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 چكیده
یکی از عواطف انسان که نقشی محوری در تعیین شخصیت او و چگوونگی رویکدداواین نسوبت زوه زنواری داردت  سود        

اا شوعد  ایدان متجلّی شاه است. یکی از این نمودراهاایی رونارون در ادزیا  ملل و از جمله است. این عاطفه امواره زه شیوه
-شود. عاطفوه دارد و از ززرران غزل نیمه سنّتی محسوب می معاصد فارسی است. در این  وزهت اوشنگ ازتهاج جایگاای ویژه

ت اوا  از  رود. زد ایون اسوا   ی  سد  در غزل سایهت زدوز و تأثیدی کلیای دارد و از دالیل ماناراری سخن او زه شمار می
اوا و نتوایآ  ن و چگوونگی زودوز  ن در     اای این عاطفه در غزل ازتهاجت تحلیل دالیولت انگیوزه  این پژوانت تحلیل انواع جلوه

ی شخصوی و اجتمواعی تقسویر کودد      اای ازتهاج را زوه دو دسوته  توان  سد ساختار و صور  غزل اوست. زه طورکلّیت می
اایی که زاعث زدوز ایون  رکددی دوسویه دارنا: فددی و اجتماعی. پدکارزددتدین زمینه اا استنا که کاادچنا ردوای از  سد 

اوای  ت جاایی از دوستانت نارضایتی از سدنوشوت و روزروار و مددموان و نازسوامانی    انا عبارتنا از: عشقعاطفه در غزل او شاه
اای  امل مفاایر  سودتبارت از  وه زد استفاده از واژهاجتماعی و سیاسی. زارزتدین شگدداای فدمی ازتهاج در این زمینه نیزت عل 

اای موسیقایی  زخصوص کناریت درونوی و زیدونوی و تصووید فدینی  زوه تدتیوق در قا وق       این قدارنا: زه کارریدی انواع شیوه
 نمادت کنایهت تلمیح و اسطورهت تشخیص و اغداق.     تشبیهت استعارهت

 و فدم)صور (  غزل معاصد  اوشنگ ازتهاج.   ی  سد   محتوا: عاطفههای کلیدیواژه

 
 مقدمه

« اوای مواد ی و معنووی زنواری اسوت.      واکنن ذانی شاعد یا اد انسان دیگدت در مقازل محیط و تجدزه»ورزیت عاطفه
-ی انسانیت  سد  است. عوامول مختلفوی کوه در شوکل    کنناه( یکی از عواطف پدجلوه و تعیین383: 1382)صبورت 

 ای اجتماعی و  تّی جهانی.نقن دارنات راای فددی و خصوصینا و راه زد ماه از زمینهریدی این عاطفه 
سدایان ناماار معاصد استت ا ساسا  سیلنی نیدومنوا دارنوا. یکوی از ایون     در شعد اوشنگ ازتهاجت که یکی از غزل

گام زا تجارب نیمایی پین ت امسنّتیای غنی از ادب ضمن داشتن پشتوانه ازتهاجتشعد  عواطف قو تمنا  سد  است.
تیت تغییداتوی را در  اای سونّ کارردفتن زدخی عناصد شعد نو در قا قهجزو  ن دسته شاعدانی است که زا ز او»رود. می

ار از  یث زافت کولم و اور از جهوت روداین زوه       ازتهاجتغزل ( 201: 1386)شمیسات  .«نادور وجود هاین  وزه ز
 (173: 1381ت معاصد است. )روززه تی و غزل نوِسنّ محتوای اجتماعیت زدزخ زین غزل
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ت ذانیتوی غنوایی اسوت. سوایه در     یاجتمواعی و سیاسو   شوعداای چه در اشعار عاشقانه و چه در  ازتهاجتی ذانیت کلّ
د  ام ا زتواریآ  سی داری د از جدیان رمانتیك داهثّأ ی و متتی تغزّذانی  تسدابو  اانخستین نغمهمثل   غازین ایدفتدا

 شود.( می284: 1383)زرقانیت « تد و دیدپاتدی اوت انسانینهکنا و عشق شاعداتد سید میدر فضایی فدایخته»زینیرت می
کوه زتوانوا رودوه     اسوت اندی ززررتد  دانا و معتقا استی زیان ا ساسا  انسانی میتدین وسیلهازتهاجت اند را عا ی

در غودق  ردایوانت تنهوا   لزدخل  زسیاری از تغوزّ  تزه این تدتیق (49و50: 1387ساورسفلیت ) زیشتدی را درزد زگیدد.
 کوشا تا امنوای امنوعان خود زاشا.می نتشود و زا  فظ ذانیت غنایییااای خود نمیؤعوا ر شخصی و ر

  ی تحقیقپیشینه
شاه است  از جمله:  اای  ن در  ثار شاعدان سنّتی و معاصدت تحقیقاتی انجامی مفهوم  سد  و زدخی از رونهدرزاره

پنواریت محم واکا ر کهواوییت مژروان     یواا... جل وی  «. زدرسی عنصد  سد  در اناوایاداای شواعدان معاصود  »و 1
 سد  روزراران رذشوته و  رمانشوهد در  ثوار    و 2. 14ت ش 89ت زهار و تازستان ی ادب غناییپژواشنامهمید سینی. 

 .  1384دی. دانشگاه علّامه طباطباییت ی دکتدی(. نجمه نظنامه)پایانسعای و فددوسی 
 انا:اایی انجام ردفته است که از  ن جملهاای رونارون غزل سایه نیز پژوانی جنبهدرزاره

)مجموعه مقاال (. تهودان: سوخنت    ازتهاج ی اشعار امیداوشنگای عشق امه زهانه از توست: نقات تحلیل و رزیاهو 1
علی محم ایت فاطموه کو یونوا.   «. اوشنگ ازتهاج اای امیداجتماعی در سدودهاای تحلیل و زدرسی سمبل»و 2. 1387

-نامهکاوشطی به جعفدی. «. اای اوشنگ ازتهاجزدرسی ساختار صوری ززان غزل»و 3. 9ت ش 1390. پاییز شعدپژوای

ه اشوعار سوایه و   تحو ل درونمایه غزل معاصد زا توج وه زو  و 4. 13ت ش 1385. پاییز و زمستان ی ززان و ادزیا  فارسی
 .1379ی کارشناسی ارشا(. ا ما قایای. دانشگاه یزدت نامه)پایان عماد خداسانی

 اای  سد  را در غزل اوشنگ ازتهاج مورد تحلیل قدار داا انجام نیافته است.ام ا پژواشی که جلوه
 بحث اصلی

 الف: محتوا
 های شخصی. حسرت1

 عشق
-وجود موی  عشق زه تعاطفه در شعد او راو نیدومناتدین ذانیت  اکر زد اشعار سایهت ذانیتی غنایی است و پایاتدین 

  ورد:
 کشوی ای عشوق   ای عشق تو ما را زه کجوا موی  

 این شوری و شیدینیِ مون خوود ز  وقِ توسوت    
 

 جز محنت و غر نیستی ام وا خوشوی ای عشوق    
 چشووی ای عشووقپووزی و موویصووازار موودا مووی

 
 (  184: 1389)ه. ا. سایهت 
رونواه داردت اموواره قودین مداتبوی از  وزن و  سود        که در قلمدو غزل ازتهاجت جدیانی رستدده و پیناین عاطفه 

 :داانا ه سد می وفایی و جفای اوزیو  محبوب اجدانِ در زسیاری از اشعارشت از رنآِاست. شاعد 
 ناز و اوی  نگفتوی   هازار زار رذشتی ز

 
 انتظار کشیاه تای زه سدِ راه ینکه چو 

 
 (32: 1389ه. ا. سایهت ) 

جوز   تاینکوه از مهودورزی   ایشوود و زود  زدنا د تنوگ موی  ین را می«رعنا رلتدستزهدردان دست»زینا از اینکه میاو 
  خورد:می سد   تنصیبن نشاه استو رنآ تنهایی 

 خووان کوه اموه خوار توو خووردم       یف من زلبول خووش    دست ای رل رعنا  دردان دست زهازدنمی
 



 3/        ی حسرت در محتوا و فرم غزل هوشنگ ابتهاجکارکرد عاطفه 

 (28: 1389ه. ا. سایهت ) 

 دوری از دوستان و مرگ عزیزان  
پداکناه شان جمع دوسوتان  ت  سد  در شعد ازتهاج شاه است یطفهااایی که سبق انگیزش عیکی دیگد از زن مایه

 :انااو زازتاب داشته زه صور  زارزی در شعداات ناشی از این جاایی یااافسو  .است« درد اجدان عزیزان»و 
 سایه دیگد کار چشور و دل رذشوت از اشوك و  ه   

 
 بوین زموج خون جات موجتیغ اجدان است این 

 
 (109: 1389ه. ا. سایهت ) 

 :یکی از عوامل جاایی افکن زین شاعد و دوستان اوست تمدگ
 فدیاد که از عمد جهان اود نفسوی رفوت   

 
 دیایر کزین جمع پداکناه کسی رفوت  

 
 (15: 1389ا. سایهت )ه. 

 ی  سودتبار ثیدأتو  تزه دالیل سیاسی تیدزاران شوا در دوران طاغو  ت دوست و امفکد شاعد که «مدتضی کیوان»مدگ 
اوای شوعد   دفتدیکوی از   ای نکدده است  ام اااین زه طور صدیح زه این ماجدا اشارهاو در غزلزد شعد سایه رذاشت. 

سودوده  « نیموا »د از مودگ  ثّأکوه متو  نیز ااین کنا. در یکی از غزلکیوان تقایر میزه ت یادرار خون سدو خود را زا نام
 شواعدان نیموایی را  کوه نسول    خوااامی« شهدیار»خورد و از دریغ می« اقعشّ ی لقه»استت نسبت زه پدیشان شان 

 :پاری کنا
 کس تنها شواهت یوارا توو زموان    زا من زی

 شهدیارا تو زمان زد سد ایون خیول یتویر   
 

 ین خانهت خاا را توو زموان  ا امه رفتنا از 
 ارا تووو زمووان سووپووارات یووارات اناواگ 

 
 (83و 84: 1389ه. ا. سایهت ) 

از زدخوی یوارانن چوون محم ارضوا     جاایی اش را نسبت زه  سدتمناانه اایگیند تاا نیزت در تعاادی دیگد از غزل
 فی و... ا هار داشته است: طت محم ارضا د پایناهومحمجدیانت ش

 رفتی ای جوان و نواانیر کوه جوای توو کجاسوت      
 ست کوه نیسوت   ن چه زیگانگی و این چه غدیبی

 

 مدغ شبخوان کجایی و نووای توو کجاسوت    
  شوونایی کووه زمدسوویر سوودای تووو کجاسووت

 
 (219: 1389ه. ا. سایهت ) 

اوات  رونه  سد دارنا. در ایننمایانه اای ازتهاجت اغلق کاملً شخصینا و کارکدد  قیقترونه افسو زینیر که اینمی
 منِ شاعد معموالً امان منِ فددی شعد معمول سنّتی است  نه منِ زشدی یا اجتماعی شعد  زاد.

 نارضایتی از سرنوشت و روزگار
زوه نظوام   »کنا. اساساً شاعد اایی که سدنوشت زداین رقر زده استت رلیه میااینت از نامدادیازتهاج در زدخی غزل

شوود زوا   داا و موجوق موی  اض دارد. ناراضی است و ناخدسنا و امین است که زه او جهن و نیدو میطبیعت اعتد
) قووقیت  « جهان و زناری و مدگت ماام زدخورد کنا  زدخوردی زه عنوان  مادری زدای تصوید و تدسیر یوك شوعد.  

 ود:  انا و دریغ میختهاای ازتهاج از روزرارت معموالً  سد ( شکوائیه379: 1368
 کشور مونِ زار  جفا ز زخت زا خوین موی 

 
 وردنه یار زه مون از وفوا دریوغ نکودد     

 
 (60: 1389)ه. ا. سایهت  

 توانستنا در وجود او زا فعل شونا:زینا که میاایی میی تواناییشان و سوختن امه« یاوه»او زمانه را عامل 
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 سدشك سایه یواوه شوا دریون کووید سووخته     
 

 روادی در موای ارد زمانه خواستی چه  
 

 (214: 1389)ه. ا. سایهت  
 روزرار است:« دردمنا و نژنا»از دیاراه شاعدت تنها او نیست که 

 سووایه زووس کوون کووه دردمنووا و نژنووا 
 

 سوت چون توو درزنوار روزروار زسوی     
 

 (159: 1389)ه. ا. سایهت  

 اجتماعی وهای اجتماعی/ فردی . حسرت2
ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه اسوت. درپوی تحوو ال  و جدیانوا  متعوا د در روزروار       ارتباط ادزیا  و جامعهت امواره 

مانا. ی عواطف شخصی ردفتار نمیقام نهاد که در  نت شاعد دیگد تنها در محاوده ی تازهامعاصدت شعد نیز زه عدصه
رددد. در مسید ایون  خود امداه می یاای جامعهاات امیااا و نگدانیاات شادینها و زا رنآزه فداخنای اجتماع رام می

 تنوان  اوای  پیونا زا عواطف و انایشوه امگام و ار تزا اا  زیاارردی و ارتقای زینن و ادراك مددم»امداایت شاعد 
 (85: 1381ت )روززه.« خود زاشا یکوشا تا زازتاب صادق زمانهمی

 بشری وهای اجتماعی نابسامانی
-اش را در خامت زیان مسوائل جامعوهت  رواه   قدیحه کوشامیت رسا ت اجتماعی اندا زه شاعدی است متعه ازتهاج که 

-موی  سوداب  یمجموعوه  زد 1330در سال او ای که مهمقا اا قدار داا. اای  ناا و  رمانسازی مددم و توصیف رنآ

  کایت دارد:طدز نگدش این خوزی از زه تنویسا
سمارم ناسما ت فشدده و خونین شاهت زه عشق مددمت زه عشق وفادار مددم میاای من د ی را که در انگشتان عشق»... 

مانر. من  واز خوین را در دل ایون شوق تنوگت سود خوواار داد و ایون  واز را کوه        و در این عشق ززرگت زناه می
ی سوتاره   ودت زه روش دورتدین ااستت از میان  صاراای ویدان این شق خونشکوه انسانسدرذشت رنآ و رزم پد

 (6: 1330)ه. ا. سایهت « زیاار  سمان خواار رسانا.
را در  ازتهواج اای ت طیف وسیعی از غزلو راه زشدی اجتماعی اه از منِمزد  یعاطفهزینیر که در یك زدرسی کلّیت می

 :«درد زدانگان جهان»انعکا    زمانه استنا مددماای  سد او زازتاب  اایشعدفته است. زسیاری از دزدر
 زانگ غمر که رفتر و سد کووفتر زوه کووه   
 درد زدانگوووان جهوووانر زوووه ره کشووویا  

 

 دیگد ارد زه روش رسر چون صاا رسر... 
 ادرز نخواستر که زوه اسوق و قبوا رسور    

 
 (156و157: 1389)ه. ا. سایهت  

صوا   یجامهسیاه» انا واناوه زد شعد سایه زدهرنگ این درداا که ار ماایت شخصی دارنا و ار خاستگاه اجتماعیت 
 :  اناپوشاناهرا زدتن غز ن  «ماتر

 غر ردفت رفتی که شعد سایه درد رنگر
 

 صا ماتر اسوت ایون   ی ری سیاه جامه 
 

 (236: 1389)ه. ا. سایهت  
زینوا. ایون   ی  دمیوان موی  را که زمان تحقّق یافتن رؤیااای زشدی استت جزو سدشت امه« روزِ زهی»ازتهاجت  سد  

 را درمان است:« درد جهان»فعلیت یازات  رزو ارد 
 زهووووی ای  رزوی روزِ یروزدل نمووووی

  کیمانه چواره جسوت و نشوا    فکدِ زارا
 

 ...انسوانی  غور در نهوادر   یکه چون ودیعه 
 ی کووه درد جهووان را یگانووه درمووانییتووو

 



 5/        ی حسرت در محتوا و فرم غزل هوشنگ ابتهاجکارکرد عاطفه 

 (251و252: 1389ه. ا. سایهت ) 
 های سیاسینابسامانی

اایی کوه در  ستر زد اناتاجتماعین که زا رلیه از روزرار و اال زمانه نیز  میختهی شخصی و  اادر زدخی غزل ازتهاج
اوات  تفواوتی ز زوی خوورد و  سودتمناانه ا  شاه استت افسوو  موی  روا داشته می جامعه مددم  قّدوران طاغو ت در 

 نا ا:اا میدردیاا و زیناجوانمددی
 اا که زد سد ما رفوت و کوس نوزد  اوی    چه

 سوی  تشوین زود ر ای عشوق    فَسووز دل ن ه ز
 

 سوت ا زه مددمی کوه جهوان سوخت نواجوانمدد     
 سووتا م سووددروزرووار دَ از اووا سوویهکووه سووینه

 
 (224: 1389)ه. ا. سایهت 

اوای  ی کوه قص وه  «رزار کایت»رددد  زه دنبال می« شنا ره« »راابدی»او در شق تاریك سترت  سدتمناانه زه دنبال 
 :  غص ه را زه روش دیگدان زدسانا

 مانام در ایون نشویق و شوق  موات خواای را     
 ای زس ستر که زد سد ما رفت و کوس نگفوت  

 

 ر کووو ا ن راابوود کجووا شووا و  ن رااووو  
 ار کووو زرووشوونا   کایووت ن پیووك ره

 
 (86: 1389)ه. ا. سایهت  

 های اهل زمانهکژ رفتاری
ی وقوت امگوام شواه    فضای جامعوه خفقان  زاو دروغ و ریایی که زعضی مددمان اای یارانت فسق و فجور کارشکنی

 ف در شعد سایه:أس  سد  و ت  س اناك و زسیار  استت عوامل دیگدی استنا زدای انگیزش
 ایوون دسووت کووه در رووددن مووا کددنووا 

 رسووووایی زدخیوووز و زوووزن زووود د ر  
 

 خووندیز اسوت   یدار کوه زوا دشونه   ان 
 پدایوز اسوت   یپودده ایون  فسقی که در 

 
 (171: 1389ه. ا. سایهت )

انات د یلی دیگد زدای  سدتمنای او رشوده« خون دل»دست زه « زاكزی»وفایی زدخی دوستان نیز که ماننا دشمنی زی
 است:

 دیای  ن یار که زستیر صوا ام یوا در او  
 

 چون زه خون دل ما دست رشوود ای سواقی    
 

 (140: 1389)ه. ا. سایهت 
 ز دوست  نچه کشیام سزای دشمن زود

 
 زواك اسوت  دشمنی چه زی فغان ز دوست که در 

 
 (155: 1389)ه. ا. سایهت 

 ب: فرم )صورت( 
اا معموالً از طدیوق واژروان   انا. این افسو اای متنو عی در فدم غزل او نمود پیاا کددهاای ازتهاج زه صور  سد 

انوا   زیوان شواه   کشونا اایی که در ساختار معنایی خود زاری اناواگینانه و  سدتمناانه را زوه دوش موی  جملهو شبه
 و...: دریغت افسو ت  سدتات  یفت  وخت دریغا ادوا   سدتی چون:  هت دردات ای

 روزی که جان فاا کنمت زواور  شوود  
 

 که جز زه مدگ نسنجنا قوار مودد   دردا 
 

 (90: 1389)ه. ا. سایهت 
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تووان در دو رودوه کلّوی موسویقی و     رذشته از اینت پدکارزددتدین شگدداای ازداز این عاطفه را در غوزل ازتهواجت موی   
 تصوید جای داد. 

 . موسیقی1
ریودی موسویقی شوعد     تدین اززاراای انتقال عواطف در  ثار ادزیت  انگ است. عوامل مختلفوی در شوکل   یکی از مهر

نظوام  از راگوذر  »کننوا و  سهیمنا. این ردوه از عوامل را که زا دادن  انگ زه شعدت  ن را از ززان معمول متموایز موی  
کواکنیت  شفیعی«)توان ردوه موسیقایی نامیا. شونات می اا در ززان می اا و تشخّص واژه موسیقایی سبق رستاخیز کلمه

  (در این پژوانت موسیقی شعد که محمل زسیاری از مفاایر  سدتبار غوزل ازتهواج اسوتت زوه چهوار دسوته      8: 1386
 شود:تقسیر می

 موسیقی کناری
 قافیه

یکوی از ایون    .زگیودد از امکانوا  شوعدی زهوده    کوشا توا  می اشتای زیان مؤثّدتد انایشه و عاطفهت زداد شاعد ززرری
 اوایی قافیوه زا  وردن  ازتهاجاستت  باراایی  سدتاز اناوه   ن زد ماه یزید که عاطفه اایزیتدر امکانا ت قافیه است. 

ت زود  سود    شعد را  فظ کودده  یو ا  عاطف تتکه مفهوم  نهات مستقیر یا غید مستقیرت زا دریغ و درد متناسق اس
 افزایا:سد زد ورده از الزلی  ن می

 اسوووت پااااییزشوووبهای مووولل  ور  
 ای موودغ سووحد نا ووه زووه دل زشووکن    

 

 اسووت انگیاازغاا اووای انگووام غووزل  
 اسوووووت شااااا اویز  واز یانگاموووووه

 
 (170: 1389ه. ا. سایهت ) 

تواننوا در   موی  تپایانی کشیاه یاجااای دارای قافیه مثلً  داشته زاشای تعیین کنناه توانا زد  انگ شعد تأثید قافیه می
-زیتدر  ماد زدساننا.  نزه مضمون عاطفی و ( 71 :1386کامیارت و یایانا )ند زاشتد نمودن وزن شعد مؤثّزا صلزت

 کنا:میزیان  مؤکّاتد افسوسن را کددهتامکان شعدیت  انگ قافیه را سنگین این ریدی از  شاعد زا زهده تزید اای
 زاان دو دیاه که زدخیز و دست خون زگشوای 
 زدون کشیام از  ن ورطه رخت و سود نااشت

 

 نگشااودشووای راهر زوودون ه مووااکووزین ز 
 آساود تووان  توفوان نموی   یکه زود کدانوه  

 
 (183: 1389ه. ا. سایهت ) 

اوای پایوانی    واج( 62: 1386کواکنیت  )شوفیعی  است.ا قای مفهوم از راه  انگ کلما   تقافیه یکی از کارکدداای مهر 
-نیزت زد تمنّایی  رزومناانه تأکیا می «مدو» امداای زا ردیفکننا. و  ا ت  ن را متبادر می «آه»ی واژهت اای زیدقافیه

 کنا:
 راه موودوچووو یوواران نیمووهکووه خوواای را 
 غور توسوت   اشکر زه رددنِ یرناه عقاه

 

 مارو  نگااه ی موایی زوه اود    تو نور دیاه 
 گناااه مااروباای نشووینانِروشووه زوه خووونِ 

 
 (227و228: 1389ه. ا. سایهت ) 

تقویوت  ت انوا وجوود  ورده زوه  « ر»و صامت « و»امتاادی که مصو   از  ریدیزهدهزا  شاعد اناوهت دریغ و ازیا این در 
ایون  شوود و     زمان زیشتدی زا ا ساسا  شواعد درریود   ذان خوانناه زدای ما شود شاه است. این کشن زاعث می

 :کننااو جلوه تد زدای  صورتی عمیق  عواطف زه
 شاور ه در ایون فتنوه و   صبد کن ای دل پد غص 

 از جهان اوی  نایوایر و عبوث عمود رذشوت     

 صا ور تدکا سنگ ی ما میهرد چه از قص  
 گاور ای دریغا که ز رهواره رسویایر زوه   
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 ی عوازد کشوی ای معبود عشوق    تو عجق تنگوه 
 

 ع اور ی عاشق نکنا از تو که زه جز کشته

 
 (176: 1389ه. ا. سایهت ) 

 ردیف
جهوت   درار   ل قافیه استار از  یث موسیقایی مکم  ت ردیف است. ردیفاای زیبایی  فدینی در غزل از جنبه یکی

ازتهاج زوا  رواای از نقون ا قوایی و کوارکدد       .رودپین میقافیه  دوشادوشِ تمعنا یانسجام میان تصاوید و افادهایجاد 
زیشوتد از  زسویار   ازتهواجت اوای فعلوی در غز یوا      تعوااد ردیوف  جویوا.  عاطفی ردیفت از این نوع موسیقی زهده موی 

ماننا منفیت ماضیت امدت پدسشویت نهوی و... زودای زیوان عواطوف       اای فعلیاو از انواع ردیف اای اسمی است. ردیف
از دسوت دادن یواری اموداز    زود  ت «نیسوت »زا ردیوف   تزید اایزیتدر زدای نمونه  اش سود جسته است سدتمناانه 

 خورد: سد  می
 راار از نوای دل خووین نووایی زدسوان    
 ساز ار زا نفس رودم توو  وازی داشوت   

 

 ...نیسات سووز توو دمسوازم    ی دلین نا ها که جز 
 نیسااتتووو دیگوود سوود سوواز و دل  وازم    زووی

 
 (65و66: 1389ه. ا. سایهت )

-ت تأکیا شاعد را زد مفهوم  سدتبار نبودن و نااشتن زه زیبایی ا قوا  موی  «رفت»اا نیز تکدار ردیف ماضی در این زیت

 کنا:
 درد شمع میاریوا کوه ایون جموع پداکنوا     
  قِ جام مبوسیا کوه  ن سواقیِ موا خفوت    

 رُخ  ُسن مجوییا کوه  ن  ینوه زشکسوت   

 

 رفات درد عود مسوزیا کوزین زوزم صوفا     
 رفات سودا  یوا کوه  ن نغموه   رگر چنگ زبدّ

 رفات رلِ عشق مبوییا کوه  ن زووی وفوا    

 
 (104: 1389ه. ا. سایهت ) 

 داا:راه شاعد زا فعل امدت تمنّایی عاشقانه را زدوز می
 یکی مدغِ چمن زود که جفتر دل من زود

 
 گردیاد باو نیست پویِ النوه    یهجهان الن 

 
 (208: 1389ه. ا. سایهت ) 

روزروار خوود    یکوشا مددم را زدای تغیید اوضاع نازسامان و افسوو  زدانگیوز جامعوه   راه نیز زا امین نوع فعلت می
 تهییآ کنا:

 خوون   سویلب  رود کوی  توا  سدنگون تاجِ و تخت زین
 

 کنیاد  وارون را تواج  این کنیات ویدان را تخت این 
 

 (129: 1389)ه. ا. سایهت  
انوا. شواعد در ایون دو    شکل ردفته«  کو»ردیف اایی زلغی است که زا  خدین نمونه از این زخنت مدزوط زه پدسن

 پاسخن زدای وصال را ازداز دارد:کوشات  سد  زد روزرار شادمانی و جوانی و انتظار زیزیت می
 ذوق و نشوواط را مووی و سوواقی زهانووه زووود
 یك شق چداغِ روی تو روشن شودت و وی 

 

 ؟کاو رسوار  افسو ت  ن جوانیِ شوادی  
 کااو؟انتظووار  یهچشوومی کنووار پنجوود 

 
 (86: 1389ه. ا. سایهت )
 موسیقی بیرونی  
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در شاعد زاشوات   ژر قت تناسق وزن زا محتوای عاطفی است. وزنی که زد ماه از ا سا  اای شعد موفّ یکی از نشانه
ت عمول و  موسویقیت زوا دقّو   ی اش در  ووزه  چناین سوا ه اای  ا یتزه د یل فع . ازتهاج دارد رام زدمی راستای مضمون

زتوانوا زوا انایشوه    » شاعد زایوا  .ریددمیدر جهت زیان عواطف خود زهده  اای متناسقتوزناسیتی ویژهت از انواع  س 
تی اندی زااا و سمس در قوا بی انودیت زود    أزه  ن ای  کنا ذوب ن را در درون خود   زدخوردی عاطفی داشته زاشا

عوواطفی   یاوای سوایه کوه درزدریدنواه      ن دسته از غزلو ازتهاج چنین است.  (35: 1383ت )زرقانی« جاری کنا.ززان 
ی اماانوگ زوا مضومون    یاا در وزنو معموالً شونا اای او را نیز شامل می ه زیشتدین تعااد غزلا بتّو و  نا  ود سد 

مفعول فاعالت مفاعیل ت لن()فع علن فعالتن مفاعلن فعلنمفااا عبارتنا از: که پدکارزددتدین  ن انا سدوده شاه شعد
 .اعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلنفو  فاعالتن فعالتن فعالتن فعلنت فاعلن

شوود کوه در ایون    (  زمووده موی  مفعول مفاعیل مفاعیل فعاولن تد )راای ار استفاده از وزنی تناتدت شادتد و خیزازی
 موضوع تازری دارد:

 اموودوز شوونیای  ای کوووه تووو فدیوواد موون   
 چکا از دیاه در ایون کونآ صوبوری   خون می

 

 ...ین سینه که امزادر جهوان اسوت  ا ست دری ادرد 
 کونر افشوددنِ جوان اسوت    این صوبد کوه مون موی    

 
 (173: 1389ه. ا. سایهت ) 

 موسیقی درونی
. تکودار  2تکودار  وا   .1انوا:  ساز در غزل ازتهاج که زساما زارزتدی دارنا زدرسی شاهدر این زخنت دو عامل موسیقی

 واژه.
 تكرار آوا

کوشوا   ق امواره میخود در اختیار داردت واژه است. شاعد موفّ یهتدین اززاری که شاعد زدای زیان انایشه و عاطف مهر
سواختار  » را ا قوا کنوا.  ن اوای  و انایشوه  ا ساسا که در اد واژه نهفته استت  یاای  وایی خاص  زا استفاده از قازلیت

ای غیدمستقیر مفهووم   ای اصوا ت زه رونه از راگذر مجموعهو   علوه زد نقن معنایی و رسانگی خوینو   کلمه ی وای
نشوینی    توانوا از طدیوق محوور اور     رو شاعد می از این( 318: 1386ت کاکنیشفیعی) .«کنا مورد نظد شاعد را ازلغ می

 یهعاطفو  توأثید د امکوان توااعی انایشوه و    زنار ارت اایی خاص در کای از واژرانی زا صو  یعنی زا رزینن مجموعه
. در غز یا  ازتهاجت تکدار  وااا نقن مهم ی را در انتقال مفاایر درد  ود روان شاعد دارنوا  موثلً در   شعد خود زیفزایا

 است: شاه   ود شاعد سد و زاری فدیاد رد تااعی ت«آ»زلنا  مصو  تکدار این زیتت 
 خاك ریخوت خون ازار سدو دالور زه 

 
  اووای  ووق جویبووار کووواووای ای سووایه  

 
 (86: 1389ه. ا. سایهت ) 

-در شن واژه از زیت زیدت توج ه مخاطق را زه  س  تشوین و تلطر درونی شاعد زدموی « ش»زنگ طوالنی صامت 

 انگیزد:
 زیوا ای شوق تماشوا کون    ت زه زادم دادی و شوادی 

 
 ددمرو رشوته از    تون که دشت  سومان دریوای    

 
 (134: 1389ه. ا. سایهت ) 

 داا:او را جلوه می یناانهمخاموشی  سدت زاشات« ایس»رد  وایی ماننا توانا تااعیمیکه نیز  «س»تکدار 
 اه پیااسوت ز خاکسوتد خاموشوی مو    قص 

 
 خدمن سوختگان را زوه سوخن  اجوت نیسوت     

 
 (123: 1389ه. ا. سایهت ) 
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 تكرار واژه
 نسوبت زوه  اما ی مخاطوق را   توج ه وتوانا  می امداین  شود.موضوعی خاص میسازی زدجستهتکدارت امواره زاعث 

 .«تود اسوت   قمخاطبان را زیشتد زلدزانات موفّو  یاراای عاطفتدی زتوانا عاد قار ش»و ا بتّه  شاعد افزاین داا یعاطفه
 (30: 1383ت )زرقانی

  ناز  تخود را افزاین داده است و از سوی دیگود از سویی غنای موسیقایی شعد  ت«واژه»ریدی از تکدار  زا زهده ازتهاج
 .اای خود سود جسته است در جهت جلوه دادن زدخی عواطف و انایشه

ا کّؤاا م واژهزدخی تکدار  زا تسدرشتگی شاعد که ناشی از فداق محبوب استاستمدار  و  ا ت تشویندر زیت زیدت 
 شاه است:

 روزو  شا   پریشاان ازین فکود   پریشان چه 
 

 کجاسات توو   کجایو  کجایی روزو  ش که  
 

 (220: 1389ه. ا. سایهت ) 
 سدشار از تمنّا و سد  است: این زیت نیزت

 رفااتکووه جووان دل مووا  بیاییااد بیاییااد
 و شوق افتواد  نشساتی   و  نشستی  سد راه

 

 رفات رشوا  ن خنواه  کوه   بگریید بگریید 
 رفات ن مواه کجوا    کوه  بپرسید بپرساید  

 
 (103و104: 1389ه. ا. سایهت ) 

 موسیقی معنوی
عبار  از اماانگی موسیقایی جاری در کلّیت شعد است و از ارتباط مفهومی و معنایی موجود زین »موسیقی معنویت 
اای مدتبط زوا موضووع غوزل ازتهواجت ذیول دو      ( این نوع موسیقی در زخن138: 1381)تدازیت «  یا. واژران پایا می

 شود.عنوان پدنمودتد تضاد و تناسق زدرسی می
 تضاد

تد مفهوم موورد  شونا. این امد زاعث تأثید رذاری قویتد میی متضاد  خود زدجسته اات در تقازل زا واژهزسیاری از واژه
تواریکی و  »و «  مان و رفوتن »رددد. در شعد ازتهاج نیز زا این شگدد روزدوییر  مثلً در اشعار زیدت تقازل میان نظد می

 در مفهوم ماد رساناه است:زه ا قای  سد  موجود « نور
 زوه سود جوای توو ای داد     آمدو غور   رفتی

 
 رفاااتو فدیادرسووی   آمااد زیوواادردی   

 
 (16: 1389)ه. ا. سایهت  

 و تهووی پشوت و پووس  ینوه مانووایر   تاریا  
 

 ناوری  ی ی  ن چشمهادچنا که امسایه 
 

 (198: 1389)ه. ا. سایهت  
 تناس 

 ی( در ایون شویوه  54: 1383کامیوارت  )و یایان« اماانگی است میان چنا چیز.تناسقت وجود نوعی نظر یا توافق و »
داا. در زخشا و زه میزان تأثید قو   میاای متناسقت محور افقی و عمودی شعد را انسجام میاندیت استفاده از واژه

 اا:ی  سد  نیدو داده است  مثلً در این زیتغزل ازتهاج نیز این کارکدد زه ا قای عاطفه
 نه  ق رشایام از رلت نه دل کشا زه نبیا

 ای کوه شوکفت  اللهدل ماست  داغنشان 

 زووه یووادر ز ووف نگونسووار شوواااان چموون

 رخ توو رسویا  زهواری کوه زوی   نشاط بیچه  
 دمیوا...  بنفشاه ز ف توو ایون    سوگواریزه 

 ی زیووا گریااهی جویبووار  زبووین در  ینووه 
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 (116و117: 1389)ه. ا. سایهت 

 : تصویر2
اوای زلغوی انتقوال    تدین شیوهیازا که از مهرخیال زه عنوان یکی از ارکان اساسی شعدت از راه تصوید تجلّی میعنصد 
داناه و انکار ناشانی است. عاطفه است که نوع و کیفیوت  ااست. نقن عاطفه در رونا  فدینن تصویدت جهتانایشه

-رددد. در این زخنت زه تحلیل تصاویدی پدداختوه اا مییاهکنا و منجد زه ارتباط مخی ل ذان زا پاتخی ل را تعیین می

 انا.ی  سد  در غزل سایه داشتهایر که زیشتدین زساما را در انتقال عاطفه
 تش یه

اوای او در ارتبواط زوا عشوق و معشووقنا  موثلً در ایون زیوتت         تشبیها  ازتهاج معموالً در خامت انتقال  سدتمنای
ی وجود عاشق را زوا رفتونن از   چداکه ار روزرار وصا ن زودرذر است و ار خانه معشوق زه زاد ماننا شاه است 

 کَنا:می« زنیاد»
 ایروی و زه خواکر فکنواه  می باد نچو

 
 ای ری زووودو کوووه خانوووه ززنیووواد کنووواه 

 
 (35: 1389ه. ا. سایهت ) 

  تن کشیاه است:او را زه « خدمن دل»در این زیتت محبوب را  ذرخشی دیاه است که زا عشق و فداقن 
 خودمن دل شوعله سدکشویا    زگذشتی و ز

 
 ایجهناده  بار  ه شناختر کوه توو   ر ن 

 
 (36: 1389ه. ا. سایهت ) 

-مقاار زودن در مقازل وسوعت زوی  زی و از یاداا رفتننسبت زه از دست رفتن عمدت تحس د شاعد  نیزت زید اایزیتدر 

 :است شاهدر قا ق تشبیه زیان  توجود یاناازه
 ی وجودیردریازد سد  خسیما امچو 

 رفتووی و فداموووش شووای از دل دنیووا 
 

  خسوی رفوت   تچه سنجا که زد ایون مووج   دریاست 
 کووه زیوواد قفسووی رفووت    مرغاای یهنالااچووون 

 
 (16: 1389)ه. ا. سایهت  

 استعاره
خوود زوا    اشوك شواعد از  ی  سد  در غزل سایه دارد. در زیوت زیودت   استعاره نیز نمودی زارز در رونا تجلّی عاطفه

  سد  زد  رزواای نایافته است: دردر او ودل  خونِراوی که  اشکیکنا  می دیا «خوناب درد»تدکیق 
 ر فدو چکیامرشت و ز چش خوناب درد 

 
 زواورم رذشوت  اد  رزو که از دل خووش  

 
 (30: 1389ه. ا. سایهت ) 

دارد و اور در  وفوایی یوار زیوان موی    خود را از زوی ی ماه زدای محبوبت ار  سد  در این زیتت زا استفاده از استعاره
 خورد:ساختاری تشبیهیت زد زودرذر زودن ای ام شادی دریغ می

 ناسوووازِ زودروووذر ماااهِرذشوووتی ای 
 

 کووه روزاووایِ خوووشِ روزرووار را مووانی  
 

 (38: 1389)ه. ا. سایهت  
اوا را  است که تمام استعااداا و قازلیت ی دوران شاعدی ویدان شاهت استعاره از جامعه«کوید سوخته»در این زیت نیز 

 خشکانا:در خود می
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 کاویر ساوخته  سدشك سایه یاوه شوا در ایون   
 

 ارد زمانه خواستی چه روادی در  موای  
 

 (214: 1389)ه. ا. سایهت  
 نماد

را  ی اجتمواعی دوران شعد معاصدت زمان پیشتازی ززان نمادین است  ززانی که زخصوصت زسیاری از مفاایر رسوتدده 
رزینا. زیشتدین نماداای مدتبط زوا موضووع  سود  در غوزل ازتهواج نیوزت اجتمواعی و         زدای انتقال زه مخاطق زدمی

را نماد محویط   چمنجا که انا  ادچنا او از نماداای مدزوط زه  سد  عاشقانه نیز غافل نشاه است  مثلً  نسیاسی
 (29: 1389او  طف و صفایی ناارد. )ه. ا. سایهت اطدافن قدار داده است که زه د یل اجدان معشوقت زدای 

ت نماد ززرران و سدد و ردم چشویاران روزروار   «درخت کهن»انا و نماد جوانان جامعه« جوانه»و « رل»در زیت زیدت 
انوا. شواعد   ی جامعه زدهاایی است که تیشه زه ریشهت نیز نماد مصائق جانکاه و ستر«کنسموم نفس»تدنا. که مقاوم

 اای روزرار خود را زیان کدده است:اا و تلخیین تصویدت عمق فاجعه و نهایت نارواریزا ا
 ز ریشوه زسووخت   درخت کهنکه  گلچه جای 

 
 ردفوت  جواناه کن که در نفس سمومازین  

 
 (88: 1389)ه. ا. سایهت  

انتظار دوران راوایی و  چشر زدد که خفقانت جامعه را در سکوتی پُددرد فدو زدده است. اوسدمیشاعد در روزراری زه
 شکوفایی است تا چون سوسن چناززان زه فدیاد  یا:

  زاد زگشواییر سوسن ت ززان گلزه عها 
 

 دانویر خوردن خاموش موی که ما خود درد این خون 
 

 (148: 1389)ه. ا. سایهت  
 شاین:نماد اختناق و ناامیای است و این زیتت سدشار از تمنّای  سدتبار امیا و ر« شق رور»

 کجا تازا از این دامگوه مودگ    خورشید
 

 شا  گاوری   زاطل زه امیا سحدی زین  
 

 (198: 1389)ه. ا. سایهت  
ی موضوعیت از نماداای دیگدی ماننا: تنازادت دیوارت کشتیت توفانت غدقابت دریوات خوزانت زاغ و...   سایه در این زمینه

 ریدد.  نیز زهده می
 کنایه

( 265: 1381)شمیسوات  « جای معنی  اادیت مداد یکی از  وازم معنی  ن است.تدکیبی است که زهذکد جمله یا »کنایهت 
اواین را از ایون راگوذر زوه     کنایه نقشی زارز در ا قای غیدمستقیر معنا زه مخاطق دارد. ازتهاج نیز زدخی از افسوو  

ثمودی را  مفهووم زوی  « ماننا سنگ زد مزار زودن» ی زایعاست  مثلً در این زیت زا استفاده از کنایه خوانناه منتقل کدده
 کنا:  اراده می

 امچو زاران ز زد  چه زدخورم من  زه سدشكر
 

 تیده مانای امه عمود زود موزاری    که چو سنگر 
 

 (143: 1389ه. ا. سایهت ) 
ازکاف  »اشواره کودد:    توان زه این مووارد اا زهده ردفته استت میاز دیگد کنایاتی که ازتهاج در این زافت معنایی از  ن

(: نوازودی کامول.   141: 1389)ه. ا. سوایهت  « تار و پود بجاا نمانادن  »نصیق مانان. (: زی31: 1389)ه. ا. سایهت « رفتن
)ه. ا. « ناله باه دل شكساتن  »(: تااوم سکو  و تنهایی. 79: 1389)ه. ا. سایهت « پرنده پر نزدن»و « کسی به در نزدن»

 دن اناوه. (: پنهان کد193: 1389سایهت 
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 تلمیح و اسطوره
اای مشهورت رواه زوه   ای نیز در غزل ازتهاجت کارکدداایی متنو ع دارنا. او زا استفاده از روایتعناصد تلمیحی و اسطوره

 کنا.ی دورانن را عدضه میپددازد و راه تصویدی از شدایط جامعهازداز عواطف شخصین می
-را در خود کشیا. شاعد افسو  موی « رستر»و « یوسف»اه شاه است که دی« چاای»در زیت زیدت اناوه و رنآ ماننا 

 ی غر زداانا:توانا انسان را از مهلکهکاام نمیخورد که نه جمال یوسف و نه تازید رسترت ای 
 ه راووایی نباشووا  ادچنووا  غص وو چاااهز
 

 زاشوی  تهماتن و تازید  یوسفزه  سن  
 

    (96: 1389ه. ا. سایهت ) 
. او کنوا سددی اعتقادا  اال روزروار زیوان موی   را زد  نافسوس ت)ع(  ضد  ازداایر ماجدایزا اشاره زه  زیتاین در 

دیواه  کوه   دریغا ام   اا زاشاتوانا در این روزرار سخت جانگزایت رااگشای رذر از رنآمیایمان  قیقی  معتقا است
 شود:نمی

 کفود  نیسوت در ایون دامِ   خلیلیسایه  ایمان 
 

 رشوتن اسوت   گلساتان امان شوق  را آتشورنه  
 

 (111: 1389ه. ا. سایهت ) 
دیان رنآ مددمان  ورده شونات زد نی ارد  رزواای ززرر تّ ترویامی« زقا ب » یاسطورهزه زا اشاره  نیز در زیت زید

 پا در خوااا  ورد:از  او را تاای  ناننامدادی  سد  زدو 
 م کشوووااساااكندرانووواوه نوووامدادی   

 
 رسور  بقاا  آبی ارد زوه چشومه   خضرچون  

 
 (156: 1389ه. ا. سایهت ) 

 تشخیص
زمینه را زدای انتقوال  »اای خیال. زا این شگددت شاعد تشخیصت نوعی زارز از تمهیاا  زلغی است زدای تدسیر جلوه

و  (155: 1389)فتوو یت  « زودد سازد  مدز میان انسوان و شوی  را از زوین موی    شخصیت و ا سا  زه شی  فداار می
 کنا.اای اطدا  را زا ا سا  خوین امداه میپایاه

انا و نقشی ا قوایی و  اای رونارون و زویژه عناصد طبیعتت امداه رنآ نشسته زد جان شاعد شاهدر شعد ازتهاجت پایاه
)ه. ا. . روذارد  اشك زا دیان تنهایی شاعدت سد زود زانووی غور موی    کننا  مثلً ی  سد  ایفا می مهر را در انتقال عاطفه

)ه. ا.  کشوا.  عشوق خنجود زدموی    ت از  ستینِاودل  افکنا و زه قصا خونِ پنجه می عاشقزد دل  ( اناوه37: 1389سایهت 
 روزروارِ ( و 117: 1389)ه. ا. سایهت  کشا. ت نا ه زد فلك میاومعشوق  یاا وفایی زی زه خاطدناایا ( 214: 1389سایهت 
 (88: 1389)ه. ا. سایهت  ستانا. تیغ و تازیانه زاز می ه زورِداده است زته ه شاعدِ د خساد نچه را ز تستمگد زخیلِ
 اغرا 

-( زا این روشت شاعد قوادر موی  77: 1379)فشارکیت « زیاده روی نامعقو ی است در توصیف کسی یا چیزی.»اغداقت 

اوا  پین زبودد و زوه  ن  محسو  و طبیعی  زمان و مکانِ یمحاودهدر قلمدواایی فداتد از را  اششود انایشه و عاطفه
زه نحوی مطلوب زهده ردفته است تا ژرفای  سودتمنای   عنصد کار مااین  ازنیز  ازتهاج زدجستگی و تشخّص زااا.

 کنا:اینگونه تصوید میمددم را  مهدیِزیخود را  شکار کنا  مثلً در این زیتت عمق د سددی و 
 صا دوزخ اینجا زفسدد  ری عجق نیسوت 

 
 سوددان  تشوت زوا سوینه    درد در نگیود  

 
 (243: 1389ه. ا. سایهت ) 
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ت وسوعت  زوا وفوور و کثود  مدتبطنوا    کوه   «زواغ »و  «چشمه» اایاستفاده از واژهو  «صا»زا  وردن عاد  تزیت زید در
 :زه نماین رذاشته استرا  ندردمنای

 و صا زاغ ال ه داغشا صا چشمه اشك غر 
 

 رذشوت  که خاطدا  تو از خواطدم  ماد د 
 

 (30: 1389ه. ا. سایهت ) 
 دیگد داشت:« ازار عمد»ی ستر و ناامیایت اای ازارسا هاا نیز زیانگد  ننا که زایا زدای رذر از شقاین زیت

 امیووا صووبحِ شووبی رسوویا کووه در  رزویِ 
 صوبح  یازار سال ز مون دور شوا سوتاره   

 

 درووود زایوووا انتظوووار کشووویا...   اوووزار عمووودِ  
  لمت جهوان چوه خوااوا دیوا     شقِ زینزبین ک

 
 (233: 1389ه. ا. سایهت ) 

 پیامدهای حسرتمندی در غزل ابتهاج
نتایآ و پیامااایی در ذان و ززوان او دارنوا.   انات شاه ازتهاجار در غزل ب سدت اایسدودهکه عامل ایجاد اناوهاموری 

شوا و  پیواا موی   «دالوری»یوا  « قلناری»انایشا که ای کاش می او. اناشاه شاعد آرزومندیسبق  اا راهاین  سد 
 :ساختزسامان میرا  جامعه

 زودد موار موا نموی   زوی غموان خ    سددر سماعِ
 میان که تید زود اوا  زنوا    ینیکی نبود از

 

 ...زه سان شعله کاشکی قلناری در موای  
 ی دالوری در موای شو دریغ ارد کموان ک 

 
 (213و 214: 1389ه. ا. سایهت )
نشوینا و  اای شاعد زدای رسیان زه محبوب زه ثمود نموی  زمانی که تلش کشا  مثلًراای ار  سد  زه ناامیای می 

 انتظارش  اصلی جز تنهایی ناارد:  
 ام رفتای رل در  رزویت جان و جوانی

 غور زیاسوای   چون سوایه در پنواه دیووارِ   
 

 ...زوواز زاشوور در  رزویووتو تدسوور زمیوودم  
 دل دری زوه رویوت   رشوایا ای شادی نمی

 
 (44: 1389ه. ا. سایهت ) 

 رسا: سدتبار می یسأی اای مددمانت زهیا  ن انگام که زا دیان اوضاع جامعه و رنآ
 امه عمد چشر زودم که مگد رلوی زخنواد  
 زه غدوبِ این زیازان زنشین غدیوق و تنهوا  

 

 ای امیا خون شو که فدوخلیا خاری درد 
 یوواریزنگود وفووای یوواران کووه راووا کننووا  

 
 (143: 1389ه. ا. سایهت ) 

-جا که شاعد در نهایت  سد ت از امیا زه وصوال موی  شود  مثلً  ندیاه میانتظاری امیدوارانه اا ام ا در زدخی غزل

 رویا:
 ارد چه فدصتر عمدم ز دست رفت زیوا 

 
 اسوت  مون  فشانِخون چشرِ رات زه امچنان که 

 
 (241: 1389)ه. ا. سایهت  

 تود از  وس   زسویار درخشوان   امید پدتو که  اوی مضامین اجتماعی استنات غز یا  سایه ن دسته از در زه طورکلّیت 
طلوق ایودان   اوای انواوه و ناامیوای جدیوان پیشودفت     راهتدین جلوهارد چه یکی از درخشان»شعد اوت  .استناامیای 
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انواین زوه انسوان و سدنوشوت اوسوت.      معاصد است  ام ا از نظدراه اجتماعی و انسانیت مدو ج نگاای مثبت و روشون 
 (11: 1385)عظیمیت « طلبی و کوشن فااکارانه زدای زهبود زناری زشد است.پذیدیت  رمان اصل این نگاهت مسؤ یت

 امیا مخاطق را زدای دستیازی زه روزراران زهدوزی زناه نگاه دارد: کوشا میازتهاج 
 سوحد نخوااوا مانوا   زه روزرار شبی زوی 

 
 جاسوت نورد ایون کنی صبح شق چو چشر زاز 

 (250: 1389)ه. ا. سایهت 
 گیرینتیجه

توانا از دالیل مانواراری  اای زسیار زارز و پدزساما غزل ازتهاج است که تجلّی  ن میمایهی  سد  یکی از زنعاطفه
خوود شواعد(ت   ی )زدرزیواه  مشوق سیاهی ی سایه در مجموعهغزل زدرسی شاه 129و توفیق شعد او زاشا. از مجموع 

غزلت این عاطفه نمود ناارد. زه ایون تدتیوق در تقدیبواً     26اای رونارون  سد  استنا و در نمونه  امل جلوه 103
زهده از این عاطفهت تنهوا در  اای زیکنناه دارد  در  ا ی که سهر غزلاات  سد   ضور تعیین/. درصا از این غزل80

 /. درصا است.20 اود 
توان در دو سطح شخصی و اجتماعی زدرسی کدد. ا بتّه در زعضوی نموداوات عاطفوه ماایوت     را می اای زارزاین جلوه

/. درصوا(  52نمونوه )نزدیوك زوه     54غزل  سودتبار سوایهت    103یازا. از مجموع فددی و اجتماعی و  تّی زشدی می 
اوای  رد. در میان  سد /. درصا(ت  سد  کارکدد شخصی دا48غزل ) اوداً  49اجتماعینا و در  -اجتماعی/ فددی

اوای اجتمواعی ازتهواج نیوز     تدین دالیول  سود   اا نمودی زارزتد دارنا. مهراا و شکوائیهاات فداقیهشخصیت عاشقانه
 اای یاران.شکنیاای اجتماعی و سیاسیت ستر و ریاکاری و پیماناا و  شفتگیعبارتنا از: نازسامانی

اوای  نی دارنا  از امیا و یأ  ردفته تا  رزومنای و  رمانگدایی.  سود  اای سایهت پیامااای رونارواین  سدتمنای
اوای اجتمواعی امیواواری و انتظوار رشواین زسویار       شخصی معموالً زا ناامیای امداانا  در  وا ی کوه در  سود    

 تد است.محسو 
ن شگدداا در ایون زمینوه   انا. پدزساماتدیاای مختلفی در صور  غزل او زدوز یافتهاای ازتهاجت زه رونهانواع  سد 

تودین انوواع  ن   . تصوید که محوری2. موسیقی )کناریت درونیت زیدونی و معنوی( 1توان در دو ردوه جای داد. را می
 نمادت کنایهت تلمیح و اسطورهت تشخیص و اغداق.  در این رونا عبارتنا از: تشبیهت استعارهت

 
 ی حسرت در غزل ابتهاج:*نمودار بسامد عاطفه
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 ی حسرت در غزل ابتهاج:*نمودار بسامد انواع عاطفه

 
 

 منابع
 .نو دنیای: تهدان دو مت چاپ تثا ث اخوان مهای شعداای زه تازه دیگد: نگاای امیای . (1381)ضیا ا ا ین  . تدازیت1
 ت چاپ او لت تهدان: نگاه.شعد و شاعدان(.  1368محم ا )  قوقیت. 2
 ت چاپ او لت تهدان: روزرار.ادزیا  معاصد ایدان: شعد(.  1381. روززهت محم ارضا )3
ی شوورای رسوتدش   ت تهدان: ثا ث  زا امکواری دزیدخانوه  انااز شعد معاصد ایدانچشر(. 1383. زرقانیت سی امهای )4

 ززان و ادزیا  فارسی.
ت تهودان:  ازتهواج  وشنگی اشعار امیداای عشق امه زهانه از توست: نقات تحلیل و رزیاه(. 1387. ساورسفلیت سارا )5

 سخن.
 ت چاپ دارت تهدان:  راه.موسیقی شعد(. 1386 محم ارضا ) کاکنیتشفیعی. 6
 ت چاپ نهرت تهدان: فددو .زیان(. 1381. شمیسات سیدو  )7

 ت تهدان: علر.سید غزل در شعد فارسی(. 1386. شمیسات سیدو  )8

 زو ار.ت تهدان:  فاق غزل فارسی(.  1382. صبورت داریوش )9
ت «زدیر...: مدوری زد تلقّی سایه از سیاست و اجتمواع ی زرفام میخورشیا را زه قلّه(. »1385. عظیمیت میلد )تیدماه 10

 .11ت ص: 11ت ش ی شدقنامه ادب
 ت چاپ دو مت تهدان: سخن.(. زلغت تصوید1389. فتو ی رودمعجنیت محمود )11
 .سمت: تهدان او لت چاپ تزایع نقا .(1379)محم ا  . فشارکیت12
 او لت تهدان: سمت. ت چاپشناسیزایع: از دیاراه زیبایی(. 1383کامیارت تقی ). و یایان13
 ت چاپ افترت تهدان: مدکز نشد دانشگاای.ی شعد فارسیوزن و قافیه(. 1386کامیارت تقی ). و یایان14
 علیشاه.ت تهدان: صفیسداب(. 1330. ه. ا. سایه )15
    ت چاپ زیست و ششرت تهدان: کارنامه.مشقسیاه(. 1389یه ). ه. ا. سا16
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