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چکیده
آرایههای ادبی از یک طرف ،سبب غنای ادبیت شعر میگردند و از طرف دیگر شاعران را برای بیان افکار و
مضامین خود یاری میرسانند .تلمیح ،یکی از این صناعات ادبی است که همواره مورد توجه شاعران و نویسندگان
بوده است .هوشنگ ابتهاج نیز از جمله شاعرانیست که از این صناعت بهره برده است .در این مقاله به شیوة
توصیفی ـ تحلیلی انواع تلمیح در شعر ابتهاج مورد بررسی قرار میگیرد .حضور اندیشة اسالمی ،وجود
شخصیتهای اسطورهای در فرهنگ ایرانی و آشنایی شاعران با شاهکارهای ادبی اعصار گذشته ،بهطورکلی از
علل توجه و استفادة ابتهاج و شاعران دیگر از این نوع تلمیحات به شمار میرود .براساس بررسیهای انجام
شده انواع تلمیحات در شعر ابتهاج ذیل سه عنوانِ تلمیحات دینی ،اسطورهای و ادبی قرار گرفته اند .در این میان
بسامد تلمیحات دینی از دیگر انواع بیشتر بوده است .همچنین شاعر ،بیشتر برای بیان مضامین عاشقانه و کمتر
اجتماعی از تلمیحات بهره برده است.
کلیدواژهها :شعر معاصر فارسی ،هوشنگ ابتهاج ،تلمیح ،تلمیحات دینی ،تلمیحات اسطورهای ،تلمیحات ادبی.

 .1مقدمه
از جمله ابزارهایی که سبب غنای ادبیت شعر میگردد و شاعران را در بیان اندی شههای شان یاری میکند ،آرایههای
لفظی و معنوی هستند .این عناصر در جهت تأثیرگذاری بر مخاطبان ،عمق بخشی به معنا و مضمون و بهطور کلی در
زیبایی شــعر اهمیت بهســزایی دارند و در واقا از ارکان اصــلی زیبایی شــعر محســو میشــوند .تلمیح یکی از این
عنا صر ا ست که همواره شاعران برای بیان م ضامین مختلف ،بهبود کیفیت بیان و غنای ادبیت شعر خود از آن بهره
گرفتهاند .تلمیح « در لغت به معنی به گو شة چ شم ا شاره کردن ،نگاه و نظر کردن ا ست و در ا صطالح بدیا از جمله
آرایههای درونی است که به موجب آن در خالل سخن به آیهای شریف و حدیثی معروف یا داستان و واقعه و مَثل و
شعری م شهور چنان ا شاره شود که کالم با الفاظی اندک بر معانی ب سیار داللت کند»( .داد )163 :1385 ،عالوه بر موارد
ذکر شــده که عمدتاب بر موارد ادبی تأکید شــده اســت ما با مواردی هم روبرو میشــویم که غیرادبی هســتند از جمله
آیههای قرآنی ،احادیث ،نجوم ،اصطالحات علوم و موسیقی.
«تلمیح از صنایا معنوی بدیا است و از طریق ایجاد «تداعی» ،تأثیر شعر را بیشتر میکند .بخشی از تلمیح مربوط
به اساطیر و شیوة بهرهگیری شاعر از آن می شود که از مباحث مورد توجه در نقد شعر است .استفاده از تلمیح نشانة
وســعت اطالعات و غنای فرهنگی شــاعر اســت و بر لطف و عمق شــعری میافزاید و نوعی موســیقی معنوی ایجاد
میکند»(.قانونی و غالمحسینی.)116 :1397 ،
در رویکردهای نقد و نظریه های مطرح شـــده در غر نیز تعاریف و جایگاههایی برای تلمیح اراده شـــده
است« .تلمیح با بخشهایی از نظریههای ادبی جدید مانند بینامتنی ،اضطرا تأثیر و بدخوانی ارتباط دارد .پیوند دادن
تلمیح با این نظریه ها ،مباحث بالغت سنتی را روزآمد کرده زمینة بحث و بررسی بیشتر را فراهم میسازد»( .صباغی و
حیدری )8 :1396 ،در حوزة بینامتنیت ،ژرار ژنت ،تلمیح را از عوامل بینامتنیت میداند و در نظریهی ترامتنیت خود،
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تلمیح را جزء بینامتنیت ضمنی برمی شمارد .بینامتنیت از نظر او شامل سه نوع ،صریح ،غیر صریح و ضمنی ا ست.
«بینامتنیت ضمنی نه همانند بینامتنیت صریح مرجا خود را اعالم میکند و نه همانند بینامتنیت غیر صریح ،سعی در
پنهانکاری دارد .به همین دلیل در این نوع بینامتنیت عدة خاصــی یعنی مخاطبان خاصــی که نســبت به متن اول یعنی
(متنی که مورد اســتفاده قرار گرفته اســت) آگاهی دارند ،متوجه بینامتن میشــوند .مهمترین اشــکال این نوع بینامتن
کنایات ،ا شارات ،تلمیحات و ...ا ست( ».نامورمطلق )136 :1386 ،شاعران و نوی سندگان ا ستفادههای متعددی از تلمیح
کرده اند که عبارت اســـت از :باالبردن خبر شـــعر با ایجاد زبان شـــعری ،اغراب ،اشـــاره به حواد ،تاریخی عصـــر،
معنی آفرینی ،استفاده از تلمیح در مقام تمثیل و ایجاد زبان رمزی ،پنهانکاری و ایهام( .شمیسا ،1376 ،ج 44 /1ـ )41
این صنعت از دیرباز مورد توجه شاعران بوده است و پیشآگاهیهای شاعران سبب می شده است که در بیان
معنا و مق صود خود از انواع تلمیحات بهره بگیرند .شاعران معا صر نیز از این امر م ستثنی نبوده و از انواع تلمیحات
ا سطورهای ،دینی ،ادبی و تاریخی در آثار خود ا ستفاده کردهاند .هو شنگ ابتهاج از شاعران معا صری ست که از انواع
تلمیحات بهره برده و گاه کارکردی دیگر از آنها اراده کرده است.در این مقاله کوشش شده است انواع تلمیحات در
شعر هوشنگ ابتهاج به شیوه توصیفی ــــ تحلیلی و در ذیل سه عنوان ،تلمیحات دینی ،اسطورهای و ادبی ،با تکیه بر
دفتر سیاهمشق و در برخی موارد گزیدهی شعر او،آینه در آینهمورد بررسی قرار گیرد.
 .2پیشینه تحقیق
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
میشود تا از بسط کالم جلوگیری شود:
در حوزهی بینامتنی و رابطه شعر ابتهاج با اشعار شاعران پیش از خود این تحقیقات صورت گرفته است:
 «بینامتنی قرآنی در اشعار هوشنگ ابتهاج» از خدیجه هاشمی و ژیال نجمی ()1393 «بازتا مفاهیم سنتی در شعر هو شنگ ابتهاج؛ با رویکرد به نظریهی بینامتنیت» از علیعباس علی زاده وحسین تکتبار فیروزجانی ()1393
 «بررسی مقایسهای شعر حافظ و هوشنگ ابتهاج ــــ ه .ا .سایه ــــ» از حسین محمدی و ناصر نیکوبخت()1392
از حیث محتوایی نیز تحقیقات زیر صورت گرفته است:
 «درونمایههای عرفانی در اشــعار هوشــنگ ابتهاج» از عبداهلل مرادی ،مظاهر نیکخواه و حســین خســروی()1396
 «بررســی وییگیهای محتوایی رمانتیســم در شــعر هوشــنگ ابتهاج» از محمدامین محمدپور و علیاصــغرباباصفری ()1394
 «بازتا مفاهیم عرفانی و اخالقی در شعر هو شنگ ابتهاج» از غالمح سین شریفی ولدانی و ریحانه صادقی()1388
 «تحلیل و برر سی سمبلهای اجتماعی در سرودههای امیرهو شنگ ابتهاج (ه .ا .سایه)» از علی محمدی وفاطمه کولیوند ()1390
در حوزهی مسائل سبکشناسی و ساختاری نیز تحقیقات زیر صورت گرفته است:
 «سبکشناسی جاما غزلیات هوشنگ ابتهاج» از عبداهلل مرادی ،مظاهر نیکخواه و حسین خسروی ()1398 «بررسی ساختار صوری زبان غزلهای هوشنگ ابتهاج» از طیبه جعفری ()1385 «هنجارگریزی واژگانی در اشعار هوشنگ ابتهاج و نادر نادرپور» از زهرا یوسفلو ،علی دهقان و حمیدرضافرضی (.)1393
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و برخی آثار و مقالههایی که در زمینة آرایة تلمیح در شعر شاعران نوشته شدهاند:
 «انواع تلمیح در غزلهای حسین منزوی و سیمین بهبهانی» از فاطمه مدرسی و رقیه کاظمزاده (.)1389 «بررسی و تحلیل تلمیح و انواع آن در بوستان سعدی» از حمیدرضا قانونی و پروین غالمحسینی(.)1397 «بررســـی تلمیح اســـامی خات در ترجمههای انگلیســـی گلســـتان» از حســـین پیرنجمالدین و محموداردودری(.)1386
 «تسامح در تلمیح به داستانهای حماسی و ملی در شعر فارسی» از حمید قمری(.)1386 «نگاهی به برخی تلمیحات توحیدی و نبوی شعر کمالالدین اسماعیل اصفهانی» از جلیل مشیدی(.)1384 «نگاهی به تلمیح در اشعار سهرا صفای باغ اساطیر» از اقبال قرهشیران(.)1386 «نقش تلمیح در غزلی از حافظ» از صالح حسینی(.)1370 «تلمیح در شعر نو» از یوسف قدیمی(.)1393 «تأملی بر کارکرد معنایی و بالغی تلمیح در غزل سعدی» از فاطمه کالهچیان و نازنین پورحیدربیگی(.)1397 .3بحث و بررسی
بهرهگیری از تلمیح درجهت غنای ادبیت شعر و بیان اندی شهی شاعرانه در شعر معا صر نمودهای گوناگونی دارد.
ابتهاج در شعر خود ،به استفاده از بنمایههای دینی ،اسطورهای و حتی ادبی نظر داشته است .نفوذ فرهنگ اسالمی و
آ شنایی با دا ستانهای پیامبران ،سبب شده ا ست که این نوع ا شارات همواره در ا شعار شاعران بازتا دا شته با شد.
بسامد این نوع ،در شعر ابتهاج نیز بسیار گسترده است.
ا سطوره ها ری شه در باورها و اعتقادات یک ملت دارند .شاعران ایرانی از جمله ابتهاج ،از ا سطورههای ایرانی در
اشعار خود بهره گرفتهاند« .اساطیر یا افسانههای ایران به مجموعهی افسانههای ایران اشاره دارد .این افسانهها ریشهی
آریایی دا شته و تا میزانی میان اقوام ایرانی و هندی وجه ا شتراک دارد .آنچه از ا ساطیر کهن ایرانی امروز باقی مانده،
بی شتر به او ستا برمیگردد .پس از آمدن ا سالم به ایران ،ب سیاری از ا سطورههای ایرانی کنار گذا شته شد یا حداقل از
رونق و رســمیت افتاد .اســطورههای مربوط به خلقت ،کردارهای ایزدان و کالب یزدانشــناســی نیروهای فراطبیعی و
پیشبینیهای مربوط به پایان جهان از آن جمله است .برخالف موارد ذکر شده ،کردارهای شخصیتهای اسطورهای
در قالب حما سه به فار سی نو انتقال یافت و تا اندازهی زیادی حفظ شد .چنان که بزرگترین اثر حما سی تاریخ ایران
شاهنامه فردو سی در دوران ا سالمی نو شته شده ا ست( ».عالقی و آتشپنجه .)12 :1397 ،ب سیاری از شاعران معا صر از
اساطیر کهن در شعر خود استفادههایی بردهاند و آنها را به صورت نمادین در جهت اهداف خود به کار گرفتهاند.
پی شینه فرهنگی و ادبی ایرانیان در طول قرنها ،همچون گنجینهای ارز شمند در اختیار شاعران معا صر قرار گرفته
ا ست .شاعران این دوره از مفاهیم و حتی م ضامین شاعران گذ شته در آثار خود بهره میگیرند .دا ستانهایی همچون
«لیلی و مجنون» و «خ سرو و شیرین» ،همواره در م ضامین عا شقانه کاربرد دا شتهاند .حتی م ضامینِ شعرایی همچون
حافظ که اشعارشان نه تنها در میان خوات که حتی در میان عوام نیز از شهرت و مقبولیت مثالزدنی برخوردار است
نیز همواره مورد ا ستفاده قرار گرفته ا ست و این بهره گیری در شعر ابتهاج که مهارت خود را در غزل سرایی معا صر
تثبیت کرده ،در حوزة بینامتنیت جای میگیرد و عنا صر و م ضامین شعر حافظ در ا شعار ابتهاج نمود مییابد .هر چند
که دیدگاههای مختلفی نســبت به این کارکرد وجود دارد اما باید توجه داشــت که ابتهاج تنها به تکرار این عناصــر و
م ضامین نپرداخته ا ست .دکتر شفیعی کدکنی در بهرهگیری ابتهاج از کالم حافظ و تفاوت وی با دیگران در این زمینه
بیان میدارد که « :شعر سایه ا ستمرار بخ شی از جمال شنا سی شعر حافظ ا ست .سایه در عین بهرهوری خالب از
بوطیقای حافظ ،همواره در آن کوشــیده اســت که آرزو و غمهای انســان عصــر ما را در شــعر خویش تصــویر کند،
برخالف تمامی کسانی که با جمال شناسی شعر حافظ ،به تکرار سخنان او و دیگران پرداختهاند»( .شفیعی کدکنی:1386 ،
)62
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هدف از پیوهش حا ضر ،جماآوری تعدادی از تلمیحهای به کار رفته در ا شعار هوشنگ ابتهاج و قرار دادن آنها
در زیر سه عنوان :تلمیحات دینی ،تلمیحات اسطورهای و تلمیحات ادبی است .بسیاری از شاعران معاصر از تلمیحات
قرآنی و اساطیری برای بیان مضامین اجتماعی عصر حاضر استفادههای متفاوتی داشتهاند که ابتهاج نیز از این شاعران
متمایز نیست.
 .4تلمیحات دینی
بازتا مفاهیم دینی با نفوذ فرهنگ اســالمی به ایران در ادبیات غیرقابل اجتنا اســت .وســعت کاربرد این نوع از
تلمیحات در شعر ابتهاج ،نشان از انس زیاد وی با قرآن و مفاهیم دینی دارد و از آنها در شعر خود بهره گرفته است.
در این دسته مفاهیمی از قبیل ،آفرینش انسان ،روز الست ،بهشت ،داستان آدم و حوا و فرزندان حضرت آدم ،داستان
حضرت عیسی ،حضرت ابراهیم ،حضرت یوسف ،حضرت موسی ،حضرت نوح قرار میگیرند .برخی از این مفاهیم
و داســتانها بســامد زیادی دارند و حتی در برخی موارد کارکرد امروزین آنها نیز تغییر پیدا کرده اســت و برخی از
مفاهیم نیز بسامد کمتر و صرفاب اشارهای دارند.
الف) به شت :م ضمونهایی که ابتهاج از به شت در آنها بهره میگیرد ،عموماب م ضامین عا شقانه ه ستند .شاعر
بهشت را باغی گمشده می داند و حتی با بودن در کنار معشوب ،خود را از حضور در بهشت بی نیاز میداند و نسبت
به آن اظهار بیعالقگی میکند.
در برخی ابیات شاعر چنان ارج و مقامی برای عشق قائل است که با وجود آن خود را بهشتی میداند و حسن و
هنر را در مقابل آن هیچ به حسا میآورد.
حُسن و هنر به هیچ ،ز عشقِ بهشتیام

شرمی نیامدت که ز چشمم فکندهای؟
(ابتهاج)35 :1378 ،

ابتهاج در اشعار خود دیدگاههای مختلفی درمورد دستیابی به بهشت دارد .او گاهی بهشت را زمانی دست یافتنی
میداند که وجود ما به عشق عجین شده باشد ،در آن صورت است که میتوانیم بهشتی باشیم و همه چیز را در مقابل
این ع شق پوچ و بیارزش میداند .گاهی به شت را در وجود یار یا مع شوب خود میبیند و وجود او را به باغ به شت
گمشــده تشــبیه میکند .و گاهی دیدگاهی کامالب متفاوت پیدا میکند و همه چیز را به دیدة انکار مینگرد و همة این
تفکرات درمورد بهشت را خیالی بیش نمیداند.
چه گویمت که به باغ بهشتِ گمشده مانی
گذشتم از تو که ای گل چو عمر من گذرانی
(همان)41 :

این همه قصة فردوس و تمنای بهشت

گفتوگویی و خیالی ز جهان من و توست
(همان)54 :

گاهی شاعر چنان گرفتار دام غ م یار شده و به وجود این غم عادت کرده ا ست که کامالب به شت را فراموش کرده
است:
چنان به دامِ غمت خو گرفت مرغ دلم

که یادِ باغ بهشتش درین قفس نرود
(همان)55 :

همانگونه که ذکر کردیم ،شــاعر دیدگاههای متفاوتی نســبت به بهشــت و جایگاه و مقام او دارد .او گاهی چنان
ارجی برای به شت قائل ا ست که همه چیز را در مقابل آن هیچ میداند؛ چون به وا سطة ع شق به این جایگاه د ست
یافته است .اما گاهی هیچ ارزشی برای آن قائل نیست و حتی حاضر نیست که پستترین و کم ارزشترین چیزهای
خود را با ناز و نعمت بهشت عوض کند.
به ناز و نعمت باغ بهشت هم ندهم

کنارِ سفرة نان و پنیر و چای را
(همان)161 :
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از حور چه گویی که نه از اهل قصوریم
(همان)199 :

ب)آدم و حوا :ابتهاج به داســتان هبوط آدم نیز اشــاره میکند و از آن کارکردی اجتماعی اراده میکند .در شــعر
«خوا آینه» ،آیینه مظهری از بیداری و خوشباوریســت که خوا ِ خوشِ پایان دردها را میبیند ولی شــاعر این را
خیالی میداند که تنها بیداری او را تلختر میکند و واقعیت چیزی غیر از این اســت .در ادامه با اشــاره به داســتان از
بهشت رانده شدن آدم و حوا ،عاقبت تلخی را برای آیینه متصور میشود .همانگونه که خوردن سیبی هر چند به ظاهر
ناچیز و دارای لذتی زود گذر باعث درد و رنج ب سیار و بیرون راندن آدم و حوّا از به شت شد ،دیدن خوابی خوش،
هر چند کوتاه ،باعث نارحتی بیشتر تو در هنگام بیداری میشود.
آه ،ای آیـــیـــنـــه جـــان آیـــیـــنـــه جـــان

نــیســــت از خــوا ِ تــو خــوشتــر در جــهــان

خــوش دیــدی ،ولــی آن زیــب و فــر

مـــیکـــنـــد بـــیـــداریـــت را تـــلـــختـــر

آخــر از ســـــیــبــی دلــت خــون مــیکــنــنــد

زیــن بــهشـــــتــت نــیــز بــیــرون مــیکــنــنــد

خــوا

(همان)303 :

شاعر ،خود و معشوب را همچون آدم و حوایی میداند که در جریان خوردن میوة ممنوعه از بهشت رانده شده و
بهشت خود را گم کردهاند و در کشاکش طوفان روزگار قرار گرفتهاند .در این باره در قرآن آمده است« :اما شیطان با
و سو سه ،آنها را به سقوط ک شانید و باعث تبعید شان از محیط امن و آرام (به شت) شد .بیدرنگ گفتیم :همه از این
مرحله ی متعالی پایین روید ازاین پس دشــمنان یکدیگرید .بروید بر زمین تا زمانی که تکلیفتان روشــن شــود»( .بقره/
)36

ایــنــک مــن و تــوایــم دو تــنــهــای بــی نصــــیــب،

هریــک جــدا گر فتــه رهِ ســــر نوشــــت خو یش.

ســــرگشــــتــه در کشــــاکــش طــوفــان روزگــار،

گم کرده ه م چو آدم و حوا بهشــــت خو یش
(ابتهاج)91 :1389 ،

در اینجا نیز شاعر به به شت ا شاره دارد؛ که مانند آدم و حوّا آن را گم کرده ا ست و در میان حواد ،روزگار به
دنبال این مکان گمشده میگردد.
پ)آفرینش ان سان :ابتهاج در ا شعار خود به آفرینش ان سان از خاک نیز ا شاره می کند و شرف و بزرگی ان سان را
بخاطر عشق می داند که در نهاد انسان قرار داده شده و بدون آن انسان تنها مشتی خاک است .عشقی که همانند گنجی
در وجود ان سان ا ست .گنجی که باعث شده ا ست ان سان به و سیلة آن ا شرف موجودات شود و جایگاهی باالتر از
فرشتگان کسب کند.
تــا نــهــادی گــنــج راز عشــــق خــود در خــاک مــا

قدســیان را ملتمس تشــریف انســان گشــتن اســت...

جام بشـــکســـت ند و اکنون و قت گل خون میخور ند:

حاصـــل آن توبه کردن این پشـــیمان گشـــتن اســـت
(ابتهاج)111 :1378 ،

ای خــاک ایــن هــمــان تــن پــاک اســـــت؟

انســــان هــمــیــن خــالصــــة خــاک اســــت؟
(ابتهاج)207 :1398 ،

که باز ا شاره به آفرینش ان سان از خاک شده ا ست .تمام اعتبار ان سان برگرفته از همین خاک ا ست و در نهایت به
همین خاک نیز باز گردانده خواهد شد.
عشــــق شــــادیســــت ،عشــــق آزادیســــت

عشــــــق آغــــاز آدمــــیــــزادی اســــــت...

گــــیــــر

روشـــــنــائــی پــرســـــتِ شـــــعــلــه پــذیــر...

آتـــش ایـــن چـــراغ ســــــحـــر آمـــیـــز

عشـــــقِ آتـــش نشـــــیـــنِ آتـــش خـــیـــز

آتـــــش

مشــــت خــاکــی اســــت بــی کــدورت و غــش...

ســـــیــب و بــه نــیســـــت مــیــوة ایــن دار

م یوهاش آ تش اســــت آ خرِ کــار( همــان)184-182 :

آدمــــیــــزاده
آدمـــــی

را

بـــــی

چــــراغــــی
زالل

ایـــــن
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در مثال فوب ،شاعر عشق را آغاز آفرینش میداند که برگرفته از دیدگاه صوفیه است که خداوند را عاشق نخستین
و انسان را معشوب می دانستند و بعد از آفرینش ،انسان عاشق و خداوند به عنوان معشوب شناخته شد .شاعر انسان را
چون چراغی میداند که عشق مانند آتشی در وجود او نهفته شده است و او را به طرف نور حقیقی راهنمایی میکند.
انسان بدون این عشق مشتی خاک بیارزش است و آنچه که به وجود خاکی انسان ارزش بخشیده است وجود همین
عشق در انسان است.
ت) روز الست :اشاره به روز الست و پیمان انسان با خدا نیز در خدمت مضمون سازی سایه قرار میگیرد« .تعهد
انسان از بیزمان ،یعنی روز الست آغاز شده و تا کمال انسان ادامه دارد» (یاحقی .)155 :1391 ،از نظر سایه ،حاصل این
عهد و پیمان ،بالییست که نسل آدم تا ابد آن را تحمل خواهد کرد.
تـــن آســـــایـــان بـــالیـــش بـــرنـــتـــابـــنـــد

بــلــی مــن گــفــتــم ،آن بــاال بــه مــن ده
(ابتهاج)127 :1378 ،

که شاعر ا شاره به آیة «ال ستُ بربّکم قالوا بلی» دارد .ان سان با این «بلی» تمام سختیهای این راه را پذیرفت و به
همة آنها از ازل جوا بلی داده است.
بـــلـــی گـــوی عـــهـــدش بـــال آزمـــایـــد

زهـــی مـــرد و آن عـــهـــد و آن آزمـــونـــش
(همان)150 :

کــجــا تــوان گــریــخــت زیــن بــالی عشـــــق

کــه بــر ســـــر مــن ز الســـــت مــی رود
(همان)210 :

ث) فرزندان حضرت آدم :ماجرای فرزندان حضرت آدم که قابیل از روی حسادت ،برادرش قابیل را کشت نیز در
شعر ابتهاج نمود دارد .شاعر ضمن اشاره به این واقعه ،بیان میدارد که خون جوانان و انسانهای بیگناه در روز کیفر
و دادخواهی به ثمر خواهد نشست و طوفانی از خشم ،انتقام خون شهیدان را خواهد گرفت:
آه ،هنگامی که یک انسان
میکُشد انسان دیگر را ،میکُشد در خویشتن
انسان بودن را.
(ابتهاج)60 :1398 ،

ج)حضرررت سیسرری ( ) :ابتهاج به معجزة حضــرت عیســی در احیای مردگان نیز اشــاره میکند و در جهت بیان
مضمون عاشقانه از آن بهره می گیرد:
بــا دمِ عــیســـــویام گــر بــنــوازی چــون نــای

از دل مـــرده بـــرآرم دم و اعـــجـــاز کـــنـــم
( ابتهاج)48 :1378 ،

چ)حضرت ابراهیم ( ) :سایه ضمن اشاره به داستان در آتش رفتن حضرت ابراهیم و گلستان شدن آتش بر او به
انتقاد از جامعة خویش میپردازد .جامعهای که کفر سرتا سر آن را فراگرفته ا ست و همین باعث شده که آتش دیگر
شوب گل ستان شدن را ندا شته با شد .وگرنه آتش همان آتش ا ست و ذوب گل ستان شدن در وجود او همچنان زنده
است اما خبری از ایمان خلیلی نیست تا آتش به خاطر او تبدیل به گلستان شود.
ســــایــه ا یمــان خ ل ی لی نیســــت در ا ین دام ک فر

ورنه آتش را همان شـــوب گلســـتان گشـــتن اســـت
(همان)111 :

ح)حضرت یوسف ( ) :داستان حضرت یوسف ،بازتابی چشمگیر در شعر سایه یافته است .واقعهی در چاه
انداخته شدن یوسف (ع) توسط برادرانش ،در شعر سایه دستمایهای برای گرفتاری شاعر در غم و اندوه و امید او به
بیرون آمدن از آن دارد.
شاعر با استفاده از داستان زندگی حضرت یوسف(ع) و بازتا حوادثی از زندگی او در شعرش ،میخواهد خود
را دلداری دهد؛ این که روزی این غمها و حزنها به پایان میر سند و اتفاقی در زندگی رخ خواهد داد که مانند بوی
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پیراهن یوسف این بیتالحزن را تبدیل به گلستان خواهد کرد و روشنی را به زندگی خواهد آورد؛ همانگونه که بوی
پیراهن حضرت یوسف(ع) باعث روشنایی دیدگان حضرت یعقو (ع) شد و میدهای بود برای تمام شدن این فراب
و اندوه .فقط باید صبر کرد؛ مانند یو سف که با صبر توان ست از چاه به گاه بر سد و مانند یعقو که در مقابل درد
فراب صبر را گزید و در نهایت توانست شاهد میدة نصرت باشد.
آن یوســـف چون مــاه را از چــاه غم بیرون کشـــیــد

در ک لبــة ا حزان چرا ا ین نــالــة م حزون ک نیــد
(همان)128 :

بــاش تــا یــوســــفــم از چــاه بــرآیــد بــر گــاه

کــرورد روشـــــنــیِ دیــده از آن پــیــرهــنــم
(همان)191 :

بوی پیراهن یوسف که سبب بینایی پدر نابینایش می شود نیز امید گلستان شدن بیتالحزنِ دل و پایان اندوه را بر
شاعر به ارمغان میآورد:
بــوی پــیــراهــن یــوســــف ز صــــبــا مــیشــــنــوم

میده ای دل کــه گلســـتــان شــــده بیــت الحزنــت
(همان)137 :

صــــ بر کن ای دل غمدیــده کــه چون پ یر حز ین

عــاقــبــت مــیدة نصــــرت رســــد از پــیــرهــنــم
(همان)192 :

شاعر برای بیان رنجها و سختیهای خود ،از داستان حضرت یوسف بهره میگیرد اما برخالف یوسف اشاره شده
در قرآن ،گاهی از یوســفی ســخن به بیان میآورد که نمیتواند از چاه رهایی یابد و فریاد آزادیخواهیاش به گوش
مردم نمیرسد:
نایی نرست آخر از این چاه
تا نالههای من بتواند
روزی به گوش رهگذری گفت
(ابتهاج)98 :1398 ،

خ)حضرت موسی ( ) :ابتهاج از داستان حضرت موسی(ع) نیز برای بیان مفاهیم و مضامین خود بهره برده است.
و در بیت زیر ا شاره به آت شی دارد که مو سی(ع) در طور با آن روبهرو شد« .آت شی را از دور در کنار طور م شاهده
کرد ،به خانوادة خود گفت" :اینجا بمانید ،که من از دور آتشـــی دیدم ،شـــاید خبری از آن یا شـــعلهای آتش برایتان
بیاورم ،باشد که خود را گرم کنید(».القصص.)29 ،
آن روشــــنِ گــویــا بــه دل ســــوخــتــة مــاســــت

ای ســــایــه چــرا در طــلــب آتــش طــوریــم.
(ابتهاج)199 :1378 ،

ز یر ســـر پ نجــة گر گ یم و ج گرهــا خون اســــت

ای شــــبــانِ دلِ مــا نــالــة نــای تــو کــجــاســــت

کــوه ازیــن قصــــة پــر غصــــه بــه فــریــاد آمــد

آه و آه از دل ســـ نگ تو ،صــــدای تو ک جاســــت
(همان)220 :

داستان چوپانی موسی(ع) در قرآن و در روایات تورات نیز آمده است؛ اما با اندک تفاوتی در این روایت« .یکی از
آن دو دختر گفت":ای پدر او را اســتخدام کن ،چرا که بهترین کســی اســت که اســتخدام میکنی :هم نیرومند و هم
درخور اعتماد است" شعیب گفت":من میخواهم یکی از این دو دختر خود را به نکاح تو در آورم ،به این شرط که
هشت سال برای من کار کنی(.»".القصص.)26-27 ،
اما همین روایت در تورات به با اندکی تفاوتی ذکر شــده اســت« :یترون موســی را که به دخترانش در آ دادن
گوسفندان کمک کرده بود ،برای خورد غذا دعوت کرد«موسی دعوت او را قبول کرد و از آن پس در خانة آنها ماند.
یَترون هم دختر خود صفوره را به عقد مو سی در آورد(».خروج .)3 :2،مو سی گلة پدر زن خود یترون ،که کاهن مدیان
بود ،به چرا میبرد(.همان)3 ،
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د) حضرت نوح ( ) :شاعر ،امید گشایش و آمدن فردی نجات بخش را همچون نوح میداند که کشتی خود را بر
آ خواهد افکند و خفتگان بیخبر را نجات خواهد داد:
جــهــان در ره ســـــیــل و مــا در نشـــــیــب

بـــر آمـــد ز آ

کــه خــواهــد رســــیــد ای شــــب آشــــفــتــگــان

بـــه فـــریـــاد ایـــن بـــیخـــبـــر خـــفـــتـــگـــان؟

افـــکـــنـــد

افــکــنــد.

مـــگـــر نـــوح کشـــــتـــی بـــرآ

خـــروشـــــان نـــهـــیـــب

کــمــنــدی بــه غــرقــا

خــوا

(همان)279 :

و گاهی قدرتی را که برای طوفان نوح قائل اســـت ،انکار میکند و آن را در برابر برخی حواد ،ناتوان میداند.
آنقدر ناتوان که نمیتواند شعلهای از آتش گداختة زمین را از بین ببرد و نابود کند.
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
تو ماندی و گشادگی بیکرانهات.
طوفان نوح هم نتوانست شعله کُشت
از آتش گداختة جاودانهات.
( ابتهاج)83 :1398 ،

 .5تلمیحات اسطورهای

اســطورهها ،در باورهای بشــر ریشــه دارند .هر کدام از ملتها و اقوام نیز کم وبیش اســطورههای خات خود را
دارند«.وجود ا سطوره در آثار ادبی به غنای اثر میافزاید و هویتی وییه به آن میبخ شد .درک آثار ادبی دورة معا صر
به دلیل حضور اسطوره در آنها منوط به آگاهی از دانش اسطوره است(».اردالنی.)13 :1395 ،
آنچه که از اسطورهها در شعر ابتهاج نمود پیدا کرده است ،اسطورههای ایرانی هستند که در شاهنامه به داستانهای
آنها اشاره شده است .اشاره به شخصیتهای اسطورهایِ شاهنامه نظیر ،سیاوش ،رستم ،سهرا  ،زال ،سیمرغ ،جمشید
نیز در شعر سایه بازتا زیادی دارد.
الف) سیاوش « :شاعران معاصر از جنبه های مختلف به سرگذشت داستانی سیاوش براساس آنچه در شاهنامه آمده
است پرداخته اند و کارکردهای گوناگونی را در آفرینشهای شعری ــــ اعم از کارکردهای سیاسی ،اجتماعی ،عاطفی
و ...مدنظر قرار دادهاند»( .اشرف زاده و نویدیمهر)181 :1394 ،
«داستان سیاوش یکی از زیباترین و غمانگیزترین داستانهای شاهنامه است .فردوسی در این تراژدی روایت کنندة
زندگی انســان آزاد و مختاری اســت که برای رعایت مصــالح اجتماعی و مســائل اخالقی ،همواره در برابر تقدیری
قدرتمندتر از خود ت سلیم می شود .او با اینکه میتواند از چنبر این ت سلیم بگریزد ،آگاهانه در برابر مرگی ناخوا سته،
گردن مینهد تا خوبیها و ارزشهای انســانی را به جایگاه ظهور برســاند .ســیاوش در واقا چهره شــریف و آســمانی
شاهنامه است(».عالمی و شکیبی ممتاز.)108 :1386،
مرگ ناجوانمردانه و به ناحق ریخته شدن خون سیاوش ،گذار از آتش و پاکی و نیکوخویی او ،در شعر ابتهاج نیز
بازتا داشته است.
مــی جــوش مــیزنــد بــه دلِ خــم بــیــا بــبــیــن

یــادی اگــر ز خــون ســـــیــاووش مــیکــنــی
(ابتهاج)82 :1378 ،

ز خوبی آ ِ پــاکی ریختم بر دســــتِ بــدخواهــان

د لی در آ تش ا ف کنــدم ،ســــیــاووشــــی برآوردم
(همان)135 :

بــیــا ســــاقــی آن مــی کــه چــون بــنــگــریــم

ز

خــــون

ســــــیــــاووش

یــــاد

آوریــــم

تلمیح در شعر هوشنگ ابتهاج

دردمــــنــــدم

پُــــر

آوازه

1457 /

شــــــد

بـــه مـــن ده کـــه داغ دلـــم تـــازه شـــــد

ســــــرِ

از آتـــش گـــذشـــــتـــنـــد بـــا جـــان پـــاک

کـــه پـــاکـــان از آتـــش نـــدارنـــد بـــاک

ولـــیـــکـــن بـــدی چـــون کـــنـــد داوری

ز نـــیـــکـــان هـــمـــان طشـــــت خـــون آوری

ســـــتـــم بـــود آن خـــون فـــروریـــخـــتـــن

ســــــزای ســــــتـــمـــکـــاره آویـــخـــتـــن

 ...دریـــن آن گـــرانـــمـــایـــه ســـــرو جـــوان

کـــه نـــاگـــه فـــرو ریـــخـــت چـــون ارغـــوان

چــه پر خون نوشــــ تنــد ا ین ســــرگــذشــــت

دلــی کــو کــزیــن غصــــه پــرخــون نــگشــــت؟
(همان)278 :

ب) رستم و سهراب :بازتا این دو شخصیت اسطورهای در شعر ابتهاج ،دستمایهای میشود برای اینکه شاعر در
بیان مقاصد اجتماعی خود از آنها بهره بگیرد:
شاعر به کیفر زمانه نسبت به اعمال ناصوا اشاره میکند:
زمــانــه کــیــفــرِ بــیــداد ســــخــت خــواهــد داد

ســـزایِ رســـتم بــد روز مرگ ســـهرا

اســــت
(همان)175 :

امید و انتظار معجزه را نیز به وسیلة این شخصیتهای اسطورهای نمایان میکند:
رســــ ت می بر ســــر ســــ هرا

ی لی می گریــد

نــوشــــداروی امــیــدی بــرســــان ای ســــاقــی
(همان)187 :

پ)سیمرغ و زال « :سیمرغ پرندهای مشهور در اساطیر ایران است .پیکر عظیم ،بالهای فراخ ،گشاده و زیستن در
مکانی نامعلوم و دور از دیدگان سبب شده است که همیشه الوهیتی برای این پرنده متصور شود .این پرنده بر باالی
کوه آ شیان دارد و زال را که سپید مو از مادر زاییده شده و در پای کوه البرز رها شده ا ست را در بر میگیرد و برای
خوراک جوجههای خود میبرد .اما خداوند مهر کودک را بر دل سیمرغ میاندازد و مرغ همچون فرزند خویش او را
میپرورد(».حیدرنیایراد و شعبانلو.)51 :1396 ،
در خــاک و خــون تــپــیــدنِ ایــن پــهــلــوان بــبــی ـن

ســــیــمــرغ را خــبــر کــن و چــون زال زر بــیــا
(ابتهاج)181 :1378 ،

 .6تلمیحات ادبی

ابتهاج در غزلیات خود ،به وییه در غزلیاتی که مضــمون عاشــقانه دارند در جهت غنای افکار خود ،به داســتانهای
مشهوری از جمله ،خسرو شیرین و لیلی و مجنون اشاره میکند.
الف) خسرو و شیرین:

داستان عشق خسرو و شیرین و نیز رقابت خسرو و فرهاد نیز در شعر ابتهاج بازتا
شده است.
ســــا یه ما کُشـــ تة عشـــقیم ،که این شـــیرین کار

داشته و به کوهکنی فرهاد اشاره

مصــــ لحــت را ،مــدد از تیشــــة فرهــاد گرفــت.
(ابتهاج)94 :1378 ،

وصــــال آن لــب شــــ یر ین بــه خســــروان دادنــد

تو را نصـــیــب ه م ین بس کــه کو ه کن بــاشـــی
(همان)96 :

ب) لیلی و مجنون:
چشــــم گریــان تو نــازم ،حــال د ی گر گون ب ب ین

گــریــة لــیــلــی کــنــار بســــتــر مــجــنــون بــبــیــن
(همان)109 :

ز مـــجـــنـــونـــان دشــــــت آشــــــنـــایـــی

مـــنـــم امـــروز ،آن لـــیـــال بـــه مـــن ده
(همان)126 :
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دیوانــه چون طغیــان کنــد زنجیر و زنــدان بشـــکنــد

از ز لف ل ی لی ح لقــهای در گردن م ج نون ک نیــد
(همان)129 :

پ)حافظ:

حوزة دیگری از تلمیح ادبی در شعر هوشنگ ابتهاج که رابطة این صنعت بالغی را با بینامتنیت بهنحو بارزتری ن شان
می دهد ،تأثیرپذیری شـعر ابتهاج از حافظ اسـت« .درمجموع می توان شـیوههای اثرپذیری سـایه را از حافظ به چند
بخش تق سیم کرد .این تق سیمبندی ناظر بر سیر تاریخی و خطی نی ست؛ چه همزمان می توان انواع این شیوهها را که
گروهی ظاهری و لفظی و برخی درونی ا ست در یک شعر یافت؛ اما با دیدی روش شنا سانه میتوان اینگونه نتیجه
گرفت که لفظ و ترکیبات به جنبة بیرونی این اثرپذیری اشاره دارد ،در تعبیرات چون نحو زبان نیز دخیل است اندکی
درونی تر میشــود و در آنجا که این دو با وزن و قافیه و گاه مضــمون مشــترک به کار می روند ،شــیوة بیان حافظانه
میشود»( .محمدی و نیکوبخت 125 : 1392 ،ـ  )126برخی از این تأثیرپذیریها عبارتند از:
در بیت زیر ابتهاج ،ترکیبی از حافظ را عیناب در شعر خود آورده است:
همــای اوج ســــعــادت کــه می گر یخــت ز خــاک

شــــد از امــان زمــیــن دانــه چــیــن دام شــــمــا
(ابتهاج)12 :1378 ،

هــمــای اوج ســـــعــادت بــه دام مــا افــتــد

اگــر تــو را گــذری بــر مــقــام مــا افــتــد
(حافظ ،1377 ،غزل )114

در بیت زیر که ابتهاج از تعبیرات حافظ بهره برده اســت« .در حوزة تعبیرات ،جدای از لفظ ،با نحو زبان ســروکار
داریم .در شعر سایه گاه ترکیبات بهصورت پراکنده به کار میروند»( .محمدی و نیکوبخت)131 :1392 ،
هــر دم از حــلــقــة عشــــاب پــریشــــانــی رفــت

بــه ســــر ز لف بتــان ســــلســــلــهدارا تو بمــان
(ابتهاج)84 :1378 ،

گ ف ت مش ســـلســـلــة ز لف بتــان از پی چیســــت

گفــت حــا فظ گلــه ای از دل شــــیــدا می کرد
(حافظ :1377 ،غزل )143

 .7نتیجهگیری
هوشــنگ ابتهاج نیز مانند دیگر گویندگان و نویســندگان پارســی گوی به طرب گوناگون کوشــیده اســت تا از انواع
تلمیحات برای برای بیان مفاهیم و م ضامین اجتماعی ا ستفاده جوید .تلمیحات به کار رفته در شعر هو شنگ ابتهاج
ذیل سه عنوان کلی می گنجند :در بخش تلمیحات دینی ،که بسامد نسبتاب زیادی در شعر ابتهاج دارد شاعر از مضامینی
همچون روز ال ست ،آفرینش ح ضرت آدم ،رانده شدن آدم و حوا از به شت ،دا ستان های پیامبران مختلف بهره گرفته
ا ست .در برخی از این موارد شاعر هدفی جز بیان انگیزه های عا شقانه ندا شته ا ست .در برخی از موارد نیز اندی شة
امید به تغییر و تحول ،آمدن فردی نجاتگر که خفتگان را از خوا غفلت بیدار میکند را به مدد این عناصـــر بیان
کرده است .در بخش تلمیحات اسطوره ای به شخصیتهای اسطوره ای شاهنامه اشاره کرده است .گاهی نوشداروی
امیدی طلب کرده که بتواند ،آرامش را به ارمغان آورد و گاهی نیز در انتظار معجزه بوده اســـت .در بخش تلمیحات
ادبی نیز کاربرد گسترده ای از داستان لیلی و مجنون و خسرو و شیرین برای بیان مقاصد عاشقانه دیده شد و نیز بهرة
فراوانی که وی از ترکیبات و تعبیرات حافظ برده ا ست م شاهده گردید که ن شان از موفقیت وی در سرودن غزلهای
درخشان در دورة معاصر و نیز انس زیاد وی با اشعار حافظ دارند.
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