بررسی عنصر«زمان» در غزلیات هوشنگ ابتهاج با تکیه بر کتاب سیاه مشق
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چکیده
یکی از مقولههایی که در آثار ادبی وجود دارد ،زمان و مفهوم کاربردی آن در شعر است .دیدگاه شاعران و نویسندگان دربارهی
کاربرد آن متفاوت است .هوشنگ ابتهاج نیز از این مقوله در شعر خود به شیوههای گوناگونی بهره برده است.زمان در شعر او،
یک مقولهی عینی و معقول نیست؛ بلکه دارای وجودی مادی و محسوس است .او گاهی اوقات زمان را در تصرف خود می-
بیند که به خوبی بر آن احاطه دارد و گاهی اوقات زمان را به گونهای ساکن مییابد که خیال حرکت ندارد و یا در یک
محدودهی زمانی مشخص ،به دور خود در چرخش است .ابتهاج زمان را جاندار میبیند و برای آن از توصیفات زیبایی استفاده
کرده و خوی و خصلتهای آن را برمیشمارد .او با آوردن واژههای کهنی در کنار واژگان نو ،زمان گذشته و حال را پیوند
میدهد که این از بهترین ویژگیهای بارز ابتهاج در استفاده از مقولهی زمان است .در کل باید گفت یکی از وجوه برجسته
شعر ابتهاج شیوهی استفاده او از مقولههای مختلف زمان و تصرف شاعرانهی وی در آن است.

کلید واژگان :ادبیات معاصر ،هوشنگ ابتهاج ،زمان ،غزل،سیاه مشق.
مقدمه:
زمان یکی از مهمترین عناصر و مؤلفههایی است که از یکسو وجود و ماهیت شعر به میزان بسیار زیادی به آن
بستگی دارد و از سوی دیگر ،در شعر میتواند نمودها و جلوههای گوناگونی داشته باشد .شعر جزء هنرهایی است
که در ظرف زمان اجرا میشود و یا به بیان دیگر ،اجرای آن به طور کامل وابسته به زمان است.
در طول تاریخ ،بررسی مفهوم و معنی زمان همواره مورد توجه متفکران قرار گرفته است و هرکدام از آنها،
تعریفی خاص از این مقوله را ارائه دادهاند .ابن سینا در تعریف زمان میگوید«زمان ،مقدار حرکت دوری نسبت به
پیش و پس آن است(».حناالفاخوری .)164-167 :7711 ،در تعریفی دیگر از زمان چنین گفتهاند« :زمان امری
اعتباری است که منشا انتزاعش ،موجود و معدوم شدن اجسام و احوال است(».فروغی )17 :7761،بنابراین«هر
تجربهی زمانمند (تجربهای که در مسیر زمان رخ میدهد و با زمان دانسته و شناخته میشود) با کنش روایی همراه
است .زمان بیمعناست ،مگر آن که خود زمانمند شود ،یعنی به بیان درآید ،یا به گفتهی ارسطو روایت
شود»(.احمدی)676 :7711،
پس مفهوم زمان در شعر ،میتواند تا حدودی بیانگر افکار درونی شاعر باشد؛ چراکه«جریان دائمی احوال درونی
و خودآگاهی ،حقیقت زمان است»(فروغی .)416 :7761 ،و حتی گاهی اوقات میتوان گفت که«زمان» ارتباطی عمیق
با دنیای درون و بیرون شاعر یا نویسنده دارد و دسترسی به این دنیای بیرون و درون نویسنده ،جز با شناخت ابعاد
شعر وی میسر نیست و در واقع میتوان گفت حقایقی که در اشعار و یا آثار نویسندگان وجود دارد ،در البه الی
نوشتهها و زمان مفقود شده است .بنابراین میتوان گفت که«جست و جوی زمان گمشده ،جست و جوی حقیقت
است و اگر این جست و جو ،نامِ زمان گمشده را به خود میگیرد ،تنها به این منظور است که حقیقت با زمان
ارتباطی اساسی دارد(».دلوز.)46 :7411،اما باید توجه داشت که مفهوم عنصر زمان و حقیقت گمشدهای که در اشعار
شاعران و نویسندگان وجود دارد ،در شعر شاعران نوپرداز جلوهای دیگر دارد و«چرخهای تیز روست که به چیزی
نمینگرد»(.گنجیان.)11 :7711 ،

 7دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه(نویسنده مسئول)
 4دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج
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مفهوم عنصر زمان و این حقیقت گمشده به طور عام در آثار شاعران معاصر دیده نیز میشود به طوری که برداشت
آنان از مفهوم زمان را به خوبی بیان میکند .یکی از این شاعران معاصر که به مقولهی«زمان» در شعر خود پرداخته،
هوشنگ ابتهاج است .او به عنوان شاعری معاصر ،از تمام ظرفیتهای شعری در آثار خود استفاده کرده که بحث
عنصر«زمان» از این حیطه خارج نیست .اما باید توجه داشت که دیدگاه ابتهاج دربارهی عنصر«زمان» چگونه است و
این عنصر تا چه حد بر شعر او تاثیر گذاشته است که در این پژوهش با استفاده از شواهد ابیاتی که در غزل او به
دست آوردهایم ،متوجه شدیم که دیدگاه ابتهاج دربارهی زمان ،دیدگاهی محسوس و عینی است نه عقلی و این
عنصر به ظاهر عقلی شعر او را از لحاظ گیرایی و درک محتوا تحت تاثیر قرار داده است که در این پژوهش تا آنجا
که ممکن بود ،به شرح و تبیین آن پرداختهایم.
زمان در شعر هوشنگ ابتهاج
 .1زمان در تصرف شاعر
مفهوم و محتوای زمان از دیدگاه شاعران و نویسندگان متفاوت است .هر شاعر یا نویسندهای با استفاده از قدرت
بالقوهای که در درک مسایل مختلف دارد ،با یک نگاهی خاص ،به بسیاری از مسایل اطراف خود را مینگرد .بنابراین
مفهوم زمان نیز در اولین قدم خارج از این مقوله نیست .هوشنگ ابتهاج در غزلیاتش ،زمان را آنگونه در دسترس
میبیند که میتوان به سادگی بر آن حکمرانی کرد .پس گاهی اوقات زمان در تصرف شاعر است ،گویی از خود
جنب و جوش ندارد و این شاعر است که میتواند آن را هر طور که بخواهد به جریان بیاندازد و مراد دل خود را از
آن کسب کند .چرا که آن را در قبضهی خود میبیند:
از آنکه هست به دست خرد زممام شمما
زمان به دست شمما ممیدهمد زممام ممراد
(ابتهاج)74 :7711،
و گاهی این تصرف و چیرگی بر زمان را در قبضهی معشوق میبیند که اگر معشوق با شاعر همراه و همدم باشد،
زمان نیز در اختیار شاعر است و این زمان است که از خود اختیار ندارد و وجودش مشروط بر وجود معشوق قلمداد
شده است:
بخممت و کممام جاودانممه بمما مممن اسممت
تا تمو بما منمی ،زمانمه بما ممن اسمت
(همان)17 ،
.2نوستالوژی
نوستالژی) (nostaligiaواژهای فرانسموی ،برگرفته از دو سازهی یونما نی ) (nostosبه معنی بازگشت و )(algos
به معنی درد و رنممج است .نوستالژی یک احساس طبیعی ،عمومی و حتی غریزی در میان نژادهای گونماگون و بمه
طور کلی تمامی انسانهاست .به لحاظ روانی ،زمانی این احساس تقویت میشود که فرد از گذشتة خود فاصله می-
گیرد(شماملو .)77 :7716 ،بنابراین آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی فضاها یا زمانهای دیگمر ،از
مشخصات نوستالوژی است(سیدحسینی .)1: 7766 ،غم غربت ،دوارن کودکی و جوانی ،حسرت از زمان گذشته ،یاد
و خاطره معشوق و  ...از مشخصات بارز این مقوله از زمان است که نمونههای زیر وجود انواع نوستالوژی در
غزلیات ابتهاج را به اثبات میرساند:
 .2-1روزگار جوانی
حسرت ایام گذشتهی جوانی ،از نوستالوژیهای رایج در آثار نویسندگان و شاعران است که در غزلیات ابتهاج دیده
میشود .او از زندگی کنونی دلسرد شده و آرزوی بازگشت به دوران جوانی را در سر میپروراند که هنوز هم فکر و
خیالش را به خود مشغول کرده است:
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هنممموزم خممموان نوشمممین جممموانی سمممرگران دارد

خیممال شممعله مممیرقصممد هنمموز از سمماز خاکسممتر
(ابتهاج)711 :7711 ،

و یا از سپری شدن دوران جوانی ،حسرت میخورد و میگوید:
چنممان گذشممت کممه انگممار هممر چممه بممود نبممود
دریممم عهمممد شمممکر خممموان روزگمممار شمممبان
(همان)477 ،
 .2-2دوری از معشوق
از دیگر نوستالوژیهایی که در غزلیات ابتهاج دیده میشود ،یاد و خاطرهی معشوق است که آرزوی دیدنش را
همانند گذشته در ذهن دارد:
ببیمممممنم آن رخ زیبمممممای دلگشمممممای تمممممو را
بمممود کمممه بمممار دگمممر بشمممنوم صمممدای تمممو را
(همان)761،
 .2-9حسرت زمان از دست رفته
گاهی اوقات این نوستالوژی که از زمان وجود دارد ،به خود زمان برمیگردد که ترکیب بسیار جالبی را به وجود
آورده است چرا که شاعر به جای اینکه خود از گذشته یاد کند ،زمان را مخاطب قرار میدهد و از او میخواهد که
گذشتهی شاد شاعر را به یاد آورد:
کمممزین شمممبهمممای نابممماور منمممت آواز ممممیدادم
اال ای صمممبز آزادی بمممه یممماد آور در آن شمممادی
(همان)444،
 .2-8دریغ بر عمر سپری شده
از نوستالوژیهای پُر کاربردی که در آثار نویسندگان و شاعران وجود دارد ،دری و افسوس خوردن از عُمر سپری
شده است که بیان این موضوع در ادبیات فارسی یک موتیف است و از زمانهای گذشته و در شعر شاعران سنتی از
رودکی و کسایی گرفته تا حافظ و  ..به آن اشاره کردهاند و مفهوم دم غنیمتی را برای مخاطب یادآور میشود و می-
توان گفت که بازتان این گونه اندیشهها در شعر ،یک اندیشه خیامی است و غزل ابتهاج نیز از چنین مضمونی خالی
نیست ،او از بیهوده گذشتن عُمر افسوس میخورد و این گذر عُمر را چنین بیان میکند:
ای دریغممما کمممه ز گهمممواره رسمممیدیم بمممه گمممور
از جهممان هممیی ندیممدیم و عبممث عمممر گذشممت
(ابتهاج)716 :7711 ،
و گاهی این افسوس از گذر عُمر را به صورت تمثیلی و تشبیهی بیان میکند .او از دوران جوانی به باغ سرخ و
شادان یاد میکند که از هجران یارش به زردی و خزان گراییده است و آرزوی احیای آن باغ(دوران جوانی) را در
ذهنش جستجو میکند:
همممممین زمممممین و زممممان زار و زرد مممممیآیممممد
دریممم بممماغ گمممل سمممرخ ممممن کمممه در غمممم او
(همان)411 ،
.2-5دوری از وطن
گاهی شاعر از غربت و دوری از وطن شکوه دارد و آرزوی رسیدن به وطن و سرزمین اصلی خود را در ذهن تجسم
میکند که این نمونه از نوستالوژی هم در شعر ابتهاج دیده میشود که برای بیان این مطلب ،از تشبیه زیر استفاده
میکند:
قماسدی کمو کمه سالمی برساند ز مَنَت
بماغبان مژدهی گل میشنوم از چمنت
وقت آنست که با نغمهی مرغان سحر

پممر و بمالی بگشایمی به هموای وطنت
(همان)776 ،
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ابتهاج در ابیات باال به خوبی از صنعت تشبیه استفاده کرده و آن را در کنار آرایهی مراعات نظیر و تناسب به کار
برده تا مفهوم دوری از وطن را به صورت احساسی بیان کند.
.2-6دریغ بر زمان نه چندان دور
گاهی اوقات ،حسرت و تاسف شاعر از روزگار خون ولی نه چندان دوری است که سپری شده است .اینگونه از
نوستالوژی و حسرت شاعر برای زمان ،به خاطر فاصلهی کمی است که شاعر از زمان گذشته دارد و نمونهی آن در
بیت زیر به خوبی مشهود است:
ای خوشمممترین خممموش آممممده ،بمممار دگمممر بیممما
دوشممت بممه خمموان دیممدم و گفممتم خمموش آمممدی
(همان)717 ،
و گاهی اوقات هم تاسف بر زمانی است که مشخص نیست چه مدت با زمان حال شاعر فاصله دارد:
بممر هممر کرانممه پرتممو مهممرش بگسممتریم
آن روز گممار خمموش کجاسممت کممه از طممالع بلنممد
(ابتهاج)417 :7711 ،
 .2-7از عهد و وفا یاد کردن
از دیگر نوستالوژیهایی که در غزل ابتهاج دیده میشود ،یاد کردن از عهد و وفای خود است که در گذشته به آن
پای بند بوده است و گاهی آن را به خاطر میآورد:
پیممممان شکسمممتن نیسمممت در آیمممین ممممردان
من بر هممان عهمد کمه بما زلمف تمو بسمتم
(همان)417 ،
 .2-4دریغ بر زحمات بیهوده
ابتهاج در غزلش به گذشته سفر میکند و بر کارهای گذشتهای که با رنج و زحمت انجام داده ولی نتیجهی دلخواه
خود را از آن کسب نکرده ،حسرت میخورد:
کممز آن پرنممدا نگممارین نممه تممار مانممد و نممه پممود
چممه نقممشهمما کممه بممه خممون جگممر زدیممم و دری م
(همان)477 ،
.2هراس از زمان
ترس و هراس ،در نهاد انسانها امری طبیعی است .اما بیشترین ترسی که در ذات انسانها مشاهده میشود ،ترس از
دیدن چیزهای مادی و قابل مشاهده است؛ اما این ترس فقط در دنیای عمومی وجود دارد .گاهی اوقات ترس و لرز
در چیزهایی مشاهده میشود که نمود جسمانی ندارد بلکه در تخیل قابل مشاهده است و برای یک انسان معمولی
قابل فهم نیست و تنها شاعران یا نویسندگان هستند که از آن باخبرند .مفهوم «زمان» از این مقوله است که شاعری
مانند هوشنگ ابتهاج آن را درک کرده و از آن هراس دارد .هراسی که فقط خود به آن پی برده است.و این ترس از
«زمان» ،دالیلی دارد«.زمانی» که شاعر از آن در هراس است« ،شب» است و این ترسی که از شب وجود دارد ریشهی
اسطورهای دارد چرا که در اساطیر باستانی ایران شب زایده اهریمن است و در مقابل روز که زاییده اهوراست
پدیدار میشود و وحشت از شب و نمادهای منفی آن تاییدی بر این مدعاست .اما در شعر ابتهاج علت این ترس از
شب« ،دلتنگی» است که «شب» آن را برای شاعر به ارمغان آورده است:
دوبممماره گریمممهی بمممی طممماقتم بهانمممه گرفمممت
شمممب آممممد و دلِ تمممنگم هممموای خانمممه گرفمممت
(همان)11 ،
و این هراس و نگرانی از «شب» تمام شدنی نیست زیرا گاهی با صفت« دشوار» از آن یاد میکند؛ و از آمدن آن
هراس دارد ،هراسی که اگر سپری شود ،امید و آرزو را برای شاعر به ارمغان میآورد:
آنگممه چممه مممژدههمما کممه بممه بممام سممحر بممریم
بگذار تا از این شمب دشموار بگمذریم
(ابتهاج)414 :7711 ،
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اما گاهی اوقات هراس و ترس شاعر از« شب» ،به خاطر هجرانی است که از معشوق کشیده و شاعر در
اینجاست که با لحنی تند و از روی عصبانیت ،آن را مخاطب قرار داده است.گویی این شب بوده که دوری از
معشوق را برای شاعر رقم زده است:
هجران سممپید کممردی چشمممم در انتظممار سممپیده
چه خواهی از سر ممن ای سمیاهی شمب
(همان)74 ،
و در پایان میبینیم که ترس شاعر از «شب» به خاطر تداعی خاطراتی است که از هجران معشوق کشیده ،و تاثیر
این غم و هجران ،در زمان«شب» برای شاعر نمود بیشتری دارد:
تا با تو بگمویم غمم شمبهمای جمدایی
وقممت اسممت کممه بنشممینی و گیسممو بگشممایی
(همان)717،
اما شاعر علت دیگرش از ترسی که از «زمان» دارد را منوط به ناسازگاری و رنجش آن میداند که باعث شده
است تا سالمتی و راحتی را کسب نکند ،و علت عدم سالمتی و آسایش خود را ناسازگاری«زمان» میداند و شاید
این دلیل اصلی شاعر از زمان هراسی باشد:
قممرار عممیش و امممان داشممتم ،زمانممه گرفممت
امیمممد عمممافیتم بمممود ،روزگمممار نخواسمممت
(همان)11 ،
 .9زمان ایستایی و سکون
زمان به خودی خود در حال سپری شدن است .اما این تنها چیزی است که یک انسان معمولی از زمان درک کرده
است در حالی که دیدگاه شاعران و نویسندگان دربارهی این مقوله بسیار متفاوت است .آنان زمان را در حالت
ایستایی و سکون هم دیدهاند که نمونهی آن در غزلیات هوشنگ ابتهاج جلوهگری میکند .پس زمان گاهی اوقات
میایستد ،و این ایستایی زمان درمفهوم نسبیت زمان کامال مشهود است چرا که در هنگام فراق ،زمان دیر میگذرد و
در وصال و شادی زمان زود گذر و سیال است .بنابراین شاعر در این سکون ،به دنبال چیزی است که به آن برسد،
چرا که با این ایستایی و سکون است که شاعر به آرامش میرسد .او برای دیدن یارش ،خود را به «شب» مانند می-
کند که سپری نمیشود تا شاید ماه(معشوق) خود را زیارت کند:
چممراغ خلمموتا ایممن عاشممقِ کهممن باشممی
چممون شممب بممه راه تممو مانممدم کممه ممماه مممن باشممی
(ابتهاج)16 :7711 ،
و یا در این «سکون زمان» به دنبال چیز دیگری است .زمان میایستد تا شاعر با آن چشمی که از دیدگان جاری
ساخته ،به دنبال یار بگردد و این مفهوم ایستایی و توقف زمان دقیقا با آوردن فعل(ماندن)مشاهده میشود:
چمماره کممار مممرا در آن آتشممگون ببممین
ماندهام با آن چشم و آتش دل ساقیا
(همان)711 ،
و حتی دوست دارد که این ایستایی زمان ،تا رسیدن به وصال ،ادامه داشته باشد:
بمممه وعمممدههمممای وصمممال تمممو زنمممده دارنمممدم
مگممر درایممن شممبِ دیممر انتظمممارِ عاشممق کمممش
(همان)716 ،
باید توجه داشت که در بیت باال  ،شاعر از کاربرد این واج آرایی کسره و تنسیق الصفات ،کش آمدن زمان و
بسط لحظات را مورد نظر داشته است.
 .1باستانگرایی(آرکائیسم)
از نظر ناقدان ادبی ،باستان گرایی یعنی «ادامهی حیات گذشته در خالل زبان اکنون» ( شفیعیکدکنی :7711 ،ص.)41
در این نوع از فرایند ،شاعر یا نویسنده از کلماتی استفاده میکند که در ادبیات کهن بیشترین کاربرد را داشتهاند و
میتواند موجب پیوند زمان شود .پیوندی که ناشی از گذشتهای پر فروغ دارد« .شاعر میتواند زمان حاضر را درک
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کند ،گذشته را به آن مرتبط نماید و آینده را حدی بزند ،یا انتظار رخدادهایی را داشته باشد( ».احمدی.)411 :7717 ،
بنابراین در این موارد است که نحوهی پیوند زمان از سوی شاعر یا نویسنده بسیار مهم است.گاهی اوقات ،شاعر یا
نویسنده به کمک اسطورهها یا شخصیتهای قدیمی ،زمانها را به هم پیوند میدهد و از اسطورههای نام میبرد که
در گذشته وجود داشته اند ،و با یادآوری آنان در شعر خود ،زمان گذشته و حال را به هم پیوند میدهد .ابتهاج در
غزلش از این روش به خوبی برای پیوند زمان استفاده کرده است که به طور مفصل به تببین و شرح آن میپردازیم
 .8-1استفاده از واژگان قدیمی
در این نوع از آرکائیسم ،شاعر از واژگانی استفاده میکند که از لحاظ دستوری یا عدم وجود آنان در ادبیات جدید،
جایگاهی ندارند اما با این عمل ،واژگان قدیمی در کنار واژگان جدید نه تنها به شعر زیبایی خاصی داده است بلکه
عمال دو زمان متفاوت را به هم پیوند داده است .و دیگر این که کاربرد کلمات کهن ،رنگ کهنگی و عتیقه بودن بر
شعر میزند و مخاطب را به زمانهای دور می برد.
هوشنگ ابتهاج در شعر خود از واژه«قبا» استفاده کرده که این واژه با توجه به این که نوعی«لباس بلند» بوده و در
گذشتههای دور از آن استفاده شده و االن از رونق افتاده ،کمتر در ابیات شاعران دیده میشود اما در شعر هوشنگ
ابتهاج دیده میشود:
قصممور عقممل کجمما و قیمماس قامممت عشممق
تممو هممر قبااا کممه بممدوزی بممه قممد ادراک اسممت
(ابتهاج)761 :7711 ،
واژه«ساقی» و ساقیگری از دیگر واژگانی است که به علت اینکه در زمان حال چنین شغلی وجود ندارد ،عمال از
کاربرد ساقط شده و کمتر در ادبیات امروز دیده میشود اما در غزلیات ابتهاج ،به وفور دیده میشود:
درد هجممران عزیممزان بممه جهممان چنممد کشممم
هممممه رفتنمممد خمممدارا تمممو بممممان ای سااااقی
یکی ساقی مست است پسِ پرده نشسته ست

(همان)716 ،
قمممدح پمممیش فرسمممتاد کمممه مسمممتانه بگردیمممد
(همان)411 ،

«خمخانه» از دیگر کلمات کهنه و مهجور است که در گذشته وجود داشته:
سرشممکی کممه بممرآن خمماک فشمماندیم بممن تمماک
در این جوش شمران اسمت ،بمه خُمخاناه بگردیمد
(همان)411 ،
از دیگر کلماتی که تا حدودی از رونق افتادهاند و در غزلیات ابتهاج کاربرد دارد ،واژگان«خانقاه و دیر» است که
با توجه به اینکه این مکانها در گذشته وجود داشتهاند و االن چنین مکانهایی وجود ندارند ،کاربرد آنان نیز ساقط
شده و همچنین ،از واژهی«خرقه» که در گذشتههای دور نوعی لباس صوفیانه بوده ولی االن از آن استفاده نمیشود
بهره برده که در حال حاضرکاربرد این واژگان از رونق افتادهاند اما در شعر ابتهاج دیده میشود و پیوند زمانی که در
غزلیاتش وجود دارد را بیشتر میتوان حس کرد:
تممو مممرغ زیرکممی ای جممان ،بممه خانقاااه مممرو
بمممه زیمممر خرقاااهی رنگمممین چمممه دامهممما دارنمممد
(همان)441 ،
دریممن دو دم مممددی کممن مگممر کممه برگممذریم

بممه سممر بلنممدی ازیممن دیاار پسممت ای سمماقی
(همان)471 ،

 .1-4استفاده از اسطوره و شخصیتهای کهن
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تا جایی که به غزل مربوط میشود ،استفاده از تشبیه و استعاره ،مهمترین صناعت شاعر برای در هم آمیختن
زمانهاست ،به شرطی که آن دو رکن تشبیه از نظر زمانی با یکدیگر منطبق نباشند .وقتی شاعر معشوق خود را به لیلی
تشبیه میکند ،این تشبیه و ادعای این همانی باعث تداخل زمانها میشود ،زیرا یکی (لیلی) متعلق به گذشته و
دیگری (معشوق) متعلق به زمان حال است .هوشنگ ابتهاج دربارهی گریه کردن معشوق خود ،آن را با تشبیه زیبایی،
به لیلی مانند کرده و در یک لحظه ،زمان حال معشوق خود را به زمان گذشتهی معشوق مجنون پیوند میدهد و می-
گوید:
چشممم گریممان تممو نممازم ،حممال دیگرگممون ببممین
گریهی لیلای کنمار بسمتر مجنمون ببمین
(ابتهاج)711 :7711 ،
و در جایی دیگر در غزلیاتش ،دربارهی محبون خود به گذشتهای دور تر سفر میکند و داستان یوسف را از
گذشتهای دور به زمان حال پیوند میدهد و میگوید:
امممروز عزیممز همممه عممالم شممدی اممما
ای یوس ا من،حممال تممو در چمماه ندیدنممد
(همان)411 ،
ویا:
مپسممند یوساا

مممن اسممیر بممرادران

پممروای پیممرِ کلبممهی احممزان نگمماه دار

(همان)767 ،
و آن هنگام که میخواهد دربارهی عواقب ظلم و ستم نکتهای تعلیمی بیان کند ،از اسطورههای شاهنامه استفاده
میکند و با سفر به گذشتههای دور،از داستان رستم و سهران بهره میبرد و میگوید:
زمانممممه کیفممممر بیممممداد ،سممممخت خواهممممد داد
سممزای رساات ِ بممدروز ،ماار سممهران اسممت
(همان)716 ،
و یا از داستان سیاووش استفاده میکند و زمان حال و گذشته را به هم پیوند میدهد:
ز خمموبی آن پمماکی ریخممتم بممر دسممت بممدخواهان
دلمممی در آتمممش افکنمممدم ،سیاووشااای بمممرآوردم
(همان)776 ،
و گاهی اوقات با تشبیهی زیبا ،خود را به زمان اسکندر میرساند و خود را به خضر مانند میکند:
چممون خضممر اگممر بممه چشمممه آن بقمما رسممم
انمممدوه نممما ممممرادی اساااکندر کشمممد
(همان)766 ،
شاعر به خوبی آزاد است و آزادانه در زمان سیر میکند و هر جا و هر زمانی را که بخواهد به زمان کنونی خود
پیوند میدهد .حتی گاهی اوقات سیمرغ را به زمان حال فرا میخواند که این چنین پیوندی از زمان ،نشانه پیوند حال
و آینده است:
سممیمرغ را خبممر کممن و چممون زال زر بیمما
در خاک و خمون تپیمدن ایمن پهلموان ببمین
(ابتهاج)717 :7711 ،
بنابراین شاعر با آوردن اسطورهها و شخصیتهای قدیمیتر در اشعارش ،پیوندی ناگسستنی در زمان را به وجود
آورده که در نوع خود کم نظیر و درک آنها را با گیرایی بالقوهای همراه میسازد.
 .5تکرار و حرکت دوری زمان(زمان چرخهای)
«زمان چرخهای زمانی است که گر چه پیش رونده است؛ ولی همواره در پیش روی خود دور میزند و به آغاز خود
میرسد(».صنعتی.)771 :7711 ،در این نوع  ،گویی شاعر زمان را در حالتی دورهای قرار داده و برآنست تا مخاطب
خود را در یک مقوله از زمان ،به حرکت درآورد .در بیت زیر ،شاعر مخاطب را به گردشی فرا میخواند که زمان در
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آن از حالت ایستایی خارج شده و در یک محیط بسته به حالت چرخهای درآمده که دائما در حال گردش است و
مخاطب با گذر از چند موضع ،مجدداً به همان نقطهی اولیه باز میگردد .در این بیت ،شاعر مخاطب را به گشتن فرا
میخواند.گشتنی که در آن زمان در حال دور زدن به دور خودش است .او میگوید« :بگردید ،بگردید» که این نوع
تکرار در یک امر ،نشان دهندهی این است که این«زمانی» که شاعر مخاطب را در آن به گشتن فرا خوانده ،همواره بر
پیش روی خود دور میزند و دوباره به مکان اصلی خود برمیگردد:
در ایممن خانممه غریبیممد ،غریبانممه بگردیممد
بگردیممد ،بگردیممد ،در ایممن خانممه بگردیممد
(ابتهاج)411: 7711 ،
و گاهی اوقات این چرخش زمان ،در یک محدودهی زمانی خاص رُخ میدهد:
کممه شممب و روز کجممایی و کجممای تممو کجاسممت
چممه پریشممانم از ایممن فکممر پریشممان شممب و روز
(همان)441 ،
 .6تشبیه زمان
تشبیه و وصف کردن ،از ویژگیهای شاعران و نویسندگان است که اگر با دقت و زیبایی بیان شود ،مخاطب را بیشتر
تحت تاثیر قرار میدهد .توصیفاتی که معموال در دنیای شاعران و نویسندگان وجود دارد ،عینی و محسوسند که این
خود جزء توصیفات کلیشهای و پر کاربرد محسون میشوند .اما اگر شاعر یا نویسندهای ،عواملی را که در ظاهر به
چشم نمیآیند را توصیف کنند ،نه تنها نوآوری به وجود آوردهاند بلکه باعث جذابیت اثر میشود .یکی از این
موضوعات ،مسئلهی«زمان» است.هوشنگ ابتهاج در غزلیاتش توصیفاتی برای زمان به کار میبرد که بسیار جالب و
جذان هستند و باعث میشود که مخاطب از متن ،گیرایی بیشتری داشته باشد.
.6-1تشبیه با استفاده از شخصیت بخشی
«زمان» در غزلیات هوشنگ ابتهاج جاندار است  .او با دیدی متفاوت به زمان مینگرد ،گاهی اوقات زمان جاندار
انگاشته میشود ،به طوری که مانند طفل نوپایی ،چیزهای زیادی از شاعر میآموزد:
این دیده از آن روست که خونابه فشان است
از روی تمممو دل کنمممدنم آموخمممت زمانمممه
(ابتهاج)714 :7711 ،
و یا مانند انسانی است که حرف کسی را باور ندارد:
اال ای صممبز آزادی ،بممه یمماد آور درآن شممادی

کزین شبهای ناباور منمت آواز ممیدادم
(همان)444 ،

و شاید به همین جهت است که«زمان» در شعر هوشنگ ابتهاج به بی مهری متهم میشود:
تممو بممر مممدار دل از مهممر و چممون زمانممه مگممرد
زمانممه گشممت و دگممر بممر مممدار بممی مهریسممت
(همان)441 ،
به طوری که نمیتوان از آن انتظار وفاداری را داشت:
ز روزگممممار میمممماموز بممممی وفممممایی را

خممدای را کممه دگممر تممرک بممی وفممایی کممن
(همان)761 ،

و گاهی «زمان» را به انسانی مانند کرده که جرائت گذشتن از کوی معشوق را ندارد:
کان آفتمان سمایه شمکن در سمرای توسمت
شب را چه زهمره کمز سمر کموی تمو بگمذرد
(همان)771 ،
و گاهی از آن با استعاره مکنیه یاد میکند:
جممز مممری ،دیگممرم چممه کممس آیممد بممه پیشممواز

رفتمممیم و همچنمممان نگمممران تمممو بممماز پمممس
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(همان)11 ،
و یا:
گر مرد رهی ،غم مخور از دوری و دیری

دانممی کممه رسممیدن هنممر گممام زمممان اسممت

(ابتهاج)714 :7711 ،
ابتهاج ،زمان را درک میکند ،گویی که زمان نیز از روزگار شاعر باخبر است و به همین دلیل است که او را مخاطب
قرار میدهد تا ایام نامساعدش را ببیند:
کممه دشممت آسمممان دریممای آتممش گشممته از گممردم
بممه بممادم دادی و شممادی ،بیمما ای شممب تماشمما کممن
(همان)771 ،
گاهی اوقات هم ،زمان را به عنکبوتی تشبیه میکند که مشغول دام تنیدن است:
کممه عقممابی شکسممتهی مگسممیسممت
عنکبممموت زمانمممه تممما چمممه تنیمممد
(همان)761 ،
و یا مانند اسبی است که فراز و فرودهای زندگی را طی میکند:
زمانه بر بلنمد و پسمت ممیرود
از آن فراز و ایمن فمرود غمم مخمور
(همان)477 ،
.6-2تشبیه زمان به مکان
از زیباترین توصیفاتی که در مورد زمان در غزلیات هوشنگ ابتهاج وجود دارد ،تشبیه زمان به مکان است که در نوع
خود بسیار جالب و بکر است.
او «شب» را به کوچه ساری مانند کرده که کسی در آن پدیدار نیست و «سحر» را به خانهای مانند میکند که کسی بر
در آن نمیزند و این میتواند از زیباییهای تشبیه زمان باشد:
کسی به کوچه سار شب در سحر نمیزنمد
یکی ز شب گرفتگان چراغ برنمیکند
(همان)11 ،
گاهی اوقت«زمان» را به خانه و یا قصری مانند کرده و برای آن آستانی تصور میکند که گمان در آن ایستاده است:
سیاه کرد مرا آسمانِ بمی خورشمید
در آسممتانِ سممحر ایسممتاده بممود گمممان
(همان)477 ،
و یا به چاهی مانند میکند که خون بیگناهان در آن ریخته شده است:
سمممحرگاه لبخنمممد خورشمممید گمممونش
ازآن خون که در چاه شب خورد بنگمر
(ابتهاج)767 :7711 ،
 .6خوی زمان
در توصیفاتی که شاعران و نویسندگان از امور زندگی انجام میدهند ،عوامل عینی را بیشتر مد نظر قرار میدهندکه
این امر ،کامال محسوس و کلیشهای محسون میشود .در این میان برشمردن ویژگیهایی که در یک مقولهی عقلی
وجود دارد ،میتواند بر زیبایی توصیفات بیافزاید که در این میان ،عنصر«زمان» از این مقوله خارج نیست .در این
بخش خصلتهایی که هوشنگ ابتهاج در غزلیاتش برای زمان برشمرده شده را به طور مفصل تبیین میکنیم.
.6-1زمان نابودگر
خصلتی که «زمان» در این اشعار دارد ،خوی و خصلت ویرانگی است که مانند سواران رهگذر ،همه چیز را پایمال
سمهای اسبان خود قرار میدهند و از «زمان» یک موجود عقلی خطرناک را نشان میدهد:
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دل بر گذر قافلهی الله و گل داشت

ایممن دشممت کممه پامممالِ سمموارانِ خممزان اسممت
(همان)717 ،

 .6-2زمان ویرانگر
گاهی اوقات این«زمان» است که برای شاعر ویرانی را به همراه آورده است ،و تن شاعر در زیر آوار آن له شده
است:
دری زین دخممه سموی خانمهی خورشمید بگشمادم
تممنم افتمماده خممونین زیممر ایممن آوار شممب اممما
(همان)444 ،
 .6-9نابود شونده
زمان با وجود آنکه خود ویرانگر است و باعث نابودی میشود ،گاهی اوقات خود نیز مغلون میشود:
که زمین در تمب و تمان اسمت و زممان ممیسموزد
یمما رن ایممن رخنممه دوزخ بممه رخ ممما کممه گشممود
(همان)716 ،
 .6-8حسرت زمان برای زمان
نکتهی جالبی که در اشعار وجود دارد ،القای حس عاطفی و انسانی برای پدیده زمان است که این بحث ،شاخهای
دیگر از تشبیه و استفاده از صنعت تشخیص است که جذابیت شعر را دوچندان میکند .در اینجا پاییز برای بهار گریه
میکند و برای «زمان» احساس مند بودنش را قائل شده است:
بممه غممزل خمموانی مرغممان چمممن حاجممت نیسممت
در بهمماری کممه بممر او چشممم خممزان مممیگریممد
(ابتهاج)747 :7711 ،
 .6-5زمان سرگردان
گاهی اوقات هم عنصر«زمان» از خود بی خود میشود و برای خود و دیگران ،سرگردانی و بی هدفی را به وجود
میآورد:
تممما در شمممب سمممرگردان ،همممر سمممو بکشمممانندت
در گردنمممت از همممر سمممو پیچیمممده غممممی گیسمممو
(همان)411 ،
 .6-6جدال زمان
از دیگر خصوصیاتی که در غزلیات ابتهاج در مورد «زمان» وجود دارد ،جدال و ناسازگاریی است که میان زمانها به
وجود آمده است .بنابراین«،زمان» در شعر ابتهاج آرام و ساکن هم نیست بلکه در جدال و تعارض با عنصر هم
نوعش است .در اینجا جدال بین«زمان سحر» و زمان«شب» قابل مشاهده است که«سحر» خنجرش را میکاشد و
شکایت از «شب» دارد که چرا عاشق را نکشته است ومیان آنها تنش به وجود آمده:
تممو بکممش کممه تمما نیفتممد دگممرم بممه شممب گممذاری
سحرم کشیده خنجر که :چرا شبت نکشتهست
(همان)717 ،
و این تنش و جدال زمان ،میان صبز و شب هم دیده میشود:
ممممن آن صمممبحم کمممه ناگاهمممان چمممو آتمممش در شمممب افتمممادم|

بیا ای چشم روشن بین که خورشمیدی عجمب زادم
(همان)447 ،

 .6-7زمان مقصر
گاهی اوقات رنجیدگی شاعر از «زمان» به خاطر خواستهای است که زمان را باعث نرسیدن شاعر به آن میداند.
بنابراین ابتهاج با دیدی متفاوت به مسئله«زمان» مینگرد و از آن بیزار است .چرا که آن را باعث عدم آزادی و
پیشرفت در جهت کمال میداند و خطان به آن میگوید:

بررسی عنصر«زمان» در غزلیات هوشنگ ابتهاج با تکیه بر کتاب سیاه مشق 877 /

زمانممممه فرصممممت پممممروازم از قفممممس ندهممممد

و گمممر نمممه مممما هنمممر رقمممص بمممال و پمممر دانمممیم
(همان)766 ،

و به دیگران توصیه میکند که مواظب خود باشند تا از رهزنی «زمان» در امان باشند:
کممه ایممن دو اسممبهی ایممام سممخت چمماالک اسممت
نگمممر کمممه نقمممش سمممپید و سمممیه رهمممت نزنمممد
(ابتهاج)761 :7711 ،
 .6-4زمان بی احساس
از دیگر خصلتهایی که برای عنصر«زمان» در غزلیات ابتهاج برشمرده شده ،بیاحساسی و سرد مزاجی آن است،
برخالف احساسی بودن آن که در باال به آن اشاره شد .شاعر در باال به این نکته اشاره کرد که زمان برای عنصر
همنوعش دارای احساس است ولی این ویژگی از زمان ،برای شاعر نمود قابل توجهی ندارد .بنابراین شاعر نه تنها،
«زمان» را در اینجا به بیاحساسی متهم میکند بلکه آن را مایهی رنجش و غمناکی خود میداند و میگوید:
همممزار شمممکر کمممه بمممیغمممم نممممیگذارنمممدم
غمممم نمممیخممورد ایممام و جممای رنجممش نیسممت
(همان)711 ،
 .7زمان روانی
گاهی اوقات«زمان» از لحاظ روحی و روانی تاثیر زیادی بر انجام کارهای روزانه و اعمال انسانها دارد .این مطلب به
عنوان یک قانون و هنجار در روان بشر نهادینه شده است .برای نمونه میتوان از شب و فصل پاییز به عنوان یک
عنصر ناامید کننده و هراس آور و از فصل بهار و طلوع صبز به عنوان یک عنصر مثبت و قابل اعتماد یاد کرد که این
طرز تفکر در آثار نویسندگان و شاعران هم به خوبی جلوهگر است .نمونهی زیر در شعر ابتهاج از اینگونه است .او
از فصل بهار به عنوان یک«زمان» مناسب برای گرفتن حق خود از عُمر و روزگار سپری شده یاد میکند که تنها
«زمان بهار» را مناسب و درخور گرفتن حق خود میداند:
به پای سروِ آزادی سمر و دسمتی برافشمانیم
بهممار آمممد بیمما تمما داد عمممر رفتممه بسممتانیم
(همان)711 ،
و از طلوع خورشید و دمیدن صبز ،به عنوان یک عنصر امیدوار کننده یاد میکند:
ای دل بیا که این هممه اجمر وفمای توسمت
صبز امیمد و پرتمو دیمدار و بمزم مهمر
(همان)771 ،
و شب را به عنوان یک عامل جدایی و عامل مری تدریجی معرفی میکند:
اینک شب جدایی و مریا دوبمارهای
دیممدار دلفممروزِ تممو ،عمممر دوبمماره بممود
(ابتهاج)417 :7711 ،
بنابراین با توجه به عوامل و عناصری که از «زمان» در شعر ابتهاج دیده میشود ،مفهوم و معنای آن در غزلیات او
کامال واضز و کاربردی است.
نتیجه.
زمان در شعر ابتهاج دارای ارزش فراوانی است که او با نگاهی متفاوت و به صورت عینی و محسوس آن را پیش
چشم دارد.او زمان را در قبضهی خود میبیند که به خوبی میتواند در آن دخل و تصرف کندو با سفر به گذشته،
زمان را به عقب برمیگرداند و خاطرات خوش آن را در ذهن تداعی میکند.او از «زمان» به عنوان یک عنصر هراس
انگیز یاد میکند که شاعر با توجه به دیدگاه و اعمالی که برای خود در گذر زمان رُخ داده است از آن وحشت دارد
که از این میان،زمان«شب» بیشتر هراس انگیز جلوه میکند.گاهی هم این عنصر زمان در شعر ابتهاج ،به حالت
ایستایی و سکون درمیآید و شاعر زمان را در یک محدودهی معین به سکون وا میدارد و یا به صورت چرخهای و
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دوری آن را در یک محدودهی خاص نگه میدارد.برای ابتهاج عنصر«زمان» محدود به زمان خاصی نیست.گاهی
اوقات با سفر به گذشته و استفاده از واژگان کهن ،و بازگشت مجدد به زمان حال و یا آینده،نوعی پیوند زمانی را
ایجاد میکند که بسیار قابل توجه است.او برای زمان ارزش و اهمیت قائل است ،به آن شخصیت میدهد و خصلت-
هایی برای آن در پیش چشم مخاطب قرار میدهد که در این میان خوی و خصلتهای منفی آن به مراتب بیشتر
است به طوری که از لحاظ روانی نیز بر آن اثر گذاشته و برای بیان و یا انجام دادن بعضی از اعمال؛ از یک زمان
خاص مانند«صبز و بهار» استفاده میکند که نمود آن در شعر ابتهاج کامال به وضوح دیده میشود.
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