
 

 رنگ اقلیمی در شعر هوشنگ ابتهاج

 
 رحمان کاظمی

 دانشگاه مازندارن -دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی
 چکیده

کند. شعرشان، بازگو میرنگ محلی یا صبغه اقلیمی اصطالحی است که تأثیرات محیط زندگی و اقلیم شاعران را در 
آفریند، که از آن به رنگ محلی تجربه هر شاعري از رهگذر زندگی در اقلیم طبیعی و فرهنگی، تصاویري در شعر می

آورد اندیشه و ابتکار نیما بود و پس از او در شعر پیروانش از جمله شود.  انعکاس تجربه شخصی شاعران، رهتعبیر می
تجلی یافت. بازگشت به طبیعت در شعر معاصر، بازگشت به خویشتن است، که یادآور تعامل و اي ابتهاج به طرز گسترده

توصیفی در -اي است، که به شیوه تحلیلیهمزیستی انسان با طبیعت است. رهیافت این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه
ن را در شعر خود منعکس کند. نتایج به پی پاسخ به این پرسش است، که هوشنگ ابتهاج به چه میزان توانسته اقلیم گیال

دست آمده گویاي این مهم است، که رنگ محلی گیالن در اشعار نیمایی ابتهاج، بیشتر از اشعار کالسیک، بازتاب یافته 
هاي او بیشتر تحت تأثیر سنت ادبیات کالسیک است. آشنایی تدریجی او با سنت ادب فارسی و است. رنگ اقلیمی غزل

 کالسیک از رنگ محلی اشعارش کاسته است.تسلط بر شعر 
 واژگان کلیدي: رنگ محلی، شعر معاصر، هوشنگ ابتهاج

 
 مقدمه-۱

هر نوع تأثیري که از رهگذر محیط زندگی، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر فرهنگی و اجتماعی، در شعر شاعر 
ها و اقلیمی در ادبیات ملل مختلف، بیشتر در داستانشود. صبغۀ  انعکاس یابد صبغۀ اقلیمی یا رنگ اقلیمی نامیده می

افتد. تصاویري که شاعر  کند زیرا در داستان و رمان، حوادث در بستر زمان و مکان اتفاق می ها نمود و جلوه پیدا می رمان
ریق تصاویر ها و مشاهدات زیست محیطی او باشد تاثیر رنگ محلی فقط از ط تواند سایه یا انعکاس تجربه آفریند می می

تواند جغرافیاي فکري او را که از طبیعت پیرامون نشأت  یابد بلکه نوع نگرش شاعر به زندگی و هستی می بازتاب نمی
گیري جریان رمانتیسم تولد یافت شعر معاصر ایران نیز  گیرد، انعکاس دهد. رنگ محلی در شعر معاصر متعاقب شکل می

مانتیسم فرانسه بود و همچنین جریان شعر مشروطه که از دنیاي درون و ذهنی شعر با ابتکار نیما که خود متاثر از شعر ر
تر شده بود توانست سبکی را در شعر مدرن  کالسیک فاصله معناداري گرفت و به دلیل ارتباط با عامه مردم بیرون گرا

ستایی خویش به دور از غوغاي او حتی وقتی که در خلوت و انزواي کلبه رو«ایجاد کند که بیشتر نگاه به بیرون داشت 
شمرد، باز نگاهش به بیرون و  داشت و الزمه کار شاعري می زیست و این خلوت و انزوا را دوست می مردم و شهرها می

 ).249: 1377(پورنامداریان، » هاي طبیعت و حیات بود واقعیت
هاي ناشی  با گسترش تصوف و سرخوردگینقطه مقابل کار نیما شعر کالسیک فارسی بود زیرا شاعران کالسیک به ویژه  

اندیشیدند. نقطه قوت کار نیما درونی کردن طبیعت است. طبیعت  از دنیاي بیرون بسیار درونگرا شده بودند و انتزاعی می
دهد. نیما هوشیارانه در  هایی براي فرم شعر به او می گیرد بلکه حتی ایده بخش او در محتواي شعر قرار می نه تنها الهام

کنم چه رنجی است  هاي کوتاه تماشا می خرداد ماه است. لب استخر نشسته به موج«کند:  اي به این موضوع اشاره می امهن
هاي کوتاه و بلند  زند موج که همه چیز به آدم موضوع براي شعر گفتن و چیز نوشتن بدهد... مثل اینکه استخر حرف می

زند مرا به یاد طرز  شوند. حرفی که استخر می و معنی بلند و کوتاه می جمالت او هستند که بنا به اقتضاي موقع و مقام



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱٦٦۰

 
) هوشنگ ابتهاج نیزبه پیروي از نیما ، تجربه زندگی در اقلیم گیالن را در 249(همان: » اندازد. شعر گفتن خودم می

 شعرش بازتاب داده است.
بسیار غنی است، تنوع شرایط اقلیمی، نمادها هاي فرهنگی و تاریخی  هاي طبیعی و ظرفیت محیط گیالن از نظر جاذبه

هاي انبوه و دریاي خزر، براي شاعران جاذبه  و نمودهاي رنگارنگ فرهنگی و موانع طبیعی چون رشته کوه البرز، جنگل
اي، جنگلی، ییالقی شهري و اي، کوهپایهفرهنگ، زبان و باورهاي مردم در مناطق ساحلی، جلگه«فراوان داشته است. 

هاي  ی و... گوناگون بوده و معیشت ساکنان این مناطق به رنگ طبیعت و معرفتشان دیگر گون بوده است. لهجهروستای
هاي متناسب با فرهنگ و طبیعت هر منطقه، معماري، موسیقی  وري و کشت و زرع، لباس متنوع، فولکلور، ابزارآالت پیشه

و فرهنگی دیگر معرفت مردم این ناحیه را، در اشکال  هاي بومی و بسیاري از نمادهاي مردم شناختی محلی و ترانه
 )10ي فرهنگ گیالن، ص  (فصلنامه» معیشت بازتاب داده است.

(یارساپور، » در حکم خلق دوباره آن اثر در فضاي جدید است«نقدي که معطوف به تاثیر رنگ اقلیمی در شعر باشد 
این فکر و نگاه تازه به همه انسان ها از جمله تولیدکنندگان آثار ). عالوه بر آن نقد بوم گرا می تواند به گسترش 6: 1392

 )6ادبی بیانجامد که بتوانند به تعریف تازه اي از رابطه و تعامل انسان با طبیعت و محیط زیست برسند. (همان : 
 
 پیشینه و ضرورت پژوهش  -2

قرار نگرفته و بررسی رنگ اقلیمی با توجه  رنگ یا صبغۀ اقلیمی در شعر هیچ شاعر معاصر به طور مستقل مورد بررسی
به گسترش آن در محدوده شعر معاصر و به ویژه شعر نیمایی، ضرورت دارد. در آثار پژوهشگران و صاحبنظران معاصر 

 به مفهوم رنگ یا صبغۀ اقلیمی اشاراتی هست که در این پژوهش از آنها سود جسته ایم. 
) مقاله اي به همین نام دارد که در آن به تأثیر محیط طبیعی 1347(اهل خراسان ي نامهدکتر غالمحسین یوسفی، در کتاب 

در ادبیات «از دیدگاه ادبیات فرنگی نوشته است: » صبغۀ اقلیمی«در شعر برخی شاعران پرداخته است. و در تعریف 
اي براي واقع  داستانی یا نمایشنامهرود. معموال اگر در  تري به کار می فرنگی صبغۀ اقلیمی یا رنگ محلی به مفهوم وسیع

نگاري و نمایش دقیق موضوع از جا و مکان و منظره و لهجه و آداب و سنن و لباس مردم سخن رود به طوري که این 
مطلب غرض اصلی نباشد، بلکه براي روشنگري موضوع بیان گردد، در این صورت داستان یا نمایشنامه داراي رنگ 

اي خاص که  ، بیان جزئیات و اوصاف ممیزه مکانی معین و مردمان آن جا یا مشخصات دورهمحلی است. به عبارت دیگر
در داستان یا نمایشنامه منظور باشد، رنگی است که نویسنده براي جلوه گر ساختن حقیقت از محل و زمان واقعه به 

براي بیان احساسات و عواطف شاعران و نویسندگان «)یوسفی معتقد است: 15: 1377(یوسفی، » نوشته خود زده است.
توان گفت که تعبیرات و تشبیهات و  جویند. در این مورد هم می خود و آنچه در ذهن دارند از کلمات و تعبیرات مدد می

متاثر است... شاید بهترین زمینه براي این بحث، اوصاف طبیعت » محیط«استعارات و شیوه بیان آنها، به طور محسوسی از 
دوزد و صورت  کند البد به سرمشق کار خود چشم می ا شاعر که جمال طبیعت را در شعر تجسم میدر شعر باشد زیر

بیند، اندیشه دیگري هم به خاطر او بگذرد یا به قول  آورد و اگر جز تمثیل و تصویر آنچه می ذهنی خود را به یاد می
و تخیل خود را به آن اوصاف بزند و شعر  ارسطو و سر فلیپ سیدنی (شاعر و نویسنده انگلیسی) چاشنی از ذوق و فکر

 )13(همان: ». اي که دیده و انگیزه آن اشعار و توصیفات و تشبیهات شده است، تناسب و بستگی دارد او با منظره
چیزهایی هست که در مورد قومی گسترش و توسعه «کدکنی، در مورد صبغۀ اقلیمی،از قول جرجانی آمده است شفیعی

ر در آن مورد در تنگنا قراردارند، چیزهایی که قومی در آن سبقت دارند به علت عادت یا آگاهی یا دارد ولی قومی دیگ
کند، و امکان آن هست  مشاهده یا تجربه و ممارست، از قبیل اینکه عرب دوشیزه زیبا را به پوست بیضه شترمرغ تشبیه می



 ۱٦٦۱/  رنگ اقلیمی در شعر هوشنگ ابتهاج
 

ا تشبیه سرخی گونه به گل سرخ و سیب که بسیاري از که در میان ملل باشند اقوامی که اصالً آن را ندیده باشند و ی
اند و یا  شناسند یا وصفهاي صحرا و فالت که بعضی از مردمان اصالً با صحرا روبرو نشده دانند و نمی اعراب آنها را نمی

نیز »  یادوارشعرفارس« شفیعی در )204: 1370کدکنی، شفیعی(» اند حرکت شتر که بسیاري از مردم هرگز سوار آن نشده
داند و  را ناشی از تجربه شخصی هر شاعر می» ي اقلیمی صبغۀ«، و است کردهاشاره درشعرمعاصر»یمحل رنگ« ریتاث به

گیرد و از همین اصل است که  در شعر نیمایی، صور خیال هر شاعر از تجربه شخصی او سرچشمه می«نویسد:  می
ان نیمایی احساس کرد. یعنی شاعرانی که در جنوب زندگی را در شعر شاعر» رنگ محلی«یا » صبغۀ اقلیمی«توان  می
هاي زندگی یک ایرانی در جنوب با یک  کنند، از آنجا که زندگی جنوبی داراي خصایصی است، و در نتیجه، تجربه می

غ کند. براي نمونه قیاس شعر فرو ایرانی در شمال متفاوت است، نوع صور خیال این گویندگان هم با یکدیگر تفاوت می
اند نه به لحاظ ارزش  با شعر آتشی و شعر نیما فقط از لحاظ نوع عناصر که تشبیهات و مجازهاي شعري را بوجود آورده

شود و اندك اندك مسائل زندگی طبقاتی و نوع  تنها به مسائل جغرافیایی محدود نمی» صبغۀ اقلیمی«ادبی . البته 
 )112: 1370کدکنی، (شفیعی 4»هاي شاعران را نیز در بر خواهد گرفت فرهنگ

در ذیل این » صبغۀ محلی«کند که  به چهار رسالت شاعر مدرن اشاره می» تجربه و خالقیت«رضا براهنی نیز در بحث  
ي  کنیم تا زمینه گیرد. اینک به طور خالصه موارد چهارگانه را مرور می چهار رسالت مورد استفاده شاعران مدرن قرار می

 تر شود:  از نظر تاریخی روشن »صبغۀ اقلیمی«بحث 
اي از تاریخ بشر و در چه عصر از تاریخ قوم خود به سر  : شاعر باید بداند که در چه دورهرسالت تاریخی .1

 برد. می
 دهد. بداند که چه چیزهایی محیط زندگی او را تشکیل می رسالت جغرافیایی و مکانی شاعر: .2
اشت و ادراك خود از اجتماع و محیط زندگی و موقعیت شاعر باید به صمیمیت برد رسالت اجتماعی شاعر: .3

 طبقاتی متکی باشد.
ي خود را در برابر ادبیات جهان و تاریخ ادبیات قوم خود بداند.  که شاعر باید وظیفه :رسالت ادبی شاعر .4

 )636: 1371(براهنی، 
است. از آنجا که   اي داشته ژهاست، توجه وی» صبغۀ اقلیمی«شاعر مورد نظر ما نیز به این چهار رسالت، که همان 

گیرد.  نمادها و نمودها و دایره واژگان و استعارات و تشبیهات و مجازهاي شاعران، همه از محیط آنان سرچشمه می
برداشت صمیمانه نیما و پیروان او، از زندگی و محیط آن در شعر به ناگریز رنگ محلی تصاویر و تعابیر را در خود 

بینیم. این نگاه تازه، که وامدار نیما یوشیج  گلچین گیالنی می» باران«و » داروك نیما«مثالً در شعر خواهد داشت. چنان که 
درپی افکندن تئوري شعر مدرن ایران و خلق اشـعار خـوب او است، از سوي شاعران نوگراي پس از او از جمله ابتهاج 

 مورد توجه قرار گرفت.
 
 زندگی ادبی (هـ. الف. سایه) -3
دفتري از اشعار خود را به وسیله  1325در سال » فریدون تولّلی«و سپس » حمیدي شیرازي«پس از آشنایی با » سایه«

،  معلم ادبیات او، مقدمه »عبدالعلی طاعتی«و » حمیدي شیرازي«کند. بر این کتاب  منتشر می» کتابفروشی طاعتی«
 اند.  نوشته
چند » سایه«، ذوق و هنر شاعر نوزده سالۀ گیالنی ستوده شده است. »ها نخستین نغمه«در هر دو مقدمه بر کتاب «

)، 1325» (حمیدي شیرازي«کند در این مدت، دوستی با  زندگی می» گلچین گیالنی«سالی در خانۀ خاله اش، مادر 
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و شعر او  ) در سایه1330» (نیما یوشیج«) و اندکی بعد با 1327» (سید محمد حسین شهریار) «1325» (فریدون توللّی«

 ) و همچنین آشنایی با شاعران جوان که به نوگرایی تمایل داشتند.13همان، »(گذارد. تأثیر می
قرار گرفت که او را از اشعار صرفاً عاطفی و احساسی  1320سایه در تهران، تحت تأثیر وقایع سیاسی نیمه دوم دهۀ «

آنکه از پیش  هاي اجتماعی بپردازد. او بی انگیزهجدا کرد، و سبب شد که با حفظ شیوة خاص خود در اشعارش، به 
آمدهاي واقعی یاد کند، رخدادهاي طبیعی مثل تابش خورشید، سپیدة صبح، شب، توفان، شکفتن غنچه و زیبایی باغ را به 

 )26:  1377(عابدي ، » گیرد. صورت نمادهایی به کار می
 
 جایگاه سایه در ادبیات معاصر -4

معاصر و شعر نیمایی را مورد مطالعه قرار داد و نقش ماندگار سایه بر آنها را اقرار نکرد. سایه  نمی توان سیر تحول غزل
با وجود اینکه به جنبش چپ در ایران گرایش داشت ولی هیچگاه از جایگاه هنري خود، به درگیریهاي تند سیاسی 

ه در شعر و اندیشه اش اعتدال بود. عالوه سقوط نکرد. آب و هواي اقلیم گیالن چنان تاثیر چشم گیري بر او گذاشت ک
بر اعتدال در مواجهه با سنت شعري و نوگرایی معاصر، در سلوك اجتماعی و سیاسی نیز اعتدال داشت. و امروز، چاپهاي 

دهد که شاعر به ذهن و زبان اهل فرهنگ و هنر و اغلب  نشان می» سیاه مشق«و » آینه در آینه«هاي  گوناگون مجموعه
ران و ایرانیان خارج از کشور به عنوان یکی از  شاعران درجه اول معاصر، راه یافته است. اعتدال او را در سلوك مردم ای

اند.  ها معتدل شعري و اجتماعی و سیاسی، از تأثیر آب و هوا و فرهنگ معتدل مردم گیالن باید دانست، که در همه زمینه
فروشند. مردمی که علی رغم ارتباط وسیع با  مناطق دیگر فخر نمیمردمی که با قدمت فرهنگی بسیار خود، هرگز به 

 اند. فرهنگهاي گوناگون، اصالت خود را حفظ کرده
در غزل فارسی معاصر، شعر هـ. الف. سایه (هوشنگ ابتهاج) در شمار آثار خوب و «نویسد:  غالمحسین یوسفی می

صور خیال بدیع، زبان روان و موزون و خوش ترکیب و خواندنی است. مضامین گیرا و دلکش، تشبیهات و استعارات و 
(یوسفی، » هماهنگ با غزل، از ویژگیهاي شعر اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف آن، یادآور شیوة دلپذیر حافظ است.

1377 :760( 
ست، در بسیاري از شعرهاي سایه به سبب آنکه زادگاه او رشت و شمال ایران ا«او در مورد شعر مرجان می نویسد: 

است که از کشاکش امواج » بانگ دریا«شود، از جمله آثار زیباي او  رنگی محلی از دریا و جنگل و متعلقات آن دیده می
 .)762(همان، » و سینۀ گستردة دریا معنایی ژرف اندیشیده است.

 
 سینه باید گشاده چو دریا

 
 اي چو دریا ساز تا کند نغمه

 
 نفسی طاقت آزموده چو موج

 
 صد ره و برآید بازکه رود 

 
 تن طوفان کش شکیبنده

 
 که نفرساید از نشیب و فراز

 
 بانگ دریا دالن چنین خیزد

 
 کار هر سینه نیست این آواز... 
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 »سایه«معرفی آثار  -4
حمیدي شیرازي است که » اشک شوق«) در حال و هواي غزل کالسیک سروده شده و متأثر از 1325» (ها نخستین نغمه«

) سالگی تعلق دارد. 18-15(  ي نوجوانی و جوانی شاعر مقدمه خود او چاپ شده است. شعرهاي این دفتر، به دورهبا 
 مضامین عاشقانه و فکر رهایی و سربلندي و آبادانی میهن، چاشنی اغلب شعرهاي این دفتر است.

پرویز «در آن متأثر از توللی و » سایه«و  خورد به رمانتیسم پیوند می شور و حال عاشقی شاعر،  ) با بیان 1330» (سراب«
گیري شعر  در شکل» پرویز ناتل خانلري«و » سخن«، مجلۀ 1320بی تردید در سالهاي آغازین دهۀ «است. » ناتل خانلري

هنوز به تأثیرپذیري از نیما » سراب«)شاعر در مجموعه 95: 1377(عابدي، » جدید رمانتیک فارسی، نقش خاصی ایفا کرد
رنگ و بوي شعر » سراب«است. عناصر مطرح شده در » چهارپاره«بیشتر شعرهاي این دفتر در قالب «است. نرسیده 

رمانتیک را دارد. البته معتدل و با صبغۀ محلی در تصاویر....گریز به طبیعت، پناه بردن به عشق، ابراز نومیدي و هجر، 
 )95(همان،» نتیک این دوره است.شکوه و رنج، نگاه نو به هستی و بودن، وجه غالب شعرهاي رما

گیرد و  فاصله می» سراب«است. حال و هواي این دفتر، به کلی از » نیما«با شعر » سایه«)  نتیجۀ آشنایی 1333» (شبگیر«
عواطف او، اجتماعی و بشري است. البته رنگ محلی تصاویر او بیشتر از غزلهاست. شعري اجتماعی در خدمت ایمان 

 رداي بهتر. شاعر به عدالت و ف
کند. این مجموعه برگرفته  هاي تازه تري را مطرح می است، اما اندیشه» شبگیر«)، ادامه کارهایی از جنس 1334» (زمین«

ها و  اي به زمین معطوف داشته است. و آن را، مادر شکفتن شده از شعري با همین نام است که شاعر در آن، نگاه تازه
داند که انسان را در زهدان خویش پرورده است. و در  ین زمین سرسبز را از آن میداند و عظمت ا رستنهاي همیشه می

 ستاید که ظلمهاي زیادي را به چشم و تن خویش دیده است.  مقابل آسمان، زمین را می
 –را در خود دارد، معطوف به اجتماع و تحوالت سیاسی » سایه«) که آخرین شعرهاي نیمایی 1360» (یادگار خون سرو«

اجتماعی است. با وجود اینکه غزلهاي سنتی شاعر نیز در این مجموعه گرد آمده و موفقیتهاي فراوانی را نیز در عرصه 
غزل نو براي وي، به یادگار گذاشته، اما شعرهاي نیمایی این مجموعه، با ویژگی رنگ محلی در تعابیر و تصویرها، از 

کند و همه  ل، بانگ خروس، باران که آنها را براي نمادپردازي استفاده میمظاهر طبیعت مثل: باغ، ارغوان، باد، ابر، جنگ
دهند. در واقع زبان شعر سایه، تکامل  اي را در قالب نمادها، نشان می این عناصر طبیعی در شعر او، غناي اجتماعی ویژه

 تر از زبان شعر گلچین است. یافته
ها و  اي از غزلها و دوبیتی شت شعر جدید است، مجموعهو ه 1، 2، 3، 4) شامل سیاه مشق 1333» (سیاه مشق«

در این مجموعه عالوه بر نوگراییهاي منحصر به فردي که در غزل دارد، بیشتر سنت گرا » سایه«مثنویهاي شاعر است. 
 توان از تازگی فضا و تعابیر و تصویرهاي او در غزل چشم پوشید. است. اما هرگز نمی

، در برگیرنده مجموع هاي چاپ شده پیشین و نیمایی 1380تا  1325شعرهاي نیمایی سایه از ) مجموعه 1380تاسیان (
 هاي جدید اوست.

 
 بحث و بررسی رنگ اقلیمی در شعر سایه -5

شامل انبوهی   افتد. بنابراین تجربه هاي شاعر اگر شعر، تجربه انسان با هستی و طبیعت باشد که در قالب زبان اتفاق می
تعابیر، رفتارها، واژگان، و .... از زندگی و حیات انسانی در ناخود آگاه ذهن او انباشته است که به شیوه هاي  از تصاویر و

 گذارد.  گوناگون، چه در حوزه زبان و انتخاب واژه و ترکیبات، و چه در حوزه صور خیال خود را به نمایش می
تواند صبغۀ محلی داشته  ات اشعار او را و همه آنچه را که میدر بررسی رنگ اقلیمی در شعر سایه، ابتدا واژگان و ترکیب
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 گزینیم و سپس به بررسی و تحلیل عناصراقلیمی در صور خیال او خواهیم پرداخت. باشد بر می

 دایرة واژگان -1-5
هایش در انتخابات واژگان، جز به ندرت چنان که ذکر خواهد شد اجازه حضور واژگان محلی و بومی را در شعر» سایه«

اند.  دهد. تأثیر او از اقلیم گیالن، گزینش واژگانی است که از مظاهر طبیعت و محیط زندگی در گیالن گرفته شده نمی
بسامد واژگان مأخوذ از عناصر طبیعت در شعر هاي نیمایی سایه، بیشتر از غزلهاي اوست و در غزل ها بیشتر از ذخایر 

  گیرد. لغوي سنت ادبی زبان فارسی بهره می
کوهپایه اي و کوهستانی است. واژگان گمار (انبوه -اي در شعرها، از دو حوضه مناطق جلگه» سایه«واژگان مورد استفاده 

 -باغبان -هایی مثل: باغ اند. واژه هاي بومی هستند که در شعرهاي او راه یافته گالیا (نام معشوق) تنها واژه -جنگل) 
اي است بیشترین  گل، چمن که مربوط به مناطق جلگه -دشت -سبزه -یلهپ -جنگل -هیمه -ناربن -پروانه -سپیدار

 بسامد را در شعرهاي نیمایی او دارد. 
 24بار تکرار شده است. بعد از آن باغ که  46در یادگار خون سرو بیشترین بسامد را دارد یعنی » گل«به عنوان نمونه واژه 

با چشم اندازهاي گوناگون خود حضور دارد. در کنار این موارد باید بار در این مجموعه  35بار آمده است. خورشید نیز 
 کنند.  اند و نقشهاي نمادین نیز ایفا می به گلهاي بومی منطقه گیالن اشاره کرد که در شعرهایش آمده

هاي از  سوسن و یاسمن که جلوه -ارغوان -سرخ گل -شقایق -شکوفه -الله -نیلوفر -نسرین -بنفشه -مثل: نرگس
 ایی رنگها در طبیعت است. زیب

نویسد:  هاي گیالن می ها و بنفشه مقدمه نوشته است درباره نرگس» سایه«که بر نخستین مجموعه شعر » حمیدي شیرازي«
روید، از  هاي نرگسی که در آن جا می گویند که گل کنند، می من گیالن را ندیده ام. کسانی که از آن جا توصیف می«

تر و زیباتر.  هاي دیار من دل فریب هاي آن جا از بنفشه تر است. و بنفشه تر و گشاد چهره درشتهاي نرگس شیراز من  گل
هاي مستی بخش  ها و بنفشه ها نتافته است، عطر و بوي نرگس اما از آن جهت که پرتو آفتاب به گرمی و حرارت بر آن

 )84: 1377(کامیار، » رسد. ها به مشام نمی هاي من از آن سرزمین
را در زبان او نشان می دهد. دریا، ساحل، » رنگ محلی«که نمود دیگري از » سایه«اي شعر  دیگري از واژگان جلگهبخش 

هاي بسیاري دارد. عناصر مربوط به  موج، کشتی، طوفان، صدف، سیل، مرجان، صخره، فانوس است که در شعر او جلوه
ها نشانه آشفتگی اجتماع اوست و آرامش دریا  د و تیزي موجهاي اجتماعی است. آشفتگی دریا، تن دریا ، براي نمادسازي

در شعرهایش، که با طلوع خورشید همراه باشد نماد آرامش موقت و ناپایداري جامعه اوست، در شعرهاي نیمایی عناصر 
به  کند. او دهد ولی لحن رمانتیک را همچنان حفظ می هاي اجتماعی قرار می طبیعت را در خدمت بیان نمادین نگرش

 شود. تحوالت اجتماع نگاه شاعرانه دارد و درگیر مسایل سیاسی نمی
 اي چو دریا ساز تا کند نغمه سینه باید گشاده چون دریا

 که رود صد ره و برآید باز نفسی طاقت آزموده چو موج
 )100(آینه در آینه          

 )115(یادگار خون سرو،  در او عشقی نهنگ اسا به من ده  خداوندا دلی دریا به من ده
 کجا پاي بسته کجاگریزم از اینجا به کنار امن کجا، کشتی شکسته کجا

 )114(سیاه مشق، 
تواند عامل موثر رنگ محلی در  اما واژگان مناطق کوهستانی نسبت به موارد ذکر شده، حضور کمتري دارند ولی می

تبر، اجاق، صید،  شعر سایه باشد. براي نمونه:  کوه، صخره، چشمه، مه، ابر، کوالك، تگرگ، هیزم، هیزم شکن، سیل، 
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 توان نام برد. صیاد، دره را می
 دردي است در این سینه که همزاد جهان است  ن امروز شـنـیدياي کــوه تو فـریاد م

 )199(آینه در اینه، 
 اگـر چه از همه سو تند باد خاشاك است   صـفاي چشمه روشــن نـگاه دار اي دل

 )155(سیاه مشق، 

 هر سو گذار قافله هاي صـداي توســت پنهان شدي چو خنده در این کوهسار و باز
 )139(همان، 

ها که از غزلهاي شاعر برگزیده شده اند، شاید چندان تفاوتی با کارهاي شاعران دیگر نداشته باشد، اما رنگ  نمونهاین 
 تر است. محلی آنها مشهود است. البته در شعرهاي نیمایی کاربرد واژگان اقلیمی وسیع

، مثال: سرنوشت درخت، سوختن دهد بسامد باالیی دارد. تعبیري که سایه از درخت می» سایه«نیز در شعر » درخت«
اي در شعر  درختی ما، تبر را به جاي گل که نشاند؟ و... با تکیه بر نماد سازي عناصر جنگلی تعابیر تازه است یا در باغ بی

 آفریند.. معاصر می
 چون درخت آمدي، زغال مرو

 
 میوه اي، پخته باش، کال مرو

 
 بر درختی نشسته ساري چند

 
 درخت بلندچند سار است بر 

 
 وام دار است شاخ آتشجو

 
 گذارد او وام خورشید می

 
 )285(سیاه مشق، 

 تر کسی تبر نمی زند نه سایه دارم و نه بر، بیفکنندم و سزاست/ اگر نه بر درخت
 )44(یادگار خون سرو، 

 درختی پیر / شکسته / خشک، تنها، گم / نشسته در سکوت وهمناك دشت  
 )34(شبگیر، 

این واژه ها، از میان چهار فصل سال، بهار و پاییز بسامد فراوانی در شعر سایه دارند. زیرا در گیالن بهار و گذشته از 
پاییز نسبت سایر فصل ها از تنوع رنگ هاي بیشتري برخوردار است و چشم اندارهاي گوناگون زیبایی را در طبیعت 

 کند. ي اجتماع انسانی از آنها استفاده میایجاد می کند . البته شاعر بیشتر به صورت نماد هایی برا
 

 دل در گرو قافله الله و گل داشت
 

 این دشت که پامال سواران خزان است
 

 روزي که بجنبد نفس باد بهاري
 

 بینی که گل و سبزه کران تا به کران است
 

 )173(سیاه مشق، 
 شبهاي مالل آور پاییز است

 
 هنگام غزلهاي غم انگیز است

 )171(همان، 
 

 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱٦٦٦

 
 بهار آمد، گل و نسرین نیاورد

 
 نسیمی بوي فروردین نیاورد

 
 بهارا بنگر این دشت مشوش

 
 بارد بر او باران آتش که می

 
 )267(همان، 

بسیار حضور دارد زیرا در گیالن خورشید رنگ هاي طبیعت را آشکار می کند و گرماي او » سایه«خورشید در شعرهاي 
 هایی از کاربرد واژگانی خورشید اشاره خواهیم کرد. نیست. به نمونه به سوزندگی گرماي جنوب ایران

 کشند؟ خورشید را چگونه به زنجیر می
 )12(یادگار خون سرو، 

 سر به خورشید داشتی و دریغ                زیـر پــاي ســتم غـبار شــدي
 )19(همان، 

 نـوروز نـشکفتچرا خورشید فروردین فروخفت؟           بــهار آمد گــل 
 )24(همان،  

 مگر خورشید را پاس زمین است                   که از خون شهیدان شرمگین است 
 )25(همان، 

نیز که از بارزترین مظاهر گیالن است، به دلیل نقش میرزا کوچک جنگلی درتاریخ معاصر ایران در شعر » جنگل«
 حضور چشمگیري دارد: » سایه«

 اي غم! / چنگ هزار آواي بارانهاي ماتم  اي جنگل ! دوهان دیرین! /اي انبوه ان اي جنگل
 )71(همان، 

 اي در خود نشسته!    اي جنگل
 اي همراز کوچک خان سردار!                                اي جنگل

 )72(همان، 
 اي خدایا، چه غمی دارد شیر اي و اي از جنگل دور / در چشم ترش سایه

 )316(سیاه مشق، 
چنان که ذکر شد فقط انبوهی از درختان نیست، بلکه راز و رمز شکفتن، صبر و رازداري است. » سایه«جنگل در شعر 

و از نمادهایی است که با مبارزات سیاسی و اجتماعی مردم گیالن و ایران پیوند خورده است. او جنگل را نماد اجتماع 
 تحرك در برابر استبداد. را مردم بیدرخت  داند و جنگل بی انسان و تبر را استبداد می

برخالف گلچین گیالنی عناصر طبیعت، در شعر سایه عناصر آشفته اجتماع او هستند در حالی که گلچین دنیاي آشفته 
 کشد. شخصی خود را با طبیعت به تصویر می

 د:گوی سایه حتی در شعرهاي عاشقانه نیز از نمادهاي اجتماعی با لحن رمانتیک همیشگی سخن می
 )101زود است، گالیا! در گوش من فسانه دلدادگی مخوان!  (تاسیان، 

 
 ترکیبات-2-5

هایی کنیم، ترکیب از افراط و تفریط به دور است. آنچه که ما در این بررسی جستجو می» سایه«هاي سازيترکیب



 ۱٦٦۷/  رنگ اقلیمی در شعر هوشنگ ابتهاج
 

به دلیل تسلط بر زبان فارسی و آشنایی با ظرفیتهاي گوناگون آن » سایه«تواند متأثر از اقلیم گیالن باشد.  است که می
اي از ترکیبات نو ساز او که ازمحیط طبیعی گیالن نیز مایه گرفته  اي را در شعر معاصر وارد کرده است. پاره ترکیبات تازه

 است عبارتند از: 
باران  -ریشه در ریشه -دریا دالن -گلپوش –به گل نشسته  -آشیان برباد -آتشجو -داسکهنه  -سوخته حاصل

 -مه آلود -دل هیمه  –شب گرفته  -آتش اندیش -شب افتادگان -پر بید مشک  -طالئی زورق -خزان خورده -خورده
 شگفتن خون.  –چهره پردازي گل  -چکمه پوش -جغد آشیان

 کنیم:  اند، اکتفا می که با در نظر گرفتن صبغۀ اقلیمی ساخته شده» سایه«بات اکنون به ذکر چند نمونه از ترکی
 دست هیزم شکن فرود آمد / در دل هیمه بوي دود آمد

 کُنده پیر آتش اندیشم / آرزومند آتش خویشم
 برد در کار  چهره پرداز گل زرنگ و نگار / نقش خورشید می

 )157(یادگار خون سرو، 
 اجاق شب افتادگان سرد شد / سر مرد پا مال نامرد شد 

 )165(همان، 

 ي دریاي نیلگون  سنگی است زیر آب / در گود شبگرفته
 )20(یادگار خون سرو، 

 مبین کاین شاخه بشکسته خشک است/ چو فردا بنگري پر بید مشک است 
 )27(همان، 

 است سینه این خاك خشک سوخته حاصل/ بستر بس جویبارهاي روان 
 )52(همان، 

 روند از این باغ دسته دسته کجا  بپرس، سایه! زمرغان آشیان بر باد/ که می
 )103(همان، 

 صد بهارم نقش زد بر پرده گلپوش چشم

 )93(همان، 
 

 آور  تراود صبح رنگ پرد نیل شب از خاکستر سرد سحر، / و ز نهفت این مه آلود عبوس / می می
 )43(شبگیر، 

 شکوفد خون  روید / می زیر پاي مرد چکمه پوش / چوبه هاي دار می
 )44(همان، 

توان  ترکیبهاي ذکر شده گاهی ترکیبهاي اضافی و وصفی مقلوبند و گاهی به صورت فعلی، که تأثیر گویش گیلکی را می
ها بیشتر از ترکیبات  غزلدر آنها یافت. در زبان گیلکی ترکیب هاي وصفی و اضافی همیشه مقلوب هستند. سایه در 

هاي شعر او آنست که صبغۀ اقلیمی را با استفاده از ذخایر  کند یکی از ویژگی مأخوذ از سنت ادبی فارسی استفاده می
 گیرد. لغوي سنت ادب فارسی در تصویر سازیهاي خود به کار می

 
 »سایه«صور خیال در شعر  -3-5
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ها و عواطف خود و  مجازي در شعر که شاعر براي القاء اندیشهاي است از تصرفات بیانی و  صور خیال مجموعه

جوید. صور خیال در واقع، متشکل از مجاز و استعاره، تشبیهات و کنایات و  گسترش حوزة تأثیرگذاري از آنها بهره می
در «یم داد. نشان خواه» سایه«نمادها و تلمیحات است که ما در این بررسی، ویژگیها و بسامدهاي هر کدام را در شعر 

بررسی عنصر خیال، در شعر هر شاعري، ناگزیر از ورود به حوزة مسائل روانی و شعوري و حسی و عاطفی او هستیم و 
توان از اصالت یا عدم اصالت بعضی  آنکه خصوصیات فردي و اجتماعی شاعر شناخته شود، به درستی نمی بی

 )394 :1370کدکنی، (شفیعی» خصوصیات خیال شعر او سخن گفت.
شاعري است کالسیک. او شور و حال جوانی و احساسات » ها نخستین نغمه«در شعرهاي اولیه خود از جمله » سایه«

کند و چندان نوآوري در حوزة تشبیهات و استعارات خود  عاشقانه را به کمک صور خیال سنتی شعر فارسی، بیان می
، صور خیال او، تنوع گسترده تري »شهریار«و » فریدون توللّی«جمله ندارد. اما کم کم پس از آشنایی با شاعران تهرانی از 

 دهد.  یابد که هنوز حرف اول عناصر خیال او را، تشبیه و استعارات معمولی و قابل دسترس همه شاعران تشکیل می می
ردازد، تشبیهات و پ شود و به ارائه آثار شعري در قالب شعر نیمایی می آشنا می» نیما«پس از اینکه با شعر » سایه«

تر او با نیما و تحوالت سیاسی و اجتماعی،  گیرد و آرام آرام در اثر آشنایی عمیق استعارات تازه تري را در شعر به کار می
 گشاید.  اي در شعر معاصر می در ادامه نمادپردازي نیما با عناصر طبیعی، چشم اندازه تازه

 (personification)تشخیص  -3-5-1
هاي صور خیال،  تشخیص است. تشخیص، یکی از زیباترین گونه» سایه«ترین عناصر خیال در شعر  پربسامدیکی از 

بخشد.  جان طبیعت و شاعر از رهگذر نیروي تخیل خویش بدانها حرکت و جنبش می تصرفی است در اشیاء و عناصر بی
ه چیز در برابر ما، سرشار از زندگی و حیات نگریم، هم در نتیجه، هنگامی که از دریچۀ چشم او به طبیعت و اشیاء می

توانند این وصف را با حرکت و حیات،  کنند اما کمتر کسانی از آنان می بسیاري از شاعران، طبیعت را وصف می«است 
 )150پیشین، »(، طبیعت ابله است و اگر انسان آنرا به سخن در نیاورد گنگ است.»کروچه«همراه کنند و به گفته 

گاهی » ها تشخیص«را مصداق آن بدانیم. سایه در » سایه«توانیم شعرهاي  ، می»تشخیص«کدکنی از یف شفیعیبا این توص
کند که یک سوي آن طبیعت و سوي دیگرش، اعضاء و  کند یعنی از ترکیبهایی استفاده می به صورت فشرده عمل می

هاي شعري، به چند نمونه از آنها بسنده  موعههاي فراوان در مج اندامها و صفات انسانی است. که ما از میان نمونه
 کنیم.  می

گوش گل  -مرغ عاشق -طبع آتشباز خاکستر -گلوي ابر و مه -درخت پیر -توان گریه بید می یادگار خون سرودر کتاب 
فانوس نیمه  -اشک باران -صحراي غمناك -جان خورشید -برکه غمگین -لب چشمه خورشید -همزاد آفتاب -تازه

 روي چمن و... را نام برد.     -سالم خورشید -يِ پیر کنده -جان امید
 کُنده پیر آتش اندیشم/ آرزومند آتش خویشم 

 )160(یادگار خون سرو، 
 زشبنم بشوییم رخسار گل

 )166(همان، 
 اگر خون بلبل نجوشد به باغ / کجا از گل سرخ گیري سراغ؟

 )169(همان، 
 سایه! هاي هاي لب جویبار کواي  خون هزار سرو دالور به خاك ریخت/

 )86(سیاه مشق،  



 ۱٦٦۹/  رنگ اقلیمی در شعر هوشنگ ابتهاج
 

 به یاد زلف نگونسار شاهدان چمن/ ببین در آینه جویبار، گریۀ بید
 )117(همان، 

 ي گل در هواي توست وزد/ رقص درخت و عشوه این باد خوش نفس به هواي تو می
 )137(سیاه مشق،  

 کشید/ دامن زدست کشتۀ خود؛ روز نیمه جان  می رفت آفتاب و به دنبال می
 )42(آینه در آینه، 

 چکد بر شیشه تاریک اشک باران می
 )92(همان، 

 جنگل سرسبز در حریق خزان سوخت / خیره بر او چشم خون گرفته خورشید

 )94(همان، 
 اي در گلوي ابر و مه فریاد خورشید! اي شعلۀ سرد /  اي سرخ و زرد، اي آتش خیس / اي پیوسته پاییز / اي جنگل،

 )146(همان، 
یکی از زیباترین صورتهاي تصرف خیال شاعرانه، نوعی اسناد مجازي است، که شاعر اشیاء و عناصر طبیعت را مورد 

 -راب -دهد، و با حرکت و حیات و سادگی و صمیمیت همراه است. شاعر در خطابهاي خود به جنگل خطاب قرار می
دهد. البته این خطابها، که  کوه و مظاهر طبیعی دیگر، دلبستگی خود را به طبیعت نشان می -دریا -باغ درخت -زمین

هاي اجتماعی و عاشقانه شاعر  تر عواطف و اندیشه بخشد براي القاء عمیق اندامهاي انسانی را به اشیاء و عناصر طبیعت می
ت و طبیعت با انسان و حضور شاعر در ذات اشیاء و عناصر طبیعت و مناسب است. در واقع، قیاس انسان با طبیع

همچنین طبیعت را بخشی از وجود و جامعه انسانی دانستن، نوعی شخصیت بخشیدن به طبیعت است. در واقع در زبان 
ی نوسانی هست بین گرایش به مجاز (سائقه بومی که همساز با فرهنگ و موقعیت خاص بومی و روای«... شعري او 

 )44: 1358(مختاري، » گیرد است: و رغبت به استعاره و نماد که از تجربه غیربومی و آموزش شعري او مایه می
 گراید:  شاعر از سه طریق با طبیعت به این همانی می«به نوشته محمد مختاري 

 اجتماعی) –گیري از اقلیم (موقعیت فرهنگی  ) فاصله1
 جهان طبیعی که طبعاً نوعی توجه اجتماعی به طور عمومی نیز هست. –) توجه به هستی 2
همان، »(شوند. ي ذهنی با اجزاء که رنگ طبیعت دارند اما در وجه و رنگ عمومی به اندامهاي تخیلی بدل می ) رابطه3

60( 
کر نمونه هایی از اسناد توان دانست. اکنون به ذ نیز می» سایه«این دیدگاه را به نوعی تبیین تئوریک طبیعت گراییهاي 

 پردازیم که رنگ محلی و بومی دارند. مجازي می
 بر آر / اي بذر پنهانی! سر از خواب زمستانی / که از هر ذرة دل آفتابی بر تو گستردم 

 )26(یادگار خون سرو، 
 اي غنچه برون آر سراز پیرهنت خون دل خوردن و دلتنگ نشستن تا چند / دیگر

 )134(همان،  
 / اي سرو / چو شاخ گل بنشین تا به سایۀ تو نشینم  سر مکش از من که سایۀ توامبناز 

 )14(سیاه مشق،  
 اي کدامین شب! / یک نفس بگشاي / جنگل انبوه مژگان سیاهت را!
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 )53(شبگیر،  

 اي پیوسته پاییز! اي جنگل، اي شب! / اي جنگل، اي انبوه اندوهان دیرین! / اي جنگل،
 ز کوچک خان سردار!اي همرا اي جنگل،

 )72(یادگار خون سرو،  
 آید زباغت گل پرپر کجا گیرم سراغت؟ / صداي گریه می

 )97(همان، 
 ي خاك است اي خاك این همان تن پاك است؟/ انسان همین خالصه

 )207(آینه در اینه،  
 بهارا ! دامن افشان کن زگلبن/ مزار کشتگان را غرق گل کن

 آلود/ بر آرد سرخ گل چون آتش از دودبهارا ! باش کاین خون گل 

 )78(همان، 
رنگ محلی تصاویر این شعرها و همچنین حسی بودن آنها، که با صمیمیت و سادگی همراه است، گواه تجربه 

 شخصی شاعر از طبیعت است. 
ی تشخیص به صورت جمله نیز، حسی و صمیمی است. و شاعر به یکی از عناصر طبیعت، یک یا چند ویژگی انسان

 کنیم. آورد. اینک به ذکر چند نمونه اکتفا می جان عناصر طبیعت به وجود می بخشد و نوعی حیات را در کالبد بی می
 کشد              لذت نان شدن زیر دندان او / گندمم را سوي آسیا می

 )163 (سیاه مشق،  
 از خاکسترهنوز این کنده را رویاي رنگین بهاران است / خیال گل نرفت از طبع آتشب

 )88(همان،  
 گریند ها / زیر درختان در غروب سبز می سایه

 )62(همان،  
 باغ حسرتناك بارانی است

 )62(همان، 
 روند از این باغ دسته دسته کجا بپرس، سایه! زمرغان آشیان بر باد / که می

 )103(همان، 
 باز خاکسترچه بس افسانه هاي آتشینم هست و خاموشم / که بانگی برنیامد از دهان 

 )88(همان،  
 جنگل آتش گرفته از نفس افتاد / و آن همه رنگ و ترانه گشت فراموش

 )94(آینه در آینه،  
 ساید.  اي بر پنجره انگشت می شاخه

 )92(همان، 
 اي بس که سیل کف به لب آورده عبوس / جوشیده سهمناك بر این خاك سهمگین

 )84(همان، 
 موج ابریشم به دوش آمد فرود چون گره بند شب از گیسو گشود /



 ۱٦۷۱/  رنگ اقلیمی در شعر هوشنگ ابتهاج
 

 اي چو دریا ساز سینه باید گشاده چو دریا / تا کند نغمه
 نفسی طاقت آزموده چو موج / که رود صد ره و نیاید باز                

 )349(سیاه مشق،   
 دست گلگون بر لب چون غنچه برد / غنچه را گل کرد و گل بر گل فشرد

 )300(سیاه مشق،      
 نهم این هیمه را افزون کنید  اي دوستان، دودي به چشم دشمنان/ من دل برآتش مینوري بر

 )122(سیاه مشق،                                                             
 زد.    شد / دلم چو مرغ گرفتار بال و پر می اي به باغ و ا می دریچه

 )120(سیاه مشق،        
 زمان / بر سرم راند بس بهار و خزان      آن درخت کهن منم که

 )158(سیاه مشق،            
 تشبیه-3-5-2

کند. در  از رهگذر تشبیه عناصر و اشیاء طبیعت را به همدیگر پیوند زده و نوعی خویشاوندي بین آنان ایجاد می» سایه«
اي در طبیعت با یک  اند و هر حادثه سخنشعر سایه هیچ چیز با هم بیگانه نیست. همه طبیعت با همدیگر همدل و هم 

اي و درد و دریغی  اي از طبیعت، آنرا با خاطره رویداد اجتماعی و روانی شاعر پیوند دارد و یا شاعر با دیدن هر منظره
 است.» سایه«ي تشبیهات  کند. البته این درون مایه همراه می

تشبیهات او را بسیار گسترده کرده است، بیشتر به تشبیهات آشنایی گسترده او با سنتهاي ادبی و شعر اروپایی، حوزه 
حسی و طبیعی گرایش دارد و تشبیهات او از طبیعت با ویژگی صبغۀ اقلیمی آن در بسیاري از موارد تازگی و طراوت 

 خاصی دارد.
 آن طالئی زورق خورشید                                        

 )38(یادگار خون سرو،  
 تر کسی تبر نیم زند ه دارم و نه بر، بیفکنندم و سزاست / اگر نه بر درختنه سای

 )44(همان،     
 سایه در پاي تو چون ابر چه خوش زار گریست / که سر سبز تو خوش باد کنارا تو بمان 

 )48(همان، ص                                                                
 ام / تو همه بار و بري، تازه بهارا تو بمان  ه دگر رفتنیبرگ خزان دید من بی

 )47(یادگار خون سرو،                                                             
 جنگل سرسبز در حریق خزان سوخت                           

 )51(همان،          
 نه با من است      تو بهار دلکشی و من چو باغ / شور و شوق صد جوا

 )71 (سیاه مشق،        
 بسان سبزه پریشان سرگذشت شبم / نیامدي تو که مهتاب این چمن باشی  

 )95(همان،       
 استعاره -3-5-3
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اي به جاي واژه دیگر به شرط مشابهت بین آنهاست، استعاره در واقع، شکل تکامل یافته و فشرده  استعاره، قرار دادن واژه

شود. استعارات سایه بیشتر وابسته به حوزه  تشبیه است و در آن عینیت مشبه و مشبه به، روشنتر احساس میي  شده
هایی از این دست  اي هستند نمونه جلگه هستند. دریا، درخت، چمن، شاخه، سبزه در ابیات زیر مربوط به مناطق جلگه

 با همین عناصر، گره خورده است.شعر سایه بسامد باالیی دارد زیرا جغرافیاي زندگی شاعر نیز 
 

 ها در رهگذار شب، پریشانند                                  سبزه
 )62(بادگار خون سرو،  

 اي چند / بگردان جام و آن دریا به من ده        حریفان را بس آمد قطره
 )115(همان،    

 گرچه با رقص و ناز در چمن است / سرنوشت درخت سوختن است      
 )286(سیاه مشق،     

 بود که خرمن خاکسترش به باد رود / چو تنگ شد نفس آتش از تباهی دود 
 )231(همان،   

 
 شاخه در کار خرقه دوختن است / در خیالش سماع سـوختن است   

 )285(همان،        
 ي کوه ته ست و، ازو / آتشین نیزه برآورد، سر از سینهآفتاب از پس البرز نهف

 )13(آینه در آینه  
 نماد -3-5-4

» نماید داللت دارد. هر عالمت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی وراي آنچه ظاهر آن می«
اي که افزون بر معناي قراردادي و  نمایهیک اصطالح است، یک نام یا «)  به تعبیر یونگ نماد 4: 1367(پورنامداریان،

آشکار روزمره خود داراي معانی متناقضی نیز باشد. نماد شامل چیزي گنگ، ناشناخته یا پنهان از ماست. (انسان و سمبل 
) که در زبان فارسی symbolنماد («سنجد.  داند و با استعاره می ) دکتر شمیسا ژرف ساخت نماد را تشبیه می15هایش، 

» ماند شود و مشبه به می شود ژرف ساخت نماد یا سمبل، تشبیه است. در نماد مشبه حذف می و مظهر نامیده میرمز 
 )191: 1370(شمیسا، 

در اثر همگامی و همدردي و آگاهی شاعر از تحوالت اجتماعی و سیاسی معاصر، کم کم از عاشقانه هاي » سایه«شعر 
همه از مظاهر طبیعت و برگرفته » سایه«کند. نمادهاي شعر  یاسی حرکت میفردي به طرف نماد گرایی هاي اجتماعی و س

 از عناصر اقلیمی زادگاهش هستند.
 کنیم:  اشاره می» سایه«اینک به معروفترین نمادهاي شعر 

باران، جنگل، خورشید، بهار، پاییز، کوه، دریا، باد، ابر، درخت، شقایق، سرو، کشکرت، پرستو، الله، گل، خرمن، صبح، 
ها که برگرفته از عناصر طبیعت هستند، بیش از معناي اصلی خود، اشارات ظریف و  غروب، خروس سحر، همه این واژه

 رزات سیاسی و آزادیخواهی دارد. زیبایی به مسائل اجتماعی و آرمانهاي شاعر در مبا
روشنگر حقایق  -امیدواري و روشنی بخشی به مبارزان راه آزادي -خورشید براي شاعر یعنی خاموشی شب استبداد
 سیاسی و اجتماعی و نماد زندگی جاودانی است. 



 ۱٦۷۳/  رنگ اقلیمی در شعر هوشنگ ابتهاج
 

 اند... بال فرشتگان سحر را شکسته اند/ خورشید را گرفته، به زنجیر بسته
 کشند  / مرد؟/ خورشید را چگونه به زنجیر می -اي که:  رسیدهاما تو هیچگاه نپ

 )12(یادگار خون سرو، 
 آمد یکی آتش سوار، بیرون جهید از این حصار/ تا بردمد خورشید نو، شب را ز خود بیرون کنید

 )121(همان، 
 دال ! دیدي که خورشید از شب سرد/ چو آتش سر زخاکستر درآورد

 کرد / چه خنجرها که از دلها گذر کردنگر تا این شب خونین سحر 
 )143(همان،  

 تمثیل -3-5-5
تمثیل نوعی موازنه برقرار کردن بین دو مفهوم انتزاعی و حسی است. یعنی شاعر در یک مصرع ادعایی ذهنی را مطرح 

تمثیل  ها رآینهشاعگزیند:شفیعی کدکنی در کتاب  کند و براي آن در مصرع دیگر تصویري از طبیعت و زندگی را بر می می
 گیرد . نامد. به این معنا که دو مصرع مستقل از هم بدون هیچ حرف ربطی قرار می را اسلوب معادله می

در اثر آشنایی عمیق و گسترده با سنت ادبی، در کاربرد تشبیهات و استعارات، مهارت شگفتی دارد. گاهی » سایه«
آورد و براي اثبات  گونه که شاعر یک مفهوم انتزاعی در مصرع اول می المثل هستند. بدین هاي او، به شکل ضرب تمثیل

 دهد.  آن، تصویري شاعرانه ارائه می
 کنیم:  اکتفا می» سایه«تمثیل  به چند نمونه از

 اي بخت ازمنت گرفت و دلم آنچنان گریست/ کز دست کودکی بربایی پرنده
 )36(سیاه مشق،  

 اند و دریغ / که این نمایش پرواز نقش در قاب است عقابها به هوا پرگشاده
 )175(همان،  

 ستحریف و سعت عشق تو، سینۀ سایه است / چو آفتاب که آیینه دار او دریا
 )217(همان، 

 مباد سایه ! که جانت بماند از رفتار/ که در روندگی دائم است هستی رود
 )231(همان، 

 زند/به دشت پر مالل ما پرنده پرنمی زند کسی، کسی به در نمی در این سراي بی
 )43(یادگار خون سرو، 

 
 عاطفه -4-5

یا حالت حماسی یا اعجایی است که شاعر از رویداد  عاطفه، اندوه«خوانیم که:  کدکنی از عاطفه میدر تعریف شفیعی
ي در این احساس، شرکت داشته  خواهد که با و کند و از خواننده یا شنونده می اي در خویش احساس می حادثه
 )240: 1370کدکنی، شفیعی»(باشد.

نه معمولی. و به تدریج اي فردي و خصوصی داشت، یعنی شعرهاي عاشقا عاطفه جنبه» ها نخستین نغمه«در مجموعه شعر 
که شاعر با ادبیات جهان و نیما و تحوالت دیگر اجتماعی و سیاسی آشنا شد، عواطف او نسبت به عشق و جهان به کلی 

شاعر به آرمانهاي اجتماعی یعنی » چند برگ از یلدا«و » زمین«و » یادگار خون سرو«تا » شبگیر«دگرگون شد. از مجموعه 
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اندیشد و عشق او نیز، عشقی است در پرتو آگاهیهاي  سیدن به آزادي و رهایی از ستم شب یلدا میمبارزه با استبداد، و ر

 سراید:  ، چنین می»گالیا«گیرد. سایه در شعر معروفی، خطاب به معشوق خود  اجتماعی که رنگ مبارزه و استقامت می
ه شوریدگی مخواه / دیریست گالیا ! به ره دیر است، گالیا !/ در گوش من فسانه دلدادگی مخوان ! / دیگر زمن تران

 افتاد کاروان...
روزي که بازوان بلورین صبحدم/ برداشت تیغ و پردة تاریک شب شکافت/ روزي که آفتاب / از هر دریچه تافت.../ 

تو/ ها و غزلها و بوسه ها، / سوي بهارهاي دل انگیز گل فشان / سوي  من نیز باز خواهم گردید آن زمان/ سوي ترانه
 عشق من 

 )68(آینه در آینه، 
گزیند که رنگ محلی آن به روشنی نمایانگر زندگی شاعر در اقلیم گیالن  عاطفه شاعر در این شعر تصاویري را بر می

 است. 
 شاعر از سرکوب گسترده مبارزان اجتماعی بسیار اندوهگین و ناامید است: » سترون«در شعري به نام 
ن تبر را به جاي گل که نشاند؟/ چه تبر؟ اژدهایی از دوزخ/ که به هر سو دوید و ریشه درختی ما/ ای آه در باغ بی

 بهار خواهد ماند...  دواند / بشنو از من که این سترون شوم / تا ابد بی
 ) 133(همان، 

گذشتند به هیجان  به دلیل دلبستگیهاي او به مبارزات اجتماعی و دوستان مبارز او که از لبۀ تیغ استبداد می» سایه«عاطفۀ 
 سراید:  چنین می» مرثیه جنگل«آید و در شعر  می

له، کی آن اي در خود نشسته! / پیچیده با خاموشی سبز/ خوابیده با رویاي رنگین بهار نغمه پرداز/ زین پی اي جنگل، /
 نازنین پروانه خواهد کرد پرواز؟

هاي کال چیده ! / کی  اي همراز کوچک خان سردار ! / هم عهد سرهاي بریده ! پر کرده دامن / از میوه اي جنگل،
 نشیند درد شیرین رسیدن/ در شیر پستانهاي سبزت؟ می

 )147(همان، 
 در سکوت دشت فرورفته است. داند که خشک و تنها  جایی دیگر شاعر خود را درختی پیر می

درختی پیر/ شکسته، خشک، تنها، گم / نشسته در سکوت و همناك دشت/ نگاهش دور/ فسرده در غروب مردة 
 دلگیر.

 )34(شبگیر،  
دهد که انسان را به چشم  اش بشري است و چنان معناي فراگیري از عشق می عاطفه» سماع سوختن«در مثنوي معروف 

عواطف خود را در تعریف عشق و » سایه«کند و جالب اینجاست که  از حیات انسانی رهنمون می تري اندازهاي گسترده
کند که رنگ محلی تصاویر، زیبایی و طراوت خاصی را به آن بخشیده است. یعنی خواننده  آفرینش با تصویرهایی بیان می

ندگی شهري  با عناصر طبیعت شمال به کند در فضایی روستایی وجنگلی قرار دارد که به دور ازهیاهوي ز احساس می
 پردازد.: اش می ترسیم و تصویر اندیشه

 زند خورشید آتشی در تو می
 

 اي نکشید کُنده ات باز شعله
 

 چون درخت آمدي، ذغال مرو
 

 میوه اي، پخته باش، کال مرو
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 تر هر چه در جهان باشد  خشک و
 

 مایه سوختن در آن باشد
 

 ستگل سوري که خون جوشیده 
 

 شیره آفتاب نوشیده ست
 

 گیرد برگ چندان که نور می
 

 میرد دهد چو می باز پس می
 

 گل جواب سالم خورشید ست
 

 دوست در روي دوست خندیده ست
 

 281-279سیاه مشق، صص 
هاي شعري و آزمودن قالبهاي کهنه و نو، عواطف خود را به موازات  سایه در طول دوران شاعري خود با بسط تجربه
گذارد که  اي فردي و رمانتیک به ساحتی پا می دهد. یعنی او از عاطفه گسترش تجربه هایش در شعر و زندگی بسط می

ون تعلقات نژادي و اقلیمی او اندیشیدن، ویژگی همه شاعران اند. به سرنوشت انسان بد همۀ شاعران بزرگ آن را آزموده
خبر  و متفکران بزرگ است. سایه نیز در کوران تحوالت سیاسی و اجتماعی از سرنوشت جامعۀ بحران زده خویش بی

 نمانده است بلکه عواطفش همیشه به ستایش استقامتها و مبارزات مردم تعلق دارد. 
 

 گیرينتیجه
رنگ محلی در شعر هوشنگ ابتهاج ، شرح کالسیک فاصله گرفتن از زندگی مدرن و تالش براي احیاي  اقلیمی یا  صبغۀ

دهد که مسایل اقلیمی و خصوصیات هاي این پژوهش نشان میخود به وسیله بازگشت به طبیعت است. دریافت
ا اشیاء سخن می گوید. دلبستگی و او به جاي کلمات بجغرافیایی، جلوه اي از عینیت گرایی به شعر سایه بخشیده است 

 او به طبیعت گیالن اگرچه جزوي از سرشت اوست اما پناهگاه او هنگام شکست هاي سیاسی و اجتماعی نیز هست.
دهد. و به شاعر،  استفاده از واژگان محلی عالوه بر احیاء آنها، در سطح وسیعتر ، ظرفیتهاي زبان فارسی را نیزگسترش می

که از این طریق به حفظ روانی جریان خالقیت شعر و تداوم حالت عاطفی خود بکوشد. تنوع و  دهد این امکان را می
هایی که در حوزة طبیعت قرار دارند و مضامینی که شاعر از فرهنگ محلی و بومی خود گرفته، نشانه  گستردگی واژه

هاي  و طبیعت، و در نهایت به تجربه آشنایی و دلبستگی او به ابعاد گوناگون زندگی، ذخایر لغوي،نوع نگاه به هستی
 گردد.  حسی و شخصی باز می

چگونگی حضور رنگ اقلیمی در شعر معاصر متأثر از عوامل مختلفی مانند:  توسعۀ زندگی شهري و آشنایی با تمدن 
انسان امروز و به دنبال آن، تمرکز و تجمع امکانات رفاهی و اجتماعی زندگی جدید در شهري است که باعث شده که 

آن خویشاوندي سنتی با طبیعت و اقلیم را از دست بدهد. ابتهاج (سایه) در اثر آشنایی با زندگی و انسان مدرن امروز در 
عین قبول و اعتراف به زیستن در جهانی جدید، نگاه نوستالژیکی به فرهنگ زادبوم خود دارد و براي گریز از این غم 

 غربت به آن پناه می برد. 
پس از سال هاي اولیه شاعري با شعر نیمایی و شکل بیان و زبان آن آشنا می شود و با گذر از سبک » هاجهوشنگ ابت«

رمانتیک دفترهاي اولیه خود به شیوه سمبولیسم اجتماعی از جنس نیما می گراید و در کنار آن، به غزل سرایی نیز ادامه 
زل قدیم، از شعر نیمایی فاصله می گیرد و به غزل سرایی می دهد و کم کم با عمیق تر شدن درك و دریافتش از زبان غ

 روي می آورد و به سبک کالسیک جدید می گراید. 
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او غالباً بازسازي تصاویري و » صورخیال«ابتهاج از واژگان و زبان بومی به ندرت در شعر خود  استفاده کرده است اما 

 –آن است و از عناصر بومی فراوانی در نمادپردازي هاي سیاسی تجربیاتش از اقلیم گیالن و طبیعت زنده، پویا، با نشاط 
 اجتماعی خود براي بیان کامیابی ها و ناکامی ها استفاده می کند که برخی از آنها مانند شعر گالیا شهرت فراگیر دارند. 

تکاي او به سنت ادبی کالسیک ابتهاج، بر خالف شعرهاي نیمایی او، تأثیر عناصر بومی و اقلیمی کم است و ا-در غزل نو
 اقلیمی در عناصر خیال او همچنان مشهود است. –دیرپاي ایران افزایش می یابد ولی رنگ محلی 

 
 منابع و مآخذ

 علی شاه.رشت: صفی سراب.). 1330ابتهاج، هوشنگ ( -
 تهران: انتشارات توسشبگیر.). 1370( _________ -
 انتشارات توس. یادگار خون سرو). 1360(__________ -
 انتشارات چشمه .آینه در آینه) 1378( ------------- -
 کارنامه انتشارات، سیاه مشق) 1333( -------------- -
 . انتشارات: نویسندهطال در مس). 1371براهنی، رضا ( -
 . تهران: سروشام ابري استخانه). 1377پورنامداریان، تقی ( -
 تهران:علمی وفرهنگی.. هاي رمزي در ادب فارسیرمزو داستان). 1367(__________ -
 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.ي نقد بوم گرادر باره). 1392پارساپور، زهرا( -
 . تهران: آگاه.صور خیال در شعر فارسی). 1370کدکنی، محمدرضا (شفیعی -
 ، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت()  --------------------- -
 تهران: انتشارات فردوس. بیان ).1370شمیسا، سیروس ( -
 ،  تهران: ثالثدر زالل شعر. بررسی شعر هوشنگ ابتهاج). 1377عابدي، کامیار ( -
 . تهران: توسشاعران معاصر ایران). 1358مختاري، محمد ( -
 . تهران: علمیي روشنچشمه). 1377حسین (یوسفی، غالم -
 ، نامه اهل خراسان)  1347(   -------------- -
 ، انسان و سمبل هایش) 1384( یونگ، کارل گوستاو -
 ) فصلنامه فرهنگ و هنر گیالن1380سید هاشم موسوي ( -

 


	رنگ اقلیمی در شعر هوشنگ ابتهاج
	رحمان کاظمی
	دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه مازندارن

