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چکیده
ادبیّات همواره جوالنگاه مناسبی برای بیان اندیشه ها ،احساسات و عواطف شاعران و نویسنندگان بنوده و هسنبر بر نی
ازین اندیشهها برآمده از حوادث و رویدادهایی اسب که پیرامون زندگی آنها رخ داده اسبر بنیگمنان ارز هنای اجتمناعی،
فرهنگی ،سیاسی و غیره ،تأثیری مستقیم در نوع نگر و عاطفهی شاعر یا نویسنده داردر در ایران ،انقالب مشروطه و کودتنای
 82مرداد  2338در کنار تحوّالتی که در سطح جامعه پدید آورد ،در عرصهی ادبیات نینز بنیتنأثیر نبنود و بنا طنرا مننامین
اجتماعی ،موجب تحول و تغییر سبک ادببات شدر ر دادهای دورهی حکومب پهلوی ،گنرای بنه رمانتینک جامعنهگنرا و در
نتیجه تغییر سبک را در اشعار و بر ی آثار گستردهتر کردر در این دوره شاعران و نویسندگان بی از پی به بیان اندیشههنای
اجتماعی وی پردا تندر هوشنگ ابتهاج ازجمله شاعران روشنفکری اسب که حوادث اجتماعی و سیاسی سبب گردید تا بنه
اجتماع و مردم روی آوردر این اندیشهها را میتوان در قالب مفاهیمی چون نابرابری اجتماعی ،تناد طبقاتی ،یناد کنردخ فقنان
موجود در جامعه ،ستای آزادی ،مبارزه با استبداد ،صلح ،اروتیسم ،سمبولهای اجتماعی و غیره الصه کنردر در اینن مقالنه،
سعی شده به بیان اندیشههای اجتماعی شاعر موردنظر پردا ته شودر
واژگان کلیدی :اجتماعیّات ،جامعهشناسی ،سمبولیسم ،ابتهاج ،شعرر

درآمد
اجتماعیات و اندیشههای اجتماعی و اعتماد به نظریّهی تکامل اجتماعی و تمنایالت انسناندوسنتانه از دیرگناه منورد
توجه شاعران ایران بوده اسبر موضوع اصلی اشعار این شاعران ،طرا نیازها و محرومیّبهای تودهی مردم و دفاع از
حقوق محرومان و رنجبران و مسایل اجتماعی موجود در جامعه میباشدر
اندیشههای اجتماعی در ادبیات ایران ،به ویژه ادبیات معاصر و اصّنه ،شنعر ،بازتناب گسنتردهای داشنته و داردر
شاعری که مفاهیم اجتماعی را در شعر ود بیان می کند ،هدف باال بردن ادراك و بین هنری و اجتماعی اسنبر او
می واهد شعر پیام انسانی داشته و مردم را با حوادث و رویدادهای زمان وی آشننا کنندر روا شناعران شنعر
اجتماعی با احساس مسؤولیّبهای اجتماعی سرشته شده و شاعر با مردم و در میان مردم زندگی میکندر
گفتنی اسب بدون شک بخشی از محرّك اصلی تغییر سبک در هر دورهای ،وقایع سیاسی ن اجتماعی میباشدر در
ایران ،انقالب مشروطه در کنار تحوالتی که در سطح جامعه پدید آورد ،در عرصهی ادبیات نیز بیتأثیر نبود و با طرا
منامین اجتماعی ،موجب تحول و تغییر سبک ادبا شدر ر دادهای حکومب پهلوی ،گرای به رمانتیک جامعهگنرا و
در نتیجه تغییر سبک را در اشعار و بر ی آثار گسترده تر کردر رمانتیسم در واقنع مکتبنی ادبنی اسنب کنه بنه برتنری
احساس و تخیل بر استدالل و تعقل تأکید داردر این مکتب دارای دو شا هی فردی و احساسنیپپردا تن بنه عنوالم
شخصی) و اجتماعیپانعکاس وقایع جامعه وتال برای تغییر اجتماع) اسبر
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تحوّالتی که با انقالب مشروطه پیدا شد ،باعث گردید تا شاعران لزوم تغییر در محتوای شعر را احساس کنندر در
واقع با این تغییرات نوع نگاه شاعران به زندگی تغییر پیدا کردر مفاهیمی جدید پیدا شند کنه دیگنر قالنبهنای شنعر
سنّتی ،ظرفیّب پذیر این نوع مفاهیم را نداشتند ،امّا شعر سنّتی با آن شاعران قوی و نخبها به این راحتنی تسنلیم
تغییرات نمیشد؛ به بیانی دیگر سیطرهی شعر سنّتی به نحوی بود که شاعران توان تغییر در آن را نداشتندر
در این دوره ،میتوان شاعران را به سه گروه تقسیم کرد:
)2عدّهای از شاعران که هنوز به قالب ها ،موسیقی و زبان شنعر کالسنیک عالقمنند بودنند ،امّنا منی واسنتند در
محتوای ادبیات تغییر بهوجود آورندر همانند محمّدتقی بهجب تبریزی معروف به شهریارر
)8بر ی از شاعران ،شعر رمانتیک میسرودندراین افراد می واستند شعر را در دمب عواطف نود درآوردنندر
از نمایندگان این شا ه میتوان به میرزادهی عشقی ،نصرت رحمانی ،نادر نادرپور ،امیرهوشنگ ابتهاج و غینره اشناره
کردر
) 3بر ی از شاعران بر آن بودند تا مسائل اجتماعی را بیان کنندر مانند احمد شاملور
وجه مشخصهی این شعر ،عمیقاً اجتماعی بودن آن اسب که از ژرفنای جامعنه نشنأت منیگینرد و بنا آگناهی از
رسالب هنر به تصویر زندگی و مناسبات اجتماعی میپردازد پرك :ترابی 212 :2331 ،به بعد)ر اگنر شناعران تنا اینن
زمان به بیان احساسات شخصی ود میپردا تند ،از این دوره به بعد به بیان مسائل اجتماعی و یافتن راه حنل بنرای
آنها می پردازندر رحمانی ،نادرپور و ابتهاج نیز در دورهی دوم شاعری ود ،به سرای شعر اجتماعی پردا تندر اینن
عدّه از شاعران تح ب تأثیر نهنب سمبولیسم فرانسه قرار گرفته بودندر شعری که با نمناد و رمنز ،حنرف را منیزدر
دلیل این امر دو چیز بود )2 :به دلیل حاکمیّب جوّ فتان ،تهدید و سانسور نمیتوانستهاند بنه تعهّند اجتمناعی نود
عمل کنند ،ناچار می بایسب به زبان و بیانی غیرمستقیم و تأویل بردار ،یعنی زبان رمز و اشاره و سمبول رو میآوردند
تا در عین پردا تن به مسائل اجتماعی از لطمات آن در امان بمانندر  )8شاعران این عهد نینک منیدانسنتند کنه بینان
مستقیم و ام مسائل اجتماعی و سیاسی ،سرودههای آنان را از ادبیّب و شنعریّب دور واهند کنردر پن بنه دنبنال
شیوهای بودند تا در عین جامعه گراینی از غننای شعرشنان کاسنته نشنود و اینن شنیوه ،همنان بینان سنمبولیک بنود
پپارسانسب 832 :2323 ،به بعد)ر
یکی از دالیل اصلی که باعث شد شاعران به نوع شعر اجتماعی رو بیاورند ،کودتای  82مرداد  2338هنر بنودر
دراین موقع یک نوع فنای فقان سیاسی به وجود آورد که باعث شد شاعران این دوره ،این زبان رمزگونه را بنرای
بیان اعتراضشان برگزینندر دراین نوع شعر مفاهیمی که در قدیم به مقدار زیاد بهکار میرفب ،دیگر در این ننوع شنعر
کاربرد کمی داشب رمفهومی مثل "عشق" کمتر استفاده میشدر مهمترین دلیل آن این اسب که شاعران از واستههای
شخصی ود درگذشتند و به واسته های اجتماع توجّه نشان دادندر به بیانی دیگر ،شاعرِ ننوپردازِ آگناه و بیندار دل،
اگرچه به عنوان یک انسان حسّاس ،به عشق باور دارد ،ولی رسالب او مهمتر و بزرگتر از آن اسب که در محدودهی
واه های تن اسیر بماند پرك :ترابی)211 -213 :2331 ،ر
یکی از شاعران معاصر که اجتماعیّات و اندیشههای اجتماعی در اشعار انعکاس یافته اسنب ،هوشننگ ابتهناج
اسبر وی ،از روشنفکران سر ورده ی پ از بیسب و هشتم مرداد سی و دو بنود کنه حنوادث سیاسنی -اجتمناعی
پبهویژه کودتای دههی  )32ب اعث شد به اجتماع و مردم روی آوردر الزم به ذکر اسب در اوا ر قرن هجدهم و اوایل
قرن نوزدهم ،نوعی نیاز معنوی ،فردی و اجتماعی دسب به دسب هم دادند و مکتب رمانتیسم را بنه وجنود آوردنندر
اساس این نهنب ادبی ،بر تخیّل فردی و القیّب براساس تخیّل بود و در واقع عک العملی بنود در برابنر مکتنب
کالسیسم که با زبانی کلیشهای می واسب ا القی محدود را تعلیم دهدر در نتیجه از این زمان به بعد اسب که ابتهاج
بیان و عواطف و احساسات انسانی را مهم تر از عواطف فردی و شخصی میداند.
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پیشینهی تحقیق
دراین زمینه ،مقاالت و کتابهایی تالیف شده اسبر سیدعلیمحمّد سجّادی در مقالهی ود بنا ننام «اجتماعیّنات
در ادبیات در آثار منثور فارسی قرن ششم» به این مهم پردا ته اسبر حسنی کندسر نیز در اثر به ننام «اجتماعینات
در ادب فارسی با نگاهی به سیر اندیشه و اعتقادات و ا القیات در ادب فارسی قرن ششم» ،اشاراتی بنه اجتماعینات
در ادب فارسی کردهاندر فاطمه کولیوند در پایاننامهی ود با عنوان «نقند و بررسنی جامعنهشناسنانهی سنرودههنای
امیرهوشنگ ابتهاج» موضوعاتی در مورد اجتماعیات در شعر هوشنگ ابتهاج آوردهاسبر رسول نیا و آقاجانی هنم در
مقالهای باعنوان «واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در اشنعار امیرهوشننگ ابتهناج و محمند الفیتنوری» ،بنه ویژگنیهنای
رمانتسیم جامعهگرا در این دو شاعر پردا ته اندر
آشنایی با زندگی ،اندیشه و شعر هوشنگ ابتهاج
امیرهوشنگ ابتهاج معروف به «هنرالفر سایه» و متخلص به سایه در  1اسفند  2321در رشب متولد شندر ابتهناج
در جوانی دلبا ته ی د تری ارمنی به نام گالیا شد که در رشب ساکن بود و این عشنق دوران جنوانی دسنب ماینهی
اشعار عاشقانه ای شد که در آن ایام سروده اسبر وی تحصیالت ابتدایی را در ایرانشهر سپری کرد و سپ به تهنران
آمد و دورهی دبیرستان را در تهران گذرانیدر سایه در سال  238۱مجموعهی نخستین نغمهها را ،که شامل اشعاری بنه
شیوه ی کهن اسب ،منتشر کردر در این دوره هنوز با نیما یوشیج آشنا نشده بودر «سراب» ،نخسنتین مجموعنهی او بنه
اسلوب جدید اسب ،اما قالب همان چهارپاره اسب با منمونی از ننوع تغنزل و بینان احساسنات و عواطنف فنردی؛
عواطفی واقعی و طبیعیر مجموعهی «سیاه مشق» ،با آنکه پ از سراب منتشر شند ،شنعرهای سنالهنای  8۱تنا 8۲
شاعر را دربرمی گیردر در این مجموعه ،سایه تعدادی از غزل های ود را چاپ کرد و توانایی نوی را در سنرودن
غزل نشان داد تا آنجا که میتوان گفب تعدادی از غزلهای او از بهترین غزلهای این دوران بنه شنمار منیرودر وی
در مجموعههای بعدی ،اشعار عاشقانه را رها کرد و با مردم همگام شدر مجموعهی شبگیر پاسخگنوی اینن اندیشنهی
تازه ی اوسب که در این رابطه اشعار اجتماعی باارزشی پدید میآوردر مجموعنهی چنند بنرگ از یلندا راه روشنن و
تازهای در شعر معاصر گشودر
اشعار ابتهاج با تخلص «سایه» سروده شده و از بدو شروع به شناعری منورد توجنه اهنل ادب قرارگرفنب و در
مطبوعات کشور چاپ شدر ازجمله غزل هایی که از وی منتشر شد عبارتند از :دوزخ روا ،شبیخون ،ونبها ،گرینهی
لیلی ،چشمی کنار پنجره انتظار ،نق دیگرر بعنی غزل های او که حالب غزلیات مولوی را به اطر می آورد ،ماننند:
زندان شب یلدا ،بیب الغزل ،همیشه درمیان ،یا بر ی غزلهای او به آواز وانده شده اسبر
سایه صرفنظر از توجّهی که به سخن استادان شعر فارسی دارد و آثار آنان را در نوع ود به حد کمال منی دانند،
به کار سایر شعرای معاصر نیز معتقد اسب ،ولی این اعتقاد از آنجاسب که می گوید هر پدیده ای که در مسیر کمنال
باشد جالب اسب و چون هیچ اثری کامل نیسب و مطلق وجود ندارد ،آنچه در مسیر تکامل گام بنردارد قابنل توجنه
اسبر به عقیده سایه شعر امروز ناگزیر باید مبین احوال زمان و احساسات شاعر که تأثیر پذیر از پدیدههای اجتمناعی
اوسب ،باشد و تردید نیسب بیان این احساسات و مفاهیم اگر در قالب اشعار گذشنته ممکنن باشند الاقنل بنا همنان
ترکیبات و اشارات و واژههای مستعمل مقدور نیسبر در شعر سایه دو جنبه کامالً متفاوت به چشم می نورد ،نیمنی
از سروده های وی را غزلیاتی که از احساساتی کامالً شاعرانه سرشار اسب ،تشکیل میدهد و نیمی دیگر مجموعنهی
اشعاری اسب که به اصطالا امروز در قالب نوین موزون ولی غیر مقفی سنروده شنده اسنبر در حقیقنب آثناری از
ابتهاج که مبین احساسات درونی وی از تأثّرات اسب مشخص و مربنو بنه پنرواز اندیشنه شناعرانهی او اسنب ،در
غزلها و دوبیتی های وی همه جا متجلّی اسب ،ولی تأثراتی که از زندگی مردم و وضع اجتماعی وی سخن می گوید
بیشتر در فرم جدید شعر امروز ود نمایی می کنندر غنالم حسنین یوسنفی معتقند اسنب :در غنزل فارسنی معاصنر،
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شعرهای سایه پهوشنگ ابتهاج) در شمار آثار وب و واندنی اسبر منامین گیرا و دلک  ،تشبیهات و اسنتعارات
و صور یال بدیع ،زبان روان و موزون و و ترکیب و هم آهنگ با غزل از ویژگیهای شعر اوسب و نینز رننگ
اجتماعی ظریف آن یادآور شیوه دلپذیر حافظ اسبر وی در زمینه نو سرایی نیز طبع آزمایی کرده اسبر آنچنه از اینن
قبیل سروده درون مایع و محتوای آن ها تازه ابتکار آمیز اسب و چون فصاحب زبان و قوت بیان سنایه بنا آن همگنام
شده ،ترکیب این دو کیفیب با هم نتیجهای مطلوب به بار آورده اسبر نظیر :گرینهی سنیب ،زمنین و امثنال آن پرك:
محمّدی)۱11 -۱18 /8 :233۲ ،ر
به باور اقبالی و رسولزاده ،شعر ابتهاج آینهاى را مىماند که شاید تا نسلها بعد بشود نود را درقناب کلمنات
دیدر شعر وی داراى ابعاد و گستردگى بسیار اسبر ابتهاج از شعر به اشکال گوناگون استفاده مى کندر چنانکنه زمنانى
شعر او داراى پیچیدگىهاى زبانى و هنرى اسب و زمانى دیگر براى بیان افکار از شعر استفاده مىکندر گاهى شنعر
براى وی نق یک رسانه را دارد که آگاهى مى دهد و گاهى تصویر وتصاویر ذهن الق و بسیط اوسنبر بنه ینک
معنا امیر هوشنگ ابتهاج یا همان هنر ارسایه با شعر زندگى کردهر شعر هم هنر اوسنب و هنم ابنزار اوبنه عننوان ینک
روشنفکر که در اجتماع اثرگذارى مى کندر با این وصف وی شعر را از زوایاى متعدد مى بیند و از هر زاویه هم بنا آن
یک نوع بر ورد مى کندر گاه دقب او در دمب ترانه اسب ،ترانههایى که به حافظهی تاریخى مردم گنره نوردهانند
مثل "تو اى پرى کجایى" و گاه ذوقا حسرت جوانى و حکمب پیرى را متصور منى شنود و گناه شنعر انندرز
اسب و آگاهىر در واقع شعر ابتهاج منشورى اسب از هر زاویه که درنور قرار مىگیرد به یک رنگ در مىآیند و اینن
همان ویژگى اسب که شعر حافظ و شور موالنا را جاودانه کرده اسبر از این منظر شایدعنایب وی به غزل و قصنیده
ارادت او به حافظ اسبر گرچه شور موالنا در میان اغلب غزلهاى او موج مى زندر
شاید بتوان مدعى شد که درمیان تمام قالب هاى شعر فارسى ،ارادت ابتهاج به غزل بنی از سنایر قالنبهاسنبر
چه غزل از منظر او بامفاهیم بلندى که مردم این سرزمین قرنها با آن زیسته اسب و با آن نف کشیده از قبیل عشنق
و رندى و قلندرى و مالمب ومرگ آگاهى وررر در آمیخته اسب وآنقدر این کلمهی جامد نزد شاعران ،شخصنیتى دارد
که رفتار اص ود را مى طلبدر هنر وی و همقطاران در مورد غزل آن اسب که آنهنا غنزل را از روا بنى زمنان
الى کردهاند و روا زمانمند ود را بر آن دمیدهاند و از این منظنر شناید ابتهناج بنا اشنعار نیوکالسنیک
ایرانى ا
سیاسى – عرفانىا تال مىکند تا پی از آنکه شاعر بودن ود را به رخ مخاطب بکشند ،انسنان بنودن و انسنان
قرن بیسب و یکمى بودن ود را به غزل بدمد و به دلیل ارج نهادن او به روا ایرانى غزل اسب که همه و همه او را
مى شناسند یا الاقل شعرى از او شنیدهاند و شعرى از او واندهاندر
ممکن اسب گفته شود که دلیل نفوذ اشعار وی در میان طبقات مختلف اجتماعى و دو ،سه نسل گذشته و امنروز
توسل وانندگان موسیقى به اشعار اوسبر این جمله غلطى نیسب و ادعاى بى راهى نمىنماید ،امّا باید اضنافه کنرد
که تسلّط و مهارت وشنا ب ابتهاج بر موسیقى چنان اسب که با اشعار بارها بنه موسنیقیدانهناى ایراننى بنهوینژه
موسیقیدانان سرشناسى چون محمّدرضا شجریان و لطفى وررر جهب واقعى را نمایانده و این کار او نه از طرینق زد و
بند و نصیحب ونقد و غیره که تنها از طریق همان شعر صورت پذیرفته اسب پرك :اقبالی و رسنولزاده-8۲ :232۲ ،
)3۱ر
آثار او بدین شرا اسب :نخستین نغمهها پ238۱هنر ) ،سراب پ 2332هنر ) ،سیاه مشق پ2338هنر ) ،شنبگیر
پ2338هنر ) ،زمین پ2331هنر ) ،چند برگ از یلدا پ2311هنر ) ،تا صبح شب یلدا پ 2312هنر ) ،یادگنار نون
سرو پ2312هنر ) و پ تاسیان مهر پ 232۱هنر ) پرك :ستایشگر)2۱ :2331 ،ر
اندیشههای اجتماعی در اشعار امیرهوشنگ ابتهاج
بحث گستر اندیشه های اجتماعی و گرای بنه جامعنه و مردمنان معمنولی و محنروم را در اندیشنه و اشنعار
شاعران سنّتی و معاصر میتوان مورد بررسی قرار دادر پیام مردمگرایی و اندیشهی توده گراینی و اعتمناد بنه نظریّنهی
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تکامل اجتماعی و تمایالت انسان دوستانه از دیرگاه مورد توجّه شاعران ایران بوده اسبر موضوع اصنلی اشنعار اینن
شاعران ،طرا نیازها و محرومیّبهای توده ی مردم و دفاع از حقوق محرومان و رنجبران و مسایل اجتمناعی موجنود
در جامعه بوده و هسبر
عالقه و اشتیاق این شاعران را به واستههای تودهی مردم و جریانهای اجتماعی با بررسی اشعار آنان منیتنوان
به وبی احساس کرد و درك نمودر با وجود اینکه شعر و ادب در دوران گذشته ،قبنل از دورهی مشنروطه و عصنر
بیداری به گروه های محدود حاکم متعلّق بود و ارتبا مستقیم با دربار داشب ،عدّهای از شناعران پیشنین بنه مسنایل
اجتماعی و امور اجتماع توجّه اص نشان داده و این منامین را در اشعار ود بیان نمودهاندر بی تر شاعران معاصر
نیز در این مورد عالقه مندی وافر ود را به گرای های اجتماعی نشان داده و موجب گردیدهاند کنه ادبیناتی تحنب
عنوان ادبیات ک ارگری ،شعر نو حماسی و ادبیّات ملتزم به وجود آیدر در این نگناه شناعران نود را جزئنی از منردم
دانسته و در تالشند تا رنجها ،نیازها ،محرومیب ها وررر آنان را آشکار نمایند و ألهای موجود در جامعه را به تصویر
بکشندر
از میان شاعرانی که اندیشههای اجتماعی را در اشعارشان منعک کنرده و تنوده گراینی و گنرای بنه جامعنه و
تمایالت انسان دوستانه را در شعرشان نشان دادهاند ،میتوان به امیرهوشنگ ابتهاج اشاره کرد که در مبحنث نخسنب
این بخ از پژوه  ،به تبیین اندیشههای اجتماعی او واهیم پردا ب:
 .6-6نابرابری اجتماعی
آنگونه که از اسناد تاریخی و مطالعات جامعهشنا تی برمی آید ،نابرابریهمواره به عنوان یک واقعیّنب آزاردهننده،
ذهن متفکّران علوم اجتماعی را به ود مشغول سا ته و آنان را بنر آن داشنته اسنب کنه بنا بررسنی ابعناد گونناگون
ننابرابری ،در پننی یننافتن راه حلّننی مناسنب ،بننه تبیننین آن بپردازننندر اگنر شننارون جوئننل 2در ده پرسن از دینندگاه
جامعه شناسی از زبان ولتر ،فیلسوف قرن هجدهم ،بیان میکند« :از آنجا کنه طبیعنب جامعنه بنه گوننهای اسنب کنه
نابرابری می آفریند ،هدف حکومب باید کوش برای برابری باشد» پولتر نقل از جوئل )222 :232۲ ،در همین راسنتا
اسبر یکی از منامین اشعار ابتهاج که گویای درد درونی این شاعر نیز اسب ،توجّه به ننابرابری در نظنام قشنربندی
اجتماعی و تناد طبقاتی اسبر وی از فاصلهی طبقاتی موجود در جامعهی نوی رننج منیبنرد و اینن رننج را در
اشعار بازتاب میدهد تا آن را به رخ اجتماعی که هماره از آن ناراضی اسب بکشدر
مساواتی آذر در مبانی جامعهشناسی ود با دیدگاهی جامعه شناسانه بنه تعرینف ننابرابری پردا تنه ،منیگویند:
«نابرابری میزانی اسب که بعنی از گروهها یا افراد در جامعه ،مقادیری متفاوت [را] از آنچه که در جامعنه ارزشنمند
اسب ،دریافب میدارند؛ [چیزهای ارزشمندی] مانند درآمد ،ثروت ،شخصنیتب [و] ینا قندرت» پمسناواتی آذر:2338،
)211ر
بر ی نابرابری را برآمده از « مناسبات ننامطلوب و نینز ناشنی از سنا تمان جسنمی و روحنی بشنر دانسنتهانند»
پآقا بخشی و افشاری راد)۱1۱ :233۲ ،ر از سوی دیگر در مقدتمهای بر جامعه شناسی نابرابری اجتماعی می وانیم کنه
سرچشمهی نابرابریهای اجتماعی ،اقتصادی و نیز رو های جلوگیری از آن را باید «بر پایهی تصمیمگیریهایی کنه
در مرتبههای دولتی و حکومتی و قانونگذاری انجام میشود» پکمالی ،)۱3 :233۲ ،بررسی کردر
البتّه ،چنانکه گفتیم ،هر یک از نابرابریهای یاد شده میتوانند بهگونههای دیگری هنم ننامگنذاری شنوند؛ بنرای
نمونه ،شاید بتوان از عدم تساوی حقوق بین زن و مرد و تفاوت مینزان بهنرهگینری افنراد از امکاننات آموزشنی کنه
بر استه از نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعی و یا سیاسی اسب ،به عنوان  )2نابرابری حقوقی و  )8نابرابنری آموزشنی
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یاد کردر گریب هافستد 2در فرهنگها و سازمانها ،نرمافزار ذهن پهمکاریهای میانفرهنگی و اهمّیّب آن برای بقنا)،
بیثباتی در میان حوزههای مختلف نابرابری را گیج کننده دانسته ،معتقد اسب مردم در بر نی از جوامنع بنرای ثبنات
بخشیدن به این حوزهها همّب میگمارند؛ برای مثال سیاسبمداری که در کشور ود از منزلب و قدرت بنر نوردار
اسب ،امّا از ثروت چندانی بر وردار نیسب ،تال می کند با استثمار کردن به این واستهی ود دسب یابدر تاجری
که ثروت داشته ،از منزلب بهرهمند نیسب ،با ورود به ادارات دولتی کسب اعتبار و منزلب منیکنند پهافسنتد:2322 ،
 )12و رررر در این میان ،آنچه مسلّم اسب آن اسب که این تال ها ود قدمهایی اسب در جهب افنزای و اسنتمرار
نابرابریهای جمعیر
ابتهاج در شعر "کاروان" که در اسفندماه  2332سروده اسب ،به صورتی آشکار انصراف ود را از تغزّل یا دسب
کم حوزهی شعر غنایی به معنای متعارف آن روز اعالم میکنند و بیانینهی اجتمناعی آن روز را صنادر منیکنندر وی
جهب هم سوی با افراد فرودسب جامعه که برای به دسب آوردن یک لقمه نان بخور نمیری جان میکنند اینن گوننه
می سراید و نابربرای حاکم در جامعه و تناد طبقاتی موجود در نظام قشربندی اجتماعی آن زمان را چنین بنه تصنویر
میکشد:
دیریسب ،گالیا/ 8در گو من فسانهی دلدادگی مخوان! /دیگر ز من ترانهی شوریدگی مخواه /دیریسب گالیا! بنه
راه افتاد کاروان /عشق من و تو؟ آه /این هم حکایتی اسب /امّا در این زمانه که درمانده هرکسنی /از بهنر ننان شنب/
دیگر برای عشق و حکایب مجال نیسب /زیباسب رقص و ناز سرانگشبهای تو /بر پردههای ساز؟ امّا ،هنزار د تنر
بافنده این زمان /با چرك و ون ز م سرانگشبهایشان /جان منیکننند در قفن تننگ کارگناه /از بهنر دسنتمزد
حقیری که بی از آن /پرتاب میکنی تو به دامان یک گدا /وین فر هفب رنگ که پامال رقنص تسنب /از نون و
زندگانی انسان گرفته رنگ /در تار و پود هر ط و ال  :هزار رنج /در آب و رنگ هر گُنل و بنرگ  :هنزار نننگ
[ررر] پابتهاج)32 :2338 ،ر
در نگاه تحلیل کننده ،این شعر اثری اسب مردم گرا ،که مفاهیم آن از واقعیّبهای ملمنوس زنندگی ماینه گرفتنه
اسبر این اثر ،سا تاری برون گرایانه دارد و مسایل اجتماعی مشخّصی را در مقطع اصی از تاریخ توصیف میکنندر
برای ابتهاج صدای کاروان رنگی پندآم وز و مالیمتی پر اشگرانه داردر او درد د تران بافنده را بنا همنهی وجنود
احساس میکند که به دلیل وجود نابرابریهای اجتماعی و تناد طبقاتی در نظنام طبقناتی حناکم مجبنور هسنتند بنه
کارهای سخب یتدی تن دردهند و نیز یاران هم نبردی که در د مههای سیاه محبوس ماندهاند و این همه انگیزههایی
اسب برای راوی که فلسفهی هستی ود را از نو مورد ارزیابی قرار دهدر
اگرچه راوی ،حکایت را از مناسبات عاشقانهی ود با گالیا آغاز میکند ،امّنا مننمون گفتنار بنه سنرعب از
محدودهی روابط فردی فراتر می رود و بُعدی اجتماعی به ود میگیردر شعر "کاروان" نشان میدهد که واقعیّبهای
زندگی مردم از سزاوارترین منامین برای آفرین هنری به شمار میآیند و هنرمند میتواند این واقعیّبهنای تلنخ و
سرسخب را به منزلهی آن چه که هسب ببیند و آنها را به نحو مؤثّری برای مردم تصویر کنند و از آن چنه کنه بایند
باشد ،یعنی از حقیقب سخن بگویدر انعکاس واقعیّبها و گفب و گو از حقیقب در آثار هنری میتوانند در تحنوّالت
اجتماعی مؤثّر واقع شودر در شعر فارسی این حرکب با نیما آغاز شد و در یک دورهی تاریخی ،سایه را شدیداً تحب
تأثیر قرار داد و "کاروان" یکی از نتایج آن تأثیرپذیری اسبر مشهود اسب که در این بین  ،وجه برانگیختگی و حتّی
آموزشی شعر مطمح نظر اسب و تأثیر آن در روند تکامل اجتماعی ،قابل تأکید و تکیه میشودر
 .2-6آشکار ساختن خفقان جامعه
1

. Greet H. Hofsted
8
ر ابتهاج در جوانی دلبا تهی د تری ارمنی به نام گالیا شد که در رشب ساکن بود و این عشق دوران جوانی دسب مایهی اشعار عاشقانهای شند کنه در
آن ایام سروده اسبر
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کودتای  82مرداد  2338شرایط فقان آوری را برای ارباب قلم ،مطبوعات و آزاداندیشان فراهم سنا بر بعند از
این کودتا ،همه ی آرزوها و امیدها به حسرت و یأس و ناامیدی بدل شدر ابتهاج که ود در بطن جامعه قنرار داشنب
و اشعار با منامین اجتماعی پیوند یافته و به تکامل رسیده بود ،در بسیاری از شعرهای وی شرایط فقنانآور
جامعه ی آن روزگار را به لحاظ سیاسی و اجتماعی به زیبایی به تصویر کشیده اسبر شعر "مرثیهی جنگل" به وبی
و روشنی گویای شرایط فقانآورر روزگار ابتهاج اسب:
[ررر] ای جنگل ،ای انبوه اندوهان دیرین ! /ای چون دل من ،ای مو گریه آگنین ! /سنر در گریبنان،در پن زاننو
نشسته /،ابرو گره افکنده ،چشم از درد بسته /در پرده های اشکخ پنهان ،کرده بالین ! /ای جنگنل ،ای داد ! /از آشنیانب
بوی ون میآورد باد ! /بربال سرخ کشکرت 2پیغام شومی اسب ! /آنجا چه آمد بر سر آن سرو آزاد؟ /ای جنگل ،ای
شب! /ای بی ستاره! /ورشید تاریک ! /اشک سیاه کهکشانهنای گسسنته! /آییننهی دیریننهی زنگنار بسنته! /دیندی
چراغی را که در چشمب شکستند؟ /ای جنگل ،ای غم! /چنگ هزار آوای بارانهای ماتم ! /در سنایه افکنندخ کندامین
ناربُن ریخب /ون از گلوی مرغ عاشق ؟ /مرغی که می واند /مرغی که بنا آواز از کننج قفن پنرواز منیکنرد/
مرغی که می واسب پرواز باشد /ای جنگل ،ای حیف! /همسایهی شبهای تلخ نامرادی! /در آستان سنبز فنروردین،
ی ! /ای سرخ و زرد ،ای شنعلهی
دریغا /آن غنچههای سرخ را بر باد دادی! /ای جنگل ،ای پیوسته پاییز! /ای آت
سرد! /ای در گلوی ابر و مخه فریادخ ورشید! /تا کی ستم با مرد واهد کرد نامرد؟ /ای جنگنل ،ای در نود نشسنته!/
پیچیده با اموشی سبز /،وابیده با رؤیای رنگین بهار نغمه پرداز /زینن پیلنه ،کنی آن ننازنین پرواننه واهند کنرد
پرواز؟ /ای جنگل ،ای همراز کوچک ان سردار! /هم عهد سرهای بریده! /پُر کرده دامن /از میوههای کال چیده! /کی
مینشیند دُردخ شیرینِ رسیدن /در شیرِ پستانهای سبزت؟[ررر] پابتهاج)33۲ :23۲1 ،ر
در شعر یاد شده ابتهاج به ماجرای کشته شدن مبارزان راه آزادی زمان ود اشاره منیکنند کنه بنه دلینل شنرابط
فقان آور جامعه ،در راه رسیدن به آرمانهای وی  ،کشته شدند وی برای بیان مقصنود نوی از مینرزا کوچنک
ان جنگلی ،مبارز انقالب مشروطه و رهبر جنب جنگل یاد میکند که چنین روزگاری را درك کرده بنود و جنگنل
پناهگاه وی و همرزمان بهشمار میرفب و در نهایب در همانجا به شهادت رسیدر
شعر "ارغوان" از نمونههای برجستهی بازنمایی روزگار فقان آور روزگار هوشننگ ابتهناج اسنبر وی در اینن
شعر در پی کورسوی رهایی اسب و از ظلمب روزگار ود سخب ناالن اسب:
ارغوان شا هی هم ون جدا ماندهی من /آسمان تو چه رنگ اسب امروز؟ /آفتابی اسب هنوا؟ /ینا گرفتنه اسنب
هنوز؟ /من در این گوشه که از دنیا بیرون اسب /آفتابی به سرم نیسب /از بهاران برم نیسب /آنچنه منیبیننم دینوار
اسب /آه این سخب سیاه /آنچنان نزدیک اسب /که چو بر میکشم از سینه نف  /نفسم را بنر منیگردانند /ره چننان
بسته که پرواز نگه /در همین یک قدمی میماند /کورسویی ز چراغی رنجور /قصه پرداز شب ظلمنانی اسنب /نفسنم
میگیرد /که هوا هم اینجا زندانی اسب /هر چه با من اینجاسب /رننگ رخ با تنه اسنب /آفتنابی هرگنز /گوشنهی
چشمی هم /بر فراموشی این د مه نیندا ته اسب /اندر این گوشه امو فرامو شده /کز دم سرد هنر شنمعی
امو شده /یاد رنگینی در اطر من /گریه می انگیزد[ /ررر] /ارغوان بیرق گلگون بهنار /تنو برافراشنته بنا  /شنعر
ونبار منی /یاد رنگین رفیقانم را /بر زبان داشته با  /تو بخوان نغمهی نا وانده من /ارغوان شنا ه هنم نون جندا
مانده من پابتهاج)182 :23۲1 ،ر
 .9-6مبارزه با استبداد
در طول تاریخ ما ،چه بسیار حکومبها که بر کار آمده و زمام کارهنا را بنر عهنده گرفتنند؛ حکومنبهنایی کنه
بنیانشان بر زمین استبداد نهاده شده و شکل گرفته اسبر در اینگونه حکومبها شاه ،سلطان ،لیفه و ررر از آن رو که
ود را بر گزیده و جانشین داوند می دانسب ،با در دسب گرفتن قدرت ،آن هم قدرتی که کسی را یارای مقابلنه بنا
2

ر نوعی پرنده شبیه زاغ که در مناطق شمالی کشور دیده میشودر
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آن نبود ،تکیه بر اریکه ی حکومب زده ،ود را نه تنها حافظ ،بلکه مالک جان و مال مردم نینز منیدانسنبر حماینب
قدرت سنّتی از چنین شخصی ،شخص اوّل مملکب که در «پیشینهی این دیار ،بر نوردار از فنرّهای پنرفنروغ ،فنرّهی
ایرانی – کیانی ،بود» پرحیمی ،)23۲ :2323 ،عالوه بر دادن چهرهای معنوی به وی امکان هرگونه اعتراض نسنبب بنه
او را از مردم سلب میکرد؛ بدین ترتیب ،سرپیچی از فرمان چنین شاهی ،گناهی بزرگ و نابخشودنی به شمار میآمدر
این حکومبها ،البتّه زمینهای فراهم میسا تند تا مردم با استبداد موجود وگیر شوند و در نتیجه اسنتبدادپنذیر بنار
آیندر
2
در فرهنگ های ا تصاصی علوم اجتماعی و سیاسی برای استبداد معانی مشابهی یاد شده اسبر بر ی استبداد را
اینگونه معنی کردهاند )2« :اعمال قدرت یک یا چند نفر بر گروه یا جامعهای ،بدون مشارکب دیگنران )8 ،حکنومتی
که در آن اعمال حقِّ حاکمیّب در دسب یک فرد پیا معدودی) تمرکز یافته باشد ،بدون اینکه نظارتی از سوی عمنوم
و یا بخشی از آنها در ادارهی امور حکومب اعمال شود» پآقابخشی و افشاری راد)3 :233۲ ،؛ از سوی دیگر آشوری
در فرهنگ سیاسی ،استبداد را بنیادی سیاسی می داند که از این دو ویژگی بر ودار باشد  )2نبودن هیچ حد و حندود
سنّتی و قانونی سر راه قدرت دولب  )8بر ورداری دولب از قدرتی با دامنهی وسعب فراوانر وی در ادامه در دنینای
باستان حکومبها یی چون آشور ،بابِل ،مصر ،ایران و ررر را دارای اساسی استبدادی دانسته اسب؛ این در حنالی اسنب
که حکومبهای یونان و روم دارای سا تی دیکتاتوری ،امّا موقّب بودهاندر پرك :آشنوری 21 :23۱3 ،بنه بعند)ر اینن
شکل از استبداد در جامعهی آن روزهای ابتهاج نیز حاکم بوده اسبر
در دههی  2312به بعد شعرهای اجتماعی سایه گاه مطالب روز و تأثّراتخ سطحی عاطفی ،شمرده میشدند که بنا
وزن بیان شدهاند و به این اعتقاد میرسیدند که او در این حوزه نیرومندی چندانی نداردر مهمترین نقنص کنار سنایه
در این زمینه این اسب که در دورهای که هر چیز ر نگ آت و نون دارد بنا زبنان تغنزّل ،مسنایل اجتمناعی و گنل
بوته های عصیان را توصیف می کندر حال آن که شعر اجتماعی زبانی مستحکم ،پیراسته و حماسنی منی واهند پرك:
عابدی)231-232 :2333 ،ر
در دهه چهل ،کارنامه ی غزلیّات سایه چندان بلند نیسبر او در این دوره به تأمّل و اندیشه اهمیّنب بیشنتری داده
اسب و به نوعی شعر اجتماعی طابی روی میآوردر بی تر غزلهای سیاسی و اجتماعی سایه که در دهههای چهنل
و پنجاه و شصب سروده شده اند ،ینک مجموعنه از هنم سرنوشنتان نود را در برشنی زمنانی و مکنانی معیّننی در
برمیگیردر یکی از زیباترین سرودههای اجتماعی سایه در این زمینه سنرودهی زینر اسنب کنه ابتهناج در آن مردمنان
روزگار وی را به مبارزه با استبداد و رهایی از بند ظلم فرامی واند:
دیباچه ی ون /نه ،هراسی نیسب /من هزاران بار /تیرباران شدهام /و هزاران بار /دل زیبای مرا از دار آویختهانند/
و هزاران بار /با شهیدان تمام تاریخ /ون جوشان مرا /به زمین ریختهاند /سرگذشب دل من /زندگی نامنهی انسنانی
اسب /که لب دو تهاند /زندها سو تهاند /و به دار زدهاند /آه ای بابک رم دین /تو لومومبنا را منیدیندی /و
لومومبا می دید /مرگ ونین /مرا در بولیوی /راز سرسبزی حالج این اسنب /ریشنه در نون شسنتن /بناز از نون
رستن /در ویتنام هزاران بار /زیر تیغ جالد /ز م برداشته ام /وندر آن آتن و نون /بناز چنون پنرچم فنتح /قامنب
افراشته ام /آه ای آزادی /دیرگاهی اسب که از اندونزی تاشیلی /اك این دشب /جگر سو ته با ون تو منیآمینزد/
دیرگاهی اسب که از پیکر مجروا فلسطین شب و روز /ون فرو میریزد /و هنوز از لبنان /دود برمی یزد /سنالهنا
پی مرا با کیوان کشتند /شاه هر روز مرا می کشب /و هنوز /دسب شاهانه دراز اسب پی کشتن من /هم از آن دسنب
پلید اسب که در وزستان /در هویزه بستان سوسنگرد /این چنین در ون آغشته شدم /و همنین امنروز بنا مسنلمان
جوانی که ط پشب لب  /تازه سبزی می زد کشته شدد /نه هراسی نیسب /ون ما راه دراز بشریب را گلگون کنرده
سب /دسب تاریخ ظفرنامه انسان را /زیب دیباچه ون کرده اسب /آری از مرگ هراسی نیسب /مرگ در میندان اینن
1
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آرزوی هر مرد اسب /من دلم از دشمن کام شدم شدن میسوزد /مرگ با دشنه دوسب؟ /دوستان اینن درد اسنب /ننه
هراسی نیسب /پی ما ساده ترین مسیلهای مرگ اسب /مرگ ما سهل تر از کندن یک برگ اسنب /منن بنه اینن بناغ
می اندیشم /که یکی پشب در با تبری نیز کمین کرده اسب /دوستان گو کنید /مرگ من مرگ شماسب /مگذارید
شما را بکشند /مگذارید که من بار دگر /در شما کشته شوم پابتهاج)388 :23۲1 ،ر
در این شعر زیبا تا پایان ،شاعر ود را در ایران ،بولیوی ،حتّی در داستانهای عارفانه ،در ویتنام ،اندونزی ،شیلی،
فلسطین و لبنان می بیند که به اك و ون کشیده شده اسب و برای دسب یابی به آزادی چنین به اك افتاده اسبر
در اشعاری از این دسب ،انتقادهای سطحی و عاشقانه ی شعرهای قبلی ،جای را به انتقادهای بنیادی و دید اجتماعی
می دهدر سایه دیگر شاعری چشم وگو بسته نیسبر در ایران احزاب سیاسی روی کار آمده بودنند و او هنم عننو
حزب توده بودر البتّه فنای باز سیاسی وجود نداشب ،و سایه به دلیل ا تناق حاکم بر فنای شعر ،از زبنان کناینهای
استفاده کردر سایه در این دوره از زندگی به مرگ میاندیشدر نه از روی ناامیدی بلکنه بنرای رواج تفکّنر مبنارزهی
مسلّحانه ،این نوع مرگ را وارد شعر میکندر گرچه این امر بی تر در شعرهای نوی او نمود پیدا منیکنندر از اینن
دوره به بعد معشوق غزلهای قبلی سایه دیگر به چشم نمی وردر اگر هنم در غزلنی معشنوق وجنود داشنته باشند،
صحببهای شاعر با او در مورد مسایل اجتماعی اسب پرك :یوسفی اروند 21 -23 :2321 ،و )223 – 222ر
در بننناغ پنننر شنننکوفه ،کنننه پرسننند بهنننار کنننو
ای دل ،بننه کننوی او ز کننه پرسننم کننه یننار کننو
نقشننننی بلننننندتر زدهایننننم ،آن نگننننار کننننو
نق ن و نگننار کعبننه ،نننه مقصننود شننوق ماسننب
آن آشنننننای ره کننننه بننننوتد پننننرده دار کننننو
جانننا ،نننوای عشننق موشننانه ننو تننر اسننب
آن راهبننننر کجننننا شنننند و آن راهننننوار کننننو
ماننندم در ایننن نشننیب و شننب آمنند ،نندای را
آن پینننک ره شنننناس حکاینننب گنننزار کنننو [ررر]
ای ب ستم که بنر سنر منا رفنب و کن نگفنب
ای سننننایه،هننننای هننننای لننننب جویبننننار کننننو
نننون هنننزار سنننرو دالور بنننه ننناك ریخنننب
پابتهاج)822 :23۲1 ،ر
ابتهاج در این شعر با اشاره به کشته شدن مبارزان راه آزادی ،بر کسانی که در برابر این همه ظلم امو نشستهانند
لب به شکوه می گشاید و از این راه مردم را به مبارزه با استبداد فرا می وانندر وی در اینن سنروده بنه دنبنال پینر و
مرادی اسب که بتواند اوضاع جامعه را تغییر دهد و پیامآور بهار باشدر
 .4-6دعوت به آزادی
ابتهاج در بر ی اشعار اجتماعی وی داد آزادی سر میدهدر آزادی را میتوان عبارت از حقّی دانسنب کنه بنه
موجب آن انسانها بتوانند استعدادها و توانایی های طبیعی و دادادی نوی را بنه کنار اندازنند؛ بنه بینانی دیگنر:
«آزادی همان نبودن مانع در سر راه اندیشهی درسب و اعمال شایسته اسب و این از طبیعیترین واساسیترین حقوق
فطری بشریسب» پجرداق)3۱ :232۲ ،ر حد و مرز آزادی تا بدانجا است که به حقّ طبیعی انسانهای دیگنر ،ضنرر و
زیانی نرساندر در اسالم نیز انسان ،موجودی شریف و نموننه آفرینده شنده و بنه او مزاینایی بخشنیدهانند کنه سنایر
موجودات از آن محروم هستند{ :وتلَقَدْ کَرَّمْنَا بتنخی آدتمت وتحتمتلْنَاهُمْ فخی الْبترِّ وتالْبتحْنرِ وترتزتقْنَناهُمْ مخننَ الطَّیِّبتناتخ وتفَنَّنلْنَاهُمْ
عتلَى کَثخیرٍ مخمَّنْ َلَقْنَا تَفْنخیلًا}؛ و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم ،و آنان را در شکى و دریا [بر مرکبها]
برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از آفریدههاى نود برتنرى آشنکار دادینم
پاسراء)32 /ر
ابتهاج در شعر "آزادی" از آزادی که حقّ انسانها اسب سخن میگویدر آزادی که انسنان بنرای دسنب ینابی بنه
دامان آن زندان و زنجیر را به جان می رد تا از نسیم روا بخ آن بر وردار گرددر و بدین گونه میسراید:
ای شادی /آزادی /ای شادی آزادی /روزی که تو بازایی /با این دل غم پرورد /من با تو چه واهم کنرد ؟ /غنم
هامان سنگین اسب /دل هایمان ونین اسب /از سر تا پامان ون می بارد /ما سر تا پا ز می /ما سر تا پا ونین /ما
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سر تا پا دردیم /ما این دل عاشق را /در راه تو آماج بال کردیم /وقتی که زبان از لب میترسید /وقتی که قلم از کاغذ
شک داشب /حتی حتی حافظه از وحشب در واب سخن گفتن می آشفب /منا ننام تنو را در دل /چنون نقشنی بنر
یاقوت /می کندیم /وقتی که در آن کوچه تاریکی /شب از پی شب می رفب /و هول سکوت را /بر پنجنره فروبسنته
فرو می ریخب /ما بانگ تو را با فوران ون /چون سنگی در مرداب /بر بام و در افکندیم /وقتی که فرینب دینو /در
ر ب سلیمانی /انگشتر را یکجا با انگشتان میبرد /ما رمز تو را چون اسم اعظم /در قول و غزل قافیه میبسنتیم /از
می از گل از صبح /از آینه از پرواز /از سیمرغ از ورشید /میگفتیم /از روشننی از نوبی /از داننایی از عشنق /از
ایمان از امید /میگفتیم /آن مرغ که در ابر سفر میکرد /آن بنذر کنه در ناك چمنن منیشند /آن ننور کنه در ایننه
می رقصید /در لوت دل با ما نجوا داشب /با هر نفسی مژده دیدار تو می آورد /در /مدرسه در بنازار /درمسنجد در
میدان /در زندان در زنجیر /ما نام تو را زمزمه میکردیم آزادی آزادی آزادی /آن شنبها آن شنبهنا آن شنب هنا /آن
شب های ظلمب وحشب زا /آن شبهای کابوس /آن شبهای بیداد /آن شبهای ایمنان /آن شنبهای فریناد /آن شنبهای
طاقب و بیداری /در کوچه تو را جستیم /بر بام تو را واندیم /آزادی آزادی آزادی /میگفتم /روزی که تو بنازایی/
من قلب جوانم را /چون پرچم پیروزی /بر واهم داشب /وین بیرق ونین را /بنر بنام بلنندتو /نواهم افراشنب/
میگ فتم /روزی که تو بازایی /این ون شکوفان را /چون دسته گل سر ی /در پای تو واهم ریخنب /وینن حلقنه
بازو را /در گردن مغرورت /واهم آویخب /ای آزادی بنگر آزادی /این فر که در پای تو گسترده سب /از نون
اسب /این حلقه گل ون اسب /گل ون اسب ررر پابتهاج)318 -312 :23۲1 ،ر
وی در شعر "برای روزنبرگها" نیز پ از بیان به ناحق کشته شدن افرادی که در پی آزادی بودند ،همگان را بنه
پایداری در برابر ظلم دعوت کرده و روزهای و رهایی را نوید میدهد:
بر کوتاه بود /اعدامشان کنید /رو د ترك بر اسب /لب لرزید /دو چشنم سنتها از اشنک پنر شند/
گریه را سر داد /و من با کوششی پر درد اشکم را نهان کردم /چرا اعدامشان کردند ؟ /میپرسد ز من با چشنم اشنک
آلود /عزیزم د ترم /آنجا شگفب انگیز دنیایی اسب /دروغ و دشمنی فرمانروایی میکنند آنجنا /طنال :اینن کیمینای
ون انسانها /دایی میکند آنجا /شگفب انگیز دنیایی که همچون قرنهای دور /هنوز از نننگ آزار سنیاهان دامنن
نونریزی آزاد اسنب/
آلوده اسب /در آنجا حق و انسان و حرفهایی پوچ و بیهوده اسب /در آنجا رهزنی آدمک
و دسب و پا ی آزادی اسب در زنجیر /عزیزم د ترم /آنان /برای دشمنی با من /برای دشمنی با تو /بنرای دشنمنی بنا
راستی /اعدام شان کردند /و هنگامی که یاران /با سرود زندگی بر لب /به سوی مرگ میرفتند /امیدی آشنا میزد چو
گل در چشمشان لبخند /به شوق زندگی آواز می واندند /و تاپایان ره راه روشن ود با وفا ماندند /عزیزم پاك کنن
از چهره اشکب را ز جا بر یز /تو در من زندهای من در تو ما هرگز نمیمیریم /من و تو با هنزاران دگنر /اینن راه را
دنبال می گیریم /از آن ماسب پیروزی /از آن ماسب فردا با همه شادی و بهروزی /عزیزم کار دنیا رو به آبنادی اسنب/
و هر الله که از ون شهیدان میدمد امروز /نوید روز آزادی اسب پابتهاج)338-332 :23۲1 ،ر
.5-6گرامیداشت مبارزان راه آزادی
 .6-5-6مرتضی کیوان قزوینی
مرتنی کیوان قزوینی در سال  2322در تهران به دنیا آمدر وی از سال  2381به حزب تنوده گنرای یافنب و در
سال  2383عنو این حزب شدر در اوا ر تیرماه  2332رهبری حزب توده مرتنی کیوان را کنه بنه گفتنهی شناهرخ
مسکوب "از نظر حزبی از کادرهای متوسط بود" پمسکوب )32 :2328 ،به سازمان افسران حزب توده منتقل کرد کنه
سازمانی مخفی بودر سوم شهریور  2333مأموران فرمانداری نظامی تهران به انهی مرتنی کیوان یور بردندر پ
از محاکمهای سرسری و تشریفاتی ،در سحرگاه  83مهرماه  2333مرتنی کیوان در کننار  ۲نفنر از یناران افسنر در
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از مبنارز راه

برابر جو ه اعدام ایستاد و به اطرها پیوسنب پسنلطانی)33 :23۱2 ،ر ابتهناج در پنارهای از اشنعار
آزادی ،مرتنی کیوان قزوینی یاد میکند و او را میستایدر سایه در شعر "هفتمین ا تر" میسراید:
ای دریغا چه گلی ریخب به اك /چه بهاری پژمرد /چه دلی رفب به باد /چه چراغنی افسنرد /هنر شنب اینن/
دلهره طاقب سوز /وابم از دیده ربود /هر سحر چشم گشودم نگران /چه بر واهد بود ؟
سرنوشب دل من بود درین بیم و امید /آه ای چشمه نوشین حیات /ای امید دلبنند /گرچنه صند بنار دلنم از تنو
شکسب /هیچ گاه از لب نوشب نبریدم پیوند /آ ر ای صبحدم ون آلود /آمد آن نجر /بیداد فرود /ش ستاره بنه
زمین در غلتید /ش دل شیر فروماند از کار /ش صدا شد امو  /بانگ ون در دل ریشم بر اسب /پر شندم از
فریاد /هفتمین ا تر صبح سیاه /دل من بود که بر اك افتاد پابتهاج)331 :23۲1 ،ر
 .2-5-6ناظم حکمب ران
ناظم حکمب ران در سال 2۲22مر در سالونیکا؛ دومین شهر بزرگ یونان امروز که در آن زمنان جنزو امپراتنوری
عثمانی بود ،به دنیا آمدر وی از برجستهترین شاعران نوپرداز و نمای نامه نوی آزادی واه ترکیه بودر ناظم همنواره
از شاعرانی بود که فعالیب هنریا را محدود نمیکردر او با انتشار اشعار و مقالههای ود در میان جوانان محبوبیب
ویژهای داشبر در سال  2۲82مصطفی کمال پاشا قوایی را تشکیل داد و در صندد نجنات منیهن از دسنب بیگانگنان
برآمدر همه کسانی که شور نجات وطن را در دل داشتند ،به سوی آنقُره پآنکارا) رو میآوردندر در همین سنال نناظم
نیز که زندگی در استانبول و در زیر چکمه اشغالگران برای غیر قابل تحمل شده بود به آناتولی سنفر منیکنند و در
راه این سفر اسب که اولین بار با زندگی نکبب بار زنان و کودکان گرسنه و برهنه و بیمار وطن ود آشنا منیشنود و
از آن پ همه اشعار از زندگی این مردم الهام گرفب پسپانلو)3 :2332 ،ر هوشنگ ابتهاج در یکی از سنرودههنای
ود به ستای مبارزه جو آرمان واهخ معروف آن سالها ناظم حکمب میپنردازدر او بنا عشنقی لبرینز از رزمنندگان
عدالب واه جهان که در راه ایمانشان گام میسپرند و الجرم دستهای به سوی چوبههای دار و اعدام میروند سنخن
میگوید:
مثل یک بوسهی گرم /مثل یک غنچه ی سرخ /مثل یک پرچم ونین ظفر /دل افرو ته ام را بنه تنو منیبخشنم،
ناظم حکمب! /و نه تنها دل من /همه جا انه توسب :دل هر کودك و زن /دل هر مرد /دل هرکنه شننا ب /بشنری
نغمه امید تو را /که در آن هر شب و روز /زندگی رنگ دگر ،طرا دگر میگیرد /زندگی ،زندگی ،امّا نه بندین گوننه
که هسب /نه بدین گونه تباه /نه بدین گونه پلید /نه بدین گونه که اکنون به دیار من و توسنب /بنه دیناری کنه فنرو
میشکنند /شب چراغی چو تو گیتی افروز /وز سپهر وطن می راننند /ا تنری چنون تنو پینام اور روز /لینک نناظم
حکمب! /آفتابی چون تو /به کجا واهد رفب /که نباشد وطن ؟ /و تو میدانی ناظم حکمب! /روی کاغنذ ز کسنی/
وطن را نتوانند گرفب /آری ای حکمب ،ورشید بزرگ! /شرق تا غرب ستایشگر توسنب /وز کنران تنا بنه کنران
گو جهان /پرده نغمه جان پرور توسب /جغدها /در شب تب زده میهن ما /میفشانند بنه ناك /هنر کجنا هسنب
چراغی تابان /و گل و غنچه باغ ما را /به ستم میریزند /زیر پای وکان /و به کام فا  /پرده میآویزند /پنی هنر
ا تر پاك /که به جان می سوزد /وین شبستان فرو ریخته می افروزند /لیک جنان داروی شنیرین امیند /همچنو نون
ورشید /می تپد در رگ ما /و گل گم شده سر میکشد از اك شکیب /غنچه میآرد بیرنگ فریب /و به ما میدهد
این غنچه نوید /از گل آبی صبح /فته در بستر ورشی /نغمه وی رها کن حکمب! ررر پابتهاج)12 :23۲3 ،ر

 .1-6برقراری صلح و آرامش در جهان
صلح در لغب به معنای سلم و دوستی و در برابر حرب پجننگ) و دشنمنی اسنب؛ چنانکنه توافنق گروهنی بنا
یکدیگر را صلح گویند پابنن منظنور2121 ،هننرق /3 :ذینل واژهی «صنلح»)ر راغنب اصنفهانی ،صنلح را مخصنوص
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برطرفکردن نفرت و دشمنی میان مردم دانسته اسب؛ چنانکه قرآن ،زن و شوهر را به آشتی دعوت منینمایند؛ از آن
رو که آشتی و صلح بهتر از قهر و دشمنی و نزاع اسب پراغب اصفهانی ،بیتا :ذیل واژهی صلح)« :وتإِنِ امْنرٌَََ َافَنبْ
مخنْ بتعْلخهتا نُشُوزًا ََوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاات عتلَیْهِمتا ََنْ یُصْلخحتا بتیْنَهُمتا صُلْحًا وتالصُّلْحُ َیْر وتَُحْنخرَتخ الْأَنْفُ ُ الشححَّ وتإِنْ تُحْسخننُوا
وتتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهت کَانَ بِمتا تَعْمتلُونَ َبِیرًا» پنساء)282 /ر
بهشتی پیرامون مفهوم صلح می گوید :پیداسب که صالا در برابر افساد اسبر در عرف همهی ملبها انسانها بنه
صالح و فاسد ،تقسیم می شوندر همگان معتقدنند کنه اشخاصنی کنه گرفتنار ارتکناب منکراتنند ،فاسند و تبهکنار ،و
اشخاصی که از منکرات پرهیز میکنند ،صالح و شایستهاندر هر چند که ممکن اسب درباره اینکه چنه کارهنایی منکنر
اسب ،با یکدیگر ا تالفاتی داشته باشندر
همچنین اصالا در برابر افساد اسبر اصالا و افساد ،یا فردی اسب یا اجتماعیر فنرد فاسند منیتوانند نود را
اصالا کند ،یا این که زیرنظر یک راهنما و مراد و مرشد و با بنه کنارگیری دسنتورات او اصنالا شنودر اصنالحات
اجتماعی توسط رهبران دلسوز و فرهیخته و مبارز صورت می گیردر هرگاه میان دو ک یا دو گروه ،ا تالف یا جنگ
باشد ،فرد یا افراد باید وساطب کنند ،و آنها را اصالا دهندر مصالحه عملی اسب که بنرای رفنع ا نتالف ،مینان دو
ک یا دو گروه انجام میگیرد پبهشتی)23 :23۲8 ،ر
ابتهاج در اشعار به "صلح" میاندیشد و همگان را به آیندهای روشن و دنیایی سرشار از صلح و آرام نویند
میدهدر دنیایی که در آن دسب سیاهی رو شده اسب و سپیدی جای آن را واهند گرفنبر وی در شنعر "ای فنردا"
چنین میسراید:
می وانم و میستایمب پر شور /ای پرده دل فریب رویا رنگ /می بوسمب ای سپیده گلگون /ای فردا ای امید بی
نیرنگ /دیری اسب که من پی تو میپویم /هر سو که نگاه می کنم آوخ /غرق اسب در اشک و ون نگاه من /هر گام
که پی می روم برپاسب /سر نیزه ون فشان به راه من /وین راه یگانه راه بی برگشب /ره میسپریم همره امید /آگاه
ز رنج و آشنا با درد /یک مرد اگر به اك میافتد /بر می یزد به جای او صد مرد /این اسب که کناروان نمنیمانند/
آری ز درون این شب تاریک /ای فردا من سوی تو میرانم /رننج اسنب و درننگ نیسنب منیتنازم /منرگ اسنب و
شکسب نیسب می دانم /آبستن فتح ماسب این پیکار /می دانمب ای سپیده نزدیک /ای چشمه تابنک جان افنروز /کنز
این شب شوم بخب بد فرجام /بر می آشکفته و پیروز /وز آمدن تو زندگی ندان /میآی و بر لنب تنو صند لبخنند/
میآیی و در دل تو صد امید /میآیی و از فروغ شادیها /تابنده به دامن تو صد ورشید /وز بهنر تنو بازگشنته صند
آغو  /در سینه گرم توسب ای فردا /درمان امیدهای غم فرسود /در دامن پاك توسب ای فنردا /پاینان شنکنجههنای
ون آلود /ای فردا ای امید بی نیرنگ پابتهاج)23 :2338 ،ر
وی در شعر "صلح" ،دنیای زیبای پن از صنلح و دوسنتی را چنون آرمنانشنهری بنه تصنویر کشنیده اسنب؛
آرمانشهری که در آن نغمهی پرندگان ،عشق ،تولّد و ررر دیده میشود:
جنب گهواره /نغمهی الالیی /ریز چشمه شیر /به لب غنچهی تر /پرپر پروانه /جیک جیک گنجشنک /تناب
واه گنگ /نگه شوق و شکیب /بوسهی عشق و شتاب /ندهی دلک گلهنای سنپید /بنه
چشم شنا ب /تپ
سر زلف عروس /جنب گهواره /نغمهی الالیی پهمان)81 :ر
 .7-6شکایت از بیتفاوتی انسانها نسبت به یکدیگر
ابتهاج در شعر "کوچه سار شب" از تنهایی انسان ملول و رانده شده که دیگران رهای کنردهانند دلگینر اسنبر
همدردی ،یاری و غم وارگی از زندگی ر ب بر بسته و بی تفناوتی انسنانهنا نسنبب بنه یکندیگر روا شناعر را
میآزارد و چنین میسراید:
بننه دشننب پُننر مننالل مننا پرنننده پتننر نمننیزننند
دریننن سننرای بننی کسننی ،کسننی بننه در نمننیزن ند
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یکننی ز شننب گرفتگننان ،چننراغ بننر نمننیکننند
نشسنننتهام در انتظنننار اینننن غبنننار بنننی سنننوار
گذرگهی اسنب پنر سنتم کنه انندر او بنه غینر غنم
دل ننراب مننن ،دگننر ننراب تننر نمننیشننود
چه چشم پاسخ اسب از اینن دریچنههنای بسنتهات
نننه سننایه دارم و نننه بننر ،بیفکنننندم و سزاسننب
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کسننی بننه کوچننه سننار شننب ،در سننحر نمننیزننند
دریننغ کننز شننبی چنننین سننپیده سننر نمننیزننند
یکنننی صنننالی آشننننا بنننه رهگنننذر نمنننیزنننند
کننه نجننر غمننب ازیننن ننراب تننر نمننیزننند
بننرو کننه هننیچ ک ن ننندا بننه گننو کننر نمننیزننند!
اگننر نننه بننر در ننب تننر ،کسننی تبننر نمننیزننند
پهمان)82۱ :23۲1 ،ر

و نیز در سرودهای دیگر میگوید:
چه غرینب مانندی ای دل ! ننه غمنی ننه غمگسناری
غنننم اگنننر بنننه کنننوه گنننویم بگرینننزد و برینننزد
چنننه چنننراغ چشنننم دارد دلنننم از شنننبان و روزان
دل مننن ! چننه حیننف بننودی کننه چنننین زکننار ماننندی
نرسنننید آن کنننه مننناهی بنننه تنننو پرتنننوی رسننناند
بنننه غنننروب اینننن بیابنننان بنشنننین غرینننب و تنهنننا

ننننه بنننه انتظنننار یننناری ننننه ز ینننار انتظننناری
کنننه دگنننر بننندین گراننننی نتنننوان کشنننید بننناری
کننه بننه هفننب آسننمان نننه سننتارهای اسننب بنناری
چننه هنننر بننه کننار بننندم کننه نماننند وقننب کنناری
دل آبگینننه بشننکن کننه نماننند جننز غبنناری [ررر]
بنگنننر وفنننای یننناران کنننه رهنننا کننننند یننناریررر
پابتهاج)823 :23۲1 ،ر
ابتهاج این غزل سراسر درد و رنج را در وصف بیوفایی بر ی از یاران و دوستان نوی سنروده اسنب کنه وی را
تنها در گوشهای رها کردهاندر

 .8-6بهرهگیری از سمبول برای بیان اندیشههای اجتماعی
نماد و رمز و سمبول ،هر سه ،سویهای یگانه دارند و هر سه واژه ،درونهای یکسان دارند و بنابر سلیقه و واسب
روشنگران ،این پدیده گاه نماد گاه سمبول و گاه رمز نام گرفته اسب پرك :واحددوسب)22۱ :2322،ر شاید بتوان این
گونه بیان کرد که گرچه این سه واژه به لحاظ ظاهری با هم متفاوتاند ،امّا در حقیقب و به لحاظ باطنی دارای معانی
یکسانی هستندر انسان برای انتقال افکار ،عقاید و ذهنیات ود از گفتار یا نوشتار استفاده میکندر این زبان سرشنار از
نمادها و نشانه هایی اسب که به ودی ود معنایی ندارند ،اما به دلیل کاربرد فراگیرشان دارای معنا هستند و یا اینکه
انسان به ظن ود به آنها مفهومی بخشیده اسبر ولی هیچ کدام از اینها نماد نیسنتند ،بلکنه فقنط تنداعی کننندهی
نشانهی اشیاء هستندر
نماد می تواند چندین معنا را در بر داشته باشد؛ بنابراین اولین و سطحیترین تفسیر ،کاملترین تفسیر نیسبر نماد
آشکار کنندهی مفاهیم فرهنگی و تاریخی اسب و از طریق آن می توان افکار و فرهنگ و نگر گذشتگان را دریافب
کرد پرك :ستاری) 2 :2311 ،ر امیرهوشنگ ابتهاج به دلیل شرایط موجود در جامعه در دورهی پهلوی و فنای محدود
و الی از آزادی آن زمان در دهههای  2312و  23۱2از صراحب کالم کاسته به مجازها و استعارهها روی میآورد
و در نهایب برای بیان افکار وی  ،همچنون پیشنگام بنه کنارگیری سنمبول اجتمناعی در اینران ،نیمنا یوشنیج ،بنه
نمادپردازی در اشعار میپردازد پرك :عابدی)211 :2333 ،ر این نمادها در دفترهای شنعر شنبگیر و یادگنار نون
سرو نمود بی تری دارندر اینک در ذیل انواع نمادهای بهکار رفته در اشعار ابتهاج را با ذکر نمونههایی بینان نواهیم
کرد:
 .6-8-6طبیعت
شب
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شب از جمله نمادهایی اسب که در ادبیات معاصر جایگاهی ویژهای دارد ،تا جایی که به نیما "شاعر شب" لقب
دادهاندر براهنی دوره ی معاصر را عصر شب نامیده و بر آن اسب که« :عصر جدید را من عصر شب نامیدهام ،به دلینل
ظلمانی بودن ر به دلیل پنهانی بوده جلوههای و شبانه بودن حرکبها و حکومبهای  ،به دلیل مخالفت با روز و
روشنی و ررر و من اغلب شاعران و نویسندگان نیم قرن گذشتهی ایران را متعلّق بنه عصنر شنب منیداننم» پبراهننی،
) 231 /2 :2332ر سایه نیز در اشعار ود از نماد شب برای بیان فقان ،ظلم ،ستم ،بیعدالتی غفلب و بی بنری و ررر
بسیار بهره برده اسب:
«دیگر این پنجره بگشای که من /به ستوه آمدم از این شب تنگ!» پابتهاج)21 :2338 ،ر
شب در شعر زیر نیز نماد جامعهای آشفته و ستمدیده اسب که شاعر منی واهند جویبنار آزادی و عندالب را در
میان این سرزمین بریزد و حیات زندگی را به جامعه بازگرداند:
«باز واهیم گرداند /مسیر جویبار سحر را /که میگذرد دور از کویر تاریک شب ما ررر» پهمان)۱3 :ر
وی گاهی از شب به عنوان نماد غفلب و بی بری مردم بهره میبرد و آنان را از بیتفاوتی نسبب بنه شنرایط جامعنه
برحذر میدارد:
مرد را عربده ی نواب شنکن حاجنب نیسنب
این شنب آویختگنان را چنه ثمنر منژدهی صنبح
پابتهاج)222 :2312 ،ر
صبح (سپیده و سحر) و خورشید (آفتاب)
به گفتهی شوالیه« :سپیدهدم ،نماد شادی آفرینِ بیداری در نور بازتابیده اسبر سپیدهدم روین کشنب را اعنالم و
آماده میکند» پشوالیه)۱31 /3 :2332 ،ر ابتهاج در اشعار سپیدهدم و مترادفهای آن را نمادی برای طلوع ورشنید
آزادی و رهایی از ظلم درنظر گرفته اسبر در اشعار وی سپیده دم معموالً همراه با ورشید همراه اسب و بنا او معننا
مییابد:
«ارغوان ،پنجه ی ونین زمین! /دامن صبح بگیر /وز سنواران رامنندهی ورشنید بپنرس /کنی بنر اینن درّهی غنم
میگذرد [ررر]» پابتهاج)233 :23۲3 ،ر ورشید در اشعار سایه نماد آزادی اسنب و سنتمدیندگان در انتظنار طلنوع
نشستهاند:
«ب دیر ماندی ای نف صبحر کاین تشنه کام چشمهی ورشید /در آرزوی لعل شدن مرد [ررر]» پابتهاج:2312 ،
)۱1ر
جنگل
به گفته ی شمیسا «جنگل سمبول مرگ ،آرام  ،ملکوت و روحانیّنب اسنب» پشمیسنا)831 :2328 ،ر جنگنل در
حافظهی تاریخ ما در دو واقعهی نهنب جنگل و واقعهی سیاهکل نقشی اساسی داشته اسبر در شعر سنایه جنگنل
نماد سرزمین و وطن شاعر اسب؛ سرزمینی که زمانی پر از در تان شا ه در شا ه پمردم متحّد) بود ،امّا اکنون دچنار
تالطم شده و از وحدت و آرام در آن بری نیسب:
«جنگلی بودیم /شا ه در شا ه /ریشه در ریشه ،همه پیوند /وینک انبوه در تانی تنهاییم [ررر]» پابتهاج)۱۲ :2312 ،ر
و نیز در جای دیگر میگوید:
آنجننا چننه آمنند بننر سننر آن سننرو آزاد؟ [ررر]
ای جنگنننننل ای انبنننننوه انننننندوهان دینننننرین
پهمان)32 :ر
در این بیب جنگل سرزمین اسب که گرفتار ظلم و ستم و فقان شده اسب و سنروهای نمناد آزادای واهنانی
هستند که در این محیط غمبار نابود شدهاندر
دریا
دریا دارای ویژگی های فراوان و بعناً متنادی اسبر گاه از آن با صفاتی چون وسیع ،بخشنده و آرام یاد میکنند
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و گاه آن را با صفب شونب و بیرحمی همراه میکنندر در فرهنگ نمادها آمده« :دریا هنم تصنویر زنندگی و هنم
تصویر مرگ اسب» پشوالیه) 821 /3 :2332 ،ر در یا در شعر ابتهاج در هم با ویژگنی روشنندگی و هنم بنا ویژگنی
آرام به کار رفته اسب:
«بنگر درین دریای کور /چشم هر ا تر چراغ زورقی اسب /ای دریغا شبروان! کز نیمه راه /میکشند افسنون شنب در
وابشان [ررر]» پابتهاج)32 :2312 ،ر
در این شعر دریا نماد جامعهی آشفته و بیسامان اسب که غفلب و بی بری در آن موج میزندر سایه گاهی درینا
را نماد پاکی ،آرام و آزادی دانسته اسب که سیاهی ظلم و بیداد را میشوید و نابود میکند:
«پیوند واهیم زد [ررر] /این سرزمین سیاه را /به دریاهای سپید [ررر]» پابتهاج)۱3 :2338 ،ر
 .2-8-6حیوانات
کبوتر
پیرامون نماد کبوتر باید گفب :کبوتر پرنده ای نام آشنا و دوسب داشتنی اسب که در بین مردم و در متون علمی و
ادبی بازتاب فراوانی داشته اسبر از کتابهایی که از کبنوتر در آنهنا ننام بنرده شنده اسنب ،منیتنوان کتنب لغنب،
جانورشناسی ،پزشکی قدیم ،افسانهها و رافات عامیانه را نام برد که از این موارد که بگذریم نق اینن پرننده را در
عرصه ادبیات فارسی می توان پر رنگ یافبر از میان پرندگانی که در نظم و نثر فارسی در منمون پردازی شناعران و
نویسندگان مورد استفاده قرار گرفتهاند ،کبوتر به دلیل حنور در متون تفسیری نق های نمادین و برجستهای داشنته
اسبر این پرنده در متون ادبی نماد انسان در حالبهای گوناگون اسب که به دنبال رهایی از قف تنن و رسنیدن بنه
سر منزل مقصود اسبر این پرنده به عنوان نماد پیام آوری و نماد روا و جان در آثار عرفانی و فلسفی اسب پکاللی،
)2 :23۲2ر «کبوتر رمز روا ،احساسهای معنوی ،آرمان و آرام اسب» پداربیدی)12 :2321 ،ر کبوتر همچنین نمناد
صلح نیز اسب و در سایه از آن بی تر در ارتبا با آزادی و آزادی واهی بهره میبرد:
«کی برین درهی غم می گذرد [ررر] بامدادان که کبوترها /بر لب پنجرهی باز سحر غلغله میآغازنند [ررر]» پابتهناج،
)233 :23۲3ر در شعر یاد شده کبوتر نماد آزادی واهان و مبارزانی اسنب کنه در صنبح آزادی کنه فریناد شنادی در
جامعهی ستمدیده میپیچید شادمانندر
خروس
روس نیز نوید دهنده ی صبح اسب و صبح نماد آزادی اسبر ابتهاج در سرای اشعار از نماد روس بنرای
آمدن سحر آزادی و پیروزی استفاده میکند:
یننز و صننفا کننن کننه مننژدهی سننحر آمنند
باننننگ نننروس از سنننرای دوسنننب برآمننند
پابتهاج)223 :2312 ،ر
جغد
جغد نمادی اسب که ابتهاج در اشعار ود آن را نمادی شوم ظلم دانسته و شاعر سلطهی آن را پایدار نمیداند و
امید دارد که با طلوع ورشید که همانا نماد آزادی اسب ،ظلم و ستم تباه گردد:
کنننه پشنننب پنننرده بیننندار اسنننب ورشنننید
مخننننوان ای جغنننند شننننب الالیننننی شننننوم
پهمان)88 :ر
 .9-8-6رنگها
رنگ سیاه و سپید
رنگ سپید غالباً نماد آرام  ،صلح و پاکی اسبر البته گاهی رنگ سپید برای ملحقات مرگ نیز استفاده منیشنودر
«پوشیدن کفن سفید برای مردگان ،نماد آرزوی سعادتمندی و عاقبب به ینری در جهنان بنرین اسنب» پنیکوبخنب،
)821 :2321ر ابتهاج در اشعار ود از رنگ سپید به عنوان نماد آزادی استفاده کرده اسبر رنگ سیاه نینز نمناد ظلنم،
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وحشب و غم اسبر «سیاه از نظر نمادگرایی ،اغلب به عنوان سرد ،منفی ،ضد رنگ تمام رنگهنا شننا ته منیشنود»
پشوالیه)1۲1 -1۲3 /8 :2332 ،ر در شعر زیر از سایه ،سپید نماد آزادی و آرام و سیاه نمادظلم و ستم اسب:
کننه هسننب در پننی شننام سننیاه ،صننبح سننپید
گذشننب عمننر و بننه دل عشننوه مننی ننریم هنننوز
پابتهاج)22۱ :2312 ،ر
رنگ سبز و سرخ
سبز نشانه ی طراوت و شادابی و زندگی دوباره اسبر «سبز ،در برگیرنده ،آرامبخ  ،تازه کننده و آهنگین اسنب»
پشوالیه) ۱23 /8 :2332 ،ر سایه از رنگ سبز در اشعار به عنوان نمادی برای رهنایی از ظلنم و درد بهنره بنرده کنه
معموالً با رنگ سرخ همراه اسبر رنگ سرخ را نماد حیات و زندگی رو عامل مؤثری در سازندگی و تشندید روین
گیاهان و بیان کنندهی هیجان و شور دانستهاند» پیوهان )812 :2313 ،ر سرخ در فرهنگ عاشورایی و حماسی اینران
نماد ون شهیدان اسب و «از لحاظ نمادین شبیه به ونی اسب که در هنگام پیروزی ریخته میشود» پلوشنر:2322 ،
)23ر رنگها سبز و سرخ در شعر سایه معموالً نماد شادابی ،وشبختی ،پیروزی ،رهایی و آزادی اسب:
بنناغ تننو شنند سننبز و سننرخ گننل بننه بننر آمنند
بلبنننل عاشنننق بخنننوان بنننه کنننام دل نننوی
پابتهاج)222 :2312 ،ر
 .4-8-6اشیاء
چراغ
چراغ از جمله نمادهایی اسب که در شعر سایه با شب معنا مییابدر «نمادگرایی چراغ به تاب نور بسنتگی دارد»
پشوالیه)1۲8 /8 :2332 ،ر در بر ی از اشعار ابتهاج ،چراغ به عنوان نماد آزادی واهان و مبارزانی اسب کنه شناعر از
نبودشان افسوس می وردر در شعر زیر که سایه آ ن را برای ناظم حکمب ران سروده اسب ،چراغ نماد ناظم حکمب،
مبارز راه آزادی اسب که چون چراغ نقشی هدایتگر برای مردمان روزگار وی داشب:
«جغدها /در شب تب زده میهن ما /می فشانند به اك /هر کجا هسب چراغی تابان /و گل و غنچه باغ ما را /به سنتم
میریزند» پابتهاج)12 :2338 ،ر
در اشعار سایه چراغ گاهی با صبح معنای آزادی و پیروزی به ود میگیرد:
چننراغ صننبح کننه برمننیدمنند ز بننام شننما
فنننروغ گنننوهری از گننننج اننننهی دل ماسنننب
پابتهاج)28 :2332 ،ر
نتیجهگیری
در مورد نتایج بهدسبآمده از اندیشههای اجتماعی در شعر هوشنگ ابتهاج ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد)2 :
نابرابری اجتماعی )8 ،آشکار سا تن فقان جامعنه؛ )3 ،مبنارزه بنا اسنتبداد )1 ،دعنوت بنه آزادی )۱ ،گرامیداشنب
مبارزان راه آزادی پمرتنی کیوان قزوینی و ناظم حکمبران) )1 ،برقراری صلح و آرام در جهان و  )3شنکایب از
بیتفاوتی انسانها نسبب به یکدیگرر گفتنی اسب ابتهاج از سمبل نیز برای اندیشههای اجتماعی بهنره جسنته اسنبر
این سبملها عبارتند از :پشب ،چراغ ،صبح "سپیده و سحر" ،ورشید "آفتاب" ،جنگل ،دریا ،کبوتر ،روس ،جغند،
رنگ سیاه و سپید ،رنگ سبز و سرخ)ر
منابع و مآخذ
قرآن کریم ،ترجمهی مهدی فوالدوند
آشوری ،داریو پ )23۱3؛ فرهنگ سیاسی ،چاپ هفتم ،تهران :مرواریدر
آقابخشی ،علی و افشاری راد ،مینو پ ،)233۲فرهنگ علوم سیاسی ،چاپ اول ،تهران :چاپارر
ابتهاج ،امیرهوشنگ پ ،)2338شبگیر ،چاپ اوّل ،تهران :زوّارر
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ــــــــــــــــ پ ،)23۲1راهی و آهی ،تهران :سخنر
ــــــــــــــــ پ ،)6939تاسیان ،تهران :کارنامهرر
ــــــــــــــــ پ ،)2332سیاه مشق ،تهران :کارنامهر
ــــــــــــــــ پ ،)2312یادگار خون سرو ،تهران :تهران :روس
اقبالی ،ابراهیم و رسولزاده ،حسین پ« ،)232۲بررسی عناصر سا تار غزلهای سیاسی -اجتماعی در اشنعار هوشننگ ابتهناج و
شفیعی کدکنی» ،مجلهی تاریخ ادبیات ،دانشگاه شهید بهشتی ،شمارهی  ،8دورهی  ،12صص11 -83 :ر
براهنی ،رضا پ ،)2332طال در مس ،چاپ اوّل ،تهران :مؤلّفر
بهشتی ،احمد پ « ،)23۲8دین و سیاسب :صلح در نهج البالغه» ،مجلّهی درسهایی از مکتب اسالم ،شمارهی  ،3صص81 -21 :

پارسانسب ،محمّد پ ،)2323جامعهشناسی ادبیات فارسی(از آغاز تا سال  ،)6957چاپ اوّل ،تهران :سمبر
ترابی ،علی اکبر پ ،)2331جامعهشناسی ادبیات فارسی (جامعهشناسی در ادبیات) ،چاپ اوّل ،تهران :فروغ آزادیر
جرداق ،جرج پ ،)232۲امام علی(ع) ،صدای عدالت انسانی ،ترجمهی سیّد هادی سرو شاهی ،قم :بوستان کتاب قمر
جوئل ،شارون پ ،)232۲ده پرسش از دیدگاه جامعهشناسی ،ترجمهی منوچهر صبوری ،چاپ هشتم ،تهران :نیر
داربیدی ،یوسف پ« ،)2321بررسی و شرا سمبولهای شعر سهراب سپهری» ،پایاننامهی کارشناسنی ارشند ،دانشنگاه بنوعلی
سینا همدان ،استاد راهنما :علی محمّدیر
رحیمی ،ابوالقاسم پ« ،)2323انوار سهیلی و نهاد حکومب» ،مجموعهی مقاالت همای نکوداشب ملّنا حسنین واعنظ کاشنفی
سبزواری ،چاپ اول ،سبزوار :بیهقر
سپانلو ،محمّدعلی پ ،)2332یادنامهی ناظم حکمت ،چاپ دوم ،تهران :چشمهر
ستاری ،جاللپ ،)2311رمز و مثل در روان کاوی ،تهران :توسر
ستایشگر ،مهدی پ)2331ر نام نامهی موسیقی ایران زمین ،چاپ اوّل :تهران :اطالعاتر
سلطانی ،پوران پ« ،)23۱2مردی که شب به سالم آفتاب رفب» ،مجلهی دنیا ،شمارهی  ،3صص32 -13 :ر
شمیسا ،سیروس پ ،)2328نگاهی به سهراب ،تهران :صدای معاصرر
شوالیه ،ژان پ ،)2332فرهنگ نمادها ،ترجمهی سودایه فنایلی ،چاپ اوّل ،تهران :جیحونر
عابدی ،کامیار پ ،)2333در زالل شعر ،زندگی و شعر امیرهوشنگ ابتهاج ،چاپ اوّل ،تهران :ثالثر
کمالی ،علی پ ،)233۲مقدّمهای بر جامعهشناسی نابرابریهای اجتماعی ،چاپ نخسب ،تهران :سمبر
مساواتیآذر ،مجید پ ،)2338مبانی جامعهشناسی ،چاپ نخسب ،تهران :احرارر
مسکوب ،شاهرخ پ ،)2328کتاب کیوان ،چاپ اوّل ،تهران :نادرر
معین ،پ ،)233۱فرهنگ فارسی 1 ،ج ،چاپ نهم ،تهران :امیرکبیرر
محمّد نیکوبخب ،ناصر و قاسمزاده ،سید علی پ ،)2321زمینههای نمادین رنگ در شعر معاصر پبا تأکید بر اشعار نیما ،سنپهری
و موسوی گرمارودی) ،نشریهی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،شمارهی  ،22صص832 -82۲ :ر
محمّدی ،حسنعلی پ ،)233۲از بهار تا شهریار ،چاپ چهارم ،تهران :ارغنونر
معین ،محمدپ ،)233۱فرهنگ فارسی 1 ،ج ،چاپ نهم ،تهران :امیرکبیرر
واحددوسب ،مهو پ ،)2322رویکردهای علمی به اسطوره شناسی،تهران :سرو ر
هافتسد ،گریب پ ،)2322فرهنگ و سازمانها ،نرمافزار ذهن (همکاریهای میانفرهنگی و اهمّیّت آن برای بقـا) ،متنرجمین
سیّد محمّداعرابی ،سیّد هاشم هدایتی و مجید محمودی ،چاپ نخسب ،تهران :علمر
هژیر کاللی ،مرضیه سادات پ« ،)23۲2نق و نماد کبوتر در ادبیات فارسی تا قرن نهم» ،پایاننامهی کارشناسی ارشند ،دانشنگاه
بیرجند ،استاد راهنما :مرادعلی واعظیر
یوهان  ،اتین پ ،)2313کتاب رنگ ،ترجمهی محمّدحسین حلیمی ،تهران :سورهر
یوسفی اروند ،صغری پ« ،)2321تحلیل و بررسی درون مایه شعر سپید و نیمایی عصر انقالب اسالمی ایران پامین پور،
حسینی ،قزوه و هراتی)» ،پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران مرکز :استاد راهنما :علی محمّد گیتی فروزر

