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 .1مقدمه
عصر حاضر ،عصر نزدیکی اندیشههاست .مسائل مشترک اجتماعی  -سیاسی در ایجاد زمینهههها مشهترک رکهر ،
بسیار تأثیرگذار است .ادبیّات معاصر نیز به دلیل مسائل مشترک و جهانیشدن ،خالقان آثار ادبی را بهی از یهی بهه
یکدیگر نزدیک ساخته و مشترکاتی شگفتانگیز را بین آنها به وجود آوردهاست.
در ادبیّات معاصر ،تحوّالت گستردها صورت گررت .از جمله آنهها مهیتهوان بهه انعکهار شهرایا سیاسهی،
اجتماعی ،علمی و ادبی در شعر و ادبیّات و انتقال دیدگاهها خاص بهوسیله شاعران و ادیبان اشهاره کهرد .ادبها
مشروطه و معاصر ایران بنا بر شرایا زمانه و جریانها سیاسی  -اجتماعی بهه نقهد ،داور و اعتهرار یرداختهه و
نوعی از ادبیّات با عنوان «ادبیّات اجتماعی» را یایه گذار کردند .هوشنگ ابتهاج نیز بنا بر مقتضیات روزگار و وقهو
جریانها آزاد خواهانه ،به شعر خود رنگ اجتمهاعی داده اسهت .شهاعر ،تهکر کهرده اسهت تها در اشهعار خهود
مشککت اجتماعی موجود در جامعه را بیان نماید.
اهمّیّت و موقعیّت ویژه جغراریایی  -سیاسی ایران موجب شده تا کشورمان دشهوار هها و مسهایل مشهترک و
مشابهی را در دورهها مختلف تجربه کند و شاهد ظهور و نق آررینهی جریهانهها رکهر و تحهوالت گفتمهانی
مشابهی در این دورهها باشد و در نتیجه راهحلها مشابهی برا رهایی از عقبمانهدگی و رسهیدن بهه ییشهررت و
دستیابی به قدرت و عظمت مطرح شود.
یژوه حاضر در یی آن است تا در چشمانداز تحلیلی به بررسی موضو وطندوستی بپردازد تا از این رهگذر
به یرس ها زیر یاسخ گوید:
 .1عشق به وطن و حسّ وطندوستی در شعر سایه چه جلوههایی دارد؟
 .2مضمونها شعر سایه با توجّه به مسئله وطندوستی در چیست؟
این یژوه نشان می دهد که در ایران تحقیقات ارزشمند ییرامون شعر و اندیشه سهایه صهورت گررتههم امّها
یژوهشی در بررسی و تحلیل اندیشهها میهندوستی این شاعر انجام نگررته است .یژوه حاضر به منظور یرکردن
چنین خکئی نوشته شدهاست.
 .2پیشینهی پژوهش
درباره مفهوم وطن مقاالت متعدّد نگاشته شده است .تعداد از این مقاالت این موضهو را در اشهعار شهاعرانی
چون عشقی ،ایرجمیرزا ،عارف قزوینی ،ادیبالممالک رراهانی ،اخوان و قیصر امینیور تحلیل و بررسهی نمهودهانهد.
عکوه بر این ،مقاالتِ «مفهوم وطن در قرآن کریم» از مرتضی رحیمی (« ،)1831بررسی و تحلیل حس وطهنیرسهتی
در آثار منتخبی از شاعران دوره شعوبیّه» از بشارت یرمه و ناهید جعفر (« ،)1831مهر وطهن در شهعر گوینهدگان
یارسیگو از آغاز تا مشروطیّت» از شهعله عبهدالعلییهور و راطمهه مدرّسهی« ،وطهن در شهعر مشهروطه» از ناصهر
نیکوبخت و غکمعلی زار ( )1831و « بازتاب وطن در شعر درا مقهدر بها تأکیهد بهر چههل درتهر شهعر» از مهریم
شریفنسب ( )1838نمونه هایی هستند که به بررسی مفههوم وطهن از آغهاز اسهکم تها دوران جنهگ ایهران و عهرا
یرداختهاند .مقاالت دیگر نیز انتشار یارتهاند که به صهورت تطبیقهی ،مفههوم وطهن را در شهعر بههار و تعهداد از
شاعران عرب تحلیل و بررسی نمودهاند.
امّا مهمترین یژوه ها مرتبا با موضو این مقاله که به آثار سایه یرداختهاند ،عبارتند از:
 1کارشنار ارشد آموزر زبان رارسی و یژوهشگر
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 .1بررسی مختصر از چند کتاب هوشنگ ابتهاج ( ،)1881مجله انتقاد کتاب ،شماره  ،8صص .11 - 11
 .2تحلیل و بررسی سمبلها اجتماعی در سرودهها امیرهوشنگ ابتههاج ( ،)1831از علهی محمّهد و راطمهه
کولیوند ،مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز ،سال سوم ،شماره سوم ،صص .113 – 183
 .8بررسی تحوّل دید و سبک شعر سایه از رمانتیسم ررد به رمانتیسم اجتمهاعی ( ،)1831از علهی محمّهد و
راطمه کولیوند ،رصلنامه تخصّصی سبکشناسی نظم و نثر رارسی (بهار ادب) ،سال چهارم ،شماره اوّل ،صص 218
– .222
همچنین کتاب «ییر یرنیان اندی » گفت وگو میکد عظیمی و عاطفهه طیّهه بها هوشهنگ ابتههاج اسهت کهه آن را
انتشارات سخن به چها رسهانده اسهت و کتهاب «آینهه در آینهه» ،برگزیهده اشهعار هوشهنگ ابتههاج بهه انتخهاب
شفیعیکدکنی است.
همان گونه که از ییشینه یژوه برمیآید ،درباره این مفهوم در شعر سایه یژوهشهی صهورت نگررتههاسهت.
بنابراین در این مقاله ،سعی شدهاست مصدا ها وطندوستی در اشعار سایه با رویکرد تحلیلی مورد بررسی قهرار
گیرد.
 .9تحلیل موضوع
ما همیشه و در همه حال نیازها خود را از وطن و مرز و بوم خود تهیه میکنیم ،یس شایسته نیست بهه وقهت نیهاز
وطن ،یشت وطن را خالی نموده و از حدّ و مرز خود درا نکنیم .در این مورد شاعران زیاد قلم ررسایی کردهاند و
به زیبایی تمام با اشعار خود دین خود را به وطن خود ادا کردهاند.
در این قسمت تکر شده از هر منبعی که به احوال و آثار شاعر یرداختهاست ،استفاده شود تا خوانندگان مقالهه
درباره شاعر به کتابشناسی کاملی دست یابند.
 .1-9ابتهاج  :زندگی
امیرهوشنگ ابتهاج سمیعی گیکنی،در  1اسفند  1811در رشت متولد شد .او متخلص به «هههه الهف سهایه» شهاعر و
موسیقی یژوه ایرانی است .یدرر آقاخان ابتهاج از مردان سرشنار رشت و مدتی رئیس بیمارسهتان یورسهینا ایهن
شهر بود .هوشنگ ابتهاج ،دوره تحصیکت دبستان را در رشت در مدرسه قاآنی و دبیرستان را در تهران گذرانهد .و
در همین دوران اولین درتر شعر خود را به نام نخستین نغمه ها منتشر کرد.
ابتهاج مدتی به عنوان مدیر کل شرکت دولتی سیمان تهران به کار اشتغال داشت .منهزل شخصهی و ههم کهه از
خانهها سازمانی شرکت سیمان بود در سال  1831به نام خانه ارغوان معرری مهی گهردد .و در حیهام همهین خانهه
است که ابتهاج شعر معروف ارغوان خود را برا درخت حیاط ساخته است .گرچه این خانه قدمت زیاد ندارد،
اما به دلیل اینکه در زمان سکونت سایه محفل ادبی بزرگان شعر و موسیقی بوده دارا ارزر ررهنگی بسهیار بهاالیی
است .ابتهاج از سال  1811تا  1811سر یرست برنامه گلها در رادیو ایران شد .و یایه گهذار برنامهه موسهیقیایی
گلچین هفته بود .سریرست واحد موسیقیایی رادیو ،و تعداد از غزلها ،تصنیفها و اشغار نیمایی او توسا موسیقی
دانان ایرانی نظیر شجریان،ناظر ،حسین قوامی اجرا شده است.
سایه هم در آغاز ،چند کوشید تا به راه نیما برودم امّا نگرر مهدرن و اجتمهاعی شهعر نیمها ،بهه ویهژه یهس از
سرای ققنور ،به طبع او که اسار شاعر غزلسرا بودم همخوانی نداشت .یس راه خود را که همان سهرودن غهزل
بود ،دنبال کرد.
در جا دیگر زندانی شدن ابتهاج در سال  1812را می توان از مهم ترین وقایع زندگی و دانسهت .اتفهاقی کهه
تأثیر قاطع بر زندگی ابتهاج و خانواده ار گذاشته است .شعرهایی که و در این دوران سروده نمونه ا رهاخر از
رراز ها شعر رارسی میباشد.
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و در روزها اول زندان غزلی سروده که کامکً تلقی او را از زندانی شدن
دل شکستۀ ما همچون آینه یاک است
بها دُر نشود گُم اگرچه در خاک است
ز چاک ییرهن یوسف آشکارا شد
که دست و دیدۀ یاکیزه دامنان یاک است(.عظیمی،طیهّ)233 :1831،

بازتاب می دهد:

 . 2.9ابتهاج :آثار
آثار او را که سایه تخلص می کرد از بدو شرو مورد توجه اههل ادب قهرار گررهت و سهخن منظهوم او بتهدری در
مطبوعات کشور منتشر شد تا آنکه هر چندگاه مجموعه ا از این آثار به طور مدون طبع گردید.
.1سایه در سال  1821مجموعه «نخستین نغمه ها را که شامل اشعار بهه شهیوه کههن اسهت منتشهر کرد،مههد
حمید شیراز بر این کتاب مقدمه نوشت ،این مجموعه در قالب شعر ککسیک بهود .در ایهن دوره هنهوز بها نیمها
یوشی آشنا نشده بود.
 .2انتشار مجموعه سراب» نخستین تجربه در زمینه شعر و نخستین مجموعه او به اسلوب جدید استم اما قالهب
همان چهاریاره است با مضمونی از نو تغزل و بیان احساسات و عواطف ررد م عواطهف واقعهی و طبیعهی کهه در
سال  1881منتشر شد.
« .8مجموعه سیاه عشق» با آنکه بعد از مجموعه سراب منتشر شد شعرها سال  21تا  23شاعر را در برمی گیرد.
در این مجموعه ،سایه تعداد از غزل ها خود را چا کرد و توانایی خوی را در سرودن غزل نشان داد تا آنجها
که می توان گفت تعداد از غزل ها او از بهترین غزل ها این دوران به شمار می رود.
 .1سایه در مجموعه ها بعد اشعار عاشقانه رو رها کرد و با کتب «شبگیر» خود که حاصل سالها یهر تهب و
تاب یی از سال  1882است به شعر اجتماعی رو می آورد ،او آوا دل دردمند و ترانه ها عاشقانه را رها کهرده
و با مردم همگام می شود و مجموعه شبگیر ،یاسخگو این اندیشه تازه اوست که در ایهن رابطهه اشهعار اجتمهاعی
باارزشی را یدید می آورد.
 .1سایه یس از درگذشت دردناک احسان طبر در بهار  1813مثنو معروف و تاثیرگذار «قصه خون دل» را بهه
یاد و در رثا او سرود.
 .1از دیگر اثار ابتهاج که یکی از بهترین اثار اوست ،اثریست با عنوان «حارظ به سعی سایه» کهه نخسهتین بهار در
سال  1812به چا رسید و بار دیگر با تجدید نظر و تصحیحات تازه منتشر شهد .سهابه سهالها زیهاد را صهرف
یژوه و حارظ شناسی کرده که این کتاب حاصل تمام آن زحمت هاست کهه سهایه در مقدمهه آنهرا بهه همسهرر
ییشک کرده است .این کتاب از معتبرترین تصحیحات دیوان خواجه است.
« .1انتشار مجموعه آینه در آینه» به انتخاب دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی  1813که تهاکنون از چها دههم نیهز
گذشته است.
 .3ابتهاج در سال  1811مجموعه شعر به نام «چند برگ از یلدا» را به چا رسهاند .ایهن مجموعهه راه و رور
تازه ا را در شعرها می گشود.
 .3ابتهاج غزل (خون بها) را در اول انقکب که در بهمن ماه  1811منتشر شد برا مرتضی کیوان سهرود .او نمهی
گوید البته شعر مستقیم برا مرتضی کیوان سرودم ولی بعد از کیوان در همهه غزلهها مهن کیهوان حضهور داره بهه
خصوص که من در غزل (یادگار خون سرو) این نماد سرد را برا شهید و به طور خاص برا کیوان به کار بردم،
من به خاطر ندارم کهه در شهعر ککسهیک و معاصهر کسهی سهرو را بهه عنهوان نمهاد بهرا شههید بهه کهار بهرده
باشد(عظیمی،طیهّ.) 221: 1831،
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 .9-9سبکشناسی ابتهاج
درباره شعر گفته اند که باید سایه ا از واقعیت بنمابد و رراتر از زمان و زمانه خود یی بهرود ،در ایهن تعریهف
مسلماً شعر شعرا بسیار از دوران معاصر گنجاده می شود با این همه اما در میان نامها ریز و درشتی که در صد
سال اخیر سنگ بزرگ شعر را به یی کشانده اند .نام هایی هستند که هم عوام می شناسدشان و هم خواص.
هوشنگ ابتهاج باید به قول خودر سایه ،در این میان شاید زیادترین و سرشنار ترین شاعر دوران ما باشد.
گاهی شعر برا ابتهاج نق یک رسانه دارد که اگاهی می دهد و گاهی تصویر یا تصاویر ذهنی خک اوست ،و
به یک معنا امیرهوشنگ ابتهاج یا سایه با شعر زندگی کرده .شعر هم هنر اوست و هم ابزار او به عنوان یک روشنفکر
که در اجتما اثرگذار می کند .با این وصف ابتهاج شعر را از زوایا متعدد میبیند و از هر زاویه هم با آن یهک
نو برخورد می کند.
گاه دقت او در خدمت ترانه است ،ترانه هایی که به حارظه تاریخی مهردم گهره خهورده انهد مثهل «تهو ا یهر
کجایی» و گاه ذوق حسرت جوانی و حکمت ییر را متصور می شود و گاه شهعرر انهدرز اسهت و آگهاهی ،در
واقع شعر ابتهاج منشور است از هر زاویه که در نور قرار می گیرد و به یک رنگ درمی آیهد و ایهن همهان ویگهی
است که شعر حارظ و شور موالنا را جاودانه کرده است .از این منظر شاید عنایت ابتهاج ،به غزل و قصیده ارادت او
به حارظ است گرچه شعر موالنا در میان اغلب غزلها او موج میزند.
در واقع ابتهاج یکی از مطرح ترین و بهترین شعر سرایان معاصر است که گرچه در قالب هها کهدامیک در قلهه
نشسته است اما در زمینه ها مختلف شعر نو نیمایی شعر نهو نیهز اشهعار واال و توانها سهروده اسهت ،سهایه یهک
نواندی غزلسراست و در این راه ،در بین معاصران همتایی ندارد.
سایه در بهره گیر به جا و بهنجار از ناب ترین و زالل ترین شاخه جریان غزل سبک عراقی این اقبهال را یارتهه
که نیرو بالیدن در کنار درختان برومند و تنومند غزل رارسی را بدست آورد .او در قالب غزل شاعر شناخته شهده
و محبوب است که خوب می داند چطور از واژه ها و ترکیبات در این قالب استفاده کند.
غکمحسین یوسفی درباره شعر سایه می گوید« :در غزل رارسی معاصر ،شعرها سایه (هوشنگ ابتهاج) در شمار
آثار خوب و خواندنی است .مضامین گیرا و دلک  ،تشبیهات و استعارات و صور خیال بدیع ،زبان روان و موزون و
خور ترکیب و هماهنگ با غزل ،از ویژگیها شعر اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف آن یادآور شیوه دلپذیر حارظ
است .از جمله غزلها برجسته اوست :دوزخ روح ،بیشخون ،خونبها ،گریه لیلی ،چشمی کنار ینجره انتظار و نقشهی
دیگر.
اشعار نو او نیز دارا درون مایه ا تازه و ابتکار است ،و چون رصاحت زبان و قوت بیان سایه بها ایهن درون
مایه ابتکار همگام شده ،نتیجه مطلبی به بار آورده است.
 .4معنی و مفهوم وطن
هیچ شاعر را سراغ نداریم که در اشعارر به وطن خود اشارها نکرده باشد .هر شاعر بیشک عشقی عظهیم بهه
مکانی دارد که در آن رشد کردهاستم آنجا را می ستاید و همانند آغور مادر از آن یاد میکند.
بیشترین اشعار وطنی را میتوانیم در دوران بعد از مشروطیّت ببینیم ،زیرا در این دوران کشمک ها بر سر ایهران
زیاد شدهبود و دشمنان برا نابود این مرز و بوم سعی بلیغ مینمودند.
«بعد از دوره مشروطه ،گرای به مضامین اجتماعی در شعر ،برجسته شد تا حدّ که که در این دوره ،توجّه به
مضمون ،ررم را تحت الشّعا قرار داد و شعر از لحاظ تخیّل و هنر شعر به شدّت تنزل یارتم امّها بها آمهدن نیمها و
تحوّالتی که او در دنیا شعر و شاعر ایجاد کرد ،شعر بار دیگر با خکقیّتهها شهاعرانه ییونهد یارهت و در عهین
حال ،همچون ابزار در خدمت بیان مضامین اجتماعی قرار گررت» (امینیور.)811 :1838 ،
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در علوم سیاسی و حقو مدنی در تفسیر لغو وطن ،اختکف نظر وجود دارد .بعضی از متفکرین علوم سیاسهی
معتقدند که وطن یک انسان عبارت از جایگاهی است که در آن زندگی میکند.
بعضی دیگر معتقدند برا اینکه جایی را وطن بنامیم ،صرف زندگیکردن در آن مکان کاری نیست ،بلکه باید ررد
با آن مکان ،روابا طبیعی یا قرارداد داشته باشدم مثکً در آن مکان متولّد شهده باشهد و آداب و رسهوم و حقهو و
اخک و مذهب مردم آن مکان را یذیررته باشد.
دهخدا برا معنا وطن به موارد همچون «جا بار مردم ،جا اقامت ،محل اقامت ،مقام و مسکن ،جایی که
شخص زاییده شده و نشو و نما کرده و یرورر یارته ،شهر زادگاه ،میهن ،سرزمینی که شخصی در یکی از نواحی آن
متولّد شده و نشو و نما کردهباشد و  »...اشاره نمودهاست (دهخدا ،ذیل وطن).
شفیعی کدکنی در مورد وطن مینویسد« :تلقی قدما از وطن به هیچ وجه همانند تلقهیا نیسهت کهه مها بعهد از
انقکب کبیر ررانسه از وطن داریم .وطن برا مسلمانان یا دهی و شهر بوده که در آن متولّد شده بودند یها همهه
عالم اسکمی» (شفیعیکدکنی)81 :1831 ،
نویسندگان مقاله «وطن در شعر مشروطه» نوشتهاند« :با مقایسه مفاهیم وطن در گذشته با مفاهیم تازه آن در
عصر مشروطه ،متوجه می شویم که وجه غالب مفاهیم گذشته ،منبعث از باورها دینی استم در حهالی کهه مفهاهیم
تازه ،عمدتاً متأثر از تحوالت سیاسی -اجتماعی دوران معاصر در جهان و ایران است که بیشک ییوستگی مسهتقیم و
ملمور با دین نداشتهاند» (نیکوبخت و زار .)111 :1831 ،
در کتاب «چون سبو تشنه» آمدهاست« :وطن ،به معنا سرزمینی که مردمانی دارا مشهترکات قهومی ،زبهانی و
ررهنگی در آن زندگی میکنند ،مفهوم دیگر است که از عصر بیدار وارد قلمرو ادبیات رارسی شهده و در اشهعار
بهار و ادیبالممالک ،در یرتو آگاهی نسبتاً وسیعی که از تاریخ و ررهنگ گذشته ایهران داشهتند ،مایهههها وطنهی
رراوانی دیده میشود» (یاحقّی)21 :1811 ،م البته این بدان معنا نیست که بهار در تمام زندگی رقها همهین مفههوم از
وطن را در ذهن داشته و به مفاهیم دیگر آن نیندیشیده است ،بلکه یژوه ها نشان میدهند کهه او در دوران زنهدگی
خوی همزمان با سه مفهوم وطن (وطن ایرانی ،وطن اسکمی و وطن ایرانی -اسهکمی) درگیهر بهوده اسهت (ر .ک.
محسنینیا و داشن .)111 - 181 :1833 ،نگارندگان این یژوه رقا به بررسی تطبیقی مفهوم اوّل (وطن ایرانی) در
میان اشعار بهار و سایه یرداختهاند.
شایان ذکر است وطن حتّی در اشعار درا مقدر مفهوم ثابتی ییدا نکردهاسهت و مفههوم آن بهاز در بهین مفههوم
گذشته و حال آن در نوسان است« :گاهی وطن در شعر ایشان در مفهوم ملّی و ناسیونالیستی ،گاهی در مفهوم اقلیمی
و زادگاه شاعر و گاهی نیز در مفهوم اعتقاد منعکس شدهاست» (شریفنسب.)131 :1838 ،
بنابراین رابطه یک انسان با جایگاهی که در آن زندگی میکند ،کامکً نسبی است .هر چهه ریشهههها وجهود
یک انسان در یک مکان قو تر باشد ،ارتبام آن شخص از نظر روانی و طبیعی با آن محل بیشتر و قهو تهر خواههد
بود.
عشق به ایران به مفهوم عشق به ررهنگ مردم ایران و آرام و آبههاد ایران و آزاد و آسهای مهردم ایهران و
برخوردار آنها از عدالت است (ریاحی .)138: 1831 ،
 .8جلوههای وطندوستی در شعر سایه
 . 1-8عشق به وطن
هوشنگ ابتهاج از جمله شاعرانی بود که کوشید روحیه وطندوستی را در دلهها زنهده نگهه دارد .سهایه بهه سهبب
اختنا و خفقان حاکم بر جامعه ،اجازه سخن صریح و آشهکار نداشهت .بنهابراین او بها بههرهگیهر از نمهادهها
گوناگون ،شعر خود را در خدمت زندگی مردم و مبارزه با ستم و ستمگر قرار داد .یس در صورت نیاز بهه تحلیهل
نمادها مربوم به مصادیق میهندوستی و وطنخواهی در اشعار او مییردازیم.

 / 822همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر فارسی آذر 1931

یادگار خون سرو مجموعه ا از اشعار هوشنگ ابتهاج است که در سال  1811منتشر شد .ایهن مجموعهه حاصهل
اشعار یک دوره تقریباً سی ساله از زندگی شاعرانه اوست .در چند مقاله ارجاعهاتی بهه اشهعار ایهن کتهاب دیهده
می شود .در مقاله «بررسی تحول دید و سبک شعر سایه از رمانتیسم ررد به رمانتیسم اجتماعی» از «یادگار خون
سرو» به عنوان اثر یاد شده که بیانگر تعادل رمانتیسم ررد [عشق] و رمانتیسم اجتماعی [سیاست] سایه اسهت (ر.
ک .محمّد و کولیوند1831 ،الف .)213 :نویسندگان این مقاله در ین مهورد بهه اشهعار از ایهن مجموعهه ارجها
دادهاند که همگی رمانتیسم اجتماعی سایه (موضوعاتی چون آزاد  ،حسرت برا گذشته ،نگاه سنتی به زن ،خشونت
و رنگ سیاه به عنوان نماد خفقان و ستم) را نشان میدهند (همان .)221- 211 ،این دو نویسنده در مقالهه دیگهر
با عنوان «تحلیل و بررسی سمبل ها اجتماعی در سروده ها امیر هوشنگ ابتهاج» نوشته اند« :مضهامین اجتمهاعی در
درترها شبگیر و یادگار خون سرو ،برجسته هستند» (محمّد و کولیوند1831 ،ب .)112 :نویسندگان در این مقالهه
واژههایی مانند «شب و چراغ ،صبح (سپیده و سحر) ،خورشید (آرتهاب) ،جنگهل ،دریها ،رصهلهها (بههار و خهزان)،
یرندگان (کبوتر ،خرور و جغد) و رنگها (سیاه و سپید ،سبز و سرخ)» را به عنهوان نمادهها مرسهوم و واژهههایی
مثل «چمن ،ینجره ،یرده ،تبر ،سبزه ،شاخه ،دخمه و میوه کال» را به عنوان نمادهها ابهداعی سهایه برشهمردهانهد و
برا هرکدام از این نمادها اشعار را از آثار او به عنوان شاهد آوردهاند (همان.)111 - 111 ،
 .2-8ترغیب مردم به مبارزه در راه وطن
ابتهاج با لحاظ کردن اوضا سیاسی و اجتماعی حاکم بر روزگهارر ،قهدر از بیهان احساسهات شخصهی خهود در
اشعارر کاست و عاطفه شعرر را به موضوعات سیاسی و اجتماعی تسرّ داد تها توانسهت متناسهب بها شهرایا
جامعهار ،از طرز بیانی استفاده کند که بیانگر دردها و نیازها مردم باشد .او «یکی از شهاعرانی اسهت کهه حهواد
سیاسی -اجتماعی (بخصوص دهه  )81باعث شد به اجتما و مردم رو آورد» (محمد و کولیونهد1831 ،الهف:
.)218
سایه در شعر زیر به کمک نمادها «شب ،جنگل و شاخه» و تشبیه شب به جنگلی که شاخ و بهرگ را بهر ههر
جا زمین (ایران) گسترده است ،نشان می دهد که خفقان و ظلم و ستم بر همه جا حکمفرماست ،ولی او بها وجهود
دلتنگی ،هنوز بیدار و به مبارزه در راه وطن امیدوار است.
کوچه تاریک است.
من نشسته یی آت م در اجاقم هیمه میسوزد
باز باران است و شب چون جنگلی انبوه
را ...

بر زمین گسترده هر سو شاخ و برگ
من نشسته تنگدل یی اجا سرد
دخترم یلدا
خفته در گهواره ،میجنباندر مادر (سایه.)11 - 11 :1811 ،
ابتهاج در جامعه شبزده ،در کنار آت اجاق نشسته است .هیمه در اجا میسوزد و به خانه غمزده او که
میتواند نماد کشورر باشد ،گرمی و روشنی و بیدار میبخشدم این ییهامی اسهت بهرا ترغیهب ههموطنهان بهه
بیدار و درا از مملکت.
 . 9-8تشویق مردم به وحدت و علمآموزی برای نجات وطن
در شعر «ایران ا سرا امید» که در آن عشق به وطن موج میزند ،سپیده و خورشید نمادهایی برا طلو خورشیدِ
آزاد و رهایی از ظلم و ستم است (ر .ک .محمّد و کولیوند1831 ،ب .)111 :سایه در این شهعر بها بیهان «اتّحهاد،
اتّحاد ،رمز ییروز است» به صراحت مردم را به حفظ وحدت ررامیخواند.
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ایران ا سرا امید
بر بامت سپیده دمید
بنگر کزین رهِ یرخون
خورشید خجسته رسید
اگر چه دلها یر خون است
شکوه شاد ارزون است
سپیده ما گلگون است ،وا گلگون است
که دست دشمن در خون است
ا ایران غمت مرساد
جاویدان شکوه تو باد
راه ما ،راه حق ،راه بهروز است
اتّحاد ،اتّحاد ،رمز پیروزی است
صلح و آزاد جاودانه در همه جهان خور باد
یادگار خون عاشقان ،ا بهار
ا بهار تازه جاودان در این چمن شکفته باد (ابتهاج نقل در عظیمی و طیّه.)111: 1831 ،
ابتهاج با اینکه در خانوادها نسبتأ مرره میزیست ،امّا هیچگاه نسبت به مسائل اجتماعی بیتفاوت نبود .او یهس
از اینکه اشعار عاشقانه را رها کرد ،وارد عرصه اجتما شد و با اشعار خود راه تازها را برا مردم گشود و روح
امید را باز در میان مردم به یرواز درآورد .مجموعه شعر «شبگیر» او مصدا این گفتار است« .شبگیر» حاو  21شعر
سیاسی شاعر بود که به تاریخ کودتا  -مردادماه  -1882منتشر شد .شبگیر نتیجه آشنایی سایه با شعر نیماسهت و او
با این مجموعه در زمره شاعران نوگرا جا گررت .شبگیر به سبب دو خصلتِ نوقدمایی و سیاسهی ،نهام شهاعر را
برا چند دهه بر سر زبان ها ارکند (شمس لنگرود  1831 ،ج .)133 :1خکف باور کسانی که معتقدند سایه یهس از
کودتا چندان حرکت و جنبشی از خود نشان نداد و شعر نسرود ،باید گفت مسائل سیاسهی و اجتمهاعی حهاکم بهر
جامعه طبع او را شکورا و او را وادار به سرودن نمود .محتوا بیشتر اشعار یی از انقکب او بیانگر یأر و ناامیهد
شاعر ،نگرانی او از اوضا و احوال جامعه و تأسّف و حسرت او از غفلهت تهودههها مهردم اسهت .سهایه در شهعر
شبگیر ،نماد «شب» را همراه با صفاتی چون :تنگ ،تلخ ،عبور و سیاه به کاربرده تا خفقان ،ظلم و ستم ،بهیعهدالتی،
غفلت و بیخبر را به صورت مضاعف نشان دهد« .یرده» نماد مرحله و دورها است که بها آگهاهی مهردم سهپر
میشود و طلو خورشید (آزاد ) را محقق میسازد« .ینجره» هم نماد رابا و واسطها است که میتواند انسان را از
یس یرده تار به صبح برساند« .خرور» نماد نویددهنده صبح و خورشیدِ آزاد اسهت .بانهک خهرور نشهانه
آزاد و ثمردادن خون شهیدان است و خود «صبح» نیز نماد طلو خورشیدِ آزاد و رهایی از ظلم و ستم اسهت (ر.
ک .محمّد و کولیوند1831 ،ب.)111 - 111 :
دیگر این پنجره بگشا  ،که من
به ستوه آمدم از این شب تنگ!
دیرگاهی است که در خانه همسایه من خوانده خروس.
وین شب تلخ عبوس
میرشارد به دلم یا درنگ.
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دیرگاهی است که من در دل این شام سیاه،
یشت این پنجره ،بیدار و خمور،
ماندهام چشم به راه،
همه چشم و همه گور:
مست آن بانگ دالویز که میآید نرم،
محو آن اختر شبتاب که میسوزد گرم،
مات این یرده شبگیر که میبازد رنگ.
آر  ،این پنجره بگشا  ،که صبح
میدرخشد یس این پردهی تار.
میرسد از دل خونین سحر بانگِ خروس
وز رخ آینهام میسِتُرَد زنگ رسور:
بوسه مِهر که در چشم من ارشانده شرار،
خنده روز که با اشک من آمیخته رنگ (ابتهاج .)1 : 1882،
در شعر زیر ،عکوه بر «شب و سحر» ،واژهها «جغدها و چراغ» نیز کاربرد سمبلیک دارند .در شعر سهایه جغهد
نماد شوم است و در این شعر ،جغدها همان حکومتها استبداد هستند که دوستدار تهاریکی و خفقهانانهد .در
این شعر که برا ناظم حکمت ،شاعر آزاده ترک ،سروده شده« ،چراغ» نماد ناظم حکمت (مبارز راه آزاد ) اسهت
که برا رهایی از شب ظلم تکر میکند (ر .ک .محمّد و کولیوند1831 ،ب.)111 - 111 :
جغدها
در شب تبزده میهن ما
میرشانند به خاک
هر کجا هست چراغ تابان
و گل و غنچه باغ ما را
به ستم میریزند
جغدها ،خفاشان
میهراسند ز گلبانگ امید
میهراسند ز ییغام سحر (ابتهاج.)31 :1811 ،
درواقع ،جغدها نماد ستمگران و شبیرستانی هستند که با هر چه روشنی است دشهمن هسهتند و گهلهها بهاغ
کشور را زیر یا میریزند .بوم و خفار را به این سبب بدیمن و شوم بهشمارمیآورند که شبگرد هستند ،ولهی سهایه
در شعر خود به ما امید میدهد که جغدها همیشه از روشنی بامداد هراسیدهاند.
در نهفت پردهی شب،
دختر خورشید نرم میبارد
دامن رقاصه صبح طالیی را.
وز نهانگاه سیاه خوی ،
میسراید مرغ مرگاندیش:
«چهرهیرداز سحر مرده استم
چشمه خورشید ارسرده است»
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میدواند در رگ شب
خون سرد این رریب شوم
وز نهفت پردهی شب
دختر خورشید
همچنان آهسته میبارد
دامن رقاصه صبح طالیی را (ابتهاج.)31 :1881 ،
نمادهایی که در شعر باال مشخّص شدهاند ،در اشعار ییشین نیز آمدهبودند .ییام ابتهاج در این شهعر آن اسهت کهه
خورشید هر چند یشت یرده شب ینهان مانده ،ولی در حال آمادهشدن برا طلو استم تکرار آغازینهه شهعر در
یایانه آن تأکید است بر این نکته که :اگرچه این کار به آهستگی و نرمی اتّفا میارتد ،اما باز «امید » هست کهه
چهرهیرداز سحر ،رخسار روشن بامداد را نق بزند و رریب شوم مرغ مرگاندی و دروغگو را آشکار کند.
 .4-8استبدادستیزی
انتقاد از اوضا زمانه و سیاستمداران یکی از مضامین اشعار ابتهاج است .او در یک دوبیتهی کهه در سهال  18بهه یهاد
شاعر شهید ،خسرو گلسرخی سروده ،میگوید:
گل زرد و گل زرد و گل زرد
بیا با هم بنالیم از سر درد
عنان تا در کف نامردمان است
ستم با مرد خواهد کرد نامرد!
(سایه)31 :1811 ،
یا در  11اسفند  18و یس از اعکم تأسیس حزب رستاخیز ،در غزلی با عنوان «در رتنه رستاخیز» میسراید:
ز بام و در ،همه جا ،سنگِ رتنه میبارد:
کجا به در بَرَمت؟ ا دل شکسته ،کجا؟
(همان)112 ،
همچنین در غزلی با عنوان «مژده آزاد »  -که اوّلین شعر یس از انقکب شاعر در این مجموعه بهشمارمیآیهد
 بدین گونه به برچیده شدن حکومت یهلو اشاره میکند:خود به زخم تبر خلق درآمد از یا
آن که میخواست کزین خاک کُند ریشه َکنَت
(همان)181 ،
در این غزل ،نشانهها شاد و امید را در وجود شاعر ،زنده میبینیم .این نشانهها در تعبیراتهی چهون «بها بههار
آمد  ،باغ امید ،بو ییراهن یوسف ز صبا میشنوم ،به صد عشوه بخندد گل و یاسمنت ،گلستان شده بیتالحزنهت،
مژده گل میشنوم از چمنت ،نغمه مرغان سحر» (همان )181 - 181 ،و تعبیراتی این چنینی جلوهگر است.
در مهر  13نیز غزلی با عنوان «به مردم رردا» سروده که به ردیف «شما» ختم میشود .این غزل نیز نشان از شهاد
روح شاعر دارد:
خوشا شما که جهان می رود به کام شهما
زمانه قرعه نهو مهی زنهد بهه نهام شهما
(همان)111 ،
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در این غزل تعابیر چون« :اسب مراد ،بزمگاه آزاد  ،بو عود دل ما ،چراغ صبح ،زمام مراد ،صهد آینههکهردار
صبحخیزان ،طرب ،نق طلعت خورشید ،هما اوج سعادت» (همان )112 - 111 ،و تعبیراتی از این دست نشان از
شاد و سرمستی شاعر دارد.
همچنین در مثنو «خون بلبل» که در اسفند  13سروده است ،در توصیف انقکب مردم ایران و در انتقاد از دوران
یهلو میگوید:
کهههزو چشهههم و دل بهههود خونابههههریهههز
بههههارا ،ندیهههد تهههو آن رسهههتخیز
ز هههر سههو برخاسههت بانههگ درشههت

گهههره کهههرد خشهههم خروشهههنده ،مشهههت

چو مشتِ تهی یُر شهود ،کهوه کیسهت؟

کههه را یههی

سههیل اسههت یههارا ایسههت؟

همههههان آب کههههو سههههر رروارکَنههههد

چههههو انبههههوه شههههد ،کههههوه را برکَنَههههد

سهههرارتادگان چهههون سهههر ارراشهههتند

از آن خیههههرهسههههر ،تههههاج برداشههههتند

ررومانهههده شمشهههیر از مهههوج خهههون

سهههتمکاره چهههون تهههاج شهههد سهههرنگون
(همان111 ،و)111

 . 1نتیجهگیری
هر یک از بزرگان و ییشوایان علم و ادب در ایران به سهم خود نق بسزایی در تجلّی بخشیدن به جنبهها مختلف
ررهنگ ایرانی ایفا کرده اند و در این میان نق معاصران هم از ارزر بسیار باالیی برخوردار است .وطندوستی یکی
از بزرگترین مشخّصهها شاعران و نویسندگان جامعه ماستم زیرا نشان دادهاند که شمشیر ،قدرت قلهم را نهدارد.
بنابراین با قلمها خود به مقابله با دشمن ررتهاند .عشق به وطن یکی از متعالیترین اقسهام عشهق اسهت .در ایهران
عشق به وطن و تاریخ آن ،یکی از خصیصهها سبک شعر مشروطه و یس از آن به شمار مهیرود .سهایه شهاعر
سیاسی -اجتماعی که بُعد سیاسی و جامعهشناختی اشعارر بر جنبه ررد آن غلبه دارد.
با بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی آثار «هوشنگ ابتهاج» به این نتیجه میرسیم که سایه غزلسرایی است که با
لحاظ کردن اوضا سیاسی و اجتماعی حاکم بر روزگارر ،بههویهژه یهس از کودتها  23مهرداد  82قهدر از بیهان
احساسات شخصی خود در اشعارر کاست و عاطفه شعرر را به موضوعات سیاسی و اجتمهاعی تسهرّ داد تها
توانست متناسب با شرایا جامعهار ،از طرز بیانی استفاده کند که بیانگر دردها و نیازها مردم باشد.
وطن در چهارچوب رکر سایه مجموعها از هویت ملّی ،تهاریخی و عهاطفی مهردم یهک سهرزمین در اعصهار
گوناگون با تمام ییشنیه ها ،تعلّقات ،ریشه و اصالت آن اسهت .سهایه توانسهت راه مبهارزه را بهه مهردم نشهان دهنهد.
مصدا ها میهندوستی در اندیشهها سایه غالباً یوشیده و در لفاره سمبلها اجتماعی بیان شدهاند .بسامد ایهن
نمادها اجتماعی در درترها شعر «شبگیر» و «یادگار خون سرو» بیشتر است.
رویکرد عشق به وطن در شعر شاعر نمایان است .ستای وطن و آزاد در تار و یود اشعار سایه جار است و
سایه هر وقت کشور را در حال کشمک و مورد تهاجم ررهنگی و اجتماعی بیگانهها دیده ،یهرچم آزاد خهواهی را
در اشعار خود باال بردهاست .از مطالعه اشعار سایه درمییابیم که رراه همگانی در گرو دوستداشتن مهیهن و درها
از ارزرها ملّی استم سایه در جایی که جامعه خود را در خفقان میبیند ،برا مبارزه به میدان میآید.
سایه یرورر روح حماسی ایرانی را در دل مردم ،مهّمترین عنصر برا شکل بخشیدن بهه یهک اجتمها آرمهانی
می داند و تا آنجا که امکان دارد در تقویت این روحیه و آشنانمودن مردم و جوانان بها ادبیهات گذشهته تهکر کهرده
است.
امیدوار به آینده درخشان وطن در اشعار سایه موج میزند .با وجود همه نابسامانیهها و مشهککتی کهه در
ایران عصر سایه وجود دارد ،ارق نگاه آنان به آتیه میهنشان بسیار روشن و درخشان است.
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ابتهاج از لحاظ مالی نسبتاً مرره بود و این تمکین باعث شده تا شعر سایه نرمی بیهان یهک شهاعر مررههنشهین را
داشته باشد.
در تحلیل اشعار ابتهاج با توجّه به رویکرد استبدادستیز نیز به این نتیجه می رسیم که او نیز مانند دیگر شهاعران
وطن دوست مانند ملکالشعرا بهار مردم را علیه بیداد به طغیان وامیدارد و از دیگهر سهو ،انجهام وظیفهه و حفهظ
کرامت انسانی را به آنان یادآور میشود.
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