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 چکیده

گردند و از طرف دیگر شاعران را برای بیان افکار و ادبیت شعر میهای ادبی از یک طرف، سبب غنای آرایه
رسانند. تلمیح، یکی از این صناعات ادبی است که همواره مورد توجه شاعران و نویسندگان مضامین خود یاری می

ست که از این صناعت بهره برده است. در این مقاله به شیوة بوده است. هوشنگ ابتهاج نیز از جمله شاعرانی
گیرد. حضور اندیشة اسالمی، وجود حلیلی انواع تلمیح در شعر ابتهاج مورد بررسی قرار میتوصیفی ـ ت
طورکلی از ای در فرهنگ ایرانی و آشنایی شاعران با شاهکارهای ادبی اعصار گذشته، بههای اسطورهشخصیت

های انجام ساس بررسیرود. براعلل توجه و استفادة ابتهاج و شاعران دیگر از این نوع تلمیحات به شمار می
ای و ادبی قرار گرفته اند. در این میان شده انواع تلمیحات در شعر ابتهاج ذیل سه عنوانِ تلمیحات دینی، اسطوره

چنین شاعر، بیشتر برای بیان مضامین عاشقانه و کمتر بسامد تلمیحات دینی از دیگر انواع بیشتر بوده است. هم
 است.  جتماعی از تلمیحات بهره بردها

 
  ادبی. ای، تلمیحاتتلمیحات دینی، تلمیحات اسطورهتلمیح، هوشنگ ابتهاج، شعر معاصر فارسی،  :هاکلیدواژه

 
 مقدمه. 1

شعر می  سبب غنای ادبیت  شهاز جمله ابزارهایی که  شاعران را در بیان اندی شان یاری میگردد و  های کند، آرایههای
طور کلی در لفظی و معنوی هستند. این عناصر در جهت تأثیرگذاری بر مخاطبان، عمق بخشی به معنا و مضمون و به

شــوند. تلمیح یکی از این اصــلی زیبایی شــعر محســو  می ســزایی دارند و در واقا از ارکانزیبایی شــعر اهمیت به
شعر خود از آن بهره  ضامین مختلف، بهبود کیفیت بیان و غنای ادبیت  شاعران برای بیان م ست که همواره  صر ا عنا

صطالح بدیا از جمله »اند. تلمیح گرفته ست و در ا شاره کردن، نگاه و نظر کردن ا شم ا شة چ در لغت به معنی به گو
ای شریف و حدیثی معروف یا داستان و واقعه و مَثل و های درونی است که به موجب آن در خالل سخن به آیهآرایه

سیار داللت کند شود که کالم با الفاظی اندک بر معانی ب شاره  شهور چنان ا عالوه بر موارد  (163: 1385)داد، «. شعری م
شــویم که غیرادبی هســتند از جمله مواردی هم روبرو می ذکر شــده که عمدتاب بر موارد ادبی تأکید شــده اســت ما با

 های قرآنی، احادیث، نجوم، اصطالحات علوم و موسیقی. آیه
کند. بخشی از تلمیح مربوط ، تأثیر شعر را بیشتر می«تداعی»تلمیح از صنایا معنوی بدیا است و از طریق ایجاد »

ز مباحث مورد توجه در نقد شعر است. استفاده از تلمیح نشانة شود که اگیری شاعر از آن میبه اساطیر و شیوة بهره
افزاید و نوعی موســیقی معنوی ایجاد وســعت اطالعات و غنای فرهنگی شــاعر اســت و بر لطف و عمق شــعری می

 (.116: 1397قانونی و غالمحسینی، ).«کندمی
ـــده در غر  نیز تعاریف و جادر رویکردهای نقد و نظریه       ـــده یگاههای مطرح ش هایی برای تلمیح اراده ش
های ادبی جدید مانند بینامتنی، اضطرا  تأثیر و بدخوانی ارتباط دارد. پیوند دادن هایی از نظریهتلمیح با بخش»است. 

 )صباغی و«. سازدتلمیح با این نظریه ها، مباحث بالغت سنتی را روزآمد کرده زمینة بحث و بررسی بیشتر را فراهم می
نامتنیت می (8: 1396حیدری،  نامتنیت، ژرار ژنت، تلمیح را از عوامل بی ند و در نظریهدر حوزة بی ی ترامتنیت خود، دا
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ضمنی برمی ست. تلمیح را جزء بینامتنیت  ضمنی ا صریح و  صریح، غیر  سه نوع،  شامل  شمارد. بینامتنیت از نظر او 
صریح مرجا خود را اعال» ضمنی نه همانند بینامتنیت  سعی در م میبینامتنیت  صریح،  کند و نه همانند بینامتنیت غیر

پنهانکاری دارد. به همین دلیل در این نوع بینامتنیت عدة خاصــی یعنی مخاطبان خاصــی که نســبت به متن اول یعنی 
ــتفاده قرار گرفته اســت( آگاهی دارند، متوجه بینامتن می ــوند. مهم)متنی که مورد اس ــکال این نوع بینامتن ش ترین اش

ست.کن شارات، تلمیحات و... ا ستفاده(136: 1386)نامورمطلق، « ایات، ا سندگان ا های متعددی از تلمیح شاعران و نوی
اند که عبارت اســـت از: باالبردن خبر شـــعر با ایجاد زبان شـــعری، اغراب، اشـــاره به حواد، تاریخی عصـــر، کرده
 (41ـ  44 /1، ج1376)شمیسا، کاری و ایهام. رمزی، پنهانآفرینی، استفاده از تلمیح در مقام تمثیل و ایجاد زبان معنی
شده است که در بیان های شاعران سبب میآگاهیاین صنعت از دیرباز مورد توجه شاعران بوده است و پیش    

ستثنی نبوده و از انواع تلمیحا صر نیز از این امر م شاعران معا صود خود از انواع تلمیحات بهره بگیرند.  ت معنا و مق
سطوره ستفاده کردها شاعران معاصریای، دینی، ادبی و تاریخی در آثار خود ا ست که  از انواع اند. هوشنگ ابتهاج از 

ها اراده کرده است.در این مقاله کوشش شده است انواع تلمیحات در تلمیحات بهره برده و گاه کارکردی دیگر از آن
ـــ تحلیلی و  ای و ادبی، با تکیه بر در ذیل سه عنوان، تلمیحات دینی، اسطورهشعر هوشنگ ابتهاج به شیوه توصیفی ـ

 مورد بررسی قرار گیرد.آینه در آینهی شعر او،و در برخی موارد گزیده مشقسیاهدفتر 
 

 پیشینه تحقیق. 2
باتوجه به اینکه تحقیقات نســـبتاب زیادی در مورد شـــعر هوشـــنگ ابتهاج صـــورت گرفته، اما تاکنون تحقیق جامعی 
درخصــوت تلمیحات شــعر وی صــورت نگرفته اســت. در این مجال تنها به چند تحقیق در مورد اشــعار او اشــاره 

 شود تا از بسط کالم جلوگیری شود:می
 ی بینامتنی و رابطه شعر ابتهاج با اشعار شاعران پیش از خود این تحقیقات صورت گرفته است:در حوزه

 (1393از خدیجه هاشمی و ژیال نجمی )« ابتهاجبینامتنی قرآنی در اشعار هوشنگ » -

شنگ ابتهاج؛ با رویکرد به نظریه»  - شعر هو سنتی در  عباس علی زاده و از علی« ی بینامتنیتبازتا  مفاهیم 
 (1393تبار فیروزجانی )حسین تک

ـــبررسی  مقایسه» - ـــ ه. ا. سایه ـ از حسین محمدی و ناصر نیکوبخت « ای شعر حافظ و هوشنگ ابتهاج ـ
(1392) 

 از حیث محتوایی نیز تحقیقات زیر صورت گرفته است:
ــنگ ابتهاجمایهدرون» - ــعار هوش ــروی « های عرفانی در اش ــین خس از عبداهلل مرادی، مظاهر نیکخواه و حس

(1396) 

ــی وییگی» - ــنگ ابتهاجبررس ــعر هوش ــم در ش ــغر از محمدامین محمدپور و علی« های محتوایی رمانتیس اص
 (1394باباصفری )

شنگ ابتهاجبا» - شعر هو صادقی « زتا  مفاهیم عرفانی و اخالقی در  شریفی ولدانی و ریحانه  از غالمحسین 
(1388) 

سمبل» - سی  سرودهتحلیل و برر سایه(های اجتماعی در  شنگ ابتهاج )ه. ا.  از علی محمدی و « های امیرهو
 (1390فاطمه کولیوند )

 زیر صورت گرفته است:شناسی و ساختاری نیز تحقیقات ی مسائل سبکدر حوزه
 (1398از عبداهلل مرادی، مظاهر نیکخواه و حسین خسروی )« شناسی جاما غزلیات هوشنگ ابتهاجسبک» -

 (1385از طیبه جعفری )« های هوشنگ ابتهاجبررسی ساختار صوری زبان غزل» -

هقان و حمیدرضا لو، علی داز زهرا یوسف« هنجارگریزی واژگانی در اشعار هوشنگ ابتهاج و نادر نادرپور» -
 (.1393فرضی )
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 اند:هایی که در زمینة آرایة تلمیح در شعر شاعران نوشته شدهو برخی آثار و مقاله
 (.1389زاده )از فاطمه مدرسی و رقیه کاظم« های حسین منزوی و سیمین بهبهانیانواع تلمیح در غزل» -

 (.1397قانونی و پروین غالمحسینی) از حمیدرضا« بررسی و تحلیل تلمیح و انواع آن در بوستان سعدی» -

ـــامی خات در ترجمه» - ـــی تلمیح اس ـــتانبررس ـــین پیرنجم« های انگلیســـی گلس الدین و محمود از حس
 (.1386اردودری)

 (.1386از حمید قمری)« های حماسی و ملی در شعر فارسیتسامح در تلمیح به داستان» -

 (.1384از جلیل مشیدی)« اسماعیل اصفهانی الدیننگاهی به برخی تلمیحات توحیدی و نبوی شعر کمال» -

 (.1386شیران)از اقبال قره« نگاهی به تلمیح در اشعار سهرا  صفای باغ اساطیر» -

 (.1370از صالح حسینی)« نقش تلمیح در غزلی از حافظ» -

 (.1393از یوسف قدیمی)« تلمیح در شعر نو» -

 (.1397بیگی)فاطمه کالهچیان و نازنین پورحیدراز « تأملی بر کارکرد معنایی و بالغی تلمیح در غزل سعدی» -
 

 بحث و بررسی. 3
شهبهره شعر و بیان اندی صر نمودهای گوناگونی دارد. گیری از تلمیح درجهت غنای ادبیت  شعر معا شاعرانه در  ی 

ای و حتی ادبی نظر داشته است. نفوذ فرهنگ اسالمی و های دینی، اسطورهمایهابتهاج در شعر خود، به استفاده از بن
ستان شنایی با دا ست که ایآ شده ا سبب  شد. های پیامبران،  شته با شاعران بازتا  دا شعار  شارات همواره در ا ن نوع ا

 بسامد این نوع، در شعر ابتهاج نیز بسیار گسترده است. 
سطوره سطورها شاعران ایرانی از جمله ابتهاج، از ا شه در باورها و اعتقادات یک ملت دارند.  های ایرانی در ها ری

ی ها ریشههای ایران اشاره دارد. این افسانهی افسانهای ایران به مجموعههاساطیر یا افسانه»اند. اشعار خود بهره گرفته
شتراک دارد. آن شته و تا میزانی میان اقوام ایرانی و هندی وجه ا ساطیر کهن ایرانی امروز باقی مانده، آریایی دا چه از ا

ستا برمی شتر به او سطورهبی سیاری از ا سالم به ایران، ب شد یا حداقل از  هایگردد. پس از آمدن ا شته  ایرانی کنار گذا
ــطوره ــمیت افتاد. اس ــی نیروهای فراطبیعی و و کالب یزدان های مربوط به خلقت، کردارهای ایزدانرونق و رس ــناس ش

سطورهاست. برخالف موارد ذکر شده، کردارهای شخصیت های مربوط به پایان جهان از آن جملهبینیپیش ای های ا
سه به فار سی تاریخ ایران سی نو انتقال یافت و تا اندازهدر قالب حما شد. چنان که بزرگترین اثر حما ی زیادی حفظ 

ست. شده ا شته  سالمی نو سی در دوران ا صر از (12: 1397پنجه، )عالقی و آتش« شاهنامه فردو شاعران معا سیاری از  . ب
 اند.ن در جهت اهداف خود به کار گرفتهها را به صورت نمادیاند و آنهایی بردهاساطیر کهن در شعر خود استفاده

شینه صر قرار گرفته ها، همچون گنجینهفرهنگی و ادبی ایرانیان در طول قرن پی شاعران معا شمند در اختیار  ای ارز
شته در آثار خود بهره می شاعران گذ ضامین  شاعران این دوره از مفاهیم و حتی م ست.  ستانا هایی همچون گیرند. دا

شیرین»و « لیلی و مجنون» سرو و  شته«خ شقانه کاربرد دا ضامین عا شعرایی همچون ، همواره در م ضامینِ  اند. حتی م
زدنی برخوردار است حافظ که اشعارشان نه تنها در میان خوات که حتی در میان عوام نیز از شهرت و مقبولیت مثال

ستفاده شعر اب نیز همواره مورد ا ست و این بهره گیری در  صر تهاج که مهارت خود را در غزلقرار گرفته ا سرایی معا
شعار ابتهاج نمود میتثبیت کرده، در حوزة بینامتنیت جای می شعر حافظ در ا یابد. هر چند گیرد و عناصر و مضامین 

های مختلفی نســبت به این کارکرد وجود دارد اما باید توجه داشــت که ابتهاج تنها به تکرار این عناصــر و که دیدگاه
ضامین شفیعی کدکنی در بهره م ست. دکتر  گیری ابتهاج از کالم حافظ و تفاوت وی با دیگران در این زمینه نپرداخته ا
سایه در عین بهره»دارد که: بیان می ست.  شعر حافظ ا سی  شنا شی از جمال  ستمرار بخ سایه ا وری خالب از شعر 

عصــر ما را در شــعر خویش تصــویر کند،  های انســانبوطیقای حافظ، همواره در آن کوشــیده اســت که آرزو و غم
: 1386)شفیعی کدکنی، «. اندشناسی شعر حافظ، به تکرار سخنان او و دیگران پرداختهبرخالف تمامی کسانی که با جمال

62) 
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شعار هوشنگ ابتهاج و قرار دادن آنآوری تعدادی از تلمیحهدف از پیوهش حاضر، جما ها های به کار رفته در ا
ای و تلمیحات ادبی است. بسیاری از شاعران معاصر از تلمیحات نوان: تلمیحات دینی، تلمیحات اسطورهدر زیر سه ع

اند که ابتهاج نیز از این شاعران های متفاوتی داشتهقرآنی و اساطیری برای بیان مضامین اجتماعی عصر حاضر استفاده
 متمایز نیست. 

  

 تلمیحات دینی. 4

وذ فرهنگ اســالمی به ایران در ادبیات غیرقابل اجتنا  اســت. وســعت کاربرد این نوع از بازتا  مفاهیم دینی با نف
ها در شعر خود بهره گرفته است. تلمیحات در شعر ابتهاج، نشان از انس زیاد وی با قرآن و مفاهیم دینی دارد و از آن
و حوا و فرزندان حضرت آدم، داستان در این دسته مفاهیمی از قبیل، آفرینش انسان، روز الست، بهشت، داستان آدم 

گیرند. برخی از این مفاهیم حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت نوح قرار می
ــتان ها نیز تغییر پیدا کرده اســت و برخی از ها بســامد زیادی دارند و حتی در برخی موارد کارکرد امروزین آنو داس

 ای دارند. اشارهمفاهیم نیز بسامد کمتر و صرفاب
شت      ضمون: الف( به شت در آنم شاعر ها بهره میهایی که ابتهاج از به ستند.  شقانه ه ضامین عا گیرد، عموماب م

داند و نسبت داند و حتی با بودن در کنار معشوب، خود را از حضور در بهشت بی نیاز میبهشت را باغی گمشده می
 کند.عالقگی میبه آن اظهار بی

داند و حسن و برخی ابیات شاعر چنان ارج و مقامی برای عشق قائل است که با وجود آن خود را بهشتی میدر 
 آورد.هنر را در مقابل آن هیچ به حسا  می

 ای؟ام           شرمی نیامدت که ز چشمم فکندهحُسن و هنر به هیچ، ز عشقِ بهشتی
 (35: 1378)ابتهاج،                                                                                                                       
یابی به بهشت دارد. او گاهی بهشت را زمانی دست یافتنی های مختلفی درمورد دستابتهاج در اشعار خود دیدگاه

توانیم بهشتی باشیم و همه چیز را در مقابل داند که وجود ما به عشق عجین شده باشد، در آن صورت است که میمی
بیند و وجود او را به باغ بهشت داند. گاهی بهشت را در وجود یار یا معشوب خود میارزش میاین عشق پوچ و بی
ــبیه می ــده تش نگرد و همة این کند و همه چیز را به دیدة انکار میکند. و گاهی دیدگاهی کامالب متفاوت پیدا میگمش

 داند.درمورد بهشت را خیالی بیش نمیتفکرات 
 چه گویمت که به باغ بهشتِ گمشده مانی            گذشتم از تو که ای گل چو عمر من گذرانی

 (41)همان:                                                                                                                                         
 وگویی و خیالی ز جهان من و توستگفت           این همه قصة فردوس و تمنای بهشت

 (54)همان:                                                                                                                                
شاعر چنان گرفتار دام غ     شت را فراموش کرده گاهی  ست که کامالب به شده و به وجود این غم عادت کرده ا م یار 
 است:

 چنان به دامِ غمت خو گرفت مرغ دلم          که یادِ باغ بهشتش درین قفس نرود
 (55)همان:                                                                                                                            

ــاعر دیدگاه ــت و جایگاه و مقام او دارد. او گاهی چنان همانگونه که ذکر کردیم، ش ــبت به بهش های متفاوتی نس
ست که همه چیز را در مقابل آن هیچ می شت قائل ا ست ارجی برای به شق به این جایگاه د سطة ع داند؛ چون به وا

ترین چیزهای ترین و کم ارزشبرای آن قائل نیست و حتی حاضر نیست که پستیافته است. اما گاهی هیچ ارزشی 
 خود را با ناز و نعمت بهشت عوض کند.

 کنارِ سفرة نان  و پنیر و چای را         به ناز و نعمت باغ بهشت هم ندهم
 (161)همان:                                                                                                                    
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 از حور چه گویی که نه از اهل قصوریم ا همتِ واال که بَرَد منت فردوس؟        ب
 (199)همان:                                                                                                                         

ــاره می ب(آدم و حوا:      ــتان هبوط آدم نیز اش ــعر کردی اجتماعی اراده میکند و از آن کارابتهاج به داس کند. در ش
بیند ولی شــاعر این را  خوشِ پایان دردها را می ِســت که خوا باوری، آیینه مظهری از بیداری و خوش«خوا  آینه»

ــتان از  کندتر میداند که تنها بیداری او را تلخخیالی می ــاره به داس ــت. در ادامه با اش و واقعیت چیزی غیر از این اس
شود. همانگونه که خوردن سیبی هر چند به ظاهر بهشت رانده شدن آدم و حوا، عاقبت تلخی را برای آیینه متصور می

شد، دیدن خ شت  سیار و بیرون راندن آدم و حوّا از به وابی خوش، ناچیز و دارای لذتی زود گذر باعث درد و رنج ب
 شود.هر چند کوتاه، باعث نارحتی بیشتر تو در هنگام بیداری می

ـــان  ـــه ج ـــن ـــی ـــان آی ـــه ج ـــن ـــی  آه، ای آی

 

ــوش   ــو خ ــوا ِ ت ــیســــت از خ ــانن ــه ــر در ج  ت

 

ــر ــب و ف ــی آن زی ــدی، ول ــوش دی ــوا  خ  خ

 

ـــی   ـــخم ـــل ـــت را ت ـــداری ـــی ـــد ب ـــن ـــرک  ت

 

ــی ــون م ــت خ ــی دل ــب ــر از ســـــی ــدآخ ــن ــن  ک

 

ــی   ــرون م ــی ــز ب ــی ــت ن ــهشـــــت ــن ب ــدزی ــن ــن  ک

 

 (303)همان:                                                    
داند که در جریان خوردن میوة ممنوعه از بهشت رانده شده و شاعر، خود و معشوب را همچون آدم و حوایی می

ما شیطان با ا»اند. در این باره در قرآن آمده است: اند و در کشاکش طوفان روزگار قرار گرفتهبهشت خود را گم کرده
شد. بی شت(  شان از محیط امن و آرام )به شانید و باعث تبعید سقوط ک سه، آنها را به  سو درنگ گفتیم: همه از این و

)بقره/ «. ی متعالی پایین روید ازاین پس دشــمنان یکدیگرید. بروید بر زمین تا زمانی که تکلیفتان روشــن شــودمرحله
36) 

ــــیــب،  ایــنــک مــن و تــوایــم دو تــنــهــای بــی نص

 

یش.   خو ــــت  نوش فتــه رهِ ســــر گر  هریــک جــدا 

 

ــار، ــان روزگ ــــاکــش طــوف ــه در کش ــــت ــــرگش  س

 

یش     خو ــــت  بهش حوا  چو آدم و  م ه کرده   گم 

 

  (91: 1389)ابتهاج،         
ست و در میان حواد، روزگار به  شاره دارد؛ که مانند آدم و حوّا آن را گم کرده ا شت ا شاعر به به در اینجا نیز 

 گردد.گمشده میدنبال این مکان 
سان:     سان را  پ(آفرینش ان شرف و بزرگی ان شاره می کند و  سان از خاک نیز ا شعار خود به آفرینش ان ابتهاج در ا

داند که در نهاد انسان قرار داده شده و بدون آن انسان تنها مشتی خاک است. عشقی که همانند گنجی بخاطر عشق می
ست. گنجی که باعث  سان ا شود و جایگاهی باالتر از در وجود ان شرف موجودات  سیلة آن ا سان به و ست ان شده ا

 فرشتگان کسب کند.
ــــق خــود در خــاک مــا ــا نــهــادی گــنــج راز عش  ت

 

ــت...   ــتن اس ــان گش ــریف انس ــیان را ملتمس  تش  قدس

 

گل خون می ند و اکنون وقت  ـــت ـــکس ند:جام بش  خور

 

ـــت   ـــتن اس ـــیمان گش ـــل آن توبه کردن این پش  حاص

 

 (111: 1378)ابتهاج،         
ــاک اســـــت؟ ــاک ایــن هــمــان تــن پ  ای خ

 

ــاک اســــت؟   ــالصــــة خ ــن خ ــی ــم  انســــان ه

 

 (207: 1398)ابتهاج، 
ست و در نهایت به  سان برگرفته از همین خاک ا ست. تمام اعتبار ان شده ا سان از خاک  شاره به آفرینش ان که باز ا

 همین خاک نیز باز گردانده خواهد شد.
 ســــتآزادیســــت، عشــــق عشــــق شــــادی

 

ــــــق آغــــاز آدمــــیــــزادی   ــــــت... عش  اس

 

 آدمــــیــــزاده را چــــراغــــی گــــیــــر

 

ــر...   ــذی ــه پ ــل ــرســـــتِ شـــــع ــی پ ــائ  روشـــــن

 

ـــز ـــی ـــر آم ـــراغ ســــــح ـــن چ ـــش ای  آت

 

ـــز   ـــی ـــش خ ـــنِ آت ـــــی ـــش نش ـــــقِ آت  عش

 

ـــــش ـــــن آت ـــــی زالل ای ـــــی ب  آدم

 

ــــت خــاکــی   ــــت بــی کــدورت و غــش... مش  اس

 

 ســـــیــب و بــه نــیســـــت مــیــوة ایــن دار

 

یوه   خرِ کــارم ــــت آ تش اس همــان: اش آ (182-184) 
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داند که برگرفته از دیدگاه صوفیه است که خداوند را عاشق نخستین در مثال فوب، شاعر عشق را آغاز آفرینش می
شاعر انسان را  دانستند و بعد از آفرینش، انسان عاشق و خداوند به عنوان معشوب شناخته شد.و انسان را معشوب می

کند. آتشی در وجود او نهفته شده است و او را به طرف نور حقیقی راهنمایی میداند که عشق مانند چون چراغی می
ارزش است و آنچه که به وجود خاکی انسان ارزش بخشیده است وجود همین انسان بدون این عشق مشتی خاک بی

 عشق در انسان است.
تعهد »گیرد. ون سازی سایه قرار میاشاره به روز الست و پیمان انسان با خدا نیز در خدمت مضم: ت( روز الست    

. از نظر سایه، حاصل این (155: 1391)یاحقی، « زمان، یعنی روز الست آغاز شده و تا کمال انسان ادامه داردانسان از بی
 ست که نسل آدم تا ابد آن را تحمل خواهد کرد.   عهد و پیمان، بالیی

ـــد ـــن ـــاب ـــت ـــرن ـــش ب ـــالی ـــان ب ـــــای ـــن آس  ت

 

 بــلــی مــن گــفــتــم، آن بــاال بــه مــن ده  

 

  (127: 1378)ابتهاج،                   

شاره به آیة  شاعر ا ستُ بربّکم قالوا بلی»که  سان با این « ال سختی« بلی»دارد. ان های این راه را پذیرفت و به تمام 
 ها از ازل جوا  بلی داده است.همة آن

ـــد ـــای ـــال آزم ـــدش ب ـــه ـــوی ع ـــی گ ـــل  ب

 

 زهـــی مـــرد و آن عـــهـــد و آن آزمـــونـــش  

 

 (150)همان: 
ــالی عشـــــق ــن ب ــت زی ــخ ــری ــوان گ ــا ت ــج  ک

 

ـــــت مــی رود   ـــــر مــن ز الس  کــه بــر س

 

 (210)همان: 
ماجرای فرزندان حضرت آدم که قابیل از روی حسادت، برادرش قابیل را کشت نیز در  فرزندان حضرت آدم: ث(     

گناه در روز کیفر های بیدارد که خون جوانان و انساناین واقعه، بیان میشعر ابتهاج نمود دارد. شاعر ضمن اشاره به 
 و دادخواهی به ثمر خواهد نشست و طوفانی از خشم، انتقام خون شهیدان را خواهد گرفت:

 آه، هنگامی که یک انسان
 کُشد در خویشتنکُشد انسان دیگر را، میمی 
 انسان بودن را. 

 (60: 1398)ابتهاج،                          
کند و در جهت بیان ابتهاج به معجزة حضــرت عیســی در احیای مردگان نیز اشــاره می ج(حضرررت سیسرری ) (:     

 مضمون عاشقانه از آن بهره می گیرد:
ــیســـــوی ــا دمِ ع ــای ب ــون ن ــوازی چ ــن ــر ب  ام گ

 

 از دل مـــرده بـــرآرم دم و اعـــجـــاز کـــنـــم 

 

 (48: 1378) ابتهاج، 
سایه ضمن اشاره به داستان در آتش رفتن حضرت ابراهیم و گلستان شدن آتش بر او به  ) (:چ(حضرت ابراهیم  

شده که آتش دیگر پردازد. جامعهانتقاد از جامعة خویش می ست و همین باعث  سر آن را فراگرفته ا سرتا ای که کفر 
شدن در ستان  ست و ذوب گل شد. وگرنه آتش همان آتش ا شته با شدن را ندا ستان  وجود او همچنان زنده  شوب گل

 است اما خبری از ایمان خلیلی نیست تا آتش به خاطر او تبدیل به گلستان شود.
فر ک ین دام  ــــت در ا نیس لی  ی خل یمــان  ــــایــه  ا  س

 

ـــت   ـــتن اس ـــتان گش ـــوب گلس  ورنه آتش را همان ش

 

 (111)همان: 
 ی در چاه داستان حضرت یوسف، بازتابی چشمگیر در شعر سایه یافته است. واقعه ح(حضرت یوسف ) (:     

ای برای گرفتاری شاعر در غم و اندوه و امید او به انداخته شدن یوسف )ع( توسط برادرانش، در شعر سایه دستمایه
 بیرون آمدن از آن دارد.

خواهد خود دثی از زندگی او در شعرش، میشاعر با استفاده از داستان زندگی حضرت یوسف)ع( و بازتا  حوا
سند و اتفاقی در زندگی رخ خواهد داد که مانند بوی ها به پایان میها و حزنرا دلداری دهد؛ این که روزی این غم ر
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الحزن را تبدیل به گلستان خواهد کرد و روشنی را به زندگی خواهد آورد؛ همانگونه که بوی پیراهن یوسف این بیت
ای بود برای تمام شدن این فراب حضرت یوسف)ع( باعث روشنایی دیدگان حضرت یعقو )ع( شد و میدهپیراهن 

سد و مانند یعقو  که در مقابل درد  ست از چاه به گاه بر صبر توان سف که با  صبر کرد؛ مانند یو و اندوه. فقط باید 
 فراب صبر را گزید و در نهایت توانست شاهد میدة نصرت باشد.

ـــف چ ـــیــدآن یوس  ون مــاه را از چــاه غم بیرون کش

 

نیــد   ک حزون  م ــة  ــال ین ن چرا ا حزان  لبــة ا ک  در 

 

 (128)همان: 
ــاه ــر گ ــد ب ــرآی ــاه ب ــم از چ ــوســــف ــا ی ــاش ت  ب

 

 کــرورد روشـــــنــیِ دیــده از آن پــیــرهــنــم  

 

 (191)همان: 
پایان اندوه را بر الحزنِ دل و شود نیز امید گلستان شدن بیتبوی پیراهن یوسف که سبب بینایی پدر نابینایش می

 آورد:شاعر به ارمغان می
ــــبــا مــی ــــف ز ص ــــنــومبــوی پــیــراهــن یــوس  ش

 

ــــده بیــت الحزنــت   ـــتــان ش  میده ای دل کــه گلس

 

 (137)همان: 
غم کن ای دل  بر  ینصــــ حز یر  پ چون   دیــده کــه 

 

ــم   ــن ــره ــی ــــد از پ ــــرت رس ــیدة نص ــت م ــب ــاق  ع

 

 (192)همان: 
گیرد اما برخالف یوسف اشاره شده حضرت یوسف بهره می های خود، از داستانها و سختیشاعر برای بیان رنج

ــخن به بیان می ــفی س اش به گوش خواهیتواند از چاه رهایی یابد و فریاد آزادیآورد که نمیدر قرآن، گاهی از یوس
 رسد:مردم نمی

 نایی نرست آخر از این چاه
 های من بتواندتا ناله
 روزی به گوش رهگذری گفت 

 (98: 1398)ابتهاج،                        
ابتهاج از داستان حضرت موسی)ع( نیز برای بیان مفاهیم و مضامین خود بهره برده است.  خ(حضرت موسی ) (:     

سی)ع( در طور با آن روبه شی دارد که مو شاره به آت شد. و در بیت زیر ا شاهده »رو  شی را از دور در کنار طور م آت
ای آتش برایتان اینجا بمانید، که من از دور آتشـــی دیدم، شـــاید خبری از آن یا شـــعله"خانوادة خود گفت: کرد، به 

 .(29القصص، )«بیاورم، باشد که خود را گرم کنید.
ــــت ــــوخــتــة مــاس ــه دل س ــا ب ــــنِ گــوی  آن روش

 

ــم.   ــوری ــش ط ــب آت ــل ــرا در ط ــه  چ  ای ســــای

 

  (199: 1378)ابتهاج،                        
یر  ــــتز خون اس گرهــا  ج یم و  گ گر نجــة  پ  ســـر

 

ــــت   ــای تــو کــجــاس ــة ن ــال ــــبــانِ دلِ مــا ن  ای ش

 

ــد ــاد آم ــری ــه ف ــــه ب ــر غص ــــة پ ــن قص ــوه ازی  ک

 

جاســــت   نگ تو، صــــدای تو ک ـــ  آه و آه از دل س

 

 (220)همان: 
 یکی از» داستان چوپانی موسی)ع( در قرآن و در روایات تورات نیز آمده است؛ اما با اندک تفاوتی در این روایت.

کنی: هم نیرومند و هم ای پدر او را اســتخدام کن، چرا که بهترین کســی اســت که اســتخدام می"آن دو دختر گفت:
خواهم یکی از این دو دختر خود را به نکاح تو در آورم، به این شرط که من می"شعیب گفت: "درخور اعتماد است

 (. 26-27القصص، )«."هشت سال برای من کار کنی.
ــت:اما همین روای ــده اس ــی را که به دخترانش در آ  دادن » ت در تورات به با اندکی تفاوتی ذکر ش یترون موس

ها ماند. موسی دعوت او را قبول کرد و از آن پس در خانة آن»گوسفندان کمک کرده بود، برای خورد غذا دعوت کرد
پدر زن خود یترون، که کاهن مدیان . موسی گلة (3: 2خروج،)«یَترون هم دختر خود صفوره را به عقد موسی در آورد.

 (3.)همان، بردبود، به چرا می
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داند که کشتی خود را بر شاعر، امید گشایش و آمدن فردی نجات بخش را همچون نوح می د( حضرت نوح ) (:     
  خبر را نجات خواهد داد:آ  خواهد افکند و خفتگان بی

ــب ــا در نشـــــی ــل و م ــان در ره ســـــی ــه  ج

 

ـــب   ـــی ـــه ـــــان ن ـــد ز آ  خـــروش ـــر آم  ب

 

ــگــان ــــفــت ــــب آش ــد ای ش ــــی  کــه خــواهــد رس

 

 خـــبـــر خـــفـــتـــگـــان؟بـــه فـــریـــاد ایـــن بـــی 

 

ـــرآ  افـــکـــنـــد ـــــتـــی ب  مـــگـــر نـــوح کش

 

 کــمــنــدی بــه غــرقــا  خــوا  افــکــنــد.  

 

 (279)همان: 
ـــت، انکار می داند. کند و آن را در برابر برخی حواد، ناتوان میو گاهی قدرتی را که برای طوفان نوح قائل اس

 ای از آتش گداختة زمین را از بین ببرد و نابود کند.تواند شعلهآنقدر ناتوان که نمی
 ای مادر، ای زمین 

 امروز، این منم که ستایشگر توام
 از تست ریشه و رگ و خون و خروش من

 فرزند حقگزار تو و شکار توام 
 بس روزگار گشت و بهار و خزان گذشت

 ات.کرانهتو ماندی و گشادگی بی 
 طوفان نوح هم نتوانست شعله کُشت

 ات.از آتش گداختة جاودانه
 (83: 1398) ابتهاج،                                       

 ایتلمیحات اسطوره. 5
های خات خود را ها و اقوام نیز کم وبیش اســطورهها، در باورهای بشــر ریشــه دارند. هر کدام از ملتاســطوره
سطوره در»دارند. صر افزاید و هویتی وییه به آن میآثار ادبی به غنای اثر می وجود ا شد. درک آثار ادبی دورة معا بخ

 .(13: 1395اردالنی، )«ها منوط به آگاهی از دانش اسطوره است.به دلیل حضور اسطوره در آن
های اهنامه به داستانهای ایرانی هستند که در شها در شعر ابتهاج نمود پیدا کرده است، اسطورهآنچه که از اسطوره

ایِ شاهنامه نظیر، سیاوش، رستم، سهرا ، زال، سیمرغ، جمشید های اسطورهآنها اشاره شده است. اشاره به شخصیت
 نیز در شعر سایه بازتا  زیادی دارد.

ه شاعران معاصر از جنبه های مختلف به سرگذشت داستانی سیاوش براساس آنچه در شاهنامه آمد» الف( سیاوش:    
های شعری ــــ اعم از کارکردهای سیاسی، اجتماعی، عاطفی است پرداخته اند و کارکردهای گوناگونی را در آفرینش

 (181: 1394مهر، )اشرف زاده و نویدی«. اندو... مدنظر قرار داده
وایت کنندة های شاهنامه است. فردوسی در این تراژدی رترین داستانانگیزداستان سیاوش یکی از زیباترین و غم»

ــائل اخالقی، همواره در برابر تقدیری  ــالح اجتماعی و مس ــت که برای رعایت مص ــان آزاد و مختاری اس زندگی انس
سلیم می سته، شود. او با اینکه میقدرتمندتر از خود ت سلیم بگریزد، آگاهانه در برابر مرگی ناخوا تواند از چنبر این ت

یف و آســمانی ی را به جایگاه ظهور برســاند. ســیاوش در واقا چهره شــرهای انســاننهد تا خوبیها و ارزشگردن می
 (.108: 1386عالمی و شکیبی ممتاز،)«شاهنامه است.

شدن خون سیاوش، گذار از آتش و پاکی و نیکوخویی او، در شعر ابتهاج نیز مرگ ناجوانمردانه و به ناحق ریخته
 بازتا  داشته است. 
ــی ــوش م ــی ج ــا م ــی ــم ب ــه دلِ خ ــد ب ــنزن ــی ــب  ب

 

ــی   ــاووش م ــون ســـــی ــر ز خ ــادی اگ ــیی ــن  ک

 

 (82: 1378)ابتهاج، 
ــــتِ بــدخواهــان  ز خوبی آ ِ پــاکی ریختم بر دس

 

برآوردم   ــــی  ــــیــاووش کنــدم، س ف تش ا لی در آ  د

 

 (135)همان: 
ــم ــری ــگ ــن ــون ب ــه چ ــی ک ــی آن م ــا ســــاق ــی  ب

 

ــــم  ــــاد آوری ــــاووش ی ــــــی  ز خــــون س

 



 1457   /    تلمیح در شعر هوشنگ ابتهاج 

ـــــد  ـــازه ش ـــم ت ـــن ده کـــه داغ دل ـــه م  ب

 

ــــر   ــــدم پُ ــــن ــــــرِ دردم ــــــدس  آوازه ش

 

ـــاک ـــا جـــان پ ـــد ب ـــن ـــــت ـــش گـــذش  از آت

 

ـــاک  ـــد ب ـــدارن ـــش ن ـــان از آت ـــاک ـــه پ  ک

 

ـــد داوری  ـــن ـــون ک ـــدی چ ـــن ب ـــک ـــی  ول

 

ـــــت خـــون آوری    ز نـــیـــکـــان هـــمـــان طش

 

ـــن  ـــخـــت ـــروری ـــود آن خـــون ف ـــم ب ـــــت  س

 

 ســــــزای ســــــتـــمـــکـــاره آویـــخـــتـــن 

 

ـــــرو جـــوان ـــمـــایـــه س  ... دریـــن آن گـــران

 

 کـــه نـــاگـــه فـــرو ریـــخـــت چـــون ارغـــوان 

 

ــــت  ین ســــرگــذش تنــد ا نوشــــ خون  پر   چــه 

 

ــــت؟   ــگش ــرخــون ن ــــه پ ــن غص ــزی ــو ک ــی ک  دل

 

 (278)همان: 
شود برای اینکه شاعر در ای میای در شعر ابتهاج، دستمایهبازتا  این دو شخصیت اسطوره ب( رستم و سهراب:      

 ها بهره بگیرد: بیان مقاصد اجتماعی خود از آن
 کند:اعمال ناصوا  اشاره میشاعر به کیفر زمانه نسبت به      

ــد داد ــواه ــت خ ــداد ســــخ ــی ــرِ ب ــف ــی ــه ک ــان  زم

 

ــــت   ـــهرا  اس تم بــد روز مرگ س ـــ ـــزایِ رس  س

 

 (175)همان: 
 کند:ای نمایان میهای اسطورهامید و انتظار معجزه را نیز به وسیلة این شخصیت      

می لی  ی هرا   ــــ ــــر س بر س می  ت ــــ  گریــدرس

 

ــی   ــرســــان ای ســــاق ــدی ب ــی ــوشــــداروی ام  ن

 

 (187)همان: 
ساطیر ایران است. پیکر عظیم، بالسیمرغ پرنده» پ(سیمرغ و زال:      های فراخ، گشاده و زیستن در ای مشهور در ا

مکانی نامعلوم و دور از دیدگان سبب شده است که همیشه الوهیتی برای این پرنده متصور شود. این پرنده بر باالی 
سپید مو  شیان دارد و زال را که  ست را در بر میکوه آ شده ا شده و در پای کوه البرز رها  گیرد و برای از مادر زاییده 

سیمرغ میهای خود میخوراک جوجه اندازد و مرغ همچون فرزند خویش او را برد. اما خداوند مهر کودک را بر دل 
 .(51: 1396لو، راد و شعبانحیدرنیای)«پرورد.می

ــ ــی ــب ــهــلــوان ب ــپــیــدنِ ایــن پ  ندر خــاک و خــون ت
 

ــا   ــی ــن و چــون زال زر ب ــر ک ــمــرغ را خــب ــــی  س

 

 (181: 1378)ابتهاج، 
 تلمیحات ادبی. 6

ــقانه ــتان ابتهاج در غزلیات خود، به وییه در غزلیاتی که مضــمون عاش های دارند در جهت غنای افکار خود، به داس
 کند.مشهوری از جمله، خسرو شیرین و لیلی و مجنون اشاره می

 

 الف( خسرو و شیرین:
داستان عشق خسرو و شیرین و نیز رقابت خسرو و فرهاد نیز در شعر ابتهاج بازتا  داشته و به کوهکنی فرهاد اشاره 

 شده است. 
ـــیرین که این ش ـــقیم،  تة عش ـــ ما کُش یه    کارســــا

 

گرفــت.   فرهــاد  ــــة  تیش لحــت را، مــدد از   مصــــ

 

 (94: 1378)ابتهاج، 
ــه خســــروان دادنــد ین ب یر ــــال آن لــب شــــ  وص

 

ـــی   ــاش کن ب کوه بس کــه  ین  م ه ـــیــب   تو را نص

 

 (96)همان: 
 

 ب( لیلی و مجنون:
ین ب ب گون  گر ی ــازم، حــال د تو ن گریــان   چشــــم 

 

ــبــیــن   ــــتــر مــجــنــون ب ــیــلــی کــنــار بس  گــریــة ل

 

 (109)همان: 
ـــی ـــای ـــان دشــــــت آشــــــن ـــون ـــن ـــج  ز م

 

ـــن ده   ـــه م ـــال ب ـــی ـــروز، آن ل ـــم ام ـــن  م

 

 (126)همان: 
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ـــکنــد  دیوانــه چون طغیــان کنــد زنجیر و زنــدان بش

 

لقــه   ح لی  ی ل لف  نیــداز ز ک نون  ج م گردن   ای در 

 

 (129)همان: 
 حافظ:پ(

شان حوزة دیگری از تلمیح ادبی در شعر هوشنگ ابتهاج که رابطة این صنعت بالغی را با بینامتنیت به نحو بارزتری ن
از حافظ به چند های اثرپذیری سـایه را درمجموع می توان شـیوه»می دهد، تأثیرپذیری شـعر ابتهاج از حافظ اسـت. 

سیر تاریخی و خطی نیست؛ چه همبخش تقسیم کرد. این تقسیم شیوهبندی ناظر بر  ها را که زمان می توان انواع این 
سانه می شنا شعر یافت؛ اما با دیدی روش  ست در یک  توان اینگونه نتیجه گروهی ظاهری و لفظی و برخی درونی ا

گرفت که لفظ و ترکیبات به جنبة بیرونی این اثرپذیری اشاره دارد، در تعبیرات چون نحو زبان نیز دخیل است اندکی 
قافیه و گاه مضــمون مشــترک به کار می روند، شــیوة بیان حافظانه  شــود و در آنجا که این دو با وزن ودرونی تر می

 ها عبارتند از:برخی از این تأثیرپذیری (126ـ  125:  1392)محمدی و نیکوبخت، «. شودمی
 در بیت زیر ابتهاج، ترکیبی از حافظ را عیناب در شعر خود آورده است:      

می یخــت ز خــاکهمــای اوج ســــعــادت کــه   گر

 

ــــد از ا   ــــمــاش ــن دام ش ــه چــی ــن دان ــی ــان زم  م

 

 (12: 1378)ابتهاج، 
ــا افــتــد  هــمــای اوج ســـــعــادت بــه دام م

 

 اگــر تــو را گــذری بــر مــقــام مــا افــتــد 

 

  (114، غزل 1377)حافظ،                   
در حوزة تعبیرات، جدای از لفظ، با نحو زبان ســروکار »در بیت زیر که ابتهاج از تعبیرات حافظ بهره برده اســت. 

 (131: 1392)محمدی و نیکوبخت، «. روندصورت پراکنده به کار میداریم. در شعر سایه گاه ترکیبات به
ــی رفــت ــــان ــریش ــــاب پ ــة عش ــق ــر دم از حــل  ه

 

ــــلســــلــه  بتــان س لف  ــــر ز ــه س توب  بمــان دارا 

 

 (84: 1378)ابتهاج، 
ــــت چیس پی  بتــان از  لف  ـــلــة ز ـــلس مش س ت ف  گ

 

کرد   می  گلــه ای از دل شــــیــدا  فظ   گفــت حــا

 

 (143: غزل 1377)حافظ، 
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ــی گوی ــندگان پارس ــنگ ابتهاج نیز مانند دیگر گویندگان و نویس ــت تا از انواع هوش ــیده اس  به طرب گوناگون کوش
شنگ ابتهاج  شعر هو ستفاده جوید. تلمیحات به کار رفته در  ضامین اجتماعی ا تلمیحات برای برای بیان مفاهیم و م

گنجند: در بخش تلمیحات دینی، که بسامد نسبتاب زیادی در شعر ابتهاج دارد شاعر از مضامینی ذیل سه عنوان کلی می
ست، آفرینش حضرت آدم، رانده ستان های پیامبران مختلف بهره گرفته شدن آدم و همچون روز ال شت، دا حوا از به

شة  ست. در برخی از موارد نیز اندی شته ا شقانه ندا شاعر هدفی  جز بیان انگیزه های عا ست. در برخی از این موارد  ا
ن کند را به مدد این عناصـــر بیاگر که خفتگان را از خوا  غفلت بیدار میامید به تغییر و تحول، آمدن فردی نجات

های اسطوره ای شاهنامه اشاره کرده است. گاهی نوشداروی کرده است. در بخش تلمیحات اسطوره ای به شخصیت
ـــت. در بخش تلمیحات  امیدی طلب کرده که بتواند، آرامش را به ارمغان آورد و گاهی نیز در انتظار معجزه بوده اس

و شیرین برای بیان مقاصد عاشقانه دیده شد و نیز بهرة ادبی نیز کاربرد گسترده ای از داستان لیلی و مجنون و خسرو 
سرودن غزل شان از موفقیت وی در  شاهده گردید که ن ست م های فراوانی که وی از ترکیبات و تعبیرات حافظ برده ا

 درخشان در دورة معاصر و نیز انس زیاد وی با اشعار حافظ دارند. 
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