
 

 

 

 )سايه( ابتهاج لهاي هوشنگِعاطفه در غزبررسیِ عنصرِ 

                                                                                                                                    

 *آبادیمحسن عين

 **يعقوب فوالدی                                                          

                                                                                        

  دهيچک

 

ای است. هر چند در دورهاحساسِ شاعر و ای برخوردار است که يکی از آنها، عاطفه شعر از عواملِ سازنده     

وجِ عاطفه و احساس، ولی خالی از وزنِ عروضی بود، شعر شمرده ای در ااز تاريخِ ادبيّاتِ فارسی، اگر نوشته

یِ معاصر، در وجه تمايزِ شعر از نثر، عاطفه و احساس بر وزنِ عروضی مقدّم شمرده شد، ولی در دورهنمی

غزلهایِ وی،  ی غزل و شعرِ معاصر است. متخلّص به سايه از شاعران توانا در زمينههوشنگ ابتهاج  شود.می

. شودهایِ وی محسوب میترين عاملِ زيبايی و جذابيّتِ غزلاصلی ای صميمی است کهاز عاطفهسرشار 

عاطفه و اقسامِ آن  هایِدر اين پژوهش به بررسیِ جنبه. باشدانتيک میهای بارزِ شعر رماز نمونه غزلهای سايه

 یو من انسان ین من اجتماعشتر با به کارگرفتيبتوان گفت سايه یمدر غزلهایِ سايه پرداخته شده است. 

 .دهدوز میربخود را  یِديشهاست که ان
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 مقدمه

ف آن يشود و در تعریشاعر م یکه مربوط به احساسات وحالت رواناست  یشعر یاز عناصر معنو عاطفه      

اث بر خورد شاعر با حود یگونگچ یعني شاعر است ؛ یو معنو ینه درونيا احساس، زميتوان گفت:عاطفه یم

-یان در اين باره ميپور نامدار اوست. یاز ))من(( شخص یدهد که انعکاسیکه در اطرافش رخ م یواتفاقات

در  یرا ذهن ینياست که حوادث ع یرت واعجابيد و.... حيأس و اميو  یعاطفه حالت اندوه و شاد» سد:ينو

خودش  یدادها را آنچنان که براياز رو یحالت تأثر ناش نيکوشد که ایم یکند و ویجاد ميذهن شاعر ا

ر يک تعبيدر  یکدکن یعيشفاستاد  .(91: 9839ان، ي)پورنامدار«گران منتقل کندياست به دتجربه شده 

ادها حادثه دياست که شاعر از رو یا اعجابي یا حالت حماسيمنظور از عاطفه ، اندوه » نگارد:ین ميگر چنيد

ن احساس شرکت داشته يدر ا یخواهد که با ویا شنونده ميکند واز خواننده یم ش احساس يدر خو یا

 .(01:9832، یکنکد یعي)شف «باشد

به  یا ذهني یرويع بياست که از وقا ینکه عاطفه آن حالت احساسيا ز اشاره دارد.يک چيف به يهر دو تعر    

دن يستن، خنديانسان است، گر یت عاطف،حال ینيع یدهد.واکنش انسان در برابر رخدادهایانسان دست م

با  شود. یده ميبصورت ملموس د یاند که در وجود آدمق عاطفهيأس و... مصاديد ،ي، تأثر، امی،اندوه، شاد

عاطفه » کند:یف مينگونه تعريعاطفه شعر را ا یعاطفه در موارد ذکر شده است که زرقان یهاتوجه به مصداق

-یبرقرار م "گريده ديک پدياعر با ش"ان يک لحظه خاص ميکه در  یاحساس، عبارت است از نسبت یشعر

 .(03:9831، ی)زرقان«گردد

ن يز البته چنيشند و او نک بايگران در عواطف او شريدوست دارد د ،که دارد یانسان بنابر سرشت     

واطف هنرمند ن عيکه ب یلاست و پُ يین همنوايایِ لهيکند.هنر،وسیش حس ميبا همنوعان خو یايیهمنوا

شعر، حاصل  ت انسانهاست.ين خاصيش را مرهون ايخو یر عاطفيز تأثيشود.شعر نیو مخاطب ساخته م

شود پس  یباعث خلق شعر م یا ذهني ینيع یعاطفه است چرا که عکس العمل انسان در برابر رخدادها

شود. یآن م یسطح عاطف ز مربوط بهيشعر ن یگذارريزان تأثيانسان است. م یرد عاطفجه عملکيخلق شعر نت

رود به عنوان نمونه یآن باالتر م یگذارريزان تأثيمانه ميبرود به همان پدر شعر باال  یهرچه سطح عاطف

 رد: يگین عنصر را به کار ميا یبه خوب "يیکسا یبان"شاعر در غزل

 کن يیدت تو هم خدايمن آمدم به ام         کن يیو دلگشاـدا را تـرفته خـم گـدل

 ـنک يیگشاـن و دليـا بـرفته مـدل گ        ین گره بگشايدلکش زلفت که ا یبو به

 (30/9: 9831)ابتهاج،                                                                            

عاطفه  یزندهيباشد و عامل انگیشعر در ارتباط با شاعر م ۀعاطف یختهين غزل برانگيقت ايت وحقيکه ماه

قت شعر يت و حقيکه درباره ماه يیهاهيدرتمام نظر» کند.یتر آشکار م یدر ارتباط با معنا را در سطح عاطف

ارتباط با عاطفه در یزندهيعاطفه، در ارتباط با شاعر و انگ یختهين موضوع که شعر انگيابراز شده است به ا



 

 

 یاميو پ یهمراه است،چنان که هر معن یاميا و پزش معنيبا انگ یامخاطب است،اذعان شده است.هر عاطفه

سطح  یدارد تا در بررس یسعنگارنده  (11: 9839ان، ي)پورنامدار «باشد یایعاطف یزهيتواند انگیز مين

 ر را مشخص کند.ين زيشعر مواز یعاطف

نظر  مورد ت. موضوعاتبرخوردکرده اس یارتباط عاطف يیهادهيا پديو  ینکه شاعر با چه موضوعاتيالف: ا

 یا نوعيو  یا اجتماعيباشد یم یشاعر فرد

با  یق تريعم یرا هرچه شاعر ارتباط عاطفيده هاست؛ زيشاعر با پد یبودن رابطه عاطف یا سطحي یب: عمق

سخن کز » یشتر است. و به قول سعديب یآن برخورد عاطف یموضوع شعرش برقرار کرده باشد. ارزش هنر

 باشد.ین مساله ميهم ۀان کننديقاً بي(دق 421: 9818،یعد)س« دنيد، الجرم بر دل نشيدل برآ

 شعر شاعر بر مخاطب. یعاطفه یرگذاريزان تأثيج: م

 کند.یم ميرا به سه نوع تقس« من»ن يف عاطفه ايدر تعر یکدکن یعيشف

 : یو شخص یفرد« من»-9

 معاصر  ک عاشقانه در دورهيرمانت یا شعرهاي یندگان دربارياز گو یاريمثل شعر بس

 : یاجتماع« من»-0

ندهْ يست بلکه خود را نماين یرامونش صرفاً شخصينحوهْ برخورد احساس و عاطفه شاعر با مسائل و اتفاقات پ

 داند.یخاص م یو مکان یک برش زمانياز هم سرنوشتان در  یگروه

 :یو انسان یبشر« من»-8

ات يشکالت و مسائل کل حمکان است و به م عواطف و احساس شاعر نسبت به اتفاقات فراتر از مرز زمان و

 پردازد.یم یانسان

او را  یرهْ وسعت حوزهْ عاطفيقرار داد و دا یتوان عنصر عاطفه را در غزل ابتهاج مورد بررسین روش ميبد     

رند، عاطفه يد در خدمت آن قرار گيگر عناصر باين عنصر شعر است و ديل کرد چرا که عاطفه مهمتريتحل

باشد فاقد  یکه از عاطفه خال یکند و شعریم ميرا در اشکال مختلف ترس یات انسانيو ح یزندگاست که 

گر عناصر به کمال بهره مند باشد، پس يد هر چند از ديآیمرده به حساب م یاست و شعر یندگيات و پويح

ز يدر شعر ابتهاج ن کند و خواننده را با خود همراه سازد.عاطفه و احساس را پر یتواند جاینم یچ عنصريه

ن ين عنصر به بهترياست که ا يیابتهاج غزل ها ین غزل هايکند و موفق تریم یباز یعاطفه نقش مهم

ت ين شعريا یز گاهيه نيدر شعر سا» ...  د:يگویم ینه جواد مجابين زميشود. و در هم یده ميشکل در آن د

 (.118تا:  ی،بیمجاب«)بهره دارد.« یسانان یارتباط عاطف»ن موهبت يه از ايم و شعر ساينيب یرا م

 

 ابتهاج يانواع من در غزلها یبررس

 :یالف( من شخص



 

 

 ل پرداخته اند:ين قبياز ا ید آمده اند به موضوعاتياو پد یه من شخصيابتهاج که در سا یاز غزلها یتعداد

ه ياو سا یات شخصيح که بر یان حوادث ناگواريعاشقانه، عشق، وصال، هجران، وب یهازان، گلهيعز یرثا

ن موضوعات ياز ا يیهاان نمونهيافته است. اکنون به بياندوه برخاسته از آن به دنبال شعر او راه افکنده است و

 م.يپردازیاو م یدر غزل ها

 عاشقانه يعشق، وصال، هجران و گله ها-1

 با مطلع:« ازين»به عنوان مثال در غزل 

 راهنشيد مرا از لغزش پيجان به رقص آ       راهن لغزد برتنش  يز پيموج رقص انگ

 (0/9: 9831)ابتهاج،                                                                        

 با مطلع:« ام پرستو يپ» ا غزلي

 (91/9)همان : د يآ یبهار م یار باده که بويب         د يآ یا که بار دگر گل به بار ميب

 با مطلع: «ترانه » ا ي

 (81/9)همان : ا من استبخت و کام جاودانه ب        ست ا زمانه با من یتا تو با من

 با مطلع:« لب خاموش» ا غزلي

 (81/9)همان : یکنیفردا مرا چو قصه فراموش م         یکنیامشب به قصه دل من گوش م

 با مطلع:«نمود»يا غزل

 (41/9)همان :  کند یدر طلب تو آسمان جامه کبود م        کند یصنم! کعبه سجده م یش رخ تو، ايپ

 شاعر است. یشخص یبر زندگ یکه گواه صادق« آن عشق سربلند یداريبه پا» ا غزل ي

 (11/9)همان : تو را؟  یدلگشا یباينم آن رخ زيبب  تو را ؟      یبود که بار دگر بشنوم صدا

 زان:يعز يرثا-2

 با مطلع:« ل يرح» غزل 

 (8/9)همان :  رفت ین جمع پراکنده کسيم کزيديد      رفت یعمر جهان هر نفس نياد کزيفر

 یخيو تار يین معناين غزل با توجه به قرايآزارد ایاست که جان شاعر را م ین غزل نمودار غميا یفضا

 ه.ش چشم از جهان فرو بسته است. 9801شاعر است در مرگ مادر که در سال  یاحتماالً رثا

 با مطلع:« ما ياز ن بعد» ا غزل ي

 (12/9)همان : خانه، خدا را تو بمان  نيهمه رفتند از  ارا تو بمان  يکس تنها شده  یبا من ب

ن بخش وجود شاعر سرچشمه يق ترين شعر از عميم که ايابيیدر م یم به خوبيخوانین غزل را ميکه ا یزمان

 یعاطف یشاعر است. که دست کم تارها ق و برآمده از اعماق جانين شعر آن گونه عميگرفته است و ا

 ین غزل از منظر برخورد عاطفيا یشود که ارزش هنرین موضوع سبب ميد و هميآیوجودمان به لرزه م



 

 

نش يريگر دوست ديج خطاب به ديوشي یماين یه.ش در رثا 9883ه آن را در سال يشتر باشد. که سايشاعر ب

 ار سروده است.يشهر

 شاعر را متأثر ساخته است.که  يحوادث تلخ و غمها-3

 با مطلع:« هْ شبانهيگر» به عنوان نمونه غزل 

 (10/9)همان :  طاقتم بهانه گرفت یهْ بيدوباره گر   ه گرفت خان یشب آمد و دل تنگم هوا

ه.ش سروده شده است  9812که باعث صدمه به چشم پسر شاعر شده در سال  یر حادثه تلخيکه تحت تأث

 تيبا است بخصوص بيز و زيگار غم انين غزل بسيا

 نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت  ر       يپسند کماندار فتنه کز بن ت یزه

 با مطلع:« گنج گم شده » ا غزل ي

 (11/9)همان :  ن ابرها ببارندميتو ا یگذارندم                   مگر به کو یتو دارم نم یرو یهوا

 د.يگویدن ها سخن ميها و ترس یگکه شاعر از خست« سروده یسرا»ا غزل ي

 

 

 یب( من اجتماع

 یش، بلکه از نظرگاه گروهيدگاه خوياست که شاعر در برابر حوادث نه از د یا، عاطفهیمقصود از من اجتماع

به خود شاعر  یبيچ آسيا حادثه هيدهد هرچند آن موضوع یاز هم سرنوشتان خود عکس العمل نشان م

ک خانواده ينکه از يشود. ابتهاج با ایده ميکامل د یدر شعر ابتهاج به معن یعن من اجتماينرسانده باشد ا

ک شاعر عصر يسته است اما نتوانسته به عنوان يز يیشه از نظر امکانات در سطح باالينسبتاً مرفه بوده و هم

 تفاوت باشد. یب ید )شاعر متعهد(نسبت به مسائل اجتماعيجد

 ین دغدغه هاياز مهمتر یکي ینهد، همواره مسائل اجتماع یم یپا یشاعر یايابتهاج از آن هنگام که به دن

تفاوت  یدهد بیرامونش رخ ميکه در پ یتواند نسبت به اتفاقات و حوادثیرود. او نمیاو به شمار م یذهن

 يیپس از آشنا ین توجه و دل مشغوليدهد. ایز بروز مين نغمه ها نيرا در نخست یت ذهنين حساسيباشد و ا

 یرد و او را به عنوان شاعريگیبه خود م یش شکل ملموس تريان شعر نو در سروده هايما و جريبتهاج با نا

 کند.یمطرح م یاسيمتعهد و س

ببرد  ین موضوع پيبه ا ینتواند به راحت ید خواننده معموليگذارد شایر مين عالقه در غزل او تأثين ايهمچن

و  یدگين پوشيد آمده اند و البته اياو پد یر من اجتماعيبتهاج تحت تأثا یاز غزلها یادياما به واقع تعداد ز

بودن حفظ کرده و به عمر و  یاسيو س یش آن ها را از شعارزدگيخود در غزل ها یمن اجتماع یپنهان

ن يها که گواه صادق ان غزليده است از ايات برگزيد، ابيآیم یآنها افزوده است. آنچه در پ یماندگار

 مدعاست:



 

 

 با مطلع:« در کوچه سار شب» غزل 

 (83/9)همان : زند یبه دشت پر مالل ما پرنده پر نمزند         یبه در نم یکس یکس یب ین سرايدر ا

 سروده شده است. 9880 یپس از کودتا یديخفقان و ناام یکه در سال ها

و خفقان و  یاهکاريز نماد سيجامعه است و ن یرونين دوره، شب نماد بيان ايشهْ غزل سرايدر ساختار اند» 

 (.902: 9838، یساوج ی)مظفر« جامعه یدرون یاختناق حاکم بر فضا

 با مطلع:« قدر مرد »ا غزل ي

 تا شرح آن دهم که غمت با دلم چه کرد   ن درد     يـنشـلوت همـبه خ یبـبگذر ش

 ت درداد داشيندم خموش و آه که فرما  ن زخم اندرون      يرود نهفته از ایخون م

 (18/9:  9831) ابتهاج،                                                                         

 با مطلع:« زيرستاخ یِنهدرفت» ا غزل ي

 بسته کجا ینجا به پايزم از ايکجا گر      جا  کسته کـش یشتـککنار امن کجا،

 دل شکسته کجا یکجا به در برمت ا  بارد     یزبام و در همه جا سنگ فتنه م

 (41/9همان :)                                                                          

 با مطلع:« بهار سوگوار »يا غزل 

 د!يرخ تو رس یکه ب ینشاط بهار یچه ب   د    يدم از گل، نه دل کشد به نبينه لب گشا

 دين بنفشه دميف تو اـزل یوگوارـه سـبـه شکفت      ک یاست الله اـنشان داغ دل م

 (41/9) همان :                                                                                     

 با مطلع:« دوزخ روح» يا غزل 

 ستيمن حاجت ن یخفتگان را به سحر خوان ست      يرا به سخن حاجت ن یم که کسيمن چه گو

 ستيکن حاجت نـواب شـربده خـمرده را ع مژدهْ صبح       مر ـه ثـتگان را چـخيب آوـن شـيا

 (12/9) همان :                                                                                                

 با مطلع:« حصار» غزل 

 ديو زخون دل چون الله ها رخساره ها گلگون کن   د     يمانه ها پرخون کنيعاشقان پ یعاشقان، ا یا

 (18/9) همان :                                                                                                    

 با مطلع:« لدايزندان شب » غزل 

 زميبح برانگـبا ص ن آتش خندان رايو زم     ي؟ وقت است که برخین شب و خاموشيچند ا

 زميعشق بزن در من کز شعله نپره یاــــد      ياـم بـنـتـروخـد افـياـم بـوختـر ســگ

 (14/9)همان :                                                                                              



 

 

غزل گل افشان » ، «در پردهْ خون» ، «خون بها» ، «به نام شما» ، «در آتش یدل» از جمله  یاتيا در غزلي

 و......« غزل در اوج آرزو» ، «خون 

  :یج( من انسان

شاعر نه فقط از زبان خود بلکـه   یعنياند د آمدهياو پد یه من انسانيز در ساين یابتهاج تعداد یهان غزليدر ب

گاه شـاعر مشـاهده   يواندن آن خود را در جابا خ یاساز کرده است که هر خواننده یات نغمهياز زبان کل بشر

ن نـوع  يـ موفـق ا  یهـا داند از نمونهیز ميکند و آن موضوع را نه فقط مرتبط با شاعر بلکه مربوط به خود نیم

 ن غزل ها اشاره کرد.يتوان به ایغزل، م

 با مطلع:« بهانه» غزل 

 ن ترانه از توستيمن خامشم ا       از توست  عشق همه بهانه یا

 بانه از توستـزمهْ شـن زمـيو        یبحگاهـلند صـانگ بـن بآ

 بهانه از توست یهْ بـين گرـيا    ش را ندانم     يدوه خوـن انـم

 (8-81/9) همان :                                                     

 با مطلع:« آواز بلند » غزل 

 يیجدا یهام غم شبيو بگوـا تـتا ب             يیسو بگشايو گ ینيوقت است که بنش

 يیست رهايمن عودم و از سوختنم ن       جان       یدم اـطلبد، آم یـزم تو مرا مـب

 (11/9)همان :                                                                                 

 با مطلع:« ان يشه در ميهم» غزل 

 انيشه در ميتو هم یدوند، هان ایتو م یسو   ـان     هْ زمـرانـان از دو کـگـتـدگان و رفـنام

 د کهکشانيپـاز سـپرد بیـو مـر تـرد سـگ   دشت آسمان       یچرد آهویـو مـمن تـدر چ

 دهد نشانیمـو نـن جز تـر ميـمـنهْ ضـين چمن         آينگرم دریشتن ميهر چه به گرد خو

 (8-19/9)همان :                                                                                              

 با مطلع:« مرغ چمن آتش » غزل 

 (19/9عشق) همان :  یا ی، اما خوشیستيجز محنت و غم ن   عشق  یا یکشیعشق تو ما را به کجا م یا

 با مطلع:« غزل کهنه » غزل 

 (908/9) همان :  ! یکهن راهی کجا کن ین سراياز ا      یجرا تمام کنن مايندانمت که چو ا

 با مطلع:« گانه ي» غزل 

 یهزار چندان يیاره برآـر دوبـو گ        یه پنهانـر چـاگ ینـسحُ یِگانهـيمان ـه

 یناهنوز ارز یا که هر چه بخواهيب  که رفت در طلبت        یه جان و جوانيچه ما

 (901/9)همان :                                                                                



 

 

 و... .« در دام کفر» ، «یواره خالگه» ، «عشق هزار ساله » چون  یاتيا در غزلي

  

 اقسام عاطفه

ا وجود دارد انسانه یِهمهرا در يباشد زیم نميت خود قابل تقسيم عواطف از لحاظ ماهيدانیهمانطور که م    

 باشد.یم هيقابل تجز ر؟يا کثيه فرد است يا معطوف اليعد که آن بُياز اند ولیآدم در آن مشترک ءابنا یِهمهو 

 اند به :م کردهينگونه تقسينرو عواطف را اياز ا

 یالف(عواطف فرد

 یب(عواطف جمع

ز يـ ه نيـ د و معطوف اليآیش ميپ یشخص واحد یبرا یاند که در ساعات خاصیآن عواطف یالف(عواطف فرد

اد يارش يا ديا منطقه يد از عشقش نسبت به فالن شخص ييايب ینکه شاعريباشد مثل ایم یک فرد مشخصي

سايه به تجربه ها و   د.يان نمايد را نسبت به آن بد و احساسات خويبسرا یشخص خاص یرا برا یا شعريکند 

ر رشت با شعرهايش و اندکی پس از آمدن به تهـران  که ابتدای شاعری خويش د« شهريار»آثار شاعری چون 

با خود او آشنا گشته است، توجه کامل دارد و سرودن اشعار، اين دو برای هم حکايـت از مريـدی و مـرادی و    

،با تقديم بـه شـهريار    9801در رشت، « سايه سرگردان»دلدادگی دو انسان پاک نهاد است. او در غزلی با نام 

 ی دهد.اين عالقه را نشان م

 روازم نيستـپیِ نهرواـل دارم و پـر گـس  نيست      بازم  رِـاز و پَـم بـسـند قفـب پای

 بازم نيست د که پرـگ نباشـم تنـون دلـچته است گلو       گل به لبخند و مرا گريه گرف

 که به جز روی تو در چشم نظر بازم نيست يک انديش      ندی آن ابروی بارـره بـگ هـب

 (9-82/3همان: )                                                                                    

 به شهريار تقديم کرد:« زبان نگاه»به نام 9803نيز سايه، يکی از معروفترين غزل هايش را در سال 

 تات نظر نامه رسان من و توستا اشارمن و توست       نشود فاش کسی آنچه ميان 

 حاليا چشم جهانی نگران من و توست  شق نديد      روزگاری شد و کس مرد ره ع

 ( 9-01/8) همان:                                                                            

 .، به استقبال يکی از شعر های شهريار چنين سروده است9801در ديماه، « مرغ پريده»سايه غزلی با نام

 (98/9:) همانو رفتی ز کف چو مرغ پريده  یهوا گرفت   ه   ر نديدهنوز چشم مرادم رخ تو سي

جديد، و در غالب چهارپاره اسـت کـه در آن مضـمون     ۀسراب که دومين دفتر شعری او به شيو یِعهمجمو» 

سـايه   (.921: 9843)زريـن کـوب،   « تغزل، عواطف و احساسات شخصی و طبيعی و واقعی بيـان شـده اسـت   

رسـد مضـمون يـابی کـه بـه شـکل       نيز به نوعی مضمون يابی تازه مـی  شاعر رمانتيک می شود و« سراب»در



 

 

او با مطلع زير اشـاره  « در لبخند او» یِعهشود مثال در قطتشر میداستانی يا نيمه داستانی در تمام شعر او من

   کرده .

 بر لب پر نوشتلخی نهاده  ۀخند      ديدم و می آمدم از مقابل من دوش

  . دوخته بر روی من نگاه غم انگيز .    ر پاييز    ون ماهتاب آخـمزده چــغ

 (00: 9831ابتهاج،)                                                                    

به توصيف  روايتی ضمن بيان حال خود و معشوق ۀکند و با شيوطعه شعر شاعر با معشوق مراوده میدر اين ق

 دهد.پردازد و در پايان از گذر عمر و جوانی شکوه سر میاطوار عاشقانه می ۀمکان و لحظه لحظ

از  یدر آن اشـتراک داشـته باشـند مـثال شـاعر      یرياند که جمع کثیآن عواطف یا گروهي یعواطف جمعب(

بـرد و نـه از   یم مـ سـت.نه از عاشـق نـا   ين عشـق مربـوط بـه ک   يسازد که ایکند اما مشخص نمیاد ميعشق 

در کجاست بـه   یعدالت یا بين فقر ويکند که این نميکن معيکند لیاد مي یعدالت یا مثال از فقر و بيمعشوق.

 سازد.یم یو فرامکان یش را فرا زمانيصورت شاعر شعر خو نيا

سـانی بـرای   ايران، از شـور و اشـتياق ان   ۀ، غزل سايه همراه سيل خروشان تحوالت جامع9842 ۀدر اواخر ده 

يی ديگر و جهانی ديگر را نويـد  رهايی و آزادی جهت گرفت. او غزل هايی آفريد که پيش از صبح آزادی، فردا

 داد:می

 وز خون دل چون الله ها رخسارها گلگون کنيد  ون کنيد    ـر خای عاشقان،ای عاشقان پيمانه ها پ

 خورشيد هر شب را ز خود بيرون کند. . . تا بردمد    د از اين حصار يآمد يکی آتش سواره بيرون جه

 (18/9: 9831،)ابتهاج                                                                                                 

 با مطلع:« شب يلدا»يا در غزل 

 صبح بر انگيزم وين آتش خندان را باکه بر خيزم               چند اين شب و خاموشی؟ وقت است

       ................................ 

 لدا بگشايم و بگريزمـب يـدان شـزن د            دنـورشيـس خـواپـيزان دلـحر خـايه، سـای س

 (14/9)همان:                                                                                                    

 دهد:آزادی می ۀدهد و به همه مژدسر می« نغمه آزادی »های پس از پيروزی انقالب اسالمیيه در سرودهسا

 رود به کام شماخوشا شما که جهان می      زند به نام شما   نو مییِ عهزمانه قر

 ه پر نوش باد جام شماـنيد کـرب کـط          آزادی  هِبه شعر سايه در آن بزمگا

 (9/9)همان:                                                                                                          

 تيت الحزنـده بـتان شـمژده ای دل که گلس    شنوم     بوی پيراهن يوسف ز صبا می

                                                     ............................... 

 شه کنتيخواست کز اين خاک کند رآنکه می ی      خود به زخم تبر خلق برآمد از پا



 

 

 (4-11/3)همان:                                                                             

ب را مزد و اين انقال کشدشادی بودن را به تصوير می ۀی مژدکه با رسيدن به آزاد« خون بها»يا در غزل 

 داند.سختی ها و زحمات همه می

 (13/9اين گنج مزد طاقت رنج آزمای توست )همان:    شادی سزای توست   ای دوست شاد باش که 

تالش  ۀرود و باز گوينددوه های درونی و پيرامونی فرو میرنج ها و ان ۀاما چندی بعد غزل های سايه در داير

 شود:نگيز میهای ناخوش انجام و غم ا

 (31/9:)همان هنگام غزل های غم انگيز است      شب های مالل آور پاييز است     

يابد و افسون سخن رو بخش عشق، دوباره جانی ديگر میهرچند که اين اندوه و تحول به مدد پرتوهای ني

 گيرد.ای اوج میبه نحو فزاينده شاعر

 (922/9)همان:ه چه مژده ها که به بام سحر بريمنگآ      ر بگذريم  بگذار تا از اين شب دشوا

 

 

 

 

 گيري جهينت

ان افکار خود يب یشاعر برا تر شدن عنصر عاطفه در شعر است.بارز غزل امروز پُررنگ یها یژگياز و یکي     

رد و خود را در لباس يگینس مشتر با شعر اُين صورت مخاطب بيدر ا پردازد.یش ميبه سرا یبا زبان عاطف

شتر از يچرخد که بیم یو انسان یاجتماع ،یشخص« من» یِيهشتر در سايه بيات سايغزل کند.یاعر تصور مش

ات يکه بر ح یاتيغزل کند.یمخاطب را اقناع م یسازد و به خوبیگر خواننده را با خود همراه ميد یهر عنصر

باشد که ی...مزان ويعز ین رثايهجران و همچن وصال، عشق، ۀشتر در حوزيه افکنده است بيشاعر سا یشخص

ات نمود يدر آن دسته از غزل شتريشاعر ب یاجتماع «من»ا امّ پربار کرده است. یشعر شاعر را از لحاظ عاطف

و  دهد.یاز هم سرنوشتان خود عکس العمل نشان م یدارد که شاعر در برابر حوادث از نظرگاه گروه یشتريب

مخاطب را به سمت و  یقيدهد.و بطور عمینشان م یه مسائل اجتماعک شاعر متعهد نسبت بياو را به عنوان 

سروده شده اند.خواننده با خواندن آن  یانسان «من»یِ يهکه در سا یاتيو در غزل کشاند.ین غزل ها ميا یسو

-یز ميکند و آن موضوع را نه فقط مرتبط با شاعر بلکه مربوط به خود نیگاه شاعر مشاهده ميخود را در جا

 ند.دا
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