشـق نـام مـیبـرد و نـه از
معشوق.يا مثال از فقر و بی عدالتی ياد میکند ليکن معين نمیکند که اين فقر ويا بی عدالتی در کجاست بـه
اين صورت شاعر شعر خويش را فرا زمانی و فرامکانی میسازد.
در اواخر دهۀ  ،9842غزل سايه همراه سيل خروشان تحوالت جامعۀ ايران ،از شـور و اشـتياق انسـانی بـرای
رهايی و آزادی جهت گرفت .او غزل هايی آفريد که پيش از صبح آزادی ،فردايی ديگر و جهانی ديگر را نويـد
میداد:
ای عاشقان،ای عاشقان پيمانه ها پر خـون کنيد

وز خون دل چون الله ها رخسارها گلگون کنيد

آمد يکی آتش سواره بيرون جهيد از اين حصار

تا بردمد خورشيد هر شب را ز خود بيرون کند. . .
(ابتهاج)9/18: 9831،

يا در غزل «شب يلدا» با مطلع:
وين آتش خندان را با صبح بر انگيزم

چند اين شب و خاموشی؟ وقت است که بر خيزم

................................
زنـدان شـب يـلدا بگشايم و بگريزم

ای سـايه ،سـحر خـيزان دلـواپـس خـورشيـدند

(همان)9/14:
سايه در سرودههای پس از پيروزی انقالب اسالمی«نغمه آزادی » سر میدهد و به همه مژدۀ آزادی میدهد:
زمانه قرعهیِ نو میزند به نام شما

خوشا شما که جهان میرود به کام شما

به شعر سايه در آن بزمگاهِ آزادی

طـرب کـنيد کـه پر نوش باد جام شما
(همان)9/9:

بوی پيراهن يوسف ز صبا میشنوم

مژده ای دل که گلسـتان شـده بـيت الحزنت

...............................
خود به زخم تبر خلق برآمد از پای

آنکه میخواست کز اين خاک کند ريشه کنت

(همان)4-3/11:
يا در غزل «خون بها» که با رسيدن به آزادی مژدۀ شادی بودن را به تصوير میکشد و اين انقالب را مزد
سختی ها و زحمات همه میداند.
ای دوست شاد باش که شادی سزای توست

اين گنج مزد طاقت رنج آزمای توست (همان)9/13:

اما چندی بعد غزل های سايه در دايرۀ رنج ها و اندوه های درونی و پيرامونی فرو میرود و باز گويندۀ تالش
های ناخوش انجام و غم انگيز میشود:
شب های مالل آور پاييز است

هنگام غزل های غم انگيز است (همان)9/31:

هرچند که اين اندوه و تحول به مدد پرتوهای نيرو بخش عشق ،دوباره جانی ديگر میيابد و افسون سخن
شاعر به نحو فزايندهای اوج میگيرد.
بگذار تا از اين شب دشوار بگذريم

آنگه چه مژده ها که به بام سحر بريم(همان)9/922:

نتيجه گيري
يکی از ويژگی های بارز غزل امروز پُررنگتر شدن عنصر عاطفه در شعر است .شاعر برای بيان افکار خود
با زبان عاطفی به سرايش میپردازد .در اين صورت مخاطب بيشتر با شعر اُنس میگيرد و خود را در لباس
شاعر تصور میکند .غزليات سايه بيشتر در سايهیِ «من» شخصی ،اجتماعی و انسانی میچرخد که بيشتر از
هر عنصری ديگر خواننده را با خود همراه میسازد و به خوبی مخاطب را اقناع میکند .غزلياتی که بر حيات
شخصی شاعر سايه افکنده است بيشتر در حوزۀ عشق ،وصال ،هجران و همچنين رثای عزيزان و...میباشد که
شعر شاعر را از لحاظ عاطفی پربار کرده است .امّا «من» اجتماعی شاعر بيشتر در آن دسته از غزليات نمود
بيشتری دارد که شاعر در برابر حوادث از نظرگاه گروهی از هم سرنوشتان خود عکس العمل نشان میدهد .و
او را به عنوان يک شاعر متعهد نسبت به مسائل اجتماعی نشان میدهد.و بطور عميقی مخاطب را به سمت و
سوی اين غزل ها میکشاند .و در غزلياتی که در سايهیِ «من» انسانی سروده شده اند.خواننده با خواندن آن
خود را در جايگاه شاعر مشاهده می کند و آن موضوع را نه فقط مرتبط با شاعر بلکه مربوط به خود نيز می-
داند.
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